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1. Johdanto ja tutkimusaihe 

1.1 Tutkielman aihe ja tutkimuskysymys 

 

Modernin kehitysavun katsotaan alkaneen toisen maailmansodan jälkeen
1
, ja etenkin 

kriittiset tutkijat painottavat sen ja kolonialismin välisiä yhteyksiä. On kuitenkin tärkeää 

huomata, että moderni kehitysapu ei ole ainoastaan siirtomaavallan aikaisen 

kolonialismin, vaan myös lähetystyön historiallinen perillinen. Kehitysapua ei tosin voi 

suoraan palauttaa kumpaankaan edellisistä sillä modernissa kehitysajattelussa 

irrottauduttiin kolonialistisesta oman edun tavoittelusta, mutta otettiin toisaalta 

etäisyyttä myös perinteiseen hyväntekeväisyysajatteluun (Koponen 2007 62.) 

Lähetysjärjestöjen toimintaa määrittänyt kristillinen hyväntekeväisyysajattelu sekä 

kolonialistinen taloudellisen edun tavoittelu eivät ennen toisen maailmansodan jälkeen 

alkanutta niin kutsuttua kehityksen aikakauttakaan olleet ilman keskinäistä 

vuorovaikutusta. Lähetystyö ja siirtomaatoiminta olivat vahvasti toisiinsa kytkeytyneitä, 

ja tämä yhteys on huomioitu laajasti myös molempia käsittelevässä tutkimuksessa. 

Kolonialismin ja lähetystyön suhde moderniin kehityspuun poikkeaa kuitenkin siten, 

että jälkimmäinen on edellisestä poiketen jatkunut kehitysavun rinnalla ja, kuten tämän 

työn yhtenä tarkoituksena on osoittaa, siihen osittain kytkeytyneenä. Lähetystyön ja 

kehitysavun välinen yhteys ei siis ole ainoastaan historiallinen, vaan luonnehtii jollakin 

tavalla myös nykyistä kehitysapua. Tämä ilmenee konkreettisimmin siinä, että 

lähetysjärjestöt toimivat yhtenä virallisen kehitysavun välittäjinä vastaanottaessaan 

valtioiden kehitysyhteistyövaroja. Lähetystyön ja kehitysavun välinen yhteys on siis 

ilmeinen vaikkakin monimutkainen.
2
  

                                                           
1
 Ks. esim. the Development Dictionary (1992), jossa Sachs esittää, että ”kehityksen aikakausi” alkoi 

1949 yhdysvaltojen silloisen presidentin Trumanin puheella, jossa tämä julisti ryhmän maita 

alikehittyneiksi. (s.2.) 

2
 Kuten tässä on esitetty, muodostaa kolonialismi tärkeän yhteyden. Se on toiminut jollakin tapaa 

molempien historiallisena raamina. On tunnettua, että kolonialismin aikana lähetystyön motiiviksi nousi 

Raamatusta nousevien teologisten tekijöiden lisäksi ajatus ei-eurooppalaisiin kulttuureihin kuuluvien 

ihmisten sivistämisestä. (Ahonen 2000 98) Ajatus sivistyksen viemisestä ja ei-eurooppalaisten kansojen 

kouluttamisesta muodostaakin yhden olennaisen yhtymäkohdan lähetystyön ja kehitystyön historioiden 

välillä.  
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Tässä pro gradu -tutkielmassa keskityn tarkastelemaan Suomen Lähetysseuraa (SLS), 

joka on yksi maamme suurimmista lähetysjärjestöistä, ja jota voidaan pitää myös 

merkittävänä kehitysyhteistyöjärjestönä. Se on yksi Suomen suurimmista 

kehitysyhteistyöjärjestöistä ja, vuodesta 2003 lähtien, yksi Ulkoministeriön virallisista 

kumppanuusjärjestöistä.  

 

SLS:n työhön on aina kuulunut evankeliumin sanallisen julistamisen lisäksi 

käytännöllistä avustustoimintaa. Ensimmäisten Ambomaalle lähteneiden työntekijöiden 

joukossa oli käsityöläisiä ja ensimmäinen lääkäri työalueelle saapui 1908. SLS:n 

työntekijöiden toimintaa onkin toisinaan pidetty suomalaisen 

kansalaisjärjestökehitysyhteistyön alkuna. Esimerkiksi Outi Hakkarainen ja Tiina 

Kontinen esittävät, että suomalaisen kansalaisjärjestökehitysyhteistyön juuret ovat 

1800-luvun lähetystyössä. (Hakkarainen ja Kontinen 2007, 323.) Myös SLS itse viittaa 

pitkään historiaansa kehitysyhteistyötoimijana. On tosiaankin tärkeää huomata yhteys 

modernin kehitysavun ja lähetystyön välillä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 

lähetysjärjestöjen suhdetta kehitysapuun voisi pitää täysin ongelmattomana. Aiheen 

tarkasteleminen kriittisestä näkökulmasta johdattaa kysymään, onko lähetysjärjestöjen 

harjoittama käytännöllinen toiminta eli se ruokkiminen, rakentaminen ja kouluttaminen, 

jota ne ovat kautta historiansa toteuttaneet evankeliumin julistamisen rinnalla, 

kehitysapua vai uskonnollista toimintaa.  

 

Tässä työssä paneudun aiheeseen tarkastelemalla, kuinka SLS ymmärtää harjoittamansa 

työn luonteen. Käytännöllisestä toiminnasta on käytetty erilaisia kristillisiä termejä, ja 

kuten tässä työssä tulen osoittamaan, liitetään tähän toimintaan selkeästi uskonnollisia 

merkityksiä. Nykyään järjestö vastaanottaa valtion kehitysyhteistyövaroja ja 

kehitysyhteistyöstä on tullut kristillisten termien lisäksi usein käytetty sana järjestön 

viestinnässä. UM:n rahoituksen vastaanottaminen edellyttää, että järjestö kykenee 

pitämään erillään uskonnollisen toiminnan kehitystyöstä, sillä UM:n 

kansalaisjärjestölinjauksessa todetaan, että valtion tukea ei voida käyttää ideologian 

levittämiseen eikä uskonnolliseen työhön. Keskeiseksi nouseekin kysymys siitä, miten 

valtionrahoitusta vastaanottava lähetysjärjestö suhtautuu erontekoon. Pyrkiikö tai 

kykeneekö se erottamaan lähetystyöhön kuuluvan selkeän uskonnollisen merkityksen 
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sisältävän käytännön toiminnan ja kehitystyön toisistaan? Millaisen roolin ja 

merkityksen kehitysyhteistyö saa lähetysjärjestön toiminnan kokonaisuudessa? 

 

Lähetysteologi Risto Ahonen on esittänyt, että lähetystyön piirissä toteutetun 

kehitysavun ja lähetystyön välillä on ilmennyt jännitteitä, jotka ilmenevät osittain näistä 

käytetyssä kielessä. Lähetystyön terminologia on kirkollista ja nousee 

jumalanpalveluselämästä, kun taas kehitysavusta puhutaan kielellä, josta puuttuvat 

uskonnolliset konnotaatiot. (Ahonen 2002 68.) 
3
 Tässä työssä tarkastelen miten SLS 

seuraa näitä kahta erilaista, ja paikoin ristiriitaista, kielenkäyttötapaa. Katson, että 

erilaiset kielenkäyttötavat heijastavat järjestöön vaikuttavia, osin ristiriitaisia, voimia.  

 

Anja Onali esittää kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön rahoitusta käsittelevässä 

artikkelissaan, että suomalaiset kehitysyhteistyötä tekevät kansalaisjärjestöt saavat 

varoja pääosin kolmelta taholta: jäseniltä, järjestön ulkopuolisilta kannattajilta sekä 

valtiolta. (Onali 2005 20.) Nämä kolme tahoa ovat tärkeimpiä lähteitä myös SLS:n 

varoille, johon on siis vaikuttanut vuodesta 1974 lähtien yhä enenevissä määrin 

uskonnollisten tahojen lisäksi myös uskonnon vaikutukseen kielteisesti suhtautuva UM. 

Toisaalta taas osa SLS:n kannattajista on kritisoinut kehitysyhteistyötuen 

vastaanottamista ja SLS:n sisällä on ollut eriäviä mielipiteitä siitä, mikä on riittävä 

omavastuuosuus SLS:n autonomian ja päätösvallan säilyttämiseksi. ( Kunnas 1993. 36 – 

37.) 

 

UM:n tukea vastaanottavana järjestönä SLS:n on pidettävä sen rahoituksella toteutettu 

kehitysyhteistyö erillään uskonnollisesta toiminnasta. Tämän lisäksi UM vaatii, että 

järjestö ottaa huomioon Suomen kehityspoliittisen ohjelman sekä edesauttaa YK:n 

vuosituhattavoitteiden saavuttamista. Nämä valtion rahoituksesta juontavat vaikutukset 

näkyvät selvästi SLS:n tuottamassa kirjallisessa materiaalissa, joka toimii tutkielmani 

aineistona. Tähän liittyen Onali kysyy artikkelissaan kuinka itsenäisiä järjestöt ovat 

suhteessa rahoittajiin. (Onali 2005, 28.) Rahoituslähteillä on luonnollisesti katsottu 

                                                           
3
 Käytän tässä työssä ilmaisua yleinen tai sekulaari kieli sellaisissa kohdissa, joissa pidän tarpeellisena 

korostaa eroa uskonnolliseen kieleen. Tämän lisäksi puhun sekulaarista kehityspuheesta, puhetavasta tai 

diskurssista. Jälkimmäisten termien tarkemman määrittelyn esitän työn teoreettisia lähtökohtia 

käsittelevässä kappaleessa. 
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olevan vaikutusta järjestöihin. Esimerkiksi uskonnollisia kansalaisjärjestöjä analysoinut 

Julia Berger on tullut siihen tulokseen, että rahoituksella on suuri vaikutus näiden 

järjestöjen luonteeseen ja toimintaan (Berger 2003, 28.) Rick Jamesin mukaan ei-

kristilliset uskonnolliset järjestöt ovatkin usein kristillisiä avoimempia tuomaan ilmi 

uskonnollisuuttaan, sillä ne ovat harvemmin riippuvaisia virallisesta rahoituksesta. 

(James 2009, 3.) Ferris esittääkin tähän liittyen provokatiivisesti, että uskonnollisen 

järjestön kriteerinä tulisi pitää sitä, että myös järjestön taloudellinen tuki tulee 

uskonnollisilta tahoilta. (Ferris 2005.)  

 

Tutkielmassani kysymys rahoituksen vaikutuksesta järjestön uskonnolliseen ilmaisuun 

nousee esiin siinä, kuinka SLS käyttää uskonnollisen kielen ohella yleiseen 

kehitysyhteistyöpuheeseen liittyviä termejä ja ilmaisutapoja. Kuten jäljempänä käy ilmi, 

SLS:n voi kuitenkin katsoa pitävän kiinni työnsä uskonnollisesta luonteesta. 

Analyysissani tuon esiin, kuinka SLS kykenee integroimaan sekulaarit kehitysarvot 

osaksi uskonnollista identiteettiään. Analyysini valossa näyttäsi siltä, että rahoituksella 

on vaikutusta uskonnollisen järjestön kielenkäyttöön, mutta sen sijaan, että rahoituksen 

vastaanottaminen johtaisi uskonnollisuuden vähenemiseen, näyttäsi paremminkin siltä, 

että sitä vastaanottava järjestö kykenee ilmaisemaan uskonnollisuuttaan, mutta samalla 

ottamaan huomioon kielenkäytössään myös rahoittajan. Tarkastelemalla millaisilla 

retorisilla keinoilla SLS yhdistää sekulaarin kehitysapujärjestelmän taholta nousevia 

vaatimuksia uskonnolliseen puoleensa osoitan, että se kykenee rakentamaan 

toiminnastaan yhtenäistä kokonaisuutta. 

 

Lähestyn aihettani SLS:sta kehitysjärjestönä tarkastelemalla sen identiteettiä sellaisena 

kuin se näyttäytyy järjestön keskeisissä teksteissä kumppanuussopimuksen ajalta. 

Nostan ensin aineistosta esiin aiheeni kannalta keskeisiä teemoja, ja analysoin sen 

jälkeen tekstejä näiden pohjalta retoriikan analyysista nousevilla käsitteillä. Tällä tavalla 

pyrin tutkimaan SLS:n itseymmärrystä sekä sitä, kuinka se esittää itsensä eri yleisöille 

eli materiaalin eri lukijakunnille. Tämän selvityksen pohjalta pyrin lisäämään 

ymmärrystä lähetysjärjestöistä kehitysyhteistyötoimijoina ja tarjoamaan keinoja niiden 

käsittelemiseen kehitysmaatutkimuksessa. 

 

Tutkimuskysymykseni on muotoutunut edellisen pohjalta seuraavanlaiseksi: 



7 

 

 

Miten SLS yhdistää virallista rahoitusta vastaanottavan 

kehitysyhteistyöjärjestötoimijuutensa luonteeseensa lähetysjärjestönä? 

 

Pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni tarkastelemalla SLS:n 

kumppanuussopimuksen aikana laatimia tekstejä seuraavien kysymysten valossa: 

 

Miten SLS rakentaa kielenkäytöllä suhdetta kahteen erityisyleisöön, joita ovat 

uskonnollinen - ja kehitysyhteistyöyleisö? 

 

Miten SLS integroi kielenkäytöllä sekulaareja kehitysteemoja identiteettiinsä 

uskonnollisena lähetysjärjestönä? 

 

Tutkielmani perustuu näkemykseen, jonka mukaan lähetysjärjestöjen merkityksen 

ymmärtäminen kehitysapusysteemissä vaatii niiden erityisluonteen ottamista tarkastelun 

lähtökohdaksi. Aiheeni mielenkiinto ja myös haastavuus kumpuaa siis tutkimuskohteeni 

erityisestä luonteesta lähetysjärjestönä. Näin ollen lähetystyötä koskeva teologia eli 

missiologia on väistämättä osa tätä tutkielmaa, jota voikin näin ollen pitää 

poikkitieteellisenä tutkimuksena. Työni toimii esimerkkinä siitä, että sikäli kuin 

lähetysjärjestöt nähdään tärkeinä toimijoina kehitysavussa, teologia liittyy myös 

kehitysapua koskevaan tutkimukseen.  

1.2 Uskonnolliset ja uskonnollispohjaiset järjestöt virallisen 

kehitysavun kanavoijina 

 

Kansalaisjärjestöjen rooli kansainvälisessä kehitysavussa on kasvanut viime 

vuosikymmenien aikana, erityisesti 1980-luvulta alkaen. Arvioiden mukaan 

kansalaisjärjestöt välittävät nykyään enemmän rahaa kuin Maailmanpankki, ja ne ovat 

monilla alueilla tärkeitä sosiaalipalvelujen tarjoajia. Kansalaisjärjestöjen joukossa 

uskonnollistaustaisten järjestöjen merkitys on lisääntynyt huomattavasti. (Salamon 

1994, 114; Hofer 2003 375; Berger 2003, 16.) 
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Uskonnollistaustaisista järjestöistä käytetään hieman vaihtelevasti termejä 

uskonnollispohjainen (FBO), uskonnollinen (religious) tai hengellinen (spiritual) 

järjestö. Esimerkiksi Berger käyttää nimitystä uskonnollinen kansalaisjärjestö (religious 

NGO) ja määrittelee sen viralliseksi järjestöksi, jonka identiteetti ja tehtävä nousevat 

tietoisesti yhden tai useamman uskonnollisen tai hengellisen perinteen opetuksista. 

(Berger 2003, 16.) G. Clarke ja Jennings puhuvat uskonnollispohjaisista järjestöistä ja 

tarkoittavat niillä järjestöjä, joiden toimintaa ohjaavat jonkun uskon (faith) periaatteet. 

(G. Clarke ja Jennings 2008, 6.) Ellen toisin mainitse, käytän tässä työssä termejä 

uskonnollinen, uskonnollispohjainen tai -taustainen kansalaisjärjestö synonyymeina, 

jolla tarkoitan kaikkia uskonnollisen taustan omaavia järjestöjä. 

 

Länsimaissa valtiot ovat perinteisesti rahoittaneet suurimpien kristillisten kirkkojen 

piiristä nousseiden uskonnollispohjaisten kansalaisjärjestöjen toimintaa. (G. Clarke 

2006, 836.) Esimerkiksi Suomessa uskonnolliset ja uskonnollisen taustan omaavat 

järjestöt ovat saaneet virallista kehitysrahoitusta niin pitkään kuin sitä on 

kansalaisjärjestöille myönnetty. Rahoittajien suhtautuminen uskonnollisiin järjestöihin 

on kuitenkin ollut ambivalenttia, ja siihen on luonnollisesti vaikuttanut kirkon ja valtion 

erottamista koskeva periaate. (G. Clarke 2007, 79.) 

 

Viime aikoina rahoittajien kiinnostus uskonnollisia kansalaisjärjestöjä kohtaan on 

kasvanut huomattavasti, ja ne ovat alkaneet saada osakseen laajaa tunnustusta. (Berger 

2003, 17.) Clarke esittää, että vuodesta 1998 järjestetyt uskonnollisten tahojen ja 

kehityksen rahoittajien väliset maailman uskontojen kehitys dialogi (World Faiths 

Development Dialogue) -konferenssit ovat lähentäneet rahoittajia ja uskonnollisia 

järjestöjä. Rahoittajat pyrkivät aktiivisesti saamaan uskonnolliset järjestöt ”yhteisten” 

kehitystavoitteiden taakse. Esimerkiksi Maailmanpankki näki uskonnollispohjaiset 

järjestöt suurena voimavarana köyhyyteen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. 

Konferensseissa uskonnollisten ja uskonnollispohjaisten sekä sekulaarien 

kehitystahojen välille syntyi yhteys, jonka pohjalta ne loivat perusteet 

kehityskysymyksiä koskevalle yhteisymmärrykselle ja yhteistyölle. (G. Clarke 2007, 

79–81.) 
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Rahoittajat ovat halukkaita tukemaan uskonnollistaustaisia järjestöjä, sillä ne ovat 

laajalle levinneitä ja niiden kehitysapua pidetään onnistuneena ja korkeatasoisena. 

Uskonnollistaustaisten järjestöjen osuus esimerkiksi Saharan eteläpuoleisen Afrikan 

terveydenhuollossa sekä koulutuksessa on yli 50 %. (G. Clarke 2006, 845; James 2009, 

7–9.) Kasvavan kiinnostuksen on ajateltu johtuvan myös siitä, että näillä uskotaan 

olevan jotakin erityistä tarjottavaa suhteessa sekulaariin kehitysajatteluun. Esimerkiksi 

Bergerin mukaan poliittiset ja taloudelliset tahot ovat enenevissä määrin alkaneet 

tunnustaa, ettei maailmanlaajuisiin taloudellisiin ja sosiaalisiin ongelmiin löydy 

ratkaisua suppeasta sekulaarista näkökulmasta, ja tästä johtuen ne haluavat tukea 

uskonnollisten järjestöjen kehitystoimintaa. (Berger 2003, 17.) Myös G. Clarke esittää, 

että yhä enemmän ajatellaan, ettei kehitys perustu pelkästään taloudelliselle kasvulle, 

vaan vaatii muutosta ihmisten arvomaailmassa, ja uskonnon ajatellaan pystyvän 

motivoimaan ihmisiä tällaiseen henkiseen muutokseen. (G. Clarke 2006, 845, James 

2009, 7–9.)  

 

Mikäli valtiolliset rahoittajat perustelevat uskonnollistaustaisten järjestöjen tukemista 

viimeksi mainituilla tavoilla voidaan sanoa, että niiden kehitystä koskeva ajattelu tai 

tarkemmin sanottuna uskonnon ja kehityksen suhdetta koskevat näkemykset ovat 

edelleen jossain määrin hyvin ristiriitaisia. Kuten James esittää, halutaan uskonnot 

toisaalta pitää erillään kehitysyhteistyöstä, toisaalta taas uskonnollisia järjestöjä 

halutaan tukea, sillä niillä katsotaan juuri uskonnollisuuden vuoksi olevan jotakin 

sekulaareilta järjestöiltä puuttuvaa. Ristiriitainen suhtautuminen uskontoon luonnehtii 

myös UM:tä, joka tukee kristillisiä järjestöjä, mutta samanaikaisesti kieltää jyrkästi 

uskonnon levittämisen. Jamesin mukaan rahoittajien varauksellinen suhtautuminen on 

varsinkin ennen johtanut uskonnollisten järjestöjen puolelta siihen, että nämä ovat 

rajoittaneet uskonnollisuuden ilmaisemista eri tavoin. (James 2009, 3.) Myös Clarke 

toteaa, että rahoittajien herännyt kiinnostus ei merkitse varauksettoman positiivista 

suhtautumista, vaan järjestöjen on sopeuduttava sekulaarien tahojen asettamiin ehtoihin, 

mikäli ne haluavat tehdä näiden kanssa yhteistyötä. (G. Clarke 2007, 79–81.) Voidaan 

toki pitää itsestäänselvyytenä, että yhteistyö edellyttää ainakin jonkinlaista sopeutumista 

ja arvomaailman muokkaamista siihen osallistuvilta. Tähän liittyen on tärkeää pohtia, 

kuinka tällainen muokkaaminen tapahtuu ja miten eri tahot ovat siinä osallisia.  
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1.3 Uskonnolliset kansalaisjärjestöt Suomen kehitysyhteistyössä 

 

Suomen valtio aloitti pohjoismaisten esikuvien mukaisesti kansalais- ja 

lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyön tukemisen vuonna 1974. Tuen määrä on vaihdellut 

ja 2000-luvun kuluessa se on kasvanut jatkuvasti. (Onali 2005, 20–22.) 1980-luvun 

puoliväliin saakka 70–80 % kansalaisjärjestöille budjetoiduista rahoista suunnattiin 

lähetysjärjestöille.  

 

Vuodesta 2003 Ulkoministeriö on solminut tiettyjen suurten kansalaisjärjestöjen kanssa 

kumppanuussopimuksia. Kumppanuussopimukset ovat monivuotisia yhteistyö- ja 

rahoitussopimuksia.
4

 Kumppanuusjärjestöjä on yksitoista: Fida International ry, 

Frikyrklig samverkan, Kirkon Ulkomaanapu, Pelastakaa lapset ry, Plan Suomi Säätiö, 

Punainen Risti, Solidaarisuus, Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus, Suomen 

Lähetysseura, Suomen World Vision ja Vammaisjärjestöjen kehitysyhteistyöyhdistys 

FIDA ry. Näiden järjestöjen osuus on yli puolet järjestöjen kehitysyhteistyön 

rahoituksesta.
5

 Niistä uskonnollispohjaisina voidaan pitää viittä, joista lähetystyötä 

tekeviä ovat Fida ja SLS. Järjestöt saavat kuitenkin valita kumppaninsa omien 

                                                           
4
 Kumppanuusjärjestöjen kriteerit ovat seuraavat: 

Järjestön toiminnalla on selkeä linjaus ja tavoitteet, ja nämä ovat Suomen kehitysyhteistyön linjausten ja 

tavoitteiden kanssa yhdenmukaisia. 

Järjestön taloudelliset ja taloushallintoresurssit ovat riittävät ja sen oma varainhankinta järjestyksessä. Sen 

budjetti koostuu myös muista tuloista kuin valtion myöntämistä varoista. Ministeriö voi halutessaan 

teettää etukäteisselvityksen järjestön hallinnollisesta kapasiteetista. 

Järjestön ammattimainen laaja-alainen, pitkäaikainen toiminta kehitysmaassa, joka on jatkunut vähintään 

viisi vuotta osoittaen näin toiminnan jatkuvuuden, ja järjestöllä on näyttöä ammatillisesta osaamisesta ja 

runsas määrä onnistuneita hankkeita. 

Järjestön tunnettavuus kotimaassa on hyvä, ja se tarjoaa aktiivisille kansalaisille kanavan osallistua 

vapaaehtoiseen kehitysyhteistyöhön. Järjestö tiedottaa myös aktiivisesti suurelle yleisölle toiminnastaan 

ja kansainvälisen yhteistyön tarpeellisuudesta. 

Järjestön kansainväliset yhteydet ovat toimivia ja järjestön kumppanijärjestöt hanketoiminnan 

kohdemaassa ovat luotettavia, niiden talous ja varainhankinta kunnossa ja ne ovat aktiivinen osa maan 

kansalaisyhteiskuntaa. (http://formin.finland.fi 8.3.2012.)     

 

5
 http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15436&contentlan=1&culture=fi-FI  

http://www.fida.info/
http://www.frikyrkligsamverkan.fi/fs_0912/index.php
http://www.kua.fi/fi/etusivu/?id=2
http://www.pelastakaalapset.fi/
http://www.plan.fi/
http://www.punainenristi.fi/
http://www.solidaarisuus.fi/
http://www.sask.fi/
http://www.mission.fi/
http://www.mission.fi/
http://www.worldvision.fi/
http://www.fidida.fi/vammaisnakokulma/index.htm
http://www.fidida.fi/vammaisnakokulma/index.htm
http://formin.finland.fi/
http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=15436&contentlan=1&culture=fi-FI
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arvopäämääriensä mukaisesti, kunhan valtion avustusta saavat hankkeet ovat linjassa 

Suomen kehityspoliittisten tavoitteiden ja YK:n vuosituhattavoitteiden kanssa.  

1.4 Suomen Lähetysseura 

 

SLS:aa on tutkittu laajasti
6
, mutta erityisesti järjestön kehitysyhteistyöhön keskittyviä 

tutkimuksia ei ole tehty lukuun ottamatta
7
 Marita Viitasen pro gradu -tutkielmaa, jota 

käsitellään tarkemmin myöhemmin tässä työssä.  

 

SLS perustettiin vuonna 1859. Työ alkoi Lounais-Afrikassa nykyisen Namibian 

alueella. 1900-luvun alussa toiminta laajeni Kiinaan Luoteis-Hunanin maakuntaan ja 

1920-luvulla brittien Palestiinaan. Ennen toista maailmansotaa työalueita oli siis kolme: 

Lounais-Afrikka, Kiina ja Palestiina. Sodan jälkeen SLS:n työ on laajentunut 

voimakkaasti niin maantieteellisesti kuin määrällisestikin. Vuonna 1974 järjestöllä oli 

työntekijöitä yhdeksässä maassa. Lounais-Afrikka oli edelleen suurin työalue, jonne 

suunnattiin n. 40 % järjestön ulkomaantyöhön käytetyistä varoista. (Viitanen 2005, 14–

16.) Kuten Viitanen esittää, voidaan perustellusti sanoa, että SLS toteutti alusta lähtien 

nykyisen kehitysyhteistyön kaltaista toimintaa. Viitanen kirjoittaa esimerkiksi, että 

järjestön aloittaessa työtä Ambomaalla 1860-luvun lopulla oli lähtijöiden joukossa 

käsityöläisiä, joiden oli tarkoitus luoda lähetysasemasta käsityökaupan keskus ja näin 

ollen todistaa käytännön toiminnalla kristinuskosta. Myös koulutus sekä sairaanhoito 

kuuluivat alusta lähtien järjestön työhön. Erityisesti naimattomien naisten 

osallistuminen toimintaan edesauttoi kehitystyöluonteisen toiminnan muotoutumista 

tärkeäksi osaksi järjestön toimintaa. (Viitanen 2005, 13.) Onkin tärkeää kiinnittää 

huomiota siihen, että järjestö on koko historiansa ajan selvästi suuntautunut työssään 

myös käytäntöön. Tämä seikka on aineistonikin perusteella olennainen osa SLS:n tapaa 

mieltää työtään.  

 

                                                           
6
 Kattavan kokonaisselvityksen järjestön historiasta ja toiminnasta 1960-luvulle saakka tarjoaa teossarja 

Sata vuotta suomalaista lähetystyötä. Tämän lisäksi on julkaistu lukuisia tutkimuksia ja kertomuksia 

SLS:n toiminnasta eri työalueilla. 

7
 SLS:a ja sen työtä yleisesti koskevat teokset käsittelevät toki myös sen toteuttamaa käytännön työtä ja 

näin ollen myös valtion tuella toteutettua kehitysyhteistyötä.  
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SLS kuului alusta lähtien eli vuodesta 1974 Suomen valtion myöntämän tuen saajien 

joukkoon. Viitanen esittää, että hanketuen merkitys tunnustettiin järjestössä, ja 

esimerkiksi SLS:n silloinen johtaja suhtautui tukeen erittäin myönteisesti. SLS:n 

saaman tuen määrä moninkertaistui ensimmäisen kymmenen vuoden aikana 0,05 milj. 

markasta (1974) 7,1 milj. markkaan (1985), ja tuen määrä kasvoi koko 80-luvun siten, 

että vuonna 1990 se oli jo 27 milj. markkaa ja näin ollen sen osuus järjestön 

kokonaistuloista oli 16 %. Pitkän kasvun jälkeen hanketuen määrä kääntyi vuonna 1992 

laskuun valtion kehitysyhteistyömäärärahojen vähentyessä. Vuonna 1995 valtion tuki 

SLS:lle oli enää 19 milj. markkaa, 11 % järjestön kokonaistuloista. Vuonna 2000 tuen 

osuus oli kuitenkin jälleen kohonnut vuoden 1990 tasolle eli 16 %:iin kokonaistuloista. 

(Viitanen 2005, 18–20.) Valtion asema SLS:n toiminnan tärkeänä rahoittajana 

muodostui siis järjestön historian mittakaavassa suhteellisen nopeasti. Kuten Viitanen 

esittää, suhtauduttiin valtion tukeen pääosin myönteisesti, mutta on kuitenkin tärkeää 

huomata, että sen mahdollisiin syvällisempiin vaikutuksiin alettiin kiinnittää myös 

kriittistä huomiota. Esimerkiksi vuonna 1990 laaditussa viisivuotissuunnitelmassa 

kirjoitetaan, että valtiolta saadusta avustuksesta tulee olla kiitollinen, mutta on pidettävä 

huolta, että tukea anotaan vain sellaisiin projekteihin, joita SLS tekisi mielellään 

ilmankin valtion tukea. ”Työn suunta on viitoitettava ja toiminnan kohteet osoitettava 

Lähetysseuran oman identiteetin pohjalta” (Suomen Lähetysseuran V 

viisivuotissuunnitelma vuosiksi 1991 – 1995, 1990, 26.)  

 

Kuten edellä esitetystä lainauksesta käy ilmi, on SLS:n sisällä pohdittu valtion 

rahoituksen vaikutuksia ja sen merkitystä järjestön identiteettiin. Voidaan siis sanoa, 

että SLS mieltää toimintaansa jonkinlaisen identiteettinäkemyksen pohjalta. Järjestön 

katsotaan omaavan erityisen ”oman identiteetin”, jonka tulisi ohjata sen toimintaa.   

1.5. Katsaus aihetta koskevaan tutkimukseen 

 

Tässä tutkielmassa pyrin selvittämään, millainen kehitysyhteistyötoimija SLS on ja 

tämän avulla pyrin myös pohtimaan mikä tekee juuri lähetysjärjestöistä erityisiä 

kehitysyhteistyötoimijoita. Miten kehitysmaatutkimuksessa voidaan lähestyä järjestöjä, 

joiden oma käsitteistö nousee teologiasta? Niiden asema osana uskonnollistaustaisia ja 

muita uskonnollisia järjestöjä on kyseenalainen, sillä jotkut edellisistä muistuttavat 
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varmasti enemmän sekulaareja kehitysyhteistyöjärjestöjä kuin lähetysjärjestöjä. 

Ymmärtämällä lähetysjärjestöjen erityisyyttä saavutetaan parempia keinoja hahmottaa 

niiden merkitystä ja asemaa kehitysapujärjestelmässä sekä niiden suhdetta virallisiin 

rahoittajiin. Tämä näkökulma ei ole juurikaan ollut esillä uskonnollispohjaisia 

kehitysyhteistyöjärjestöjä koskevassa tutkimuksessa, joka itsessäänkin oli pitkään vain 

joidenkin yksittäisten äänien varassa.  

 

Huolimatta siitä, että 1800- ja 1900-lukujen vaihteen yhteiskuntatieteen suuret klassikot 

(tunnetuimmin esim. Weber) käsittelivät uskontoa, johti sekularisaatioajattelun vaikutus 

välinpitämättömyyteen uskonnon suhteen 1900-luvun tieteellisessä keskustelussa. 

Teema palasi yhteiskuntatieteisiin viimeistään 80-luvulla, mutta uskonnon ja kehityksen 

suhteeseen alettiin kiinnittää laajempaa huomiota vasta 1990-luvun lopussa. Vuonna 

1998 käynnistettiin Maailman uskontojen kehitys dialogi -konferenssien (World Faiths 

Development Dialogue) sarja, jonka jälkeen aihetta käsitteleviä tutkimuksia on alettu 

julkaista valtavirran kehitysmaatutkimuksessa. (G. Clarke 2007, 77–78.)  

 

Uskonnollistaustaisia kehitysyhteistyössä toimivia järjestöjä on tutkittu osana 

kansalaisyhteiskuntaa. Niitä on pidetty omana ryhmänään kansalaisjärjestöjen joukossa, 

johon viittaa niistä yleisesti englanninkielessä käytetty nimitys uskonnollispohjainen 

kansalaisjärjestö (FBO.) Toisaalta on korostettu niiden erityisasemaa, jolloin 

uskonnollispohjaisia järjestöjä ei ole pidetty vertailukelpoisina muiden 

kansalaisjärjestöjen kanssa. (M. Clarke 2011, 16–17.) On myös kysytty, ovatko nämä 

järjestöt riittävän yhtenäisiä, jotta niitä voitaisiin pitää omana ryhmänään. Mikä 

yhdistääkö niitä keskenään ja erottaa ne sekulaareista järjestöistä?  

 

Kysymys järjestöjen sisäisistä eroista on siis nostettu esiin, mutta tästä huolimatta vain 

harvat tutkijat ovat käsitelleet kehitysyhteistyössä toimivia lähetysjärjestöjä omana 

ryhmänään. Gerald Clarke erottaa lähetysjärjestöt muista uskonnollispohjaisista 

kehitysjärjestöistä, mutta hänen tutkimuksensa kohdistuu koko uskonnollispohjaisten 

järjestöjen kenttään eikä näin ollen käsittele erityisesti lähetysjärjestöjä. Muutamat 

tutkijat ovat nostaneet esiin lähetysjärjestöjen poliittisen merkityksen afrikkalaisissa 

yhteiskunnissa.   
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Julie Hearn ja Katharina Hofer ovat kiinnittäneet huomion siihen, että lähetystyö on 

edelleen hyvin merkittävä ilmiö Afrikassa, jossa lähetysjärjestöt ovat tärkeitä 

sosiaalipalvelujen tarjoajia. (Hearn 2002, 36; Hofer 2003, 375.) Hearn on tutkinut 

Keniassa toimivien lähetysjärjestöjen roolia kansainvälisessä apupolitiikassa. Hän 

osoittaa, että nämä järjestöt muodostavat yhden tärkeimmistä maan kehitystä 

muokkaavista kansalaisjärjestöryhmistä ja ovat samalla osa Yhdysvaltojen virallista 

kehitysapupolitiikkaa, joka tähtää valtion roolin supistamiseen terveyssektorilla. (Hearn 

2002 36–37, 47.) Aihepiiriä on kuitenkin käsitelty hyvin vähän maanosaa koskevassa 

kirjallisuudessa.
8
 Näin ollen lähetysjärjestöjä koskeva tietämys on varsin heikkoa eikä 

aihetta koskeva tutkimus ole huomioinut niitä tärkeänä osana kansainvälistä 

kehityspolitiikkaa. (Hearn 2002, 32–33, 42–43.) Hearn puhuukin lähetysjärjestöistä 

näkymättöminä kansalaisjärjestöinä, joiden roolia ja merkityksen kasvua tulisi 

tarkastella kansainvälisessä kehityspolitiikassa tapahtuneiden muutosten valossa. 

Kehityspolitiikkaa on kirjoittajan mukaan viimeisten 20 vuoden aikana luonnehtinut 

niin kutsuttu uusi poliittinen agenda (New Political Agenda), jonka ideologinen pohja 

kiteytyy neoliberalismiin ja liberaaliin demokratiaan ja jonka merkittävät poliittiset 

seuraukset ovat olleet valtion roolin supistuminen ja ei-valtiollisten toimijoiden 

merkityksen kasvaminen. (Hearn 2002, 32–33.) Aikaisemmin kansalaisjärjestöt 

paikkasivat valtioita silloin kun nämä eivät puutteellisten resurssien vuoksi kyenneet 

huolehtimaan sosiaalipalveluista. Sen sijaan nykyisin kansalaisjärjestöt ovat tulleet 

valtioiden tilalle ensisijaisiksi sosiaali- ja terveyspalveluiden tarjoajiksi. (Hearn 2002, 

43–46.)   

 

Hofer on tutkinut lähetysjärjestöjen toimintaa ja merkitystä Kenian ja Ugandan 

koulutussektorilla ja, kuten Hearn, näkee yhteyden lähetysjärjestöjen ja julkisten 

palvelujen yksityistymisen välillä. Kirjoittaja painottaa sitä, että uskonnollispohjaisten 

kansalaisjärjestöjen merkityksen kasvun taustalla on nimenomaan konservatiivisten 

ryhmien vaikutusvalta sekä Yhdysvaltojen ulkopolitiikassa että YK:ssa. Tästä johtuen 

konservatiiviset evankelikaaliset ryhmät hyötyvät liberaaleja enemmän 

                                                           
8
   Hearn mainitsee, että viime vuosikymmeninä on esiintynyt vain joitakin harvoja ääniä, joissa on 

herätetty kysymystä yhdysvaltalaisen lähetystyön laajemmasta merkityksestä. Esimerkiksi Grabil käsitteli 

vuonna 1972 ilmestyneessä artikkelissaan amerikkalaisen diplomatian suhtautumista lähetyssaarnaajien 

rooliin maan ulkopolitiikassa. 
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uskonnollispohjaisten järjestöjen saamasta tunnustuksesta. Hofer kuvailee Hearnia 

tarkemmin sitä dynamiikkaa, jolla ne ovat saavuttaneet vaikutusvaltaisen aseman 

hyödyntämällä paikallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Kirjoittajan mukaan 

evankelikaaliset kristilliset ryhmät muodostavat kansainvälisen ”business”- ja 

arvoyhteisön. (Hofer 2003, 375–76, 379, 395.)
9
 

 

Aud V. Tönnessen tutkii Norjan kirkon ulkomaanapua ja sen yhteyttä valtion 

ulkopolitiikkaan, (Tönnesen 2007, 333), mutta osallistuu tutkimuksellaan myös 

lähetysjärjestöjä koskevaan keskusteluun. Hän esittää, että lähetystyössä on tapahtunut 

muutos, jonka myötä lähetysjärjestöjen merkitys kansainvälisessä kehitysavussa on 

lisääntynyt. Aikaisemmin lähetystyö oli näiden järjestöjen kohdemaissaan harjoittamaa 

toimintaa, mutta nykyään työtä toteutetaan yhä enemmän erilaisten yhteistyöverkostojen 

välityksellä. Tönnessen pitää muutosta tärkeänä, sillä sen myötä on entistä vaikeampi 

erottaa toisistaan lähetysjärjestöjä ja humanitaarisesti painottuneita kansainvälistä 

diakoniaa harjoittavia uskonnollispohjaisia järjestöjä. (Tönnessen 2007, 327.) 

 

Edellä esitellyt tutkijat käsittelevät lähetysjärjestöjä yleisellä tasolla. He kiinnittävät 

huomion siihen tärkeään seikkaan, että lähetysjärjestöt eivät välttämättä ole 

kansainvälisen avun muita toimijoita vähemmän politiikkaan kytkeytyneitä. 

Uskonnollisuudesta ei suinkaan seuraa poliittinen merkityksettömyys. Tämä on tärkeä 

näkökulma, mutta se ei kuitenkaan auta ymmärtämään lähetysjärjestöjen 

kehitysyhteistyöhön liittyviä erityispiirteitä. Näiden selvittämiseksi on tarkasteltava 

yksittäisiä järjestöjä, kuten ovat tehneet Ingie Hovland sekä Jaakko Lounela. Erityisen 

oleellinen aiheeni kannalta on Hovlandin Norjan lähetysseuraa käsittelevä artikkeli, 

jossa kirjoittaja tarkastelee kysymystä evankelioimisen ja kehitystyön suhteesta 

järjestön työssä. Aiheeseen paneudutaan sekä tarkastelemalla järjestön aiheesta käymää 

sisäistä keskustelua sekä ulkopuolella, norjalaisessa yhteiskunnassa, virinneitä 

kannanottoja. Norjan lähetysseura eli NMS (Norwegian Mission Society) on 

luterilainen vuonna 1842 perustettu lähetysjärjestö, joka tekee sekä uskonnollista 

                                                           
9

  Tässä yhteydessä on mainittava, että näiden kirjoittajien lisäksi Erica Bornstein on käsitellyt 

protestanttisen uskonnollisuuden vaikutusta kehitykseen afrikkassa merkittävässä teoksessaan The Spirit 

of Development. Tutkimuksen kohteena olevat järjestöt (World Visioniin ja Christian care), eivät 

kuitenkaan ole lähetysjärjestöjä jonka tähden en käsittele teosta tässä tutkielmassa. 
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lähetysyötä että sekulaaria kehitystyötä. Näiden työmuotojen välillä pyritään tekemään 

selvä ero järjestön toiminnassa muun muassa sen osoittamiseksi, ettei NMS käytä 

vastaanottamaansa virallista kehitysrahoitusta uskonnolliseen toimintaan. NMS:n 

rahoittamista valtion taholta on kritisoitu järjestön ulkopuolella sillä perusteella, ettei 

työmuotojen todellista erottamista ole pidetty mahdollisena. (Hovland 2008, 172–73.) 

Hovlandin toteuttamien haastattelujen perusteella eronteko aiheuttaa hämmennystä 

myös joidenkin järjestön työntekijöiden keskuudessa. (Hovland 2008, 181.) 

 

Hovlandin mukaan järjestön toimintaa on aina ohjannut holistinen periaate, jonka 

mukaisesti työssä otetaan huomioon hengelliset ja materiaaliset tarpeet, ja näin ollen 

kehitystyötä on toteutettu rinnan evankelioimisen kanssa. Työmuotojen 

ensisijaisuudesta on kuitenkin aina keskusteltu NMS:n sisällä. Hovlandin mukaan 

kehitystyön erottaminen uskonnollisesta työstä on kuitenkin suhteellisen uusi ilmiö. 

Olennaista on, että virallisen rahoittajan vaatimuksista ylläpidetty ero on ristiriidassa 

holistisen periaatteen kanssa, joka edellyttäisi materiaalisten ja hengellisten tarpeiden 

huomioimista yhdessä. Kirjoittajan mukaan järjestön vahvuus kehitystyössä rakentuu 

tälle integroimista painottavalle arvopohjalle, jonka se kuitenkin joutuu 

paradoksaalisesti unohtamaan käyttäessään virallista rahoitusta. Hovland tulee 

tutkimuksensa perusteella siihen johtopäätökseen, että virallisesti ylläpidetty kuva siitä, 

että järjestö erottaa selkeästi maallisen kehitysyön uskonnollisesta toiminnastaan on 

”vain” teoreettinen ja aiheuttaa jännitteitä järjestön sisällä sekä ongelmia yksittäisten 

työntekijöiden kohdalla, jotka näkevät erottelun olevan ristiriidassa sekä oman 

vakaumuksensa että NMS:n kokonaisvaltaisen arvopohjan kanssa. Kehitysyhteistyön 

kannalta merkittävää on lisäksi se että, erottelu sulkee virallisen rahoituksen 

ulkopuolelle järjestön innovatiivisimmat kehitysprojektit. (Hovland 2008, 174–75, 179.) 

 

Lounelan tutkimus Mission and Development käsittelee suomalaisten helluntailaisten, 

luterilaisten ja ortodoksisten lähetysjärjestöjen toteuttamia kehitysprojekteja Keniassa. 

Tutkimus ei kuitenkaan valitettavasti käsittele SLS:aa, järjestöllähän ei ole ollut 

toimintaa Keniassa. Lounela käsittelee lähetysjärjestöjen kehitysprojekteja ennen ja 

jälkeen julkisen kehitysrahoituksen vastaanottamista. Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, 

miten lähetysjärjestöt ovat suhtautuneet valtion avustuksen vastaanottamiseen ja miten 

se on niihin vaikuttanut. Teoksesta ilmenee hyvin se, kuinka käytäntöön orientoitunutta 
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lähetysjärjestöjen toiminta Afrikassa on ”aina” ollut, mutta kuinka tätä ei kuitenkaan 

pidetty itsestäänselvyytenä. Lounela esittelee yksityiskohtaisestikin keskustelua, jota 

kehitystyöstä on käyty järjestöjen historiassa. Tästä käy ilmi se, että kehitysprojektien 

sija niiden työssä on herättänyt kritiikkiä jo 60–70-luvuilla eli ennen kuin valtiollisen 

kehitysrahoituksen vastaanottaminen alkoi. Kiintoisaa aiheeni kannalta on näissä 

keskusteluissa ilmenevä kysymys kehitysyhteistyön ja järjestöjen identiteetin välisestä 

suhteesta. Erään järjestön johdossa esimerkiksi oltiin huolissaan siitä, että 

evankelioiminen jäisi kehitysprojektien varjoon järjestön toiminnassa. Projektit olivat 

toisaalta välttämättömiä, mutta vaaransivat lähetysjärjestöjen identiteetin. Kyseisen 

järjestön johtajan mukaan olikin tarpeen olla sekoittamatta kehitysapua ja sosiaalista 

työtä lähetystyöhön. Järjestön piirissä käytiin paljon keskustelua siitä missä määrin 

kehitysprojektien tulee kuulua lähetysjärjestöjen toimintaan. (Lounela 2007, 45.)  

 

Lounelan esittämissä keskusteluissa ilmenee lisäksi se, että kehitystyö nähtiin keinona 

lähetysjärjestön varsinaisen päämäärän eli evankeliumin julistamisen toteuttamiseksi. 

Samaisen edellä käsitellyn järjestön edustaja esitti 60-luvulla järjestön aloittaessa työtä 

Keniassa, että terveydenhoito ja koulutus ovat tärkeitä sillä ne vastaavat ihmisten 

”maallisiin tarpeisiin”, mutta samanaikaisesti hän näki ne hyvänä mahdollisuutena 

julistaa evankeliumia. Kun johto vieraili Kenian Matongossa vuonna 1969 

suunnitellessaan lähetystyön aloittamista alueella, koskivat heidän suunnitelmansa 

kehitysprojekteja, sillä ajateltiin, että terveyspalvelut toimisivat hyvänä keinona päästä 

mukaan alueen lähetystyöhön. Samalla tavalla myöhemmin valtion kehitysrahoitus 

nähtiin lähetysjärjestöjen taholla mahdollisuutena laajentaa työtä. (Lounela 2007, 48, 68 

– 69.) On vielä huomattava, että järjestöjen välillä oli eroja siinä, miten kehitystyöhön 

suhtauduttiin.  Olennaista on kuitenkin se, että huolimatta siitä suhtauduttiinko 

kehitystyöhön positiivisesti vai enemmän varauksella, ei sitä liitetä osaksi lähetystyötä 

tai evankeliumia. Hovland esitti tästä poiketen, että kehitystyön erottaminen 

uskonnollisesta työstä on uusi ilmiö NMS:n työssä. On kiintoisaa huomata, että 

Lounelan käsittelemien järjestöjen kohdalla asiaan suhtauduttiin ilmeisesti hyvin eri 

tavoin. Toisin kuin Lounela Hovland ei tuo tarkasti esiin mihin tämä kyseinen päätelmä 

pohjautuu. Mikäli sen oletetaan olevan paikkansapitävä, niin muistuttaa tämä erilainen 

suhtautumistapa lähetysjärjestöjen välisistä eroista. Erojen taustalla vaikuttavat 

teologiset näkemys- tai painotuserot.   
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Lähetysjärjestöjä koskevaa teologista tutkimusta on luonnollisesti tehty paljon. 

Esimerkiksi SLS:ta on tehty lukuisia opinnäytetöitä teologisessa tiedekunnassa. Aiheeni 

kannalta olennainen on Marita Viitasen Käytännöllisen teologian laitokselle valmistunut 

kirkkososiologian pro gradu tutkielma, Diskurssianalyyttinen selvitys Suomen 

Lähetysseuran kehitysyhteistyöpuheesta vuoden 2000 Suomen Lähetyssanomissa. 

Työssään Viitanen määrittelee lehden SLS:n päätiedotuskanavaksi, jossa kerrotaan 

SLS:n työstä sen kannattajille. (Viitanen 2005, 9.) Viitanen tarkastelee, mitä 

Lähetyssanomissa kuultava ns. seuran ääni puhuu SLS:n toteuttamasta 

kehitysyhteistyöstä. (Viitanen 2005, 85.) Työn analyysissa etsitään Lähetyssanomien 

sisältämiä erilaisia kehitysyhteistyötä käsitteleviä puhetapoja eli diskursseja sekä 

pohditaan mitä funktioita ne tuottavat. Koska tutkielman aihe on hyvin lähellä omaani, 

pidän tarpeellisena referoida sen keskeisen sisällön ja johtopäätökset. Tämä on 

välttämätöntä, jotta voin verrata riittävän huolellisesti omaa työtäni sekä 

johtopäätöksiäni Viitasen tutkielmaan.  

 

Viitanen esittää, että lehdessä järjestön valtion tuella toteuttamaan hanketoimintaan ei 

liitetä kehitysyhteistyö-termiä. Kirjoittajan mukaan tällä korostetaan SLS:n työn 

erityisluonnetta. SLS näkee toteuttamansa kehitysyhteistyön palveluna, jolla yhdessä 

julistustyön kanssa viedään eteenpäin lähetystyön tavoitetta eli evankeliumin 

levittämistä. Viitanen esittääkin, että SLS irrottautuu yleisestä 

kehitysyhteistyökeskustelusta. (Viitanen 2005, 85.) Lähetyssanomissa ei hänen 

mukaansa esiintynyt voimakkaita ristiriitoja, vaan kaikki lehdessä esiintyvät diskurssit 

näkevät kehitysyhteistyön päämäärän samalla tavalla: sitä tehdään evankeliumin 

levittämiseksi. Tässä yhteydessä Viitanen kuitenkin esittää, että aineistossa korostettiin 

paikoin myös työn avustusluonnetta ja paikallistahoilta lähtöisin olevaa tarvetta. 

Tämänkin puheen funktiona hän kuitenkin näkee SLS:n oman roolin vahvistamisen ja 

työn lähetysluonteen ylläpitämisen. Johtopäätöksenä esitetään tämän mukaisesti, että 

tärkein Lähetyssanomien eri puhetapojen tuottama funktio on SLS:n 

lähetysjärjestöidentiteetin vahvistaminen. Lehdessä esiintyvät erilaiset diskurssit 

tuottavat siis kaikki tätä samaa funktiota eli SLS rakentaa Lähetyssanomissa kuultavalla 

seuran äänellä identiteettiä ensisijaisesti lähetysjärjestönä. Viitasen johtopäätöksiin tulee 
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kiinnittää erityistä huomiota, sillä kyseistä lehteä julkaistaan UM:n 

kehitysyhteistyötiedotustuella. (Viitanen 2005, 85.) 

 

Omassa työssäni tarkastelen SLS:n suhdetta yleiseen kehitysyhteistyökeskusteluun ja 

pidän jo lähtökohtaisesti aineistossani esiintyviä erilaisia puhetapoja viitteinä siitä, että 

järjestöllä todella on erilaisia ”tarpeita”, joita erilaiset diskurssit palvelevat. Jo 

lähtökohtieni valossa SLS:n suhde sekulaariin kehitysyhteistyökeskusteluun on siis 

huomattavasti monimutkaisempi kuin mitä Viitanen esittää. Virallista kehitysrahoitusta 

vastaanottavana UM:n kumppanuusjärjestönä SLS ei voi, toisin kuin Viitanen väittää, 

sulkea itseään kokonaan ulos yleisestä kehityskeskustelusta. Näkemykseni vahvistuu 

analyysissa ja johtopäätöksissä tuon esiin, kuinka SLS käyttää sekulaaria kehityskieltä 

huomioidessaan kehitysyhteistyöyleisön. Yhtyä voin Viitasen näkemykseen siitä, että 

SLS korostaa työnsä erityisluonnetta. Toisin kuin Viitanen esittää en kuitenkaan katso, 

että erityisyyden korostaminen tarkoittaisi sulkeutumista kehitysyhteistyöpuheen 

ulkopuolelle, vaan siihen osallistumista erityisellä tavallaan. Analyysini johtopäätöksiä 

ei tarvitse nähdä ristiriidassa senkään Viitasen johtopäätöksen kanssa, että SLS rakentaa 

ensisijaisesti identiteettiä lähetysjärjestönä. Työni yksi tarkoitus on kuitenkin osoittaa, 

että tätä johtopäätöstä tulee tarkastella erinäisten kysymysten herättäjänä. Päätelmä ei 

vielä sinällään ole riittävä, tokihan SLS rakentaa itseään lähetysjärjestönä, sehän on 

lähetysjärjestö. Tärkeää on kysyä mitä lähetysjärjestöidentiteetti tarkoittaa SLS:n, 

Suomen suurimman kehitysyhteistyöjärjestön, kohdalla.  

 

Töidemme yllä viitattuja eroja arvioidessa on kuitenkin tärkeää muistaa, että emme 

käytä samaa aineistoa. En siis voikaan tässä työssä suoranaisesti kumota tai vahvistaa 

Viitasen johtopäätöksiä, vaan ainoastaan peilata niitä omiin, eri aineistosta nouseviin, 

huomioihini. Aiheen yhtäläisyydestä johtuen päätelmien vertailu on kuitenkin 

mielekästä ja voin ainakin todeta, että analyysini valossa Viitasen antama kuva SLS:ta 

kielenkäyttäjänä vaikuttaa yksipuoliselta. SLS on lähetysjärjestö, ja uskonnolla on 

itsestään selvä rooli sen identiteetissä. Jälkimmäisen rakentumiseen vaikuttavat 

kuitenkin uskonnollisten tekijöiden lisäksi myös sekulaarista kehitysjärjestelmästä 

nousevat seikat. 
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2. Teoreettiset lähtökohdat 

2.1 Järjestön identiteetti  

 

Tässä luvussa hahmottelen teoreettisia mahdollisuuksia lähestyä kysymystä SLS:n 

identiteetistä. Esittelen ensin lyhyesti mitä organisaatioidentiteetillä tarkoitetaan. Tämän 

jälkeen pohdin kysymystä uskonnollisesta identiteetistä sekä tarkastelen niitä tekijöitä, 

jotka erityisesti auttavat ymmärtämään SLS:n identiteettiä.  

 

Pyrin ymmärtämään SLS:aa järjestönä, joka joutuu sovittamaan yhteen kahta erilaista ja 

ainakin osin ristiriitaista roolia: lähetys- ja UM:n rahoitusta käyttävän 

kehitysyhteistyöjärjestön. Hyödynnän työssäni nykyisen organisaatiotutkimuksen 

näkemystä organisaatioidentiteettistä joustavana ja moninaisena ilmiönä. (Hatch ja 

Schultz 2004, 4.) Organisaatio nähdään sopeutumiskykyisenä, ulkopuolisten 

vaikutteiden aktiivisena tulkitsijana.  

 

Dennis Gioia, Majken Schultz ja Kevin G. Corley käyttävät artikkelissaan 

Organizational Identity, Image, and Adaptive Instability käsitettä adaptive instability 

kuvaamaan organisaatioiden kykyä muuntautua ympäristön vaatimuksien mukaisesti. 

Organisaatioidentiteetin epästabiili luonne edesauttaa sen sopeutumista ympäristöön ja 

on näin ollen organisaation säilymisen ehto. (Gioia ym. 2004, 366.) Prosessi ei siis 

määräydy yksipuolisesti ulkopuolisesta vaikutuksesta, organisaatio nähdään aktiivisena 

toimijana, ei ainoastaan passiivisena ympäristön vaikutteiden vastaanottajana. (Gioia 

ym. 2004, 367.) Mary jo Hatch ja Majken Schultz esittävätkin artikkelissaan The 

Dynamics of Organizational Identity, että organisaatioidentiteetti rakentuu 

organisaatiota koskevien ulkoisten ja sisäisten määritelmien vuorovaikutuksessa. (Hatch 

ja Schultz 2002, 1004) Sovellan tätä ajatusta SLS:n identiteettiin siten, että määrittelen 

ulkoisiksi vaikutteiksi SLS:n toimintaa rahoittavat tahot, jotka voidaan yksiselitteisesti 

nähdä SLS:ta erillisiksi. UM on hyvin konkreettisella tavalla tällainen ulkopuolinen 

taho toimiessaan SLS:n tärkeänä rahoittajana. Valtiollisen rahoituksen johdosta SLS on 

yleisen kehitysapusysteemin ja siihen kuuluvan sekulaarin kehitysyhteistyökielen 

vaikutuspiirissä. SLS:n sopeutumista ulkopuolelta tuleviin vaatimuksiin osoittaa se, 

kuinka järjestö on mukautunut asemaansa UM:n kumppanuusjärjestönä ja sisällyttänyt 
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kielenkäyttöönsä sekulaarissa kehitysyhteistyödiskurssissa käytettyjä teemoja ja 

ilmaisuja. Analyysissani tarkastelen, kuinka SLS tulkitsee näitä ulkopuolisia vaikutteita 

omista uskonnollisista lähtökohdistaan käsin.  

2.2 Uskonnon merkitys järjestön identiteetissä ja toiminnassa 

 

Kysymystä uskonnon merkityksestä järjestöille on pohdittu hieman eri näkökulmista. 

Matthew Clarke tarkastelee sitä, miten uskonnollispohjaiset järjestöt eroavat 

sekulaareista kansalaisjärjestöistä. Hän esittää seitsemän tapaa hahmottaa edellisten 

suhdetta jälkimmäisiin. Ensinnäkin uskonnollispohjaisia järjestöjä voidaan pitää osina 

kansalaisjärjestöjä (NGO), mutta toisaalta jokin tarkemmin määrittelemätön 

uskonnollinen identiteetti määrittelee ne omaksi ryhmäkseen. Tarkempi määrittely siitä, 

miten uskonnon merkityksen tulisi järjestössä ilmetä, jotta se luetaan 

uskonnollispohjaiseksi, jätetään auki. Toisen tavan mukaan uskonnollisuus on niin 

tärkeä erottava tekijä, ettei näitä järjestöjä voida verrata muihin kansalaisjärjestöihin, 

vaan ne tulee nähdä omana erillisenä ryhmänään.  Päinvastoin kuin edellisen, 

kolmannen näkemyksen mukaan uskonnolla ei ole sellaista merkitystä, että se erottaisi 

nämä järjestöt muista kansalaisjärjestöistä. Neljännen tavan mukaan kansalaisjärjestö 

ymmärretään yläkategoriaksi, jonka alle lukeutuu erilaisia järjestötyyppejä.  

Uskonnollispohjaiset järjestöt muodostavat näiden joukossa yhden ryhmän. Viidennen 

tavan mukaan uskonnollispohjaiset järjestöt ovat kansalaisjärjestöjen kanssa tasa-

arvoinen erillinen ryhmänsä. Kuudes tapa korostaa sitä, että uskonnollispohjaiset 

järjestöt ovat myös keskenään erilaisia, vaikka jakavatkin aina yhden piirteen eli 

liittymisen johonkin uskontoon. (M. Clarke 2011, 15–17.)  

 

Kuten Clarke kirjoittaa, kansalaisjärjestöjen joukosta on mahdollista löytää esimerkkejä, 

jotka tukevat kaikkia näitä tapoja. Itse hän esittää näitä täydentämään seitsemännen 

tavan hahmottaa uskonnollispohjaisten järjestöjen paikkaa osana kansalaisyhteiskuntaa 

ja niiden suhdetta kansalaisjärjestöihin. Tässä mallissa uskonnollispohjaiset järjestöt 

nähdään itsenäisinä ja muista kansalaisjärjestöistä erillisinä kansalaisyhteiskunnan 

toimijoina, mutta niiden vuorovaikutusta ja riippuvuutta muista toimijoista korostetaan. 

Ne imevät näiltä vaikutteita, ja sen vuoksi voidaan sanoa, että ne sisältävät elementtejä 
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kansalaisjärjestöistä.
10

 (M. Clarke 2011, 15–17.) Clarken mukaan uskonto on siis 

toisaalta erottava tekijä, sillä se irrottaa uskonnolliset järjestöt muista 

kansalaisjärjestöistä erilliseksi ryhmäkseen, toisaalta se ei kuitenkaan estä näitä 

toimimasta yhteistyössä jälkimmäisten kanssa.   

 

Julia Berger taas tarkastelee sitä, kuinka uskonnollisuus ilmenee järjestöissä eri tasoilla.  

Hän esittää analyysimallin, jonka mukaan järjestöjä tulisi lähestyä tarkastelemalla 

uskonnon ilmenemistä sen identiteetissä, jäsenistössä, rahoituksessa, tehtävässä ja 

tarjoamissa palveluissa, päätöksentekoprosesseissa sekä strategioissa. (Berger 2003, 

25.) Molemmat edellä esitellyistä tutkijoista viittaavat siihen, että uskonnollisia 

järjestöjä luonnehtii jonkinlainen erityinen uskonnollinen identiteetti. Bergerin mukaan 

se on yksi taso, jolla uskonnollisuus ilmenee, ja M. Clarke esittää sen yhtenä tapana 

käsitteellistää uskonnollispohjaista järjestöä. Uskonnollisen identiteetin merkitystä on 

kuitenkin haastavaa hahmottaa. Kuten Berger esittää, ei kysymys ole yksinkertainen 

edes järjestöille itselleen. (Berger 2003, 21.) Useimmat tutkijat vaikuttaisivat 

painottavan sitä, että uskonnollisuus voi ilmetä järjestön identiteetissä monella eri 

tavalla. Rick Jamesin mukaan eurooppalaiset uskonnollistaustaiset kansalaisjärjestöt 

ovat aikaisemmin saattaneet väheksyä uskonnollista identiteettiään, mutta ympäristön 

suhtautumisen muututtua viime aikoina suopeimmaksi ovat ne itsekin alkaneet pohtia 

enemmän uskonnon merkitystä työssään. (James 2009, 3.)  

 

Lähetysjärjestöjen kohdalla uskonnollinen identiteetti vaikuttaisi melko lailla itsestään 

selvältä, ilmoittavathan ne jo nimensä perusteella tehtäväkseen kristinuskon 

levittämisen. Niiden kohdalla on kuitenkin paikallaan pohtia sitä, miten nämä järjestöt 

ymmärtävät uskonnon vaikuttavan toimintaansa kehitysyhteistyöjärjestöinä eli 

minkälaisen roolin ne näkevät uskonnolla olevan käytännön toiminnassaan ja erityisesti 

siinä toiminnassa, jota ne kutsuvat kehitysyhteistyöksi ja johon ne käyttävät virallista 

kehitysrahoitusta.  

 

                                                           
10

 Clarken esittämä mallikaan ei kuitenkaan pyri tarjoamaan tarkkaa määritelmää uskonnollispohjaisesta 

järjestöstä (FBO), sellaista ei kirjoittajan mukaan olekaan.     
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G. Clarke jakaa uskonnollispohjaiset järjestöt viiteen eri ryhmään niiden toiminta-

alueiden perusteella.
11

 (G. Clarke 2008, 25.)  Clarke täydentää jaottelua yhdistämällä 

siihen uskontojen ilmenemistapoja koskevan mallin, jossa järjestöt jaetaan sen mukaan 

onko uskonnolla passiivinen, aktiivinen, suostutteleva (persuasive) vai eksklusiivinen 

rooli. Passiiviseksi uskonnon roolia voidaan luonnehtia silloin, kun toiminnan 

ensisijaiset motiivit nousevat yleisistä humaaneista periaatteista joita uskonnolliset 

periaatteet vain täydentävät. Aktiivisena uskonnon roolia voi pitää silloin kun usko on 

selkeästi tärkein järjestön toimintaa motivoiva tekijä. Järjestöt, joissa uskonnon rooli on 

passiivinen tai aktiivinen, voivat toimia myös muiden kuin samaan uskontokuntaan 

kuuluvien parissa. Kolmanteen ryhmään kuuluvissa järjestöissä uskonto vaikuttaa 

motivaation lisäksi yhteistyökumppaneiden ja hyödynsaajien valikoitumiseen. 

Eksklusiivisena uskonnon merkitystä voidaan pitää järjestöissä, joissa se sanelee 

toimintaa kaikilla tasoilla ja määrää täysin esimerkiksi yhteistyökumppaneiden ja 

hyödynsaajien valintaa. Kahteen jälkimmäiseen ryhmään kuuluvat järjestöt myös 

pyrkivät levittämään uskoaan.  

 

Yllä esitetyn typologian on tarkoitus auttaa hahmottamaan niitä ongelmia ja haasteita, 

joita sekulaarit rahoittajat joutuvat kohtaamaan toimiessaan yhteistyössä uskonnollisten 

järjestöjen kanssa. Clarken mukaan rahoittajilla ei ole juurikaan syytä kokea yhteistyötä 

ongelmallisena sellaisten järjestöjen kanssa, joiden toiminnassa uskonnolla on 

aktiivinen tai passiivinen rooli. Kahteen viimeiseen ryhmään kuuluvat järjestöt sen 

sijaan ovat rahoittajien kannalta ongelmallisia. Uskonto järjestön identiteetissä ei siis 

Clarken mukaan aiheuta ongelmia niiden ja rahoittajien välisessä suhteessa silloin kun 

sen merkitys rajoittuu motivaation tasolle. Ongelmalliseksi uskonnollinen identiteetti 

muodostuu sellaisissa tapauksissa, joissa se ilmenee vakaumuksena levittää uskoa. (G. 

Clarke 2008, 32–33.) Clarken mukaan länsimaiset rahoittajat ovatkin keskittyneet 

tukemaan lähinnä kahteen ensimmäiseen ryhmään kuuluvia järjestöjä eli niillä on 

yhteistyötä uskonnollispohjaisten hyväntekeväisyys- ja kehitysyhteistyöjärjestöjen sekä 

sellaisten lähetysjärjestöjen kanssa, joiden toiminnassa uskonnolla on passiivinen tai 

aktiivinen rooli. 

  

                                                           
11

 Ks. liite 1. 
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Mallissa lähetysjärjestöt muodostavat oman ryhmänsä eli ne on sijoitettu eri ryhmään 

hyväntekeväisyys- ja kehitysjärjestöjen kanssa. Lähetysjärjestöjen erityisyyden 

tunnustaminen on tärkeää, mutta on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, että 

lähetysjärjestöjä voidaan lähes poikkeuksetta pitää myös kehitysyhteistyöjärjestöinä. 

Kuten Clarkekin esittää, voi yksittäinen järjestö kuulua useampaan kuin yhteen 

ryhmään. (G. Clarke 2008, 25.) Lähetysjärjestöjen kohdalla ei kuitenkaan näyttäisi 

olevan kyse vain yksittäisistä tapauksista. Myös Clarken mallissa lähetysjärjestöjen 

asema on erittäin monitulkintainen ja vaikeasti hahmotettava. Kuten edellä kävi ilmi, 

Clarken mukaan uskonnon merkitys lähetysjärjestöillä voi olla aktiivinen, suostutteleva 

tai eksklusiivinen. (G. Clarke 2008, 34–35.) Uskonnon aktiivinen merkitys on 

rahoittajan kannalta ongelmallinen vain, mikäli se vaikuttaa yhteistyökumppaneiden 

valintaan. Monella lähetysjärjestöllä on yhteistyötä sekä edunsaajia muiden uskontojen 

edustajien keskuudessa. Tämän puolesta rahoittajilla ei siis välttämättä ole ongelmia 

tukea lähetysjärjestöjä. (G. Clarke 2008, 36–37.) Pyrkimys levittää uskoa on kuitenkin 

aina jollakin tavalla osa lähetysjärjestöjen olemassaoloa. Tästä johtuen sekulaarien 

rahoittajien yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa herättää väistämättä kysymyksiä 

rahoittajan sitoutumisesta tukemaan ainoastaan uskonnollisesti neutraalia kehitysapua. 

Voidaankin olettaa, että rahoitusta vastaanottavien lähetysjärjestöjen identiteettiä 

luonnehtii jännite sekulaarin rahoittajan ja ”oman identiteetin” välillä. 

 

Tarkastelen uskonnollisuuden ja kehitysapujärjestelmän vaikutusta SLS:n työssä 

pyrkimällä hahmottamaan järjestön materiaalissa esiintyviä erilaisia kielenkäyttötapoja. 

Ajatus, jonka mukaan kansalaisjärjestöjä tulee tarkastella erilaisten diskurssien 

muodostamana prosessina, esiintyy kehitysyhteistyöjärjestöjä tutkineella Thea 

Hilhorstilla. Hän esittää että järjestöt koostuvat monimuotoisista todellisuuksista eli 

osista, joista jotkut nousevat järjestössä määrittävään asemaan. Tätä prosessia Hilhorst 

lähestyy tarkastelemalla diskursseja, joista järjestö muodostuu. (Hilhorst 2007, 302.) 

Toimijoilla on useampia diskursseja valittavinaan, joista usein yksi nousee muita 

tärkeämpään asemaan. Kehitysyhteistyöjärjestöjä tarkasteltaessa onkin tärkeää kysyä, 

mitkä diskurssit ovat hallitsevia ja miten ne ovat saavuttaneet asemansa. (Hilhorst 2007, 

304–305.)  
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Diskurssit, joiden ympärille järjestö muotoutuu, näkyvät muun muassa järjestön 

tuottamissa teksteissä. Ne ovat jossain määrin toisiaan täydentäviä, mutta niitä 

käytetään myös strategisesti valikoiden siten että tietty diskurssi  

nostetaan hallitsevaksi järjestön kohtaaman ryhmän, esimerkiksi rahoittajien, mukaan. 

(Hilhorst 2007, 303.) Järjestöjen on koko ajan kyettävä vakuuttamaan ympärillä olevat 

tahot pätevyydestään kehitystyössä. (Hilhorst 2007, 298.) Kehitysyhteistyöjärjestön 

kielenkäyttöön vaikuttaa siis väistämättä pyrkimys ylläpitää uskottavuutta ja se myötä 

edellytyksiään toimia kehitysyhteistyöjärjestönä. 

 

Hän esittää, että 1980-luvulta alkaen järjestöjen suhde valtiollisiin tahoihin sekä 

virallisiin kehitysrahoittajiin, esimerkiksi Maailmanpankkiin, on lähentynyt ja tämän 

johdosta niiden poliittinen merkitys sekä vaikutus kehitysdiskurssiin ovat kasvaneet. (G. 

Clarke 2006, 837.)  

2.3 Kehitysapujärjestelmä 

 

Kuten edellä on jo tullut ilmi kansalaisjärjestöjen rooli ja merkitys kehitysavussa on 

kasvanut huomattavasti 1980-luvun lopulta lähtien. Kehitysavun ja -tutkimuksen taholla 

kansalaisjärjestöjen roolin kasvuun on suhtauduttu eri tavoin. Kansalaisyhteiskuntaa on 

pidetty valtiota parempana väylänä kehitysavun tavoitteiden saavuttamiseksi, toiset taas 

ovat suhtautuneet kriittisesti etenkin järjestöjen kasvaneeseen merkitykseen palvelujen 

tarjoajina ja tähän liittyvään valtion roolin supistamiseen. (Hakkarainen ja Kontinen 

2007, 307; ks. myös tässä työssä esim. Julie Hearn.) Kansalaisjärjestöjen merkityksen 

lisääntymisestä huolimatta ei valtioiden roolia voida sivuuttaa kansainvälisessä 

kehitysavussa. Kuten edellä on tullut esiin, muodostaa virallinen kehitysrahoitus 

esimerkiksi osan SLS:n budjetista, ja näin ollen edellisen merkitystä järjestön toimintaa 

tutkittaessa ei voi sivuuttaa. Etenkin pohjoismaissa kansalaisjärjestöjen 

kehitysyhteistyön rahoitus tulee suurilta osin valtion kehitysyhteistyöbudjetista. 

(Hakkarainen ja Kontinen 2007, 324.) Edellä on jo käsitelty valtiollisten rahoittajien ja 

uskonnollisten kehitysyhteistyöjärjestöjen välistä suhdetta. Terje Tvedt on kiinnittänyt 

erityistä huomiota kehitysyhteistyötä rahoittaviin valtioihin kansalaisjärjestöjen 

toiminnan ymmärtämisessä.  
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Tvedt on tarkastellut rahoittajien ja kehitysyhteistyöjärjestöjen suhdetta sekä sitä, miten 

kansainvälinen apusysteemi muokkaa siihen kuuluvia toimijoita. Tvedtin mukaan 

kansainvälistä apua koskeva toimintakenttä muodostaa suljetun systeemin (closed 

system), johon kuulumista määrittää se, rahoittaako valtio järjestön toimintaa. Valtiolta 

järjestölle kulkevaan resurssinsiirtoon liittyy aineellisten lisäksi myös sosiaalista, 

kulttuurista ja poliittista pääomaa. Näin ollen tämä suhde muodostaa tärkeän 

kansainvälistä apua määrittävän tekijän. Tvedtin mukaan kansainvälisen avun toimijat ja 

niiden väliset suhteet muodostavat systeemin, josta hän käyttää termiä DOSTANGO 

(sanoista Donor State NGO.) Tämä viittaa valtioiden ja kansalaisjärjestöjen välisen 

suhteen merkitykseen kansainvälistä apujärjestelmää luonnehtivana piirteenä. 

Huolimatta siitä painoarvosta, jota lahjoittajilta järjestöille kulkeva resurssivirta saa, on 

tämä vaikutussuhde kaksisuuntaisuuden eli myös kansalaisjärjestöt voivat vaikuttaa 

lahjoittajavaltioihin. (Tvedt 2007, 37, 40.) Tvedt ottaa siis huomioon, että kaikki 

toimivat omaavat jonkinlaista vaikutusvaltaa sekä resursseja (vaikka nämä ovatkin 

epätasaisesti jakautuneita), ja sen vuoksi on tärkeää tarkastella kokonaisuuden lisäksi 

myös yksittäisten toimijoiden asemaa ja resursseja. (Tvedt 2007, 40.) G. Clarke 

esittääkin tähän liittyen, että lahjoittajien ja uskonnollispohjaisten järjestöjen yhteistyö 

muuttaa jälkimmäisten lisäksi myös edellisiä. Uskonnollispohjaisten järjestöjen 

poliittinen merkitys on kasvanut ja ne vaikuttavat yleiseen kehitysdiskurssiin, joka 

ilmenee kirjoittajan mukaan esimerkiksi siinä, että perinteinen sekulaari näkemys 

kehityksestä on muutospaineen alla. (G. Clarke 2006, 837; 2007, 90.)   

 

Tvedtin mukaan apusysteemillä on tiettyjä yksittäisistä toimijoista riippumattomia 

rakenteellisia ominaisuuksia. Yksi näistä on systeemin tapa kommunikoida eli se 

käyttää tietynlaista kieltä (Tvedt 2007, 42–43), jota Tvedt luonnehtii jaetuiksi arvoiksi. 

Näkemys siitä, että kansainvälinen kehitysapusysteemi jakaa jonkinlaisen yhteisen 

kielenkäytön muodon, toimii tämän työn tärkeänä teoreettisena lähtökohtana. Viittaan 

tähän kielenkäyttöön termeillä sekulaari kehitysdiskurssi tai – puhetapa. On kuitenkin 

tärkeää tehdä selväksi, että kehitysapudiskurssi sinällään ei ole tutkielmani aihe. En siis 

syvenny käsittelemään sitä koskevaa tutkimusta tai ylipäätään ota kantaa siihen, kuinka 

tarkasti tällainen diskurssi voidaan määritellä.  
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Tvedtin kehitysapusysteemin lisäksi kansainvälisen kehityksen järjestelmää on 

kehitysmaatutkimuksessa käsitteellistetty myös puhumalla esimerkiksi 

developmentalistisesta kompleksista tai kehityskoneistosta. Näitä termejä voidaan pitää 

Tvedtin kehitysapusysteemiä laajempina käsitteinä, sillä ne viittaavat toimijoiden lisäksi 

kaikkiin kehityksen käsitteen ympärille muodostuneisiin tekijöihin kuten 

ajatusmalleihin ja itse kehitysmaatutkimukseenkin. (Koponen 2007, 60.) Tvedtin 

kehitysapusysteemin käsite on kuitenkin joiltakin osin käyttökelpoinen tässä työssä. Se 

tuo hyviin esiin ajatuksen siitä, että virallinen kehitysrahoitus vaikuttaa sitä 

vastaanottaviin järjestöihin, jotka tulevat sen myötä osallisiksi yhteisestä kehitysapuun 

liittyvästä arvopohjasta. Tämä ilmenee myös niiden käyttämässä kielessä. (Tvedt 2007, 

43.) Clarke onkin esittänyt, että rahoittajat tukevat järjestöjä, jotka ovat sopusoinnussa 

niiden edustaman diskurssin kanssa. (G. Clarke 2006, 836.) Näin ollen myös valtion 

tukea vastaanottavien lähetysjärjestöjen voi omaleimaisuudestaan huolimatta olettaa 

jakavan kehitysavun kielenkäytön monin osin. Analyysiosiossa tarkastelen, kuinka tämä 

tiettyihin arvoihin perustuva kieli näkyy SLS:n materiaalissa.  

 

Arvot ilmenevät kehitysdiskurssissa yleisesti esiintyvissä teemoissa. YK:n 

vuosituhattavoitteet ovat konkreettinen esimerkki kehityskeskustelussa 2000-luvun 

ensimmäisellä vuosikymmenellä esillä olleista arvoista. Vuosituhattavoitteiden asema 

myös uskonnollisten kehitysyhteistyöjärjestöjen toiminnassa on huomioitu. Esimerkiksi 

Bergerin tutkimat uskonnolliset järjestöt tunnustivat YK:n periaatteet, ja ne ovat 

kirjoittajan mukaan tämän myötä osa kansainvälistä poliittista ympäristöä. (Berger 

2003, 22.)
 
Gerard Clarke ja Michael Jennings esittävät, että YK:n vuosituhatjulistus 

sekä siihen liittyvät vuosituhattavoitteet edustavat yhteistä pohjaa, jonka uskonnolliset 

ja sekulaarit diskurssit ovat onnistuneet rakentamaan kansainvälistä kehitystä 

koskevissa asioissa. (Clarke ja Jennings 2008, 2,4.) Näin ollen ne ilmentävät jo 

sellaisenaan uskonnollispohjaisten järjestöjen vaikutusta kehitysdiskurssiin. Berger ja 

Clarke haluavatkin molemmat painottaa, että uskonnollispohjaisilla kansalaisjärjestöillä 

on vaikutusvaltaa kehitysdiskurssissa. Kuten kirjoitin jo edellä, Clarke jopa esittää, että 

kehitysdiskurssin itsestään selvä sekulaari luonne on tullut kyseenalaiseksi. (Berger 

2003, 35; G. Clarke 2006, 845.) YK:n tavoitteilla on siis laaja kannatus 

kehitysyhteistyödiskurssissa, ja ne esiintyvät myös SLS:n teksteissä ilmentäen osaltaan 

kehitysdiskurssin arvojen vaikutusta järjestön kielenkäyttöön. SLS kuitenkin käsittelee 
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näitä arvoja omista lähtökohdistaan käsin. Seuraavassa syvennetäänkin 

lähetysjärjestöjen uskonnollisten lähtökohtien ymmärrystä.  

2.4 Aiheeseen liittyvät lähetysteologiset kysymykset 

 

Tässä luvussa tarkastelen lyhyesti niitä lähetysteologisia eli missiologisia kysymyksiä, 

jotka ovat aiheeni kannalta olennaisia. Tarkoitus on esitellä millaiseksi kristinuskoon 

aina liitetyn käytännön toiminnan paikka on lähetystyössä ymmärretty. Selitän myös ne 

kristilliset ja teologiset termit, joita aineiston analyysissa esiintyy.  Esittelen kahden 

teologin tutkimuksia; Risto Ahonen on Helsingin yliopiston missiologian dosentti ja 

Arto Hämäläinen toimi helluntailaisen lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fidan 

johdossa vuodesta 1987 vuoteen 2008. Hyödynnän tässä työssä Hämäläisen teosta 

Leadership: The Spirit and the Structure Missiological Perspectives for Designing 

Church and Mission Bodies, joka on laadittu opinnäytteeksi Cordon-Conwellin 

teologisen seminaarin tohtorintutkintoon. Kyseinen seminaari on evankelikaalisuuteen 

sitoutunut eli tunnustuksellinen opinahjo toisin kuin esimerkiksi Helsingin yliopiston 

teologinen tiedekunta, joka on uskonnollisesti sitoutumaton tiedeyhteisö. Olen tietoinen 

siitä, että Hämäläisen opinnäytteen merkitys tässä työssä voi herättää kysymyksiä. 

Pidän kuitenkin teosta arvokkaana lisänä lähetysteologisten kysymysten pohdinnassa, 

sillä se käsittelee juuri niitä kysymyksiä, jotka ovat aiheeni kannalta olennaisia. 

Hämäläinen nimittäin pohtii teoksessaan laajasti julistavan ja käytännöllisen toiminnan 

välistä suhdetta lähetysjärjestöjen toiminnassa. Katson, että voin hyvin käyttää teosta, 

sillä tiedostan sen tunnustuksellisen taustan. Itse asiassa teoksen merkitys tässä työssä 

liittyy myös sen tunnustuksellisuuteen eli siihen, että sen voi katsoa edustavan 

evankelikaalista ajattelua. Sen avulla kykenen tuomaan ilmi lähetysteologisia 

kysymyksiä koskevan monimutkaisuuden ja -muotoisuuden. Hämäläisen teos siis avaa 

lähetysjärjestöjen kehitysyhteistyöhön näkökulmia, jotka palvelevat tämän työn 

tarkoitusta ymmärtää lähetysjärjestöjen monimuotoista teologista taustaa.  

 

Risto Ahonen on toiminut akateemisten tutkimustehtäviensä lisäksi SLS:n teologisten 

asioiden sihteerinä 1996–2010. Ahonen on siis sidoksissa SLS:an kuten Hämäläinen 

Fidaan, vaikka onkin, toisin kuin jälkimmäinen, tämän lisäksi akateemisessa mielessä 
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sitoutumaton tutkija.
12

  Kuten Hämäläisen joudun siis yhtä lailla huomioimaan työssäni 

Ahosen uskonnollisen taustan. On nähdäkseni parempi tarkastella kahta eri perinteestä 

nousevaa teologia ja suhtautua näiden ajatuksiin tiedostaen teologisen taustan, josta ne 

nousevat. Hämäläisen väitöskirja palvelee tässä työssä hyvin myös sen osoittamista, 

kuinka merkityksettömiltä tuntuvilla teologisilla painotuseroilla voi olla kauaskantoisia 

vaikutuksia, jotka näkyvät esimerkiksi lähetysjärjestöjen kehitystä koskevassa 

ajattelussa ja sen myötä myös niiden toiminnassa. Esimerkiksi Lounela esittää tähän 

liittyen yllä mainitussa väitöskirjassaan, että teologiset erot ortodoksien, luterilaisten ja 

helluntailaisten välillä näkyvät eroina niiden harjoittamassa kehitysyhteistyössä.  

2.4.1 Lähetystyöhön liittyviä termejä 

 

Lähetystyöjärjestöjen toteuttamasta käytännön työstä käytetään lukuisia eri termejä, 

joista valtaosa on luonteeltaan kristillisiä. Tässä luvussa käytän uskonnollisesti 

neutraaleja termejä sosiaalinen tai käytännöllinen toiminta, joilla viittaan kaikkeen 

sellaiseen lähetystyön yhteydessä tehtävään toimintaan, joka ei ole sanallista 

julistamista. Se, mielletäänkö tämä toiminta aina uskonnolliseksi, osaksi lähetystyötä 

vai toisinaan vain maalliseksi kehitystyöksi on tässä luvussa tarkastelun kohteena. 

Lähetystyön sanallisesta puolesta eli kristinuskon keskeisestä sanomasta evankeliumista 

kertomisesta käytetään myös monia eri termejä. Evankelioiminen on yleisesti käytetty 

käsite, jota kuitenkin tulkitaan kristinuskon sisällä eri tavoin. Usein evankelioiminen 

esiintyy lähetyksen synonyymina, mutta käsitettä tarkemmin määriteltäessä on 

huomioitava, että protestanttisten kirkkojen piirissä yleisin tapa on pitää lähetystä 

kattavana yläkäsitteenä, jolloin evankelioiminen määräytyy lähetyksen tehtäväksi. 

(Ahonen 2000, 271.) Ellen toisin mainitse käytän termiä edellä esitetyllä tavalla, 

lähetyksen alakäsitteenä jolloin julistaminen ja sana (lähetystyön osana) ovat sen 

synonyymeja. On kuitenkin tärkeää huomata, kuten myöhemmin tulee esiin, että 

toisinaan myös materiaalissani evankelioiminen näyttäisi esiintyvän lähetystyön 

synonyymina eli yläkäsitteenä, johon kuuluvat julistaminen ja palvelu (sosiaalisesta 

työstä usein käytetty uskonnollinen termi.) Julistuksen ja evankelioimisen ohella melko 

                                                           
12

 Olisi ylipäätään vaikea löytää missiologia, jolla ei olisi minkäänlaisia sidoksia johonkin uskonnolliseen 

yhteisöön. 



30 

 

usein käytetty termi on todistus, joka ei sekään ole merkitykseltään yksiselitteinen
13

, 

mutta Ahosen mukaan sitä voidaan kuitenkin nykyisin pitää vaihtoehtoisena 

evankelioimiselle. (Ahonen 2000, 273.)   

2.4.2 Sosiaalisen työn raamatulliset ja teologiset perusteet 

 

Arto Hämäläisen mukaan sosiaalinen työ on lähimmäisen rakkauden toteuttamista. Sen 

teologinen merkitys ilmenee Rakkauden kaksoiskäskyssä (Matt 22:35–40), jossa Jeesus 

sitoo yhteen uskon vertikaalisen ja horisontaalisen ulottuvuuden. Vertikaalinen 

ulottuvuus viittaa ihmisen ja Jumalan väliseen suhteeseen, horisontaalinen ihmisten 

välisiin suhteisiin. Rakkauden kaksoiskäsky merkitsee sitä, että oikea suhde Jumalaan 

(vertikaalinen) näkyy aina lähimmäisenrakkautta osoittavina käytännön tekoina. 

Sopusointu näiden kahden ulottuvuuden välillä on tärkeää sekä yksilöille että 

kokonaisille organisaatioille.  

 

Hämäläisen mukaan Jeesuksen esimerkit osoittavat selvästi, että horisontaalisen 

ulottuvuuden tulee ilmetä konkreettisesti. Tämä merkitsee sitä, että lähimmäisenrakkaus 

saa Jeesuksen toiminnassa (myös) aineellisia muotoja. Hämäläinen käyttääkin 

Jeesuksen toiminnasta ilmaisua Holistic ministry (esim. Mark 6:35–44, 8:1–9.) 

(Hämäläinen 2005, 22–24.) Horisontaalisen ja vertikaalisen ulottuvuuden 

yhteenliittyminen ilmenee Jeesuksen opetuksien lisäksi myös VT:n kirjoissa, sillä niissä 

ihmisen suhde köyhiin liitetään jumalasuhteeseen. (Hämäläinen 2005, 25–27.) 

Raamatussa esiintyvästä Rakkauden kaksoiskäskystä johdettu lähimmäisenrakkauden 

periaate toimii siis kristillisenä perusteena ja motivaationa kaikelle käytännön 

toiminnalle, jonka tarkoituksena on auttaa toisia ihmisiä. Kuten Hämäläinen esittää, 

velvoittaa tämä periaate luonnollisesti kaikkien kristittyjen yksilöiden lisäksi myös 

kristillisiä organisaatioita. Näin ollen myös lähetysjärjestöjen toimintaan kuuluu 

evankeliumin julistamisen ohella käytännön avustustoimintaa. Diakoniaksi
14

 määritelty 

avustustoiminta onkin aina kuulunut kristilliseen lähetystyöhön. (Ahonen 2000, 254.)  

Avustustyön itsestään selvä kuuluminen lähetysjärjestöjen toimintaan ei kuitenkaan 

                                                           
13

 Katso tarkemmin Ahonen 2000, 272-273. 

14
 Varhaisimmissa tunnetuissa kirkkojärjestyksissä, 200-luvulta, diakonien eli auttamistyöstä vastaavien 

tehtävinä mainittiin mm. sairaiden ja köyhien auttaminen. (Ahonen 2000, 254–255.)  
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vielä sinällään määrittele millään yksiselitteisellä tavalla tämän toiminnan asemaa 

järjestöissä eikä sen suhdetta julistustyöhön.  

2.4.3. Sosiaalisen työn paikka lähetystyössä 

 

Lähimmäisenrakkauden periaate velvoittaa siis myös lähetysjärjestöjä käytännön 

toimintaan, mutta ei välttämättä vielä määrittele tätä osaksi lähetystyötä. Sosiaalisen 

työn merkitystä lähetystyössä onkin painotettu kristillisten yhteisöjen ja 

lähetysjärjestöjen parissa eri tavoin. 

 

1960–luvulla evankelioimisen ja kirkon yhteiskunnallisen tehtävän välillä vallitsi vielä 

jyrkkää vastakkainasettelua, jonka osapuolina voidaan pitää evankelikaalisuutta ja sitä 

edustavaa Lausannen liikettä
15

 sekä Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN)
16

 edustamaa 

lähetysteologiaa. 70-luvun puolivälissä saavutettiin kuitenkin konsensus näiden 

molempien työmuotojen kuulumisesta lähetykseen. Vallitsevaksi tuli teologinen 

näkemys, jonka mukaan lähetys on luonteeltaan kokonaisvaltaista ja sisältää näin ollen 

sanan ja teon. Nähdäkseni on olennaista, että yhteiskunnallinen työ sidottiin osaksi 

lähetystä teologisella näkemyksellä, jonka mukaan lähetyksen kokonaisvaltaisuus 

johtuu Jumalan sanan luonteesta, johon liittyy aina toimintaa. Kun Jumala puhuu, niin 

jotakin tapahtuu. Näin ollen evankeliumi merkitsee sanomaa, joka pelastaa ihmisen 

kaikelta, joka tuhoaa elämää. (Ahonen 2000, 254, 256.) 

 

KMN:lla tämä näkemys vakiintui viimeistään yleiskokouksessa 1975 (Ahonen 2000, 

254, 256) ja se ilmaistiin myös roomalaiskatolisen ja ortodoksisen kirkon sekä 

luterilaisten kirkkojen yhteistyöelimen Luterilaisen maailmanliiton (LML) 

julkilausumissa 70-luvulla. (Ahonen 2000, 101.) Lausannen liikkeessä muutos ilmaistiin 

vuoden 1974 julistuksessa, jonka myötä myös evankelikaalisen kristillisyyden piirissä 

                                                           
15

 Evankelikaalisuus on laaja tunnustusten välinen liike, joka korostaa herätystä ja evankelioimista. 

Liikkeen teologinen tausta on kalvinismissa. Liike järjestäytyi kansainvälisesti v. 1974 Lausannen 

liikkeeksi. (Ahonen 2000, 263.) 

16
 KMN on kansainvälinen ja ekumeeninen kirkkojen yhteistyöelin, jonka toimintaan osallistuvat kaikki 

suuret kirkkokunnat. 
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kauan vallinnut välinpitämätön suhtautuminen sosiaalisiin tekijöihin muuttui.
17

 

Sopimuksessa painotettiin holismia eli kokonaisvaltaisuutta lähetystyötä ohjaavana 

periaatteena ja tehtiin selväksi, että sekä evankeliointi että poliittis-sosiaalinen 

osallistuminen kuuluvat kristillisiin velvollisuuksiin. 80-luvlla ilmestyneessä High 

Leigh -asiakirjassa näiden tekijöiden merkitystä painotettiin entisestään ja samalla 

kristillisiä järjestöjä kannustettiin osallistumaan kehitystyöhön. (Hämäläinen 2005, 315–

318.) 

 

Sosiaalisen vastuun ja evankelioimisen välisen suhteen pohtimista jatkettiin 

evankelikaalisen kristillisyyden piirissä edelleen 1982 pidetyssä Grand Rapidsin 

kokouksessa, jonka tuloksena esitettiin kolme pätevää tapaa hahmottaa sosiaalisen 

osallistumisen ja evankelioimisen välistä suhdetta. Ensiksikin sosiaalinen toiminta 

voidaan nähdä evankelioimisen seurauksena. Toiseksi, se voidaan nähdä siltana 

evankelioimiseen, ja kolmanneksi, ei niinkään seurauksena tai siltana vaan 

evankelioimisen kanssa yhdessä ja samanaikaisesti esiintyvänä "kumppanina".
18

 

(Hämäläinen 2005, 315–318.) Ensimmäinen ja toinen kohta kertovat siitä, että Lausanne 

liikkeen ja KMN:n välille jäi selvä korostusero sen suhteen miten sosiaalinen toiminta 

ja suullinen julistaminen integroidaan toisiinsa. KMN:n mukaan ne ovat lähetyksen 

tasavertaisia osia kun taas Lausanne-liikkeen julkilausumat asettavat suullisen 

julistamisen etusijalle.
19

 (Ahonen 2000, 258.) 

 

                                                           
17

 Hämäläisen mukaan Evankelikaalisen lähetyksen piirissä vallitsi vielä1700 - 1800 -luvuilla 

ajattelusuuntaus, joka piti tavoitteena kristillisten arvojen mukaisen maailman rakentamista, eli Jumalan 

valtakunnan tuomista maan päälle. Näin ollen sosiaalinen ulottuvuus oli tuolloin vahvasti läsnä liikkeen 

toiminnassa. Amerikan sisällissota merkitsi kuitenkin käännekohtaa, jolloin liikkeen piirissä alettiin 

odottaa Jeesuksen paluuta ja tästä seuraavaa Jumalan valtakunnan tuloa maan päälle. Näin ollen 

lähetystyön painopiste siirtyi julistamiseen ja sielujen pelastamiseen. Usko Jeesuksen pikaiseen paluuseen 

vaikutti jopa välinpitämättömyytenä tämän puoleisiksi ajateltuja asioita kohtaan. (Hämäläinen 2005, 313–

314.) 

18
 Ensimmäisen kohdan voidaan ajatella tarkoittavan yksinkertaisesti sitä, että evankelioimisen myötä 

ajatus kristillisestä lähimmäisenrakkaudesta leviää ja saa aikaan sosiaalista työtä. Käsittelen myöhemmin 

tässä kappaleessa Grant McGlungn mallia, jossa julistamisen ja sosiaalisen toiminnan välinen suhde 

hahmotetaan edellisen kolmen sijasta viisikohtaisella mallilla. (Hämäläinen 2005, 315–318.) 

19
 Tässä kohden Ahonen kuitenkin huomauttaa, että liikkeen piirissä on paljon toisinajattelevia ryhmiä. 

(Ahonen 2000, 258.) 
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Hämäläinen itse nostaa rakkauden kaksoiskäskystä nousevan lähimmäisenrakkauden 

periaatteen osaksi lähetystyön teologista perustaa ja sitoo näin käytännön toiminnan 

osaksi lähetystyötä, joka siis koostuu aina julistuksesta ja toiminnasta. Hämäläisen 

mukaan lähetystyötä ohjaavat pääasiallisesti Lähetyskäskystä (Matt 28:19–20) nousevat 

ohjeet eli evankelioiminen ja opettaminen (Hämäläinen 2005, 305), mutta näiden lisäksi 

Hämäläinen näkee Rakkauden kaksoiskäskyn ilmaiseman lähimmäisenrakkauden 

periaatteen kolmanneksi lähetystyötä ohjaavaksi säännöksi. (Hämäläinen 2005, 310.) 

Lähetystyö koostuu siis julistuksesta, opettamisesta sekä lähimmäisenrakkauden 

ilmaisemisesta (eli sosiaalisesta työstä.) Näistä kaksi ensimmäistä nousevat 

lähetyskäskystä itsestään. Kolmannen asema lähetystyössä taas juontuu edellä 

käsitellystä uskon horisontaalisen ja vertikaalisen ulottuvuuden yhteenkuuluvuudesta. 

Sen mukaisesti julistamisessa tapahtuva lähimmäisen kohtaaminen vaatii lähimmäisen 

rakkaudesta seuraavan toiminnan liittämistä tähän työhön. Hämäläisen mukaan 

avustustyö kuuluu siis itse lähetystyöhön mutta käytännön toiminnan ja julistuksen 

tarkka suhde jää vielä määrittämättä. Tämä ilmenee jo edellä esitetyissä kolmessa 

yhteensopivassa, mutta toisistaan kuitenkin hieman poikkeavassa tavassa, joilla 

esimerkiksi Fida hyväksyy tämän suhteen ymmärtämisen. 

 

SLS liittyessä evankelikaalisen sijaan KMN:n edustamaan kristillisyyteen voisi sen 

olettaa sitoutuvan Fidaa yksiselitteisemmin kokonaisvaltaiseen lähetysnäkemykseen, 

jonka mukaisesti sosiaalinen työ ja julistus integroidaan lähetystyön tasavertaisiksi 

osiksi. Näin järjestö ilmaiseekin tekevänsä, mutta toisaalta 

kehitysyhteistyömäärärahojen vastaanottaminen monimutkaistaa tätä jo muutenkin 

monia vivahde-eroja sisältävää työmuotojen keskinäistä integrointia ja erontekoja.  

 

Hämäläinen esittää väitöskirjassaan Grant McGlungin laatiman hahmotelman viidestä 

eri tavasta ymmärtää sosiaalisen työn ja lähetystyön välistä suhdetta.  McGlungin 

mukaan lähetysjärjestöt tapaavat mieltää näiden työmuotojen suhdetta seuraavilla 

tavoilla. Ensiksikin, jotkut radikaalit (McGlungin määritelmän mukaan) kristilliset 

suuntaukset (lähinnä vapautuksen teologian perinteeseen liittyvät) painottavat 

sosiaalisen ulottuvuuden merkitystä, niin että sosiaalinen toiminta itsessään nähdään 
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evankelioimisena.
20

 Toisessa ääripäässä on näkemys, joka erottaa tiukasti 

evankelioimisen ja auttamistyön. Tämän näkemyksen mukaan näitä ei voida yhdistää, 

vaan ne ovat aina erillisiä toimintoja (jolloin evankelioimiselle usein annetaan etusija 

sosiaaliseen toimintaan nähden.) Nämä liikkeet pitävät lähetystyönä evankeliumin 

sanallista julistamista ja sosiaalista työtä tästä erillisenä toimintamuotona, jota 

harjoitetaan yleisestä kristillisestä lähimmäisenrakkaudesta.  Kolmatta tapaa ymmärtää 

tämä suhde McGlung kuvaa sosiaalisena työnä evankelioimisen edistämiseksi (social 

action for evangelism.) Sosiaalinen toiminta on näin ollen kanava, joka avaa 

mahdollisuuden evankelioimiselle. Tämän näkemyksen mukaan sosiaalinen toiminta 

voidaan nähdä lähetystyöstä erillisenä toimintamuotona. Toisaalta se voidaan ymmärtää 

myös lähetystyöhön kuuluvana osana mutta kuitenkin alisteisena lähetystyön 

tärkeimmälle tehtävälle eli evankeliumin sanalliselle julistamiselle. Työni kannalta 

olennaista tässä mallin kolmannessa kohdassa on se, kuinka lähetysjärjestöjen 

harjoittama kehitysyhteistyö näyttäytyy sen mukaan keinona evankeliumin 

julistamiselle. Tähän kohtaan liittyvän ajattelutapa mahdollistaa maalliselta näyttävän 

toiminnan perustelemisen uskonnollisesti. Neljäs tapa on nähdä sosiaalinen toiminta 

evankelioimisen kanssa yhteenkuuluvana ja samanaikaisena toimintana. Viides 

painottaa, että sosiaalinen työ on evankelioimisen automaattinen seuraus, sillä 

sosiaalinen työ kuuluu itse evankelioimiseen (social action in evangelism.) (Hämäläinen 

2005, 318–319.) 

2.4.4 Kokonaisvaltaisuus lähetystyötä määrittävänä piirteenä 

 

Ahosen mukaan 70-luvulla vallitsevaksi tullutta kokonaisvaltaista lähetysnäkemystä 

kuvaa ajattelu, jonka mukaan lähetyksen ei tule tarkoittaa pelkästään ”sielujen 

voittamista” eikä toisaalta myöskään pelkästään sosiaalisen kehityksen edistämistä, 

vaan sen tulee sisältää nämä molemmat. Sana ja teko kuuluvat molemmat lähetykseen. 

Lisäksi, lähetyksessä ei voida tehdä jyrkkää eroa julistuksen ja palvelun välille sillä ”jo 

julistukseen sisältyy sanan ja teon yhteisvaikutus. Sana kätkee itseensä teon. Sana tuo 

ihmiselämään syntien anteeksiantamuksen todellisuuden, mutta luo samalla uuden 
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 Jotkut yhteiskunnallisesti ja poliittisesti suuntautuneet kristilliset liikkeet pitävät esimerkiksi 

köyhyyden vastaista taistelua itsessään uskonnollisena toimintana.  Nämä liikkeet saattavat pitää 

evankeliumin sanallista julistamista turhana niin kauan kuin yhteiskuntajärjestelmä on 

epäoikeudenmukainen.  
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elämän...”. Näin ollen itse evankeliumi on kokonaisvaltainen. (Ahonen 2000, 101,104.) 

Edellä Ahonen kuvaa kokonaisvaltaisuudella siis lähetystä, johon kuuluu julistamisen 

lisäksi myös käytännöllinen työ, mutta kokonaisvaltaisuuden tarkoitus on kuitenkin 

vielä monimutkaisempi sillä se kuvaa itse evankeliumia. Näin ollen sana ja teko ovat 

teologisessa mielessä viime kädessä yksi ja sama asia, toista ei voi olla ilman toista sillä 

sana aina sisältää teon. Tämän lisäksi kokonaisvaltaisuutta lähestytään vielä 

kolmannellakin tavalla, ihmiskeskeisestä näkökulmasta, jolloin kokonaisvaltainen 

lähetys perustuu siihen, että ihmiselämä on kokonaisuus, jossa yhdistyvät fyysinen ja 

hengellinen ulottuvuus. Lähetystyön tulee palvella koko ihmistä eli huomioida 

hengellisen puolen lisäksi myös fyysiset tarpeet. (Ahonen 2000, 104.)  

 

Ahosella esiintyy siis kolme tapaa kuvata kokonaisvaltaista lähetystyötä. Tavat eivät ole 

toisiaan pois sulkevia, mutta tuovat esiin hieman eri puolia ja osoittavat, että 

kokonaisvaltaisuudella on useita ulottuvuuksia, toisin sanoen se ei ole lähetystyön 

kuvaajanakaan täysin yksiselitteinen termi. Hämäläisen tulkinnassa kokonaisvaltaisesta 

lähetyksestä korostuu selvästi ajatus juuri kokonaisvaltaisesta ihmisestä. Hämäläisen 

mukaan holismi
21

 merkitsee Fidalle sitä, että ihmisen tarpeet tulisi aina kohdata 

hengellisinä, fyysisinä, emotionaalisina, taloudellisina sekä sosiaalisina. Lyhyesti 

ilmaistuna tarpeiden tulee aina nähdä koskettavan henkeä, sielua ja ruumista. Fida on 

lähetysjärjestö, jolle holistinen strategia on itsestäänselvyys ja näin ollen sosiaalinen 

ulottuvuus kuuluu aina sen työhön. (Hämäläinen 2005, 310, 312.) Kokonaisvaltainen 

näkemys lähetystyöstä nostaa käytännön työn tärkeään asemaan järjestön toiminnassa; 

käytännöllinen ulottuvuus kuuluu itsestään selvästi lähetystyöhön. Sen ei kuitenkaan 

sanota määrittävän itse evankeliumia, kuten Ahosella. Ahonen liittää ihmisen 

kokonaisvaltaisuuden huomioimisen ajatukseen kokonaisvaltaisesta evankeliumista kun 

taas Hämäläisen mukaan lähetystyön tulee olla kokonaisvaltaista, koska ihminen on 

henkinen ja fyysinen kokonaisuus, jolla on myös aineellisia tarpeita. Ahosen ja 

Hämäläisen korostusero ilmentää entisestään kokonaisvaltaisuuden moniulotteisuutta 

lähetystyön määrittäjänä.  
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 Hämäläinen käyttää kokonaisvaltaisuuden sijaan termiä holismi. 
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Kokonaisvaltaisuus on keskeinen käsite myös SLS:n materiaalissa. Järjestön eri tekstejä 

tarkastelemalla käy ilmi, että Fidan tavoin myös SLS hahmottaa toimintaansa termin 

avulla. Analyysiosiossa tarkastelen käsitettä retorisesta näkökulmasta. Selvitän, mitä 

kokonaisvaltaisuuden korostuksia SLS painottaa ja miten termi liittyy järjestön tapaan 

käsitellä julistuksen ja käytännöllisen toiminnan suhdetta. Ennen paneutumista näihin 

kysymyksiin on tarpeen pohtia kielenkäytön tutkimisen metodologisia edellytyksiä.  

 

3. Metodologiset lähtökohdat 

3.1 Laadullisen aineiston järjestäminen ja sisällönanalyysi 

 

Tutkimusaihettani, SLS:aa kielenkäyttäjänä, on luonnollisesti lähestyttävä 

tarkastelemalla järjestön tuottamia tekstejä. Alasuutari kirjoittaa, että tekstien 

laadullisessa analyysissa on tarkoitus lukea aineistoa tutkimuskysymyksen kannalta 

olennaisesta näkökulmasta. (Alasuutari 1999, 40.) Usein tutkimuskysymys ei 

kuitenkaan yksinään riitä ohjaamaan luentaa, vaan lisäksi tarvitaan keinoja järjestää 

aineisto jollakin tavalla järjestelmällisesti analyysia varten. Laadullista analyysia sekä 

sisällönanalyysia kuvataan menetelmäkirjallisuudessa usein samalla tavalla; ne 

perustuvat aineiston systemaattiseen luokitteluun. Aineistosta etsitään keskeisiä teemoja 

tai käsitteitä, jotka ohjaavat analyysia.  Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi voivat 

olla lähtökohdiltaan joko teoria- tai aineistolähtöisiä. (ks. es Kiviniemi 2007, 80; Tuomi 

2002, 93, 106, 110; Eskola 2007, 162.) Useimmat analyysit sijoittuvat näiden 

lähestymistapojen välimaastoon; harvoin pystytään täysin sulkemaan kaikkien ennakko-

oletusten vaikutus analyysiin ja toisaalta taas aineisto useimmiten ohjaa jossain määrin 

esimerkiksi teorian tulkintaa ja soveltamista. (Eskola ja Suoranta 1998, 152; ks. myös 

esim. Kiviniemi 2007, 74.)
22

 Tässä tutkimuksessa hyödynnän sisällönanalyysia 

etsiessäni aineistostani erilaisia näkökulmia, joiden perusteella luon analyysirungon, 

joka puolestaan toimii apuna etsiessäni teksteistä keskeisiä teemoja.  
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 Viimeksi mainittu lienee itsestäänselvyys, muussa tapauksessahan aineisto olisi tutkimuksen kannalta 

yhdentekevä. 
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3.2 Kielen käyttö tutkimuskohteena 

 

Tutkimuksessa on tarkasteltu kielenkäyttöä lähtökohtaisesti kahdesta eri näkökulmasta. 

Sen voidaan ajatella toteavan asiantiloja tai luovan uusia asioita. J. L. Austin teki tämän 

erottelun merkittävässä teoksessaan How To Do Things With Words, jossa hän puhuu 

kielen toteavasta ja performatiivisesta funktiosta. Ensimmäisessä mielessä kieli voi 

toimia ”puhtaana” todellisten asioiden kuvaajana. Näin kieltä käytetään esimerkiksi kun 

todetaan, että ulkona sataa. Performatiivisuudella taas viitataan kielen kykyyn tuottaa 

asiantiloja eli luoda jotakin uutta. (Austin 1962, 5.) Esimerkiksi Eskola ja Suoranta 

erottavat tähän liittyen kvalitatiiviset tekstianalyysitavat ja diskursiiviset analyysitavat 

sillä perusteella, että ensimmäiset näkevät kielen todellisuutta koskevan raportoinnin 

välineenä, kun taas jälkimmäiset eivät tee tällaista eroa kielenkäytön ja todellisuuden 

välille. (Eskola ja Suoranta 1998, 160–161.) Sittemmin juuri esimerkiksi 

diskurssianalyysin piirissä on painotettu sitä, että kieli ei ole koskaan pelkästään puhdas 

asiantilojen kuvaava, vaan sisältää aina jonkin (piilotetun) näkökulman josta käsin asia 

esitetään. 

   

Tutkin kieltä pikemminkin todellisuuden rakentamisen kuin sen kuvaamisen välineenä 

eli Eskolan ja Suorannan tarkoittamassa mielessä analyysitapani voisi katsoa kuuluvan 

diskurssianalyysiin. En kuitenkaan käytä diskurssianalyysiin lukeutuvia metodeja 

aineiston käsittelyssä, vaan varsinaiset analyysin välineet olen poiminut retoriikan 

tutkimuksesta, joka tarkastelee kieltä, kuten diskurssianalyysi, luovana välineenä. Tässä 

tutkielmassa hyödyntämiäni menetelmiä eli sisällönanalyysia sekä retoriikan analyysia 

on yhdistänyt esimerkiksi Kari Jokiranta Ilkka-lehden huumekirjoituksia koskevassa 

tutkimuksessaan.
23

 

3.3 Retoriikka 

 

Retoriikka oppina siitä miten asiat esitetään vakuuttavasti ja suostuttelevasti on lähtöisin 

antiikin Ateenasta. Aristoteles analysoi ja hahmotteli vakuuttavan puheen elementtejä 

teoksessaan Retoriikka. Retoriikan huippuhetkien katsotaan sijoittuvan Rooman 

                                                           
23

 Ks. Jokiranta, Kari: Konkretisoituva uhka. Ilkka-lehden huumekirjoitukset vuosina 1970–2002. 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja, 2008.  
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tasavallan (509–31 eKr.) viimeisiin vuosikymmeniin. Ateenassa ja Roomassa vallinnut 

tasavaltalainen politikointi tarjosi puitteet puhetaidon kukoistukselle ja puheen 

vaikuttamiskeinoja koskeville pohdinnoille. Roomalaisen retoriikan merkittävin 

edustaja oli Cicero, joka käsitteli puhetaitoa laajasti lukuisissa teoksissaan. (Haapanen 

1998, 23–24.) Kuten ensin mainitun ateenalaisen filosofin, Ciceronkin vaikutus tuntuu 

myös nykyisessä retoriikan tutkimuksessa (ks. esim. Perelman.) Haapanen esittää, että 

Aristoteles nostaa järkeen vetoamisen puhetaidon keskiöön kun taas Ciceron kiinnostus 

oli tätä laaja-alaisempi. Puhetapahtuma on Ciceron mukaan tilanteeseen sidottu ja nojaa 

kuuntelijoiden odotettavissa olevaan reaktioon. (Haapanen 1998, 27–28.) Kuitenkin, 

kuten alla tullaan huomaamaan, myös Aristoteles kiinnitti huomiota puheen sisällöllisen 

vakuuttavuuden ohella muihin tekijöihin.  

 

Keskiajalla antiikin yhtenäinen puheoppi jakaantui sekä jäi teologian ja logiikan 

varjoon. Renessanssi nosti retoriikan uuteen kukoistukseen, ja erityisesti Cicerolla oli 

suuri merkitys humanistien ajattelussa. (Haapanen 1998, 45–46.) 1800-luvulla 

retoriikka menetti asemansa, mutta nousi uudelleen tieteellisen mielenkiinnon kohteeksi 

1950–60 -luvuilla, josta lähtien puhutaan uudesta retoriikasta erotuksena klassiselle 

retoriikalle. (Lehtonen 2000, 162–163.)   

Antiikin ja uuden retoriikan välinen ero koskee ennen kaikkea niiden käyttötarkoitusta. 

Klassinen retoriikka tähtää ensisijaisesti puhetaidon hallitsemiseen ja opettamiseen, uusi 

retoriikka on puolestaan puhutun ja kirjoitetun kielen tutkimiseen käytettävä 

analyysimalli.  

 

Retoriikan osalta analyysivälineeni nousevatkin pääosin juuri uudesta retoriikasta, jonka 

antia ovat erityisesti huomion kiinnittäminen retoriseen tilanteeseen sekä yleisöön. 

Uuteen retoriikkaan kuuluu nimittäin olennaisesti ajatus siitä, että yleisö vaikuttaa 

puheen tai tekstin esittämistapaan. Uusi retoriikka onkin määritelty niiden keinojen 

tutkimiseksi, jota puhuja käyttää vaikuttaakseen yleisöönsä. Määritelmä sopii myös 

tämän työn asetelmaan, kunhan muistetaan, että yleisö voi muodostua myös puhujasta, 

tai tässä tapauksessa tekstin laatijasta, itsestään. (Alasuutari 1999, 154.) On huomattava, 

että monet uuden retoriikan edustajatkin rakentavat teoriansa vahvasti klassiselle 

pohjalle. Suuntauksen merkittävimpänä edustajana pidetty Chaim Perelman viittaa 

esimerkiksi teoksessaan Retoriikan valtakunta toistuvasti Aristoteleeseen. Myös tässä 
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työssä hyödynnetään uuden retoriikan tarjoamien analyysikeinojen ohella Aristoteleen 

tunnettua määritelmää puheen vaikuttavuuden osatekijöistä.  

 

Aristoteleen mukaan puheen vaikutus perustuu kolmeen tekijään: puhujan luonteeseen, 

kuulijoiden mielentilaan tai itse puheen vakuuttavuuteen. Puheen on siis tehtävä 

puhujasta uskottava ja johdettava kuulijat oikeaan mielentilaan. (Aristoteles Retoriikka I 

kirja, 1356a, 5–15.) Näihin tekijöihin on tapana viitata kreikankielisillä tai niihin 

pohjautuvilla termeillä ethos/eetos, pathos/paatos ja logos. (ks. esim. Haapanen 1998, 

31.) Eetos-käsitteellä tarkoitetaan siis puhujasta muodostuvaa kuvaa, ja paatoksella 

yleisössä aiheutunutta emotionaalista reaktiota. Logos-käsite taas tarkoittaa puheen 

asiasisältöä. Jo Aristoteles kiinnitti siis huomiota puheen varsinaisen asiallisen 

pätevyyden (logos) ohella myös puhujasta muotoutuvaan mielikuvaan (eetos) sekä 

puheen yleisöön (paatos.) Nämä kaksi viimeistä kolmesta vaikuttavuuden elementistä 

ovatkin olennaisia tässä työssä. Juuri Aristoteleen eetos-käsitteen avulla voidaan 

nähdäkseni selittää parhaiten sitä, miksi SLS:n on kyettävä pitämään yllä jonkinlaista 

yhtenäisyyttä ja vältettävä toimintaansa tai sen lähtökohtiin liittyviä mahdollisia 

ristiriitoja tai ainakin pyrittävä silottamaan niitä. Voidaan pitää selvänä, että täysin 

ristiriitainen ja epäjohdonmukainen esiintyminen ei anna puhujasta uskottavaa kuvaa. 

Perelmankin esittää tähän liittyen, että käytetyt argumentit vaikuttavat suoraan puhujan 

kuvaan eli imagoon, jota Aristoteles nimitti eetokseksi. (Perelman 1996, 155.) Paatos-

käsitteen esiin tuoma yleisön merkitys on tärkeä osa analyysiani ja ilmenee Perelmanin 

yleisöä koskevien näkemysten hyödyntämisessä.    

 

Ajatus siitä, että muoto ja sisältö eivät ole erillisiä asioita, vaan ne tulee ymmärtää 

yhteen kietoutuneina, on Perelmanin ja koko uuden retoriikan tärkeä anti 

yhteiskuntatieteille. Ajatuksesta seuraa, että usein kielenkäytön ulkoisiksi muodoiksi 

mielletyt seikat kuten kielikuvat, asioiden esittämisjärjestys sekä korostukset ovatkin 

tekstin sisällön osatekijöitä. (Summa 1996, 65.) Keinoja näiden elementtien 

analysoimiseen löytyy Perelmanin tuotannosta, jota hyödynnän tämän työn aineiston 

käsittelyssä.  

 

Perelmanin mukaan uusi retoriikka tutkii dialektisten päätelmien perusteita eli 

argumentteja. (Perelman 1996, 11.) Aristoteles erotti kaksi päättelyn lajia, analyyttisen 
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ja dialektisen. Analyyttinen päättely koskee nimensä mukaisesti muodollisesti pätevää 

päättelyä, johon liittyvien väitteiden paikkansapitävyys nojaa järkeen ja on näin ollen 

yleisöstä riippumatta kiistaton. Jälkimmäisessä sen sijaan on kyse hyväksynnän 

hakemisesta väitteille, jotka voivat olla kiistanalaisia ja joita koskevat argumentit voivat 

olla enemmän tai vähemmän vakuuttavia. Nimensä mukaisesti dialektisen päättelyn 

arvo ei ole yleispätevää, vaan riippuu vaikutuksesta, joka sillä on kuulijoihin. (Perelman 

1996, 7–9.)  

 

Perelman antaakin yleisölle suuren painoarvon retoriikan tutkimuksessa. 

Argumentaatiossa, toisin kuin muodollisessa todistamisessa, tapahtuu ”henkien 

kohtaamista”, sillä siinä on päämääränä hankkia hyväksyntää tai kannatusta yleisöltä. 

Uusi retoriikka tutkii kaikenlaisille yleisöille suunnattuja esityksiä. Yleisö voi koostua 

”koko ihmiskunnasta” (universaaliyleisö), vain puhujasta itsestään tai erityisyleisöistä 

(Perelman 1996, 11, 21) Perelman siis erottaa toisistaan erityisyleisön ja 

universaaliyleisön, joista edellisen koostumus on puhujan tiedossa. Universaaliyleisön 

käsitteen kautta viitataan yleisesti päteviin ja hyväksyttyihin argumentaation 

lähtökohtiin. Se on nähty yrityksenä rakentaa transsendentaali pohja retoriikan teorialle 

ja tällaisenaan sen pätevyys on herättänyt keskustelua. (ks. tarkemmin Summa 1996, 

68–69, Frank 1998.) Perelman itse pitää keskeisenä sitä, että pyrittäessä vakuuttamaan 

universaaliyleisöä eli ”kaikkia järjellisiä olentoja” käytetään vakuuttamista, kun taas 

erityisyleisön kohdalla turvaudutaan suostutteluun. Näin ollen vakuuttava argumentointi 

vetoaa yksinomaan yleisesti hyväksyttäviin seikkoihin (Perelman 1996, 25), kun taas 

erityisyleisölle puhuttaessa voidaan vedota kyseisen ryhmän erityisiin etuihin kuten 

intresseihin, taipumuksiin. Universaaliyleisön ajatellaankin tarkoittavan 

määrittelemätöntä joukkoa, joka on kykenevä kuuntelemaan ja ymmärtämään puhujaa, 

ja jota pyritään vakuuttamaan käyttämällä järkeen vetoavaa argumentointia. (Summa 

1998, 68.)  

 

Tässä työssä universaalikäsitteeseen mahdollisesti liittyvillä ongelmilla ei ole 

merkitystä, sillä tarkastelen aineistoani ensisijaisesti erityisyleisön käsitteen avulla. 

SLS:n ensisijaisena tarkoituksena ei voi pitää kaikkien ”järjellisten ihmisten”, vaan sen 

toiminnan kannalta merkityksellisten ryhmien vakuuttamista. Tutkimuskysymykseni 

liittyy olennaisesti näihin ryhmiin, sillä tarkastelen, miten SLS esittää itsensä niille 
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analysoimissani teksteissä. Aiheestani johtuen on siis hedelmällistä tarkastella tekstien 

puhetapaa erityisyleisöjen näkökulmasta.  

 

Kuten Perelman esittää, tulee yleisönä pitää kaikkia niitä, joihin puhuja haluaa 

argumenteillaan vaikuttaa. Hän kirjoittaa, että universaaliyleisön kohtaa lähinnä filosofi, 

jonka on löydettävä järjellisesti yleispäteviä tosiseikkoja. Sen sijaan eri alojen edustajat, 

esimerkiksi tiedemiehet tai papit, puhuvat aina erityisyleisöille ja voivat näin ollen 

vedota sen piirissä vakiintuneisiin käsityksiin. (Perelman 1996, 21, 24.) Yhtenäistä 

yleisöä on helppo lähestyä. (Perelman 1996, 9–20.) Mitä moninaisempaa yleisö on, sen 

vaikeampi tekstin laatijan on pitää huoli uskottavuudestaan (eetos) ja vaikuttaa yleisöön 

haluamallaan tavalla (paatos.) Toinen uuden retoriikan tärkeä edustaja Burke pitääkin 

identifikaatiota retoriikan lähtökohtana ja toimintaperiaatteena. Identifikaatio on se 

prosessi, jolla toimija pyrkii vakuuttamaan yleisönsä. Usein puhuja pyrkii 

identifioimaan itsensä yleisön kanssa samaan ryhmään. (Summa 1996, 56–57.) On 

kuitenkin selvää, että puhuja usein kohtaa yhtenäisen sijasta moninaisen yleisön, tai 

yleisö koostuu monesta erillisyleisöstä. (Frank 2004, 272–273.) Mitä laajempi yleisö 

puhujalla on vakuutettavanaan, sitä hankalampi on huolehtia siitä, ettei argumentointi 

vieraannuta osaa yleisöstä. Kuusisto puhuukin tähän liittyen ensisijaisesta yleisöstä, 

jolla tarkoitan tässä työssä sananmukaisesti sitä joukkoa, johon vaikuttamista puhuja 

pitää tärkeimpänä tai jolle se ensisijaisesti suuntaa tekstinsä. (Kuusisto 1998, 276.) Kun 

erityisyleisöjä on useampia, on puhujan löydettävä keinoja, joilla voi puhutella 

molempia yleisöjä ja löytää erillisyleisöjä yhdistäviä arvoja. Kun yleisö koostuu 

esimerkiksi ammattinsa tai sitoumuksensa puolesta yhtenäisestä ryhmästä, voi puhuja 

olettaa sen tämän pohjalta hyväksyvän tiettyjä asioita. Esimerkiksi asianajaja voi olettaa 

tuomarin varauksetta hyväksyvän maan lakien arvovallan ja pappi voi olettaa 

seurakuntalaisten tunnustavan Raamatun auktoriteetin. Perelmanin mukaan 

argumentaatiossa ei ole kyse niinkään johtopäätösten todistamisesta, vaan siinä pyritään 

siirtämään premisseille osoitettu hyväksyntä koskemaan myös johtopäätöksiä. Tämä 

tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että valittuaan lähtökohdikseen yleisön hyväksymiä 

väitteitä puhuja voi varmistua siitä, että yleisö hyväksyy puhujan päättelyketjun. 

(Perelman 1996, 39.)    
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Edellä esitetyn perusteella voi nähdäkseni sanoa, että retoriikan teho riippuu 

olennaisesti siitä, kuinka onnistuneesti puhuja kykenee liittämään yleisön arvot itsestään 

muodostuvaan kuvaan. Asian voi ilmaista myös Aristoteleen terminologiaa 

hyödyntämällä siten, että retoriikassa puhuja vaikuttaa luomalla itsestään kuvaa eli 

eetosta osana ryhmää ja vaikuttaa näin ollen jälkimmäisen paatokseen itselleen 

suotuisalla tavalla. Arvoilla osana puhujan retoriikkaa on erityisen tärkeä sija tässä 

työssä.    

 

Frankin mukaan Perelman retoriikassa korostuu yhteisten arvojen merkitys. Perelman 

siirsi huomion argumenttien loogisesta muodosta yleisön arvohierarkioihin. Puhujan on 

tavoitettava yleisön arvot. Henkien kohtaaminen, johon puheen vaikuttavuus perustuu, 

vaatii, että puhujalla ja yleisöllä on yhteinen kieli eli että he jakavat 

symbolitodellisuuden. Mikäli tämä ei ole argumentaation valmis lähtökohta, niin sen on 

kehityttävä argumentaation kuluessa. (Frank 2004, 273–274.) Yleisön merkitykseen 

liittyen on vielä painotettava jo edellä esiin tullutta seikkaa Perelmanin uuden retoriikan 

teoriassa, nimittäin sitä, että yleisönä voidaan pitää myös puhujaa itse. Tärkeä 

näkökulma tässä työssä analysoitaviin teksteihin on tarkastella sitä, kuinka SLS 

muodostaa niissä kuvaa itsestään. Silloinkin kun puhuja ja yleisö ovat yksi ja sama 

henkilö on tuotosta tarpeen tarkastella puhujan ja yleisön välisen suhteen valossa. Kuten 

Perelman esittää, havainnollistaa lausahdus ”älä kuuntele huonompaa itseäsi” hyvin 

tämän näkökulman arvon. (Perelman 1996, 16–17, 21.) Perelmanin erityisyleisön käsite 

sekä ajatus itse puhujan merkityksestä yleisönä ilmenevät tutkimuskysymyksessäni, 

jonka mukaisesti tutkin miten SLS:n itseään koskeva näkemys ilmenee teksteissä, ja 

miten se esitetään tekstien eri yleisöille.  

 

Argumentaatioteoriassaan Perelman jakaa vakuuttamisen systematiikan pääpiirteissään 

kahteen osaan, argumentoinnin lähtökohtaan ja tekniikkaan. Argumentoinnin 

lähtökohdilla Perelman 

tarkoittaa puhujalla olevia julkilausumattomia oletuksia, jotka koskevat yleisöön 

lähestymisen tapaa. Perelmanin mukaan puhuja valitsee lähtökohdikseen sellaisia 

yleisöä yhdistäviä tekijöitä, joita voi olettaa pidettävän itsestäänselvyyksinä. Näitä 

yleisön ennalta hyväksymiä asioita kutsutaan esisopimuksiksi, jotka toimivat 

argumentoinnin perustana. Esisopimukset voivat koskea joko vallitsevaa todellisuutta 
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tai toivottua asioiden tilaa. Jälkimmäinen kategoria on tärkeä, sillä siihen lukeutuvat 

arvot, joita yleisö pitää tärkeinä. Puhujan on siis tunnettava yleisön arvot ja ennen 

kaikkea sen arvohierarkiat. (Perelman ym. 1969, 67–92) Esimerkiksi SLS voi tekstejä 

laatiessaan luottaa siihen, että lukijakunnat eli yleisö pitää kehitysyhteistyötä tärkeänä, 

mutta sen on pohdittava sitä, asetetaanko evankeliumin sanallinen julistaminen 

kuitenkin joidenkin piirissä etusijalle, kaikkein korkeimmaksi arvoksi. Kuusisto esittää 

tähän liittyen sodan retoriikkaa käsittelevässä artikkelissaan, että toimijat joutuvat 

asettamaan arvoja tilanteen vaatimaan tärkeysjärjestykseen. (Kuusisto 1998, 279.) 

Toimijat joutuvat siis jatkuvasti niin sanotusti hienosäätämän arvoja koskevaa 

esittämistapaansa. Arvojen ohella suotavaa asioiden tilaa koskeviin esisopimuksiin 

lukeutuvat hierarkiat ja päättelysäännöt eli topokset. (Perelman 1996, 36–37.) 

Toivottavaa asioiden tilaa koskeviin esisopimuksiin lukeutuvat myös lokukset, jotka 

tarkoittavat sellaisia argumentin varsinaisesta sisällöstä riippumattomia 

arviointiperusteita, jotka yleisö tunnistaa ja hyväksyy. (Kuusisto 1998, 278.) 

Esimerkiksi SLS:n materiaalissa yksi laajasti esiintyvä lokus eli yleisesti hyväksytty 

arviointiperuste on köyhyyden vähentämisen tärkeys. Lisäksi teksteissä hyödynnetään 

määrän lokusta esimerkiksi silloin, kun vedotaan SLS:n pitkään kokemukseen 

kehitysyhteistyössä. 

 

Lähtökohtien eli esisopimusten valitsemisen lisäksi puhujan on valittava myös niiden 

kuvaus- ja esittämistapa. Puheessa esiin nostetut arvot sekä siinä käytetyt esittämistavat 

ja painotukset ovat puhujan tekemien valintojen tulosta. (Perelman 1996, 42.) 

Läsnäolon luominen esitystekniikalla on Perelmanin mukaan tärkeätä etenkin silloin 

kun yleisölle halutaan puhua sille ajallisesti tai paikallisesti etäisistä asioista. Kysymys 

on siitä, miten puhuja kykenee luomaan sidoksen etäiseen asiaan ja tekemään siitä 

yleisön kannalta merkityksellisen. (Perelman 1996, 43–45.) Retoriikan avulla yleisölle 

vieraat ja etäiset tapahtumat siis kytketään johonkin tuttuun, ja asioille sekä toimijoille 

annetaan nimiä ja luodaan merkityksiä. Tämän valossa on tärkeää tarkastella, millaisia 

esittämistekniikoita SLS käyttää puhuessaan kehitysyhteistyöluonteisesta 

toiminnastaan. Miten työtä kuvailevissa teksteissä pyritään luomaan läsnäoloa eli 

saamaan aikaan sidos kuvaillun toiminnan ja erityisyleisön välille ja näin ollen 

tekemään tästä toiminnasta merkityksellistä yleisön tietoisuudessa? Esittämistapa 

vaikuttaa siihen, minkälaisen merkityksen kuvattu asia saa. Kuten Perelman esittää 
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voidaan ilmiö esimerkiksi kuvata irrallaan yhteydestä tai jonkin laajemman 

kokonaisuuden osana tai sen symbolina, siinä voidaan nähdä syy–seuraus-suhde ja se 

voidaan esittää keinona tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Esittäjän tulkinta ei koske 

kuitenkaan pelkästään valintaa, vaan puhuja voi myös luoda uusia merkityksiä tai 

sijoittaa asioita uuteen viitekehykseen. Esittämisteknisillä valinnoilla voidaan myös 

korostaa tiettyjä asioita ja jäsentää niitä hierarkkisesti. Esimerkiksi kahden tekijän 

suhteuttaminen toisiinsa ”ja” tai ”myöskin” konjunktiolla merkitsee niiden lähentämistä 

eli asettaa ne samalle tasolle. Lauseita alistamalla ja yhdistämällä toisiinsa ne voidaan 

asettaa kuulijoiden mielissä tiettyyn tärkeysjärjestykseen. (Perelman 1996, 50, 55–56.) 

Perelman jakaa puheessa käytetyt tekniikat ryhmiin. Seuraavassa esittelen tämän jaon 

siten, että käsittelen sitä kokonaisuudessaan ainoastaan pääpiirteittäin ja pysähdyn 

tarkentamaan vain niitä argumenttitapoja, joita käytän analyysissani. Perelmanin 

argumentaatiotekniikkaa koskeva teoria pyrkii kattamaan kaikki mahdolliset puheessa 

käytetyt keinot, joten sen täydellinen ymmärrettäväksi tekeminen ei olisi tämän työn 

mittakaavaan nähden järkevää.  

 

Perelman jakaa argumentoinnin tekniikat assosiatiivisiin eli sidosmuotoisiin ja 

dissosiatiivisiin eli erottelumuotoisiin tekniikoihin. Assosiatiivisilla tekniikoilla pyritään 

yhdistelemään asioita. (Perelman 1996, 58.) Tähän ryhmään kuuluvat kvasiloogiset 

argumentit, todellisuuden rakenteeseen perustuvat ja sen rakennetta muokkaavat 

argumentit (Perelman 1996, 59.) Formaaliin logiikkaan kuuluvat argumentit perustuvat 

muodollisesti päteviin väitteisiin, mikä tekee niistä loogisesti päteviä. Kvasiloogiset 

argumentit muistuttavat loogisia argumentteja mutta perustuvat näistä poiketen 

muodollisesti pätemättömiin väitteisiin. (Perelman 1996, 59.) Jälkimmäiset argumentit 

siis jäljittelevät muodoltaan loogisesti päteviä väitteitä vaikka eivät todellisuudessa 

perustu loogiseen johdettavuuteen. Todellisuuden rakenteeseen perustuvat argumentit 

nojaavat todellisuuden eri osien välisiin suhteisiin. (Perelman 1996, 60.) Tähän 

luokkaan kuuluvia työni kannalta tärkeitä todellisuuden rakenteeseen perustuvia 

argumentaatiotapoja ovat erilaiset peräkkäisyys- ja rinnakkaisuussiteet. 

Peräkkäisyyssiteet yhdistävät toisiinsa samantasoisia asioita. Esimerkiksi syy - seuraus-

suhteen näkeminen kahden asian välillä kuuluu tähän luokkaan. Rinnakkaisuussiteet 

taas yhdistävät toisiinsa eri tason asioita esimerkiksi henkilön ja teon. Tähän 

kategoriaan lukeutuvat SLS:n materiaalissa paljon käytetyt auktoriteettiin perustuvat 
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argumentit. Teksteissä viitataan toistuvasti sellaisiin uskonnollisen yleisön kannalta 

ehdottomiin auktoriteetteihin kuten Raamattuun sekä Jeesukseen. (Perelman 1996, 93–

94, 102, 107.) Todellisuuden rakennetta muokkaavat argumentit käyttävät 

yksittäistapauksia esimerkkinä tai mallina, joita sovelletaan koskemaan muita tapauksia 

eli joista tehdään yleistyksiä. (Kuusisto 1998, 284.) Tähän argumenttiryhmään kuuluvat 

myös analogiat ja metaforat. Analogian ja metaforan avulla voidaan tehdä jokin 

yleisölle vieras kokemuksen alue tutummaksi osoittamalla samankaltaisuuksia jonkin 

sille tutun ja tärkeän asian kanssa. On tärkeää huomata, että metaforien käytöllä 

väistämättä korostetaan joitakin puolia asioista ja samalla peitetään toisia. (Aro 1999, 

140.) Puhuja ei ainoastaan pyri hankkimaan yleisön hyväksyntää älyllisellä tasolla, vaan 

myös saamaan aikaan toiminta-alttiutta. (Perelman 1996, 9.) SLS:n onkin teksteillään 

vakuutettava rahoittajansa UM ja jäsenkunta ja ylläpidettävä näiden 

yhteistyöhalukkuutta.  

 

Tyypillistä Perelmanin ajattelussa on näkemys kielen monimerkityksisyydestä. 

Luonnollisessa kielessä käsitteiden tarkka sisältö määräytyy kontekstista. (Frank 1998.) 

Sanoille ja ilmauksille voidaan tuottaa erilaisia ja joskus jopa ristiriitaisia merkityksiä. 

Argumentaation keinoin ristiriitaisuuksia voidaan sietää. Perelmanin mukaan 

argumentaatio itse asiassa perustuu usein monimerkityksisille käsitteille, joita ei kyetä 

määrittelemään yksiselitteisesti mutta jotka ovat tärkeitä puheen vaikuttavuuden 

näkökulmasta. (Frank 2004, 274.) Toisin kuin muodollisessa logiikassa luonnollisessa 

kielessä erilliset yksiköt, esimerkiksi arvot, voivat jakaa jotakin eli niillä voi olla jotakin 

yhteistä tai ne voivat elää rinnan ja olla osa laajempaa yhtenäistä kokonaisuutta. (Frank 

2004, 275–276.) 

 

Myös Leiwo ja Pietikäinen esittävät, että puhujan kannalta on usein 

tarkoituksenmukaista käyttää kieltä monimerkityksisellä tai jopa ristiriitaisella tavalla. 

Ambivalenssi voi olla yksi vakuuttamisen keino. Lisäksi he esittävät, että tekstien 

väliset suhteet saatetaan tarkoituksella jättää kuulijoiden pääteltäviksi. (Leiwo & 

Pietikäinen 1996, 94–45.)
24

 

                                                           
24

 Ferdinand de Saussuren pääideoita oli, että sanojen tarkan merkityksen voi ymmärtää vain suhteessa 

lauseen muihin sanoihin sekä, kuten Jan Blomstedt muistuttaa, myös niin sanottuihin piiloon jääviin 

sanoihin, kuten sanojen ajateltuihin vastakohtiin. (Blomstedt 2003, 73.) 
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Perelmanin mukaan on siis huomioitava esitys kokonaisuutena sekä kontekstin merkitys 

tulkinnassa. (Frank 1998.) Konteksti tulee ymmärtää yksittäistä tekstiä laajemmin siten, 

että muistetaan tekstien keskinäiset suhteet. Tekstit liittyvät toisiin teksteihin, ja tämä 

tekstien välisyys on keskeistä niiden tulkinnassa eli siinä merkityksessä, joka niille 

annetaan. Tekstien välisyyden eli intertekstuaalisuuden periaatetta on painottanut muun 

muassa kuuluisa diskurssianalyysin edustaja Faiclough, joka esittää merkittävässä 

teoksessaan, Discourse and Social Change, että tekstejä koskevassa tulkintaprosessissa 

on aina läsnä muita tekstejä, joita lukijat liittävät tulkintaan. (Fairclough 1992, 84–85.)  

 

Kuten edellä on käynyt ilmi, on retoriikan analyysissa tarkoituksena eritellä, miten 

erilaisilla kielellisillä valinnoilla ja käytänteillä rakennetaan todellisuutta. Tuomen 

mukaan sisällönanalyysi sen sijaan vastaa miten-kysymyksen sijaan mitä-kysymykseen, 

sillä siinä etsitään tekstin merkityksiä, ei niinkään sitä, miten näitä merkityksiä on 

muodostettu. Juuri huomion kiinnittäminen merkityksen muodostamisen tapaan 

yhdistää nähdäkseni retoriikkaa ja diskurssianalyysia ja erottaa ne sisällönanalyysista. 

Tästä näkökulmasta sisällönanalyysin ja retoriikan tutkimuksen yhdistäminen voi 

vaikuttaa jopa ristiriitaiselta. Tässä työssä sisällönanalyysilla on kuitenkin selkeästi 

rajattu rooli. Sitä hyödynnetään aineiston käsittelyn alkuvaiheessa, jossa tekstistä 

hahmotellaan tärkeitä teemoja eli tekstejä tarkastellaan mitä-kysymyksen valossa. 

Teemojen hahmottelun jälkeen siirrytään kuitenkin tarkastelemaan retoriikan analyysin 

tarjoamien keinojen avulla, miten merkityksiä aineistossa käsitellään. Alasuutari esittää 

tähän liittyen, että metodien avulla on tarkoitus tuottaa havaintoja aineistosta ja 

korostaa, että metodin avulla tuotetut havainnot ovat vasta vastauksia mitä-

kysymyksiin. Tutkimuksen lopullinen päämäärä on kuitenkin vastata johonkin miksi- 

tai miten-kysymykseen. (Alasuutari 1994, 187.) Tässä työssä mitä-kysymyksiin 

vastataan sisällönanalyysin avulla kun taas retoriikan analyysin tarkoitus on auttaa 

esittämään sekä löytämään vastaus miksi- ja miten-kysymyksiin. 

3.4 SLS kielenkäyttäjänä  

 

Tarkastelen SLS:n kielenkäyttöä yleisösuhteen näkökulmasta. Edellä on jo tullut esiin, 

että itse puhujaa voidaan pitää tuotoksen yleisönä. Retoriikan analyysin parissa on 
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pohdittu laajemminkin kielen ja toimijan identiteetin välistä suhdetta. Esimerkiksi 

Campbell käsittelee sitä, kuinka politiikan kielellä luodaan ja vahvistetaan toimijoiden 

identiteettejä. (Kuusisto 1998, 269.) Myös Perlman on viitannut siihen, että 

argumentaation keinoin muodostetaan ja ylläpidetään identiteettejä. (Frank 2004, 274.) 

Uskonnollisten termien ja hengellisten ilmaisujen liittäminen sekulaarista 

kehitysdiskurssista nouseviin teemoihin on yksi keino, jolla SLS integroi maallisen 

kehityspuheen arvoja osaksi identiteettiään.  

   

Lisäksi mikäli ajatellaan, kuten Hilhorst esittää, että järjestöt käyttävät diskursseja 

strategisesti, voidaan tarkastella SLS:n käyttämiä erilaisia puhetapoja siitä 

näkökulmasta, että sen materiaalilla on erilaisia kohderyhmiä. Uskonnollisen kielen 

käyttö on tapa, jolla järjestö voi kohdentaa tekstejään eri ryhmille. Käyttäessään 

uskonnollista kieltä SLS määrittelee väistämättä tekstin lukijakunnan käsittämään vain 

tätä kieltä taitavat, sillä osakulttuurin kieli yhdistää ryhmän jäseniä mutta sulkee pois 

sitä taitamattomat. (Löytty 2006, 105.) Löytty esittää, että Suomen evankelis-luterilaista 

kirkkoa voi sen vakiintuneesta asemasta huolimatta pitää osakulttuurina, joka koostuu 

seurakunnissa aktiivisesti toimivista ja jolla näin ollen on oma kielensä.
25

 Aineistoni 

lukeutuu siis joiltakin osin sellaisen kielenkäytön piiriin, jota tulee luonnehtia 

uskonnolliseksi tai kristilliseksi. Kristillisen kielen erityispiirteitä ovat teologisen 

erityissanaston käyttö sekä vakiintuneet tavat ilmaista uskonnollisia tuntemuksia. 

(Löytty 2006, 101.) Löytty antaa valaisevan esimerkin merkityksen itsestään selvänä 

pitämisestä, jota en itse olisi edes tullut ajatelleeksi.
26

 Sana lähetti on lähetystyöhön 

perehtyneiden ja seurakunnissa aktiivisesti toimivien kielenkäytössä itsestään selvä 

synonyymi lähetystyöntekijöille, kun taas tähän kieleen tottumaton ei välttämättä 

ymmärrä, että lähetillä tarkoitetaan juuri samaa kuin lähetystyöntekijällä. (Löytty 2006, 

105.)  

 

                                                           
25

 SLS määrittelee itsensä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöksi. 

26
Ajattelisin, että johtuen taustastani teologina ja vielä henkilökohtaisesta liittymisestäni lähetystyöhön 

lähetystyössä toimineen papin lapsena, olen tottunut kuulemaan uskonnollista ja lähetykseen liittyvää 

kieltä. Tämä tottuneisuus saattaa estää näkemästä lähetysjärjestön käyttämän kielen erityisluonnetta. 

Tästä johtuen pidän tärkeänä sitä, että kiinnitän erityistä huomiota aineistoni kielen erityisluonteen 

uskonnollisena kielenä. 
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Perelman esittää, että yleisön vakuuttamisen lähtökohta on yhteinen kieli eli sellainen 

puhetapa, josta ilmenee puhujan ja yleisön välinen yhteinen arvopohja. Aineistossani 

SLS:n teologinen asiakirja Lähetys: Yhteinen Usko – yhteinen tehtävä. Suomen 

Lähetysseuran teologiset periaatteet ja yhteistyön linja. (Y.U.) tarjoaa hyviä 

esimerkkejä uskonnollisten ilmausten käytöstä. Dokumentissa järjestön toiminnan 

käytännölliseen puoleen viitataan uskonnollisella kielellä. Siitä käytetään 

esimerkiksi termejä palvelu (SLS 2001, 24)
27

 ja teko. Jälkimmäisen uskonnollinen 

merkitys ilmenee esimerkiksi, kun kirjoitetaan että, sana ja teko kuuluvat yhteen, sillä 

Jumalan sana itsessään sisältää sanan ja teon, se ”on kuin tuli ja moukari, joka murskaa 

kallion (Jer. 23:29.) (SLS 2001, 11.)  

 

Uskonnollista puhetapaa pidetään yllä myös kohdissa, joissa käytännön toimintaa ei 

nimitetä palveluksi tai teoksi, vaan siitä käytetään uskonnollisesti neutraaleja ilmaisuja. 

Sekulaarien termien yhteyteen kuitenkin liitetään jokin uskonnollinen sana tai ilmaisu. 

”[N]älkäisten ruokkiminen, sairaanhoito, koulutus ja elämän edellytysten parantaminen 

[...] [ovat] toimintaa, jonka keskuksessa on evankeliumin julistus ja 

jumalanpalveluselämä” (SLS 2001, 11.) ”Lähetystyön yhteiskunnallinen tehtävä sisältää 

[...] profeetallisuuden ja spiritualiteetin” (SLS 2001, 27) ja se ”ankkuroituu rukoukseen, 

Raamattuun ja kristittyjen yhteyteen” (SLS 2001, 28.) Varsinkin evankeliumi ja sen 

johdannaiset evankelioiminen ja evankeliumin julistaminen ovat voimakkaita 

uskonnollisia termejä, jotka määritellään toistuvasti toiminnaksi, jonka päämäärä on 

uusien ihmisten saattaminen kristinuskon piiriin. (esim. SLS 2001, 24) Näiden termien 

liittäminen myös käytännölliseen auttamiseen (ks. esim. edellä esitetty kohta SLS 2001, 

11) antaa tälle selvän kristillisen ja lähetykseen liittyvän merkityksen. 

 

Uskonnollinen kieli leimaa voimakkaimmin juuri Y.U.: aa, mutta sitä esiintyy myös 

suurimmassa osassa vuosikirjojen tekstejä. Niissä kohdissa, joissa toiminta muuten 

ilmenee vain sekulaareina teemoina, voidaan uskonnollisuus liittää työhön hengellisillä 

ilmauksilla. On olennaista huomata, että tällaiset ilmaisut saattavat olla sisällöllisesti 

merkityksettömiä siinä mielessä, että ne eivät välttämättä tee toiminnasta uskonnollista. 

Tämän vuoksi niiden merkitys jäisi vaille huomiota, mikäli ei kiinnitettäisi erityistä 

                                                           
27

 Suomen Lähetysseurasta käytetään viitteissä lyhennettä SLS. 
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huomiota kielenkäyttöön ja nimenomaan uskonnollisen kielen erityispiirteisiin. 

Myöhemmin tässä työssä tarkastellaan uskonnon ilmenemistä toiminnan eri tasoilla. 

Mikäli analyysi pohjautuisi ainoastaan tästä näkökulmasta nouseviin havaintoihin, jäisi 

osa tekstien sisältämistä uskonnollisista ilmaisuista huomioimatta. Esimerkkeinä 

tällaisista kohdista voi mainita sellaiset kohdat kuin SLS on ”kiitollinen Jumalalle 

tekemästään työstä ja luottaa toiminnassaan Jumalaan” (SLS 2009, 3.) Näillä ilmaisuilla 

on kuitenkin tärkeä rooli, kun halutaan ymmärtää sitä, miten SLS kykenee luomaan 

toiminnalleen uskonnollisia merkityksiä.  

 

Käyttäessään uskonnollista kieltä SLS:n voi ensinäkin katsoa rakentavan omaa 

identiteettiään ja toiseksi perustelevan toimintaansa uskonnolliselle yleisölle. 

Uskonnollisen erityisyleisön lisäksi SLS:n on kuitenkin huomioitava myös lukijat, jotka 

ovat kiinnostuneita järjestön toiminnasta siitä näkökulmasta, että se toteuttaa tätä 

valtiollisella kehitysyhteistyörahoituksella. Nimitänkin SLS:n toista erityisyleisöä 

kehitysyhteistyöyleisöksi ja analyysin toisessa osassa tarkastelen, miten toiminnasta 

rakennetaan merkityksellistä tämän yleisön kannalta.  

 

Analyysiosiossa tarkastelen, miten teksteissä rakennetaan suhdetta SLS:n toiminnan ja 

erityisyleisöjen välille sekä miten toimintaa perustellaan eri yleisöille. Vastaan näihin 

kysymyksiin tutkimalla, millaisia argumentaatiokeinoja teksteissä käytetään. Ennen 

syventymistä näihin kysymyksiin esittelen kuitenkin vielä aineistoni. 

 

4. Aineiston kuvaus, järjestäminen ja analyysin kulku 

 

Aineistoni koostuu SLS:n tuottamasta kirjallisesta materiaalista 

kumppanuussopimuksen allekirjoittamisesta eli vuodesta 2003 alkaen. Materiaali 

muodostuu kahdesta erillisestä dokumentista sekä järjestön julkaisemista vuosikirjoista, 

vuodesta 2007 eteenpäin vuosiraporteista, jotka sisältävät erilaisia tekstejä eri 

kirjoittajilta.  

 

Toinen analysoitavista dokumenteista on, jo edellä esiin tullut, vuonna 2001 julkaistu 

Yhteinen usko -asiakirja. Asiakirjassa oli alun perin tarkoitus käsitellä järjestön ja sen 
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yhteistyökumppaneiden välisiä sopimuksia. Työn edetessä sen sisältöä kuitenkin 

laajennettiin siinä määrin, että lopputuloksena oli SLS:n teologisia periaatteita esittelevä 

asiakirja. Kyseessä on noin 30 sivun pituinen teksti, joka jakaantuu viiteen ylälukuun. 

Luvuissa käsitellään järjestön teologisia periaatteita (2. luku), itseymmärrystä ja 

identiteettiä (3. luku), yhteistyöperiaatteita (4. luku) sekä järjestön kohtaamia haasteita 

uuden vuosituhannen alussa (5. luku.)
28

 Esipuheessa esitetään, että asiakirja ”ilmaisee 

lähtökohdat, joille yhteistyö eri maiden kirkkojen ja järjestöjen kanssa perustuu” ja ” on 

Lähetysseuran työtä ohjaava ja sitova lähetysteologinen asiakirja”.  Lisäksi se on ”panos 

koko kirkon lähetyksen kehittämiseen” ja suunnattu SLS:lle ja sen työntekijöille sekä 

seurakunnille ja ulkomaisille yhteistyökirkoille. Teksti on siis aiheeni kannalta varsin 

olennainen. Siinä järjestö esittää vuosien pohdinnan jälkeen kokoamansa näkemyksen 

itseään ja toimintaansa määrittelevistä periaatteista. SLS:n johtokunta hyväksyi 

asiakirjan 1.10 2001 ja se sisältää edelleen voimassa olevat järjestön teologiset 

periaatteet.
29

  

 

Toinen aineistooni kuuluva asiakirja on järjestön Kehitysyhteistyön ohjelma vuosille 

2007–2010, johon järjestö viittaa myös internetsivujensa kehitysyhteistyötä 

esittelevässä osiossa. Sivujen mukaan ohjelma esittelee SLS:n kehitysyhteistyön 

päämäärät, periaatteet ja toiminta-alueet.  

 

Edellisten lisäksi hyödynnän analyysissa vuosikirjojen ja -raporttien tekstejä. 

Vuosikirjat laadittiin vuoteen 2007 asti vuoden alussa kuluneen vuoden toiminnasta. 

Näin ollen vuosikirja 2004 on kertomus vuoden 2003 toiminnasta ja niin edelleen. 

Vuosikirjan vuosiluku viittaa siis kirjan kirjoitusajankohtaan, ei vuoteen, jonka 

toiminnasta kirja kertoo. Vuoden 2007 jälkeen vuosikirjojen nimi muuttui 

vuosiraportiksi ja tästä lähtien nimessä oleva vuosiluku viittaa kuluneeseen, ei alkavaan 

vuoteen ja kuvaa siis sitä vuotta, josta raportti kertoo. Vuosikirjat ja -raportit
30

 kertovat 

nimensä mukaisesti kuluneen vuoden toiminnasta. Niissä esitellään järjestön toimintaa 

                                                           
28

 Ks. lukujen sisältö tarkemmin liite 3. 

29
 Viestintäjohtaja Eeva Kemppi-Repo, henkilökohtainen yhteydenotto 29.6.12. 

30
 Jatkossa viitatessani sekä vuosikirjoihin että –raportteihin käytän yksinkertaisuuden vuoksi pelkästään 

sanaa vuosikirja(t). 
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ja toimintaperiaatteita esimerkkien avulla. Ne sisältävät artikkeleita, joissa esimerkiksi 

kuvaillaan kohdemaita ja kerrotaan siellä tehdystä työstä. Tämän lisäksi etenkin 

pääkirjoitukset sisältävät jonkin verran lähetystyötä koskevaa teoreettista pohdintaa. 

Vuosikirjat suunnattiin SLS:n jäsenistölle ja toiminnan rahoittajille. Ne oli laadittu 

lahjoituksia koskevaksi raportoinniksi ja olivat osa järjestön virallista tilinpäätöstä. 

Vuosiraportit on edelleen suunnattu rahoittajille, mutta tämän lisäksi myös niin 

sanotulle suurelle yleisölle eli myös sellaisille, jotka tutustuvat mahdollisesti 

ensimmäistä kertaa järjestön toimintaan. Virallinen rahoittajia varten laadittu 

toimintakertomus ja tilinpäätös julkaistaan nyt raporteista erillään.
31

  

 

Vuosikirjat 2004, 2005 ja 2006 ovat rakenteeltaan samankaltaisia. Kirjat alkavat 

päätoimittajan artikkelilla ja SLS:aa lyhyesti esittelevällä tekstillä. Tämän lisäksi ne 

sisältävät muutaman artikkelin eri kirjoittajilta. Näistä suurin osa käsittelee jotakin 

ulkomaan työaluetta ja toimintaa siellä. Lisäksi vuosikirjoissa 2004–2006 esitellään 

ulkomaantyöalueet maittain aakkosjärjestyksessä. Niissä esitetään lyhyesti kunkin maan 

tilanne yleisellä tasolla (esimerkiksi poliittinen tilanne) ja mahdollisesti paikallisen 

luterilaisen kirkon tilanne sekä luetellaan, millaista toimintaa SLS tukee maassa.  

Maakohtaiset tekstit ovat kuvailuissaan niukkoja, lyhyen raportin omaisia, eivätkä tarjoa 

sellaisia analyysia hyödyttäviä uusia seikkoja, joita ei esiintyisi edellä mainituissa 

artikkeleissa. Olen siis perehtynyt teksteihin, mutta ne eivät kuulu varsinaiseen 

analysoitavaan materiaaliin. Kirjat sisältävät myös lyhyet tekstit, jotka esittelevät SLS:n 

kehitysyhteistyötä. Tekstit on otsikoitu nimellä kehitysyhteistyöhankkeet ja ne ovat 

samanlaiset kaikissa kolmessa vuosikirjassa lukuun ottamatta viimeistä muutaman 

lauseen osiota, jossa kerrotaan kyseisenä vuonna aloitetuista uusista hankkeista.  

 

Edellä mainittujen lisäksi vuosikirjat sisältävät järjestön kotimaan työtä käsitteleviä 

tekstejä, jotka jätän analyysini ulkopuolelle. Kirjoihin on liitetty myös SLS:n 

toimintakertomus (vuoteen 2007 saakka, jonka jälkeen se on saatavilla vain erillisenä 

julkaisuna), joka on lakisääteinen SLS:n vuosikokouksessa hyväksytty selonteko 

vuoden toiminnasta sekä järjestön taloudesta ja hallinnossa tapahtuneista muutoksista. 

                                                           
31

 Viestintäjohtaja Eeva Kemppi-Repo, henkilökohtainen yhteydenotto 29.6.12. 
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Kaikki analyysiini kuuluvat vuosikirjat- ja raportit sisältävät vielä erinäisiä luetteloita 

esimerkiksi SLS:n työntekijöistä, taloudesta ja hallinnosta. Nämä osiot jäävät myös 

analyysini ulkopuolelle. 

 

SLS:n ulkomaisessa työssä tapahtui huomattava muutos, kun järjestö vuonna 2006 

siirtyi, omien sanojensa mukaisesti, maakeskeisestä ulkomaantoimintamallista 

ohjelmiin. Ohjelmia on viisi: Julistus ja seurakuntatyö, Yhteiskunnallinen 

oikeudenmukaisuus ja diakonia, Omaehtoisuuden kehittäminen, Rauha ja sovinto, Hiv 

ja aids. Uudistus näkyy myös vuosikirjojen- ja raporttien rakenteessa. Työtä kuvailevat 

artikkelit on tästä lähtien jaoteltu ohjelmien alle ja työn esittelyä maakohdittain on 

supistettu entisestään siten, että jokaisen maan kohdalla on ainoastaan lueteltu siellä 

toteutetut hankkeet. Jälkimmäiset jätän analysoitavan materiaalin ulkopuolelle, kuten 

tein vuosien 2004–2006 kohdalla.  

 

Aineistooni kuuluu vielä SLS:n Strategia 2010–1015, joka on luettavissa järjestön 

internet-sivuilta, mutta julkaistu myös painettuna vihkosena, jota jaetaan halukkaille. 

Internet sivuilla esitetään, että strategiaa lukemalla voi tutustua Suomen Lähetysseuran 

toiminta-ajatukseen, visioon ja tavoitteisiin. Strategia täydentää vuosikirjoja/raportteja, 

sillä se on jälkimmäisiä helpommin kenen tahansa saatavilla ja myös suppeutensa 

vuoksi helpommin lähestyttävä.   

 

Aineiston valitseminen ei ollut helppoa, sillä SLS tuottaa paljon muutakin kirjallista 

materiaalia. Nähdäkseni juuri nämä tekstit soveltuvat aineistokseni erityisen hyvin, sillä 

ne on suunnattu niille ryhmille, joiden näkökulmasta tarkastelen järjestöä. 

Kehitysyhteistyön ohjelma on suunnattu niille, jotka ovat kiinnostuneita järjestön 

valtion kehitysyhteistyörahoituksella toteutetusta toiminnasta, vuosikirjat ja -raportit 

jäsenistölle ja rahoittajille, ja Y.U.:ssa järjestö ilmaisee näkemyksen itsestään. Nämä 

tekstit täydentävät hyvin toisiaan ja ovat tutkimuskysymykseni kannalta olennaisia.   

 

Aloitin aineiston käsittelemisen etsimällä siitä tutkimusaiheeni kannalta olennaisia osia, 

joita ovat lähtökohtaisesti kaikki tekstit, joissa käsitellään SLS:n ulkomaan toimintaa tai 

sitä koskevia periaatteita. Aineisto osoittautui niin laajaksi, etten voinut ryhtyä 

analysoimaan sitä suoraan retoriikan tutkimuksen välineillä ennen kuin olin luonut siitä 
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kokonaiskuvan.  Aineisto oli tarpeen järjestää. Tämän toteuttamiseksi päädyin 

hyödyntämään sisällönanalyysin periaatteita, joiden avulla etsin teemoja, jotka voisivat 

toimia lähtökohtana aineiston syvemmälle analyysille. 

 

Kuten olin jo tekstejä ensimmäisiä kertoja lukiessani havainnut, niissä käsitellään SLS:n 

työtä hyvin eri tavoin. Ryhtyessäni tarkastelemaan näitä eri tapoja systemaattisemmin 

sisällönanalyysin keinoin, löysin eri tasoja tai näkökulmia, joista käsin järjestön työtä 

käsitellään. Materiaalissa ilmenee ensinnäkin toiminnan motivaatiot, toiseksi sen 

tavoitteet tai päämäärät ja kolmanneksi sen seuraukset. Nämä kolme toiminnan 

ulottuvuutta muodostivat tutkielmani ensimmäisen analyysirungon, jota vasten 

tarkastelin tekstejä. Tällä tavalla kykenin hahmottamaan, että uskonto liittyy toimintaan 

eri tasoilla. Se voi ilmetä esimerkiksi toiminnan motivaationa, vaikka toiminnan 

tavoitteet ja seuraukset olisivat uskonnon suhteen neutraaleja. Kirjasin havainnot ylös ja 

loin taulukot, josta saatoin yhdellä kertaa havaita mitä motiiveja, tavoitteita ja 

seurauksia toiminnalle esitetään eli minkä teemojen ympärille järjestön toimintaa 

koskeva puhe muodostuu. Lopulliset taulukot ovat jonkin asteisen pelkistämisen tulosta. 

Useimmat teemat toistuivat monessa kohdassa, mutta pelkistäminen ei koskenut 

ainoastaan näiden yhdistämistä, vaan myös joitakin sisällöllisesti lähellä toisiaan olevia 

kohtia, jotka yhdistin yhdeksi teemaksi. Kuten taulukoista käy ilmi, aiheiden kirjo on 

varsi laaja, mutta ei kuitenkaan niin runsas että, olisin joutunut turvautumaan sellaiseen 

monivaiheiseen pelkistämiseen, joka on sisällönanalyysille usein tyypillistä. Taulukosta 

luettavat motivaatiot, tavoitteet ja päämäärät ovat lähes sellaisessa muodossa kuin ne 

esiintyvät materiaalissa.
32

 Olen kursivoinut selkeästi uskonnolliset kohdat. Näiden 

lisäksi joukossa on kohtia, jotka voidaan ymmärtää uskonnollisesti sekä useita teemoja, 

jotka ovat uskonnon suhteen neutraaleja.  

 

Toiminnan tasoista laatimiani taulukoita tarkastelemalla nähdään ensinnäkin, millä eri 

tasoilla uskonto liitetään järjestön toimintaan. Lisäksi niistä voidaan tarkastella, minkä 

teemojen ympärille puhe järjestön toiminnasta rakentuu. Esitän taulukot tämän työn 

liitteinä. Tässä esitän vain yhteenvedonomaisesti niistä nousevat oleellisimmat 

havainnot. Tärkeintä on huomata, että vuosikirjoissa ja Y.U.:ssa uskonto ilmenee 

                                                           
32

 Yhdistin esimerkiksi naisten lukutaidon kehittymisen naisten koulutuksen parantamiseen. 
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kaikilla toiminnan tasoilla eli jokaista tasoa tarkastelemalla huomataan, että 

kysymyksessä on uskonnollinen järjestö. Kaikki Y.U.:n motiiveista ovat uskonnollisia 

ja yhdessä tulee selvästi ilmi järjestön luonne nimenomaan lähetysjärjestönä. Tämä 

tulee ilmi myös tavoitteissa, joiden mukaan järjestön päämäärä on ”uskon herääminen, 

kaste ja seurakunnan syntyminen”. Edellä esitettyjen selkeästi uskonnollisten teemojen 

lisäksi joukossa on myös tavoitteita, jotka ilmaistaan kielellä, joka viittaa järjestön 

kristilliseen luonteeseen, mutta jotka eivät sisältönsä puolesta ilmaise, että kyse on 

lähetysjärjestöstä. Y.U:ssa on myös joitakin samoja sekulaareja kehitystavoitteita, joita 

sisältyy vuosikirjoihin ja Kehitysyhteistyön ohjelmaan.  

 

Toisin kuin Y.U.:ssa Kehitysyhteistyön ohjelmassa uskonto tulee ilmi ainoastaan 

kahdessa kohdassa, yhdessä motiivissa sekä yhdessä tavoitteessa. On huomionarvoista, 

ettei näissäkään tule ilmi, että kyseessä on nimenomaan lähetysjärjestö. Seurauksissa 

uskonto ei ilmene lainkaan. Yhdessä kohdassa tosin irtaudutaan tavanomaisesta 

sekulaarista kehitysyhteistyökielestä esittämällä, että toiminta ”vahvistaa toivon 

näköaloja ihmisten keskellä”. Vuosikirjoissa/raporteissa tulee kaikilla toiminnan tasoilla 

ilmi paitsi uskonto myös järjestön luonne lähetysjärjestönä. 

 

YK:n vuosituhattavoitteet kokonaisuutena tai yksittäisinä tavoitteina sekä Suomen 

valtion kehitysyhteistyön periaatteet esiintyvät materiaalissa laajasti. Huomionarvoista 

kuitenkin on, että motiivien tasolla niihin viitataan vain Kehitysyhteistyön ohjelmassa. 

Kokonaisuutena materiaalista voidaan sanoa, että kaikkein selkeimmin uskonnollisuus 

tulee ilmi motiivien tasolla, seurauksien tasolla taas vähiten. Oleellista on huomata, että 

sekulaaritkaan teemat eivät ole ristiriidassa uskonnollisten motiivien, tavoitteiden tai 

seurausten kanssa.  

 

Kuten metodikirjallisuudessa esitetään, voidaan sisällönanalyysin avulla vastata 

aineistoa koskeviin mitä-kysymyksiin. Menetelmän keinoin kykeninkin hahmottamaan, 

mitä teemoja tekstissä esiintyy. Keskeisten teemojen löytyminen aineistosta ei 

kuitenkaan yksin riitä vastaamaan tämän työn tutkimusongelmaan, joka liittyy SLS:n 

tapaan käyttää kieltä. Tästä johtuen ei riitä, että selvitetään mitä motiiveja, tavoitteita ja 

seurauksia SLS:lla on, vaan on paneuduttava ennen kaikkea siihen, miten näistä 

puhutaan. Kiinnittämällä huomiota pelkästään toiminnan ulottuvuuksissa ilmeneviin 
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teemoihin ei ole esimerkiksi mahdollista hahmottaa, millaisia suhteita asioiden välillä 

esitetään olevan, miten niitä painotetaan ja millaisissa yhteyksissä asiat esitetään sekä 

sitä onko jokin asia tavoite itsessään vai paremminkin keino jonkin toisen tavoitteen 

saavuttamiseksi. Näihin seikkoihin on mahdollista paneutua retoriikan analyysin avulla. 

Jatkoinkin aineiston käsittelyä tarkastelemalle esiin nousseita teemoja retoriikan 

tutkimuksesta nostamieni käsitteiden näkökulmasta. Toiminnan ulottuvuuksissa 

ilmenevät teemat toimivat siis lähtökohtana teksteissä esiintyvien retoristen keinojen 

analyysille. Merkittävä osa teemoista voidaan lukea kuuluvaksi sekulaarin 

kehitysdiskurssin keskeisiksi aiheiksi ja arvoiksi. Miten niistä tehdään merkityksellisiä 

uskonnolliselle erityisyleisölle ja miten ne integroidaan osaksi järjestön identiteettiä? 

Miten tämä tehdään tavalla, joka ei vieraannuta kehitysyhteistyöyleisöä SLS:n 

toiminnasta?  

 

5. Analyysi 

5.1 Uskonnollisen yleisön tavoittaminen  

 

Tässä kappaleessa tarkastelen Y.U.:sta sekä vuosikirjoista esiin nostamiani esimerkkejä 

analysoimalla, miten sekulaarin kehitysdiskurssin teemojen ympärille rakentuvasta 

toiminnasta luodaan merkityksellistä uskonnollisen yleisön näkökulmasta. 

 

Retoriikkaa käsittelevässä luvussa tuli esiin, että yleisön koostuessa yhtenäisestä 

ryhmästä puhuja olettaa voi sen hyväksyvän tiettyjä asioita ja pitävän joitakin asioita 

jopa itsestäänselvyyksinä. Valittuaan lähtökohdikseen yleisön hyväksymiä väitteitä 

puhuja voi varmistua siitä, että yleisö hyväksyy tämän päättelyketjun. (Perelman 1996, 

39.) Perelmanin mukaan argumentaatiossa ei olekaan kyse johtopäätösten 

todistamisesta, vaan siinä pyritään paremminkin siirtämään premisseille osoitettu 

hyväksyntä koskemaan myös johtopäätöksiä. (Perelman 1996, 39.)  Lähtökohtien 

valitsemisen lisäksi asioille luodaan Perelmanin mukaan merkityksiä erilaisilla 

painotuksilla. Näiden muodostamisessa käytettäviä keinoja ovat esimerkiksi asioiden 

korostaminen ja hierarkkinen järjestäminen. Seuraavassa tarkastelen, minkälaisille 

lähtökohdille argumentaatio rakentuu, ja miten näistä lähtökohdista johdetaan 

argumentteja, jotka perustelevat järjestön toimintaa uskonnolliselle yleisölle. Analysoin 
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siis teksteissä käytettäviä argumentaatiotekniikoita siitä näkökulmasta, millaista 

merkitystä niillä rakennetaan järjestön toteuttamalle käytännön toiminnalle. Miten niillä 

rakennetaan suhdetta toiminnan ja uskonnollisen erityisyleisön välille, sekä miten ne 

palvelevat toiminnan perustelemista tälle yleisöille?  

5.1.1 Uskonnollisten motiivien rakentuminen ja niiden rooli merkityksen 

luomisessa 

 

Vuosikirjoissa sekä Y.U.:ssa ajatus julistuksen ja palvelun yhteenkuulumisesta eli 

kokonaisvaltaisesta evankeliumista ilmenee toiminnan motiivien tasolla. Asiakirjassa 

argumentoidaan kokonaisvaltaisen evankeliumin tulkinnan puolesta nojaamalla 

Raamatun auktoriteettiin eli premissiin, jonka uskonnollisen yleisön voidaan kiistatta 

olettaa tunnustavan. Kokonaisvaltainen evankeliumin tulkinta on itsestäänselvyys sillä 

 

”Raamattu ei tunne keinotekoista jakoa hengellisiin ja aineellisiin tarpeisiin. Jeesuksen 

vertaukset ja hänen esimerkkinsä kuvaavat uskon vaikutusta ihmiselämään. 

Vertauksenomainen kuvaus viimeisen tuomion perusteista Matteuksen evankeliumin 25. 

luvussa on vaikuttava: ihmiset tuomitaan laiminlyöntien ja rakkaudettomuuden takia. 

Vertaus laupiaasta samarialaisesta herättää kysymyksen uskon aitoudesta. Kuvaus 

sairaan parantamisesta sapattina (Matt: 12:10–14, Luuk. 13:10–17) muistuttaa siitä, 

miten pelastus usein rikkoo ihmisten ahtaat uskonnolliset kaavat.”(SLS 2001, 11) 

 

Yllä olevassa kohdassa esitetään, että käytännön ulottuvuus kuului Jeesuksen 

toimintaan
33

. Lisäksi osoitetaan, että aito usko ilmenee käytännössä toisiin kohdistuvana 

toimintana, jonka laiminlyöminen on tuomittavaa. Tukea haetaan myös Vanhan 

Testamentin profeetoista, joiden sanoman katsotaan usein olleen yhteiskunnallisesti 

suuntautunutta. (SLS 2001, 28.) 

 

Yllä esitettyjen seikkojen lisäksi tärkeä premissi, jolle evankeliumin kokonaisvaltaisuus 

rakentuu, on Jumalan sanan kuvaaminen sanan ja teon sisältävänä kokonaisuutena. 

Myös tätä näkemystä tuetaan Raamatun lainauksilla.
34

 Siihen, sekä ajatukseen uskon 

                                                           
33

 Jeesuksen esimerkkiä voi pitää uskonnollisen yleisön näkökulmasta ehdottomana auktoriteettina. 

34
 Jer. 23:29, Jes. 55:11 
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ilmenemisestä käytännössä, viitataan myös vuosikirjojen teksteissä esimerkiksi 

ilmaisuilla, joissa puhutaan rakkauden teoista sekä uskon elämisestä todeksi.  

 

Voidaan olettaa, että uskonnollinen yleisö hyväksyy edellä esitetyt premissit eli 

ajatukset, joiden mukaan käytännöllinen ulottuvuus on läsnä Jeesuksen toiminnassa, 

Jumalan sanassa sekä uskossa itsessään, sillä nämä premissit on johdettu Raamatusta, 

jonka auktoriteettia yleisön voi olettaa pitävän itsestään selvänä. Näille premisseille 

osoitetusta hyväksynnästä voidaan olettaa seuraavan, että yleisö hyväksyy myös niistä 

johdetun ajatuksen evankeliumin kokonaisvaltaisuudesta. Mikäli käytännön ulottuvuus 

kuuluu evankeliumiin, myös lähetystyön on välttämättä oltava kokonaisvaltaista. 

Kokonaisvaltainen evankeliumi merkitsee siis sitä, että käytännöllinen puoli kuuluu 

lähetystyöhön eli sen osa-alueita ovat julistus ja palvelu.  

 

Yleisön hyväksymistä premisseistä seuraa, että käytännön työ voidaan rinnastaa 

evankelioimiseen. Se nostetaan hierarkkisesti samalle tasolle jälkimmäisen kanssa 

toistamalla ilmaisua julistaminen ja palvelu kuuluvat yhteen.
35

. (esim. SLS 2001, 11.) 

Tämän lisäksi käytetään ilmaisua ”sana ja teko kuuluvat yhteen”. Tällä tavalla 

argumentoidaan rinnastamalla Jumalan sanaa kuvaava sanan ja teon yhteys lähetystyön 

osa-alueiden julistuksen ja palvelun yhteenkuulumiseen.
36

 Palvelun liittämistä osaksi 

lähetystyötä tuetaan vielä esittämällä että evankelioimisen ja sosiaalisen toiminnan 

asettaminen vastakkain on seurausta länsimaisen ajattelun ongelmista. Ongelmallinen 

ajattelu yhdistetään valistukseen esittämällä se jälkimmäisen seurauksena. Näin 

uskonnollinen yleisö saadaan vakuutetuksi siitä, että toiminnan ja evankelioimisen 

välinen vastakkainasettelu ei kumpua kristinuskosta. Valistusajattelu asetetaan tässä 

tekstissä vastakkaiseksi alkuperäiselle kristinuskolle turvautumalla uskonnollisen 

yleisön hyväksymiin auktoriteetteihin. Tekstin mukaan jaottelu hengellisten ja 

aineellisten tarpeiden välillä on vierasta Raamatulle sekä Jeesuksen vertauksille ja 

toiminnalle. Kokonaisvaltainen evankeliumin tulkinta siis motivoi käytännön tekoihin 

suullisen julistamisen rinnalla. (SLS 2001, 11.) 

 

                                                           
35

 Ks. Perelman, ja-konjunktion käyttö tämän työn luku 3.3. 

36
 Sidosargumenteilla yhdistetään eri tason ilmiöitä toisiinsa, ks. Perelman tämän työn luku 3.3. 
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Yllä esitetyissä esimerkeissä ilmenee, kuinka tekstissä argumentoimaan sen puolesta, 

että lähetystyöhön kuuluu jonkinlainen käytännöllinen ulottuvuus käyttämällä 

uskonnollisen yleisön näkökulmasta itsestään selviä premissejä. Seuraavassa käsittelen 

vielä tarkemmin kuinka käytännön ulottuvuus rinnastetaan kehitysyhteistyöluontoiseen 

toimintaan. 

 

Y.U.:ssa lähetystyön käytännölliseen puoleen viitataan enimmäkseen uskonnollisella 

termillä palvelu. Tätä on käsitelty edellä, kun esiteltiin uskonnollisen kielen käyttöä. On 

kuitenkin tärkeää huomata että tekstissä osoitetaan palvelu termiä tarkemmin mitä 

lähetystyön käytännöllinen ulottuvuus pitää sisällään. (SLS 2001, 11) Palvelu on 

nälkäisten ruokkimista, sairaanhoitoa ja koulutusta. Tämän lisäksi lähetystyöhön kuuluu 

yhteiskunnallinen toiminta oikeudenmukaisuuden ja rauhan toteutumiseksi. Myös 

kehityksen rakentaminen, ihmisoikeuskysymykset, naisten ja lasten asema sekä 

vajaavaltaiset ja osattomat (tekstin mukaan sorretut vähemmistöt, köyhät, pakolaiset, 

maahanmuuttajat, vammaiset) ovat tekstin mukaan lähetystyöhön liittyviä kysymyksiä. 

(SLS 2001, 29.)  

 

Asiakirjassa esitetään, että palvelu on osa lähetystyön diakonista ja yhteiskunnallista 

tehtävää, joka sisältää ensin mainitun lisäksi puolestapuhumisen, profeetallisuuden ja 

spiritualiteetin. Puolestapuhuminen lähetyksen osana muistuttaa siitä, ”että sorretuissa, 

ihmisoikeuksiltaan riitetyissä ja ihmisarvoltaan häväistyssä lähimmäisessä kohdataan 

Kristus” (SLS 2001, 28.) Spiritualiteetti tarkoittaa sitä, että ”diakonisen palvelun ja 

yhteiskunnallisen toiminnan lähtökohta on jumalanpalveluksessa” ja sitä, että 

”lähetystyön yhteiskunnallinen tehtävä ankkuroituu rukoukseen, Raamattuun ja 

kristittyjen yhteyteen” (SLS 2001, 28.) Profeetallisuudella viitataan profeettojen ja 

Jeesuksen esimerkkiin, joka velvoittaa puuttumaan yhteiskunnallisiin epäkohtiin. (SLS 

2001, 11–12, 28.) Edellä esitetyillä neljällä uskonnollisella käsitteellä luodaan vahva 

sidos uskonnollisen yleisön ja sellaisten järjestön toimintamuotojen välille, joiden 

konkreettisia tavoitteita voidaan pitää sekulaareina. Esimerkiksi ihmisoikeustyö on osa 

puolestapuhumisen tehtävää. Näin ollen sitä ei tarvitse nähdä sekulaarina toimintana, 
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vaan Kristuksen kohtaamisena.
37

 Puolestapuhuminen toimii käsitteenä, jolla 

ihmisoikeustyö asetetaan uskonnollisen yleisön näkökulmasta merkitykselliseen 

viitekehykseen.
38

 Lisäksi se ja muut yllä esitetyt käsitteet täsmentävät käytännöllisen 

toiminnan uskonnollista motiivia. 

 

Evankeliumin/lähetystyön kokonaisvaltaisuus esiintyy myös vuosikirjoissa toiminnan 

motiivina. Seuraavassa esittelen muutamien esimerkkien avulla, kuinka 

kokonaisvaltaisuuden periaatetta käytetään vuosikirjoissa, eli miten sillä rakennetaan 

uskonnollista merkitystä kehitysyhteistyöluontoiselle
39

 toiminnalle.  

 

Esimerkiksi Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian -ohjelmaa 

käsittelevässä tekstissä käytetään kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön viittaavia ilmaisuja 

samassa yhteydessä, jossa esitellään laajasti ohjelman sekulaareja tavoitteita. Ennen tai 

jälkeen vuosituhattavoitteiden esittelyn kirjoitetaan, että järjestön tavoitteena on 

toimia ”ihmisen henkisen, hengellisen ja aineellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi” (SLS 

2007, 20; SLS 2008, 10.), ja että julistus ja palvelu kuuluvat erottamattomina yhteen. 

(Ks. esim. SLS 2007.) Ilmaisut toimivat sidoksina YK:n vuosituhattavoitteiden ja 

uskonnollisen yleisön välillä. Ne muistuttavat käytännön toiminnan teologisista 

perusteista.
40

 Vuosikirjojen artikkeleissa kokonaisvaltaisuus ja siihen viittaavat ilmaisut 

asettavat sekulaarin toiminnan laajempaan kontekstiin. Esimerkiksi yllä olevassa 

esimerkissä YK:n vuosituhattavoitteet ovat osa laajempaa uskonnollista tavoitetta 

toimia ”henkisen, hengellisen ja aineellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi”.  

 

                                                           
37

 Ks. Matt. 25:35–40. 

38
 Ks. Perelman tämän työn luku 3.3. 

39
 Kehitysyhteistyöluontoisella tarkoitan tässä työssä sellaista toimintaa, jonka jollakin ulottuvuudella eli 

motiiveissa, tavoitteissa tai seurauksissa esiintyy samoja teemoja, kuin sekulaarissa kehitysyhteistyössä. 

40
 Ilmaisu itsessään on riittävä, sen yhteyessä ei ole tarpeen käydä yksityiskohtaisesti läpi, mitä 

kokonaisvaltainen evankeliumi tarkoittaa, sillä uskonnollisen yleisön voi luottaa tuntevan SLSn 

lähetystyötä koskevat periaatteet. Useissa vuosikirjojen artikkeleissa ei selvitetä tämän motiivin teologisia 

taustoja yhtä perinpohjaisesti kuin Y.U. :ssa. Siihen viittaaminen riittää, sillä uskonnollisen yleisön voi 

olettaa olevan perillä käsitteen uskonnollisista perusteista. ks. intertekstuaalisuuden periaate tämän työn 

luku. 3.3. 
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Y.U.:ssa kaikkea järjestön toimintaa koskevan pohdinnan lähtökohdaksi otetaan 

evankeliumin kokonaisvaltaisuus.  Kyseisestä motiivista rakennetaan toiminnan 

lähtökohta, ja sitä hyödynnetään myös muualla aineistossa. Lisäksi käytännön 

toiminnalle luodaan asiakirjassa uskonnollinen merkitys osoittamalla eri 

argumentaatiotekniikoiden avulla, kuinka järjestön eri toimintamuodot kuuluvat 

kristinuskon toteuttamiseen. Käytännön toiminta saa uskonnollisen merkityksen osana 

evankeliumia kun jälkimmäistä tulkitaan kokonaisvaltaisesti. Käsittelen myöhemmin 

kokonaisvaltaisuuden monipuolista käyttöä ja erilaisia merkityksiä materiaalissa. Tässä 

on tärkeää ymmärtää, kuinka kokonaisvaltaisuus toimii teologisena käsitteenä; sillä 

viitataan oikeaan ja Raamatun mukaiseen
 
tapaan tulkita evankeliumia. Tämän vuoksi 

sillä voidaan olettaa olevan erityistä painoarvoa. Käyttämällä termiä eri yhteyksissä 

voidaan kyseessä olevan toiminnan osoittaa olevan pohjimmiltaan uskonnollista. 

 

 

 

Lähetystyön kokonaisvaltaisuus                                                                                                                                                                                                       
= Julistus & palvelu 

 

Evankeliumin kokonaisvaltaisuus 

 

Jumalan sanan luonne, Jeesuksen esimerkki 

Kuva 1. Kvasilooginen argumentti, joka perustuu uskonnollisen 

yleisön itsestään selvinä pitämille premisseille 

 

5.1.2 Uskonnollisten tavoitteiden ja seurausten liittäminen sekulaareihin 

kehitysteemoihin 

 

Y.U.:ssa toimintaa ei tarkastella seurauksien näkökulmasta. Tämä on ymmärrettävää, 

sillä dokumentti on teoreettisesti suuntautunut eli siinä ei ole tarkoitus esitellä järjestön 

toimintaa käytännössä.  Sen sijaan vuosikirjoissa käsitellään laajasti toiminnan 

seurauksia ja esitellään sen konkreettisia tavoitteita. Suurin osa näistä voidaan lukea 

sekulaareiksi, mutta osa on selvästi uskonnollisia. Käsittelen tässä muutaman esimerkin 

avulla, kuinka tällaisia tavoitteita ja seurauksia liitetään sekulaareihin teemoihin.  
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Ensimmäisessä esimerkissä sekulaarista aids-työstä tehdään uskonnollisesti 

merkityksellistä syy-seuraus -suhteen avulla
41

. Artikkelissa kuvaillaan UM:n 

kehitysyhteistyövarojen avulla toteutetun hankkeen positiivisia konkreettisista 

vaikutuksista. Hankkeen ansiosta ihmiset saivat aids-koulutusta, ja sairaala välineitä. 

Lisäksi jaettiin valistusmateriaalia ja perustettiin palveleva puhelin. Näiden sekulaarien 

seurausten ohella mainitaan kuitenkin että hanke on vahvistanut seurakunnan asemaa 

yhteisössä ja sen seurauksena ei-kristittyjä on tullut mukaan seurakunnan toimintaan. 

(SLS 2010, 27.) Hankkeeseen ei siis toiminnan tasolla liity mitään uskonnollista, mutta 

epäsuorasti sillä on ollut uskonnollisia ja nimenomaan lähetyksen kannalta tärkeitä 

vaikutuksia. Toimintaa ei esitetä lähetystyön osana; sen yhteydessä ei puhuta 

evankelioimisesta, eikä tekstissä esiinny mitään muitakaan uskonnollisia termejä. 

Uskonnollisuus ilmenee vain hankkeen seurauksissa. Tuomalla esiin toiminnan ehkä 

tahattomiakin uskonnollisia seurauksia eli painottamalla sen ulottuvuuksia oikealla 

tavalla kyetään esimerkissä luomaan kehitysyhteistyöstä uskonnon kannalta 

merkityksellistä. Kristinuskon leviäminenhän asettuu tämän painotuksen ansiosta 

kehitysyhteistyön seuraukseksi. Pidän esimerkkiä erityisen kiintoisana, sillä sen 

perusteella myös UM:n kehitysyhteistyövaroin tehtävään työhön saatetaan liitää 

uskonnollisia merkityksiä.  

 

Syy-seuraus -suhteella voidaan liitää myös uskonnollisia seurauksia sekulaareihin 

tavoitteisiin. Esimerkiksi Rauha ja sovinto -ohjelmaa esittelevän tekstin mukaan rauhan 

ylläpitämisellä ja konfliktien vähenemisellä on uskonnollisesti merkityksellisiä 

seurauksia. Vuosikirjassa 2007 kristinuskon aseman ja rauhantyön välistä suhdetta 

selvennetään kirjoittamalla, että ”Kristillisessä lähetystyössä on opittu, että luottamus ja 

hyvät kunnioittavat suhteet toisen uskonnon edustajaan ovat lähetystyön tekemisen 

edellytyksiä. Itselle pyhimmistä asioista puhuminen toisen uskonnon edustajalle on 

mahdotonta, elleivät ihmiset tunne toisiaan ja luota toisiinsa. Rauhan, uskontorauhan ja 

sovinnon edistäminen kaikilla yhteiskunnan tasoilla kuuluu siksi lähetystyöhön.” (SLS 

2007, 37.) Vuosiraportissa 2007 asia ilmaistaan hieman toisin sanoin: ”Uskontojen 

väliset jännitteet vaikeuttavat lähetystyötä. Luottamus ja kunnioitus toisen uskonnon 

                                                           
41

 Syy-seuraus suhteen näkeminen on peräkkäisyyssitesiin kuuluva argumenttikeino, jolla sidotaan kaksi 

asiaa yhteen. Ks. tämän työn luku 3.3. 



62 

 

edustajia kohtaan ovat lähetystyön edellytyksiä.” (SLS 2008, 23.)
42

 Rauhan edistäminen 

kuuluu esimerkkien mukaan lähetystyöhön, sillä hyvät suhteet eri uskontojen edustajien 

välillä ovat lähetystyön tekemisen edellytyksiä. Lähetystyön edellytysten paraneminen 

näyttäytyy esimerkeissä rauhan seurauksena. Rauhantyö näyttäytyy esimerkeissä 

suorastaan keinona uskonnollisten päämäärien edistämiseksi ja näin ollen työmuodon 

tärkeydestä tulee uskonnolliselle yleisölle itsestäänselvyys.  

 

Teemansa puolesta sekulaari työmuoto voidaan siis esittää keinona uskonnollisesti 

merkityksellisen tavoitteen saavuttamiseksi. Edellisen lisäksi mielenkiintoisen 

esimerkin tarjoaa eräs huumetyötä käsittelevä artikkeli. Tekstissä työn konkreettiseksi 

tavoitteeksi esitetään luonnollisesti huumeeton elämä ja hoidon läpikäyneen 

mahdollisuus palata yhteiskunnan jäseneksi. Sekulaariin tavoitteeseen liitetään 

kuitenkin uskonnollinen ulottuvuus, sillä tekstin mukaan ”hoito auttaa hoidossa olevia 

miehiä rakentamaan elämänsä uudelleen, löytämään tarkoituksen sille ja luomaan 

uudenlaisen tavan elää ohjenuoranaan Raamattu.” (SLS 2006, 8.) Katkelmassa hoito 

näyttäytyy keinoksi kristillisyyden edistämisessä. Lisäksi uskonto kytketään 

työmuotoon esittämällä säännöllinen hartauselämä yhdeksi keinoksi, jolla huumeista 

vierottamiseen pyritään. (SLS 2006, 8.) Painottamalla uskollisia keinoja (hartauselämä 

on keino vieroituksessa) sekulaarin tavoitteen yhteydessä, sekä sekulaaria työmuotoa 

keinona saavuttaa uskonnollinen tavoite (kristillinen elämäntapa) luodaan huumetyön ja 

uskonnollisen yleisön välille vahva sidos. Toisin kuin tämän alaluvun alussa käsitellyssä 

aids-työtä esittelevässä artikkelissa, uskonnollisuus ei tässä esimerkissä ilmene 

ainoastaan toiminnan (epäsuorina) seurauksina, vaan se liitetään osaksi työn 

konkreettista tavoitetta. Uskonnollisen yleisön näkökulmasta on tärkeää, että artikkelin 

kuvaamaa huumetyötä voi pitää lähetystyönä; jollaista se seurausten puolesta on, sillä 

potilaista ei tule ainoastaan huumeista eroon päässeitä yhteiskunnan jäseniä vaan myös 

kristittyjä. 

 

Edellä analysoitiin, kuinka järjestön sekulaarilta näyttävästä toiminnasta luodaan 

uskonnollisen yleisön kannalta merkityksellistä liittämällä siihen uskonnollisia 

motiiveja sekä yhdistämällä siihen uskonnollisia seurauksia ja tavoitteita. Seuraavassa 

                                                           
42

 Tekstin loppu on sama kuin edellisessä vuosikirjassa. 
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siirrytään tarkastelemaan, minkälaisten argumentaatiotekniikoiden avulla vakuutetaan 

kehitysyhteistyöyleisö siitä, että ilmeisestä uskonnollisuudestaan huolimatta SLS on 

myös pätevä kehitysyhteistyötoimija. 

5.2 Kehitysyhteistyöyleisön tavoittaminen  

 

Teologisten periaatteiden linjauksen voi ajatella olevan tärkeä asiakirja järjestön 

uskonnollisen yleisön kannalta. Kuten edellä on käynyt ilmi, asiakirjaa dominoi 

uskonnollinen kieli ja teologinen näkökulma. Näiden elementtien puute sen sijaan 

luonnehtii toisen erityisyleisön kannalta tärkeää asiakirjaa eli Kehitysyhteistyön 

ohjelmaa. Tässä kappaleessa tarkastelen, millaisin keinoin ohjelmassa luodaan sidos 

kehitysyhteistyöyleisön ja SLS:n välille. Esitän myös muutaman esimerkin avulla, 

miten kehitysyhteistyöyleisö pyritään tavoittamaan järjestön muissa teksteissä.   

 

Ilmeinen esittämistekniikkaa koskeva seikka, josta kehitysyhteistyöyleisön merkitys 

tässä tekstissä tulee ilmi, on uskonnollisen kielen vähäisyys suhteessa muihin 

analysoitaviin teksteihin. Tämän seikan valaisemiseksi on syytä tarkastella tekstiä 

kokonaisuutena. Ohjelman kuudesta alaluvusta (yhteensä alle 15 sivua) vain 

ensimmäisessä (yksi sivu) käytetään jonkin verran uskonnollista kieltä, tarkemmin 

sanottuna muutamaa ilmaisua. Uskonnollisten ilmaisujen vähäisyyden ohella on tärkeää 

huomioida, että ohjelmassa käytetään paljon kehitysyhteistyöhön liittyvää 

erityissanastoa, jolla järjestön voidaan ajatella viestivän kehitysyhteistyön 

ammattimaisuudesta. Kuten sisällysluettelosta nähdään, käsitellään toiminnan laatua ja 

vakuuttavuutta omassa luvussaan (kolme sivua.) Erityisesti tätä osaa luonnehtii 

ammattimainen kehitysyhteistyökieli. Tekstissä puhutaan esimerkiksi hankesyklistä, -

koordinaattoreista, -seurannasta, -suunnitelmasta sekä väliarvioinneista, evaluaatiosta ja 

viitataan osallistavan vaikuttavuuden arviointiin (Participatory Impact Assessment.)   

 

Kuten ohjelmasta kootuista toiminnan ulottuvuuksista käy ilmi käsitellään siinä 

suurimmaksi osaksi teemoja, jotka esiintyvät sekulaarissa kehitysdiskurssissa 

kuvaamassa toivottavaa asioiden tilaa. Näin ollen niitä voidaan pitää kehitysdiskurssin 

keskeisinä arvoina. Perelman esittää, että tärkeä osa puhujan ja yleisön välistä yhteistä 

kieltä ovat yleisölle tärkeät arvot eli esisopimukset. Kehitysyhteistyön ohjelmassa yleisö 
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pyritään tavoittamaan nostamalla kehitysdiskurssin arvot korostettuun asemaan niin että 

ne määrittävät järjestön toimintaa.  

 

Ohjelmassa esitellään YK:n vuosituhattavoitteet (vievät noin 15 sivun mittaisesta 

tekstistä kaksi sivua) ja niiden sanotaan olevan osittain pohjana SLS:n 

kehitysyhteistyötä koskevalle ajattelulle ja toteutukselle. Vuosituhattavoitteita seuraa 

SLS:n kehitysyhteistyön päämärän, tarkoituksen ja toimintaperiaatteiden esittely. 

Päämääräksi esitetään köyhien maiden heikoimmassa asemassa olevien aseman 

parantaminen ja kehityksen edistäminen sekä pyrkimys lisätä toimijoiden ”kykyä ja 

motivaatiota kehityksen edistämisessä.” (SLS 2006b, 5.) Tarkoitusta ja 

toimintaperiaatteita esitellessä toistetaan jo päämäärässä esiin nostettuja teemoja mutta 

lisätään ajatus kokonaisvaltaisuudesta toimintaa ohjaavana periaatteena. (SLS 2006b, 

6.)  

 

SLS:n työstä puhutaan siis siten, ettei sen uskonnollisuus tule ilmi. Samanlaisen 

päämäärän voisi esittää moni muukin järjestö. Kehitysyhteistyön ohjemassa esiintyvät 

toiminnan tavoitteet voidaan löytää myös muualta materiaalista, mutta esimerkiksi 

vuosikirjoissa niiden yhteydessä esitetään usein uskonnollisia motiiveja.
43

 Kuten edellä 

jo huomautettiin, Kehitysyhteistyön ohjemassa uskonnollisiin motiiveihin viitataan 

ainoastaan ohjelman ensimmäisellä sivulla.  

 

Koko materiaalissa käytetään määrään perustuvaa argumenttia. Useissa kohdissa 

vedotaan järjestön kokemukseen sekä kehitysyhteistyöluontoisessa- että lähetystyössä. 

SLS on tämän argumentin mukaan pätevä kehitysyhteistyötoimija, sillä se on toiminut 

alalla pitkään. Myös Kehitysyhteistyön ohjelmassa tukeudutaan vahvasti tähän samaan 

argumenttiin esittämällä, että SLS on suomalaisen kehitysyhteistyön uranuurtaja. 

Ohjelmassa määrään perustuvaa argumentaatiota käytetään lisäksi ilmoittamalla lukuina 

esimerkiksi se, kuinka montaa ja kuinka monessa maassa järjestö toteuttaa 

kehitysyhteistyöhankkeita, sekä ilmoittamalla miten suuri summa työhön käytetään, ja 

                                                           
43

 Tätä on käsitelty jo edellä, ja aiheeseen syvennytään vielä tuonnempana kun käsitellään sitä, kuinka 

sekulaarit kehitystavoitteet integroidaan osaksi järjestön uskonnollista identiteettiä.   
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kuinka paljon järjestöllä on kehitysyhteistyöhenkilökuntaa. Määrään perustuvaa 

argumenttia käytetään myös ilmoittamalla, että SLS on sitoutunut kasvattamaan 

kehitysyhteistyötään. (SLS 2006b, 3,7.)  Nämä tiedot ilmoitetaan myös vuosikirjojen ja 

raporttien liitteissä, mutta Kehitysyhteistyön ohjelmassa ne ovat osa itse kappaleen 

tekstiä eli niitä käytetään SLS:n pätevyyttä tukevina argumentteina. Toteutetun työn 

määrähän osoittaa selvästi, että SLS:lla on tärkeä rooli suomalaisessa 

kehitysyhteistyössä.   

 

Perelmanin mukaan asioille voidaan rakentaa erilaisia merkityksiä esittämällä ne 

erilaisissa konteksteissa. Kehitysyhteistyön ohjelmassa kehitysyhteistyö asetetaan 

suomalaisen ja kansainvälisen kehitysyhteistyön kontekstiin. SLS:n toiminnalla on 

tekstin mukaan ollut merkitystä suomalaisten kehitysmaasuhteiden kannalta. Sen 

yhteistyö kehitysmaiden kanssa on auttanut luomaan suomalaista 

kehitysyhteistyöverkostoa eli on yksi järjestön toiminnan seuraus. Lisäksi tuodaan ilmi, 

että SLS tekee aktiivisesti yhteistyötä muiden suomalaisten kehitysyhteistyötä tekevien 

kansalaisjärjestöjen kanssa. Ainoa nimeltä mainittu järjestö tässä yhteydessä on KEPA. 

Mainitessaan nimenomaan tunnetun ei-uskonnollisen järjestön osoittaa SLS 

halukkuutensa toimia yhdessä sekulaarien järjestöjen kanssa ja vahvistaa tällä tavoin 

itseään nimenomaan kehitysyhteistyöjärjestönä.  tästä poiketen. Laajempi kokonaisuus, 

jonka osana järjestön toiminta kehitysyhteistyön ohjelmassa näyttäytyy, on kotimainen 

ja kansainvälinen kehitysyhteistyö toisin kuin vuosikirjojen teksteissä, joissa järjestön 

toiminta esitetään lähetystyön kontekstissa.  

 

Kehitysyhteistyön ohjelmassa esiintyy Y.U.:ssakin paljon käytetty termi 

kokonaisvaltaisuus. Onkin tarpeen katsoa tarkemmin, minkälaisissa yhteyksissä termiä 

käytetään tekstissä, jolla puhutellaan sekulaaria yleisöä. Ohjelmassa kokonaisvaltaisuus 

kuvaa käsitystä hyvästä elämästä ja elämän kokonaisvaltaisuudesta. Tähän pohjautuvan 

ajattelun sanotaan ohjaavan järjestön kehitysyhteistyötä. Lisäksi kirjoitetaan, että 

järjestö ymmärtää kehityksen kokonaisvaltaiseksi prosessiksi, jossa arvoilla ja asenteilla 

on osuutensa. Termi esiintyy vielä yhdessä kohdassa, jossa se kuvaa tavoiteltavaa 

toimintatapaa: ”Uudella ohjelmakaudella toimitaan aikaisempaa 

kokonaisvaltaisemmin...” (SLS 2006b, 10.) Palaan myöhemmin tässä työssä 

kokonaisvaltaisuuden eri merkityksiin. Tässä on tärkeää panna merkille, kuinka 
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toisaalla aineistossa selkeän uskonnollisessa merkityksessä esiintyvä termi sijoitetaan 

Kehitysyhteistyön ohjelmassa toisenlaiseen viitekehykseen. Kokonaisvaltaisuudella ei 

tässä viitata evankeliumiin tai lähetystyöhön, vaan elämää ja kehitystä koskevaan 

ajatteluun sekä tarkemmin määrittelemättömään toimintatapaan.    

 

Vuosiraportin 2010 pääkirjoituksessa kehitysyhteistyöyleisölle vieraasta ilmiöstä 

lähetystyöstä tehdään yleisön kannalta merkityksellistä liittämällä se sille tuttuihin 

teemoihin.  Kirjoituksessa lähetystyön ja kehitysyhteistyöyleisön lähentämiseen 

pyritään käyttämällä peräkkäisyyssiteitä. Lähetystyötä tarkastellaan tekstissä haasteiden 

näkökulmasta, joita ovat tekstin mukaan sekulaarille yleisölle tutut huolenaiheet 

esimerkiksi sellaiset globalisaation negatiiviset seuraukset kuten kuilu rikkaiden ja 

köyhien välillä ja ihmiskaupan laajeneminen.  

 

Yksi tapa jolla asioille voidaan rakentaa merkityksiä, on niiden asettaminen syy-seuraus 

-suhteeseen. Seuraava lainaus havainnollistaa hyvin tämän argumentaatiotavan 

käyttöä. ”Teemme työtä, jotta evankeliumin sanoma muuttaisi maailmaa niin että 

ihmisoikeusloukkauksien ja köyhyyden haavoittama ihmiskunnan enemmistö voisi elää 

hyvää elämää, ja että luomakunnan eheyden varjeleminen turvaisi tulevaisuuden 

kaikelle luodulle. (SLS 2011b, 2.) Tässä oletetaan syy-seuraus -suhde kristinuskon 

leviämisen ja kehitysyhteistyön sekulaarien tavoitteiden kuten köyhyyden vähenemisen 

välille. Kohdan mukaan voidaan olettaa, että evankeliumin leviäminen on syynä 

arvokkaina pidetyille asioille. Evankeliumin levittäminen esitetään keinona köyhyyden 

ja ihmisoikeusloukkauksien vähentämiseksi. Tällä esittämisteknisellä keinolla luodaan 

sellainen vaikutelma, että köyhyyden vähentäminen ja ihmisoikeudet ovat SLS:n 

toiminnan varsinaisia päämääriä ja jopa ensisijaisia suhteessa evankeliumin 

julistamiseen. Tällä tavoin onnistutaan vakuuttamaan kehitysyhteistyöyleisö siitä, että 

järjestön toimintaa ohjaavat samat arvot kuin yleisöä. On tärkeää huomata, että teksti on 

kuitenkin rakennettu niin että se ei ole ristiriidassa uskonnollisen yleisön vaatimusten 

kanssa. Edellä kuvatulla syy-seuraus -suhteellahan korostetaan evankeliumin merkitystä 

muutoksia aikaansaavana voimana. Lisäksi puhumalla luomakunnan eheydestä 

tukeudutaan epäsuorasti Raamattuun eli hyödynnetään auktoriteettiin perustuvan 

argumentin periaatetta.   
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5. 3 Kehitysyhteistyöteemojen integroiminen osaksi SLS:n 

uskonnollista identiteettiä 

5.3.1 Uskonnon ilmeneminen Kehitysyhteistyön ohjelmassa  

 

Edellä esitetyn perusteella voidaan sanoa, että ohjelman ensisijainen tarkoitus on 

vakuuttaa kehitysyhteistyöyleisö. Tästä johtuen uskonnollisuus on dokumentissa erittäin 

hienovaraista. Kuten jo yllä esitin, ohjelman ensimmäinen, ainoastaan sivun mittainen 

kappale, on ainoa, jossa käytetään muutamaa uskonnollista ilmaisua. Onkin tarpeen 

analysoida tätä tekstiä hieman tarkemmin, jotta nähdään, kuinka siinä luodaan sidos 

uskonnollisen yleisön ja ohjelmassa kuvatun kehitysyhteistyön välille ja tällä tavoin 

integroidaan sekulaaria kehitystyö osaksi järjestön uskonnollista identiteettiä.  

 

Tekstissä käytetyt uskonnolliset ilmaisut kuvaavat kehitysyhteistyön taustaa: ”Työn 

päämäärä on ollut kristillisestä uskosta ja lähimmäisenrakkaudesta nouseva ihmisarvon 

ja oikeudenmukaisuuden edistäminen [.]” (SLS 2006b, 3) Toiminnan päämäärät tulevat 

siis määritellyiksi kehitysyhteistyöyleisölle tärkeistä arvoista käsin, mutta nämä 

asetetaan sekulaarin merkityksen ylittävään kontekstiin. Asioiden asettaminen 

tietynlaiseen kontekstiin on yksi keino, jolla niille voidaan luoda merkityksiä. Tässä 

tekstissä sellaiset yleiset humaanit periaatteet kuin ihmisarvo ja oikeudenmukaisuus 

asetetaan viitekehykseen, joka tekee niistä uskonnollisesti tärkeitä. Kehitysyhteistyölle 

luodaan uskonnollinen merkitys asettamalla se laajempaan kontekstiin, osaksi SLS:n 

uskonnollista tehtävää. Kun ohjelmassa osoitetaan kehitysyhteistyön päämäärän 

nousevan järjestön kristillisestä luonteesta ja viitataan nimenomaan lähimmäisen 

rakkauteen, yhdistetään työ ajatukseen kristilliseen uskoon kuluvasta käytännön 

ulottuvuudesta. Ohjelmassa kirjoitetaan lisäksi, että järjestön toiminta ilmentää Jumalan 

rakkautta. Tällaisen lauseen avulla vahvistetaan vielä edellisiä selkeämmin 

dokumentissa kuvatun toiminnan merkitystä uskonnolliselle yleisölle, sillä siinä 

rinnastetaan järjestön toiminta Jumalan rakkauteen. (SLS 2006b, 3.) 

 

Ohjelmassa esiintyvistä toiminnan ulottuvuuksista uskonnollisina voidaan pitää 

ainoastaan yhtä motiivia sekä kirkkojen tukemista koskevaa tavoitetta. Näiden ilmeisten 

uskonnollisten viittausten lisäksi muutamat kohdat ovat kuitenkin sillä tavalla 

monimerkityksisiä, että uskonnollinen yleisö voi tulkita ne uskonnollisesti. Näiden 
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kohtien uskonnollinen ulottuvuus tulee ilmi vain, kun niitä tulkitaan suhteessa järjestön 

muihin teksteihin. Esimerkiksi yksi tavoitteista on hakeutua uusien ihmisryhmien pariin 

ja uusille alueille. Tavoite on kirjattu kappaleeseen, jossa käsitellään SLS:n 

suunnitelmia laajentaa kehitysyhteistyötä. Ennen kyseistä kohtaa on käsitelty sitä, 

millaista SLS:n kehitysyhteistyö on ollut, ja esitetään esimerkiksi, että järjestö pyrkii 

lisäämään monenkeskistä kehitysyhteistyötä. Tässä yhteydessä tavoite hakeutumisesta 

uusien ihmisryhmien pariin ja uusille alueille on luontevaa tulkita pyrkimykseksi lisätä 

kehitysyhteistyötä sellaisilla alueilla, joissa järjestöllä ei vielä ole kehityshankkeita. 

Muualla aineistossa tällä tavoitteella on kuitenkin viitattu järjestön pyrkimykseen 

saavuttaa ihmisiä uskonnollisella sanomalla. (esim. SLS 2001, 24.)  Uskonnollinen 

yleisö voi tulkita kohdan suhteessa tähän kontekstiin ja liittää sen tavoitteeseen, jonka 

mukaan järjestön toiminta keskittyy niiden tavoittamiseksi, jotka eivät tunne Kristusta. 

(Ks. esim. SLS 2004, SLS 2005, SLS 2006a.) Näin ollen kysymys ei uskonnollisen 

yleisön näkökulmasta olekaan vain kehitysyhteistyön tavoitteesta vaan viittauksesta 

SLS:n koko toimintaa motivoivaan päämäärään. 

5.3.2 Sekulaarit kehitysyhteistyöteemat  

 

Vuosikirjojen sisältämiä toiminnan ulottuvuuksia tarkasteltaessa käy ilmi, että suurin 

osa niistä voisi kuulua myös uskonnottoman järjestön toimintaan. Tavoitteiden joukossa 

ovat myös YK:n vuosituhattavoitteet
44

 ja Suomen hallituksen kehitysmaapolitiikan 

tavoitteet, 
45

 joihin SLS sitoutui, kun siitä tuli vuonna 2003 UM:n kumppanuusjärjestö. 

                                                           
44

 YK:n vuosituhannen kehitystavoitteiden mukaan vuoteen 2015 mennessä pitää: 

puolittaa äärimmäisessä köyhyydessä elävien ja nälkäisten osuus maailman väestöstä, taata kaikille 

lapsille peruskoulutus, poistaa sukupuolten välinen epätasa-arvo kaikilla koulutusasteilla, vähentää alle 

viisivuotiaiden kuolleisuutta kahdella kolmanneksella, vähentää äitiyskuolleisuutta kolmella 

neljänneksellä, kääntää laskuun hi-viruksen ja aidsin, malarian ja muiden merkittävien tautien leviäminen, 

varmistaa ympäristön kestävä kehitys ja mm. puolittaa niiden ihmisten osuus maailman väestöstä, joilla ei 

ole käytössään puhdasta juomavettä, luoda globaali kumppanuus kehitykselle 

45
Vuonna 2012 UM ilmaisee kehityspolitiikkansa ”läpileikkaaviksi teemoiksi” seuraavat kokonaisuudet:  

naisten ja tyttöjen oikeudet ja aseman parantaminen; sukupuolten välisen ja yhteiskunnallisen tasa-

arvon vahvistaminen 

helposti syrjäytyvien ryhmien, erityisesti lasten, vammaisten ihmisten, alkuperäiskansojen ja etnisten 

vähemmistöjen oikeuksien ja tasavertaisten osallistumismahdollisuuksien parantaminen 
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Järjestö ilmaisee tämän Kehitysyhteistyön ohjelmassa sekä ensimmäistä 

kumppanuussopimusvuotta käsittelevään vuosikirjaan (2004) laaditussa lyhyessä 

tekstissä nimeltä Kehitysyhteistyöhankkeet. Samanlainen teksti sisältyy myös kahden 

seuraavan vuoden vuosikirjaan. Kuten Kehitysyhteistyön ohjelmassa esitellään myös 

vuosikirjoihin laaditussa kirjoituksessa YK:n vuosituhattavoitteet ja kirjoitetaan, että 

SLS sitoutuu näiden lisäksi Suomen hallituksen määrittämiin periaatteisiin köyhyyden 

vähentämisestä ja globaalien ympäristöuhkien torjumisesta sekä pyrkii toiminnallaan 

lisäämään yhteiskunnallista tasa-arvoa, kansanvaltaa sekä ihmisoikeuksia ja 

maailmanlaajaa turvallisuutta. (Ks. esim. SLS 2004, SLS 2005, SLS 2006a.)  

 

Vuosikirjojen teksteissä tuodaan usein konkreettisesti ilmi, kuinka järjestön työ on 

edistänyt vuosituhattavoitteiden toteutumista. Esimerkiksi vuonna 2009 huomioidaan 

lapsen oikeuksien 20-vuotisjuhlavuosi kirjoittamalla, kuinka SLS on tämän johdosta 

kiinnittänyt erityistä huomiota lastensuojeluun. Tästä esitetään tekstissä myös 

konkreettisia esimerkkejä. (SLS 2010, 17, lisäksi esim. SLS 2010, 11, 18–19.) 

Erityisesti Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden ja diakonian -ohjelman puitteissa 

toteutettua työtä käsiteltäessä tuodaan esiin, kuinka se edesauttaa YK:n esittämien 

tavoitteiden toteutumista. Tätä ei tosin välttämättä sanota suoraan, todetaan vain 

esimerkiksi että naisten lukutaito on työn seurauksena kohentunut, tai heitä on 

kannustettu osallistumaan päätöksentekoon (3. tavoite), tai mainitaan, että kätilöitä 

kouluttamalla pyritään vähentämään synnytys ja lapsikuolleisuutta (4., 5. tavoite), tai 

että on tuettu koulutuksen lisäämistä vähäosaisten ja kastittomien parissa (2. tavoite.) 

 

Suuri osa vuosikirjoissa esiintyvistä tavoitteista ja seurauksista ovat joitakin yksittäisiä 

vuosituhattavoitteita, tai niissä toistuvat jossakin muodossa niiden sisältämät teemat.  

Tässä luvussa pyrin selvittämään, miten näitä vuosikirjoissa runsaasti esiintyviä 

sekulaareja kehitysteemoja integroidaan osaksi järjestön uskonnollista identiteettiä. 

Kysymys on toki samalla siitä, kuinka niiden ympärille rakentuvasta toiminnasta 

luodaan merkityksellistä uskonnollisen yleisön kannalta. Tässä kappaleessa näkökulma 

                                                                                                                                                                          
hiv/aidsin vastainen taistelu; hiv/aids terveydellisenä ja yhteiskunnallisena ongelmana. 

(http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=40179&contentlan=1&culture=fi-FI.)  

 

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?nodeid=40179&contentlan=1&culture=fi-FI
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on kuitenkin SLS:n oman identiteetin rakentuminen, eli puhuja itse toimii yleisönä 

jonka näkökulmasta materiaalia tarkastellaan. Analysoin tarkemmin kolmen teeman 

esiintymistä aineistossa. Selvitän millaisin retorisin keinoin SLS luo sidoksen sellaisten 

sekulaarien kehitysteemojen kuin kumppanuuden, hiv/aidsin sekä ympäristön/kestävän 

kehityksen ja uskonnollisen identiteettinsä välille. Tarkastelen liittääkö SLS niihin 

uskonnollisuutta ja omaleimaisuutta, ja jos niin miten.  

5.3.2.1 Kumppanuus 

 

Kumppanuus-teema on esiintynyt laajasti sekulaarissa kehitysyhteistyödiskurssissa 

kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Monet kehitysjärjestöt ottivat jo 70-luvulla 

toimintansa lähtökohdaksi kehitysmaiden toimijoiden voimistamisen ja osallistamisen. 

Osallistavasta kehityksestä tuli 90-luvulla esimerkiksi OECD:n kehitysapukomitean 

toimintaa ohjaava strategia. (Salamon 1994, 114.) Nykyään globaali kumppanuus on 

nimetty yhdeksi YK:n vuosituhattavoitteeksi. Huolimatta siitä, että kumppanuutta 

terminä ei sellaisenaan esiinny vuosikirjojen toiminnan ulottuvuuksissa käytetään sitä 

materiaalissa, ja teemalla on keskeinen rooli aineiston teksteissä.  

 

Materiaalissa käsitellään paljon niin sanottujen etelän toimijoiden
46

 itsenäisyyden ja 

merkityksen lisääntymistä. Kyseessä ovat ensisijaisesti SLS:n yhteistyökumppanit eli 

etelän kirkot, jotka ovat enenevissä määrin lähetystyön varsinaisia toteuttajia 

lähetysjärjestöjen sijaan. Uuden vuosituhannen lähetystyötä luonnehtiikin aineiston 

mukaan kumppanuus eli yhteistyö etelän ja pohjoisen välillä. Muutos on lähetystyön- ja 

teologian kannalta luonnollisesti hyvin monisyinen ja syvällisiä vaikutuksia aikaansaava 

prosessi.
47

 Tämän työn kannalta on oleellista, että kyseistä aineistossa laajasti esillä 

olevaa teemaa käsitellään samanlaisella puhetavalla jolla sekulaarissa 

kehitysyhteistyödiskurssissa puhutaan kumppanuudesta. Kuten sekulaarissa 

kehitysdiskurssissa kuvaavat kumppanuus ja siihen liittyvät ilmaisut onnistunutta 

kehitysyhteistyötä: ”Hanke on tukenut onnistuneesti paikallisten omaehtoista kehitystä 

ja osallistamista” (SLS 2010, 11), ja sen tavoitteita, kuten käy ilmi seuraavasta 

                                                           
46

 Teksteissä käytetään tätä ilmaisua. 

47
 Aiheeseen on viitattu edellä, ks. lähetystyössä tapahtuneesta muutoksesta tässä työssä Tönnessen. 
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kohdasta: ”haasteena on vahvistaa paikallisia resursseja niin, että paikalliset yhteisöt 

voivat käyttää osaamistaan ja itse parantaa omia elinolosuhteitaan.” (SLS 2008, 11.) 

Tarkastelenkin ensin, kuinka teema on esillä Kehitysyhteistyön ohjelmassa. 

 

YK:n globaalin kumppanuuden luomista koskevan tavoitteen ohella muita teemaan 

liittyviä tavoitteita ovat ”paikallisen osaamisen vahvistaminen”, ”yhteisöjen 

taloudellisen pohjan vahvistaminen” ja” kansalaisjärjestöjen tukeminen”.  Ohjelmassa 

esitetään tämän lisäksi kahdeksan periaatetta, joiden sanotaan erityisesti ohjaavan SLS:n 

kehitysyhteistyötä. Näistä peräti puolet liittyy paikallisten ja näiden kanssa tehtävän 

yhteistyön merkityksen korostamiseen. Niissä ilmaistaan, että SLS sitoutuu 

kumppanuuteen ja haluaa toimia yhteistyössä kumppaneiden kanssa sekä toteuttaa 

toiminnassaan osallistavaa lähestymistapaa ja perustaa toiminnan paikallisiin tarpeisiin. 

Sitoutumista kumppanuuteen ja paikallisten omien toimintaedellytysten tukemiseen 

ilmaistaan näissä periaatteissa tuomatta esille järjestön omaleimaisuutta. Periaatteissa 

esitettyjen ilmausten myötä järjestö osoittaa ymmärtävänsä kumppanuuden samalla 

tavalla kuin se ymmärretään sekulaarissa kehitysdiskurssissa. Tämä on tärkeää 

kehitysyhteistyöyleisön vakuuttamisen kannalta. Omaleimaisuus tulee kuitenkin esiin 

myös Kehitysyhteistyön ohjelmassa, vaikkakaan sitä ei varsinaisesti liitetä uskontoon. 

Ohjelmassa painotetaan erityisesti sitä, että sitoutuminen paikalliseen yhteistyöhön on 

aina ollut keskeistä SLS:n toiminnassa. Yhteistyö kehitysmaiden toimijoiden kanssa 

esitetään järjestön erityisenä vahvuutena. Tähän seikkaan on viitattu jo edellä kun on 

käsitelty, kuinka kehitysyhteistyöyleisö vakuutetaan SLS:n pätevyydestä määrään 

perustuvalla argumentilla. Ohjelmassa esitetään, että SLS on pitkän kokemuksensa 

ansiosta kokenut kehitysyhteistyötoimija. Olennaista on, että pitkä kokemus liitetään 

nimenomaan kumppanuus-teemaan. Tämä käy hyvin ilmi esimerkiksi seuraavasta 

lainauksesta: ”Pitkä kokemus on tehnyt Lähetysseurasta kansainvälisen yhteistyön 

osaajan. Se toimii yhdessä paikallisten ihmisten [...] kanssa [...] Lähetysseuran 

toiminnassa on ollut keskeistä pitkäaikainen kumppanuus ja sitoutuminen paikalliseen 

yhteistyöhön.” Järjestön pitkää historiaa koskeva tosiasia (ennen lainattua katkelmaa 

tekstissä on esitetty SLS:n perustamisvuosi 1859) yhdistetään kumppanuus-teemaan 

käyttämällä mennyttä aikamuotoa preesensin sijaan, kuten katkelmassa tehdään. 

Kumppanuudesta rakennetaan tällä tavalla järjestön erityisvahvuus liittämättä sitä 
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kuitenkaan uskontoon. Kuten seuraavassa esitän, on kumppanuudella muualla 

materiaalissa kuitenkin selvä uskonnollinen merkitys.  

 

Y.U.:n alkuperäinen tarkoitus oli ”kiinnyttää ja luoda yhdenmukaisuutta Lähetysseuran 

yhteistyökumppaniensa kanssa solmimiin yhteistyösopimuksiin…” (SLS 2001, 4.) 

Kuten edellä on esitetty, asiakirjassa kuitenkin päädyttiin käsittelemään muitakin 

aiheita. Sen alkuperäinen tarkoitus tuo kuitenkin esiin että, etelän kirkkojen merkityksen 

kasvaminen on nähty tärkeänä SLS:n toimintatapaan vaikuttavana tekijänä. Asiakirjassa 

korostetaan yhteistyökumppaneiden merkitystä esimerkiksi tuomalla esiin, että näitä 

konsultoitiin laatimisprosessin aikana. Kumppaneilta pyydettiin palautetta 

yhteistyökokemuksista SLS:n kanssa, ja asian tiimoilta järjestettiin jopa konsultaatio, 

jossa ”olivat koolla ensimmäistä kertaa järjestön historiassa kaikkien sen 

yhteistyökirkkojen johtajat”. (SLS 2001, 4–5.) SLS:aa kuvataan asiakirjassa toistuvasti 

yhteistyöhön hakeutuvana etelän toimijoiden kumppanina. (SLS 2001, 22.) 

 

Erityisen tärkeään asemaan SLS:n julkilausutuissa tavoitteissa etelän toimijoiden 

voimistaminen nousee vuonna 2007 tapahtuneen ohjelmiin siirtymisen myötä. Tämä 

ilmenee selvästi siinä, että yksi seitsemästä ohjelmasta on nimeltään Omaehtoisuuden 

kehittäminen, ja sen tavoitteeksi esitetään yhteistyökirkkojen ja -kumppaneiden 

taloudellisen ja hallinnollisen itsenäisyyden kehittäminen.  SLS:n johtaja Seppo 

Rissanen esittää muutoksen merkitsevän sitä, että järjestön toimintaa ei enää jäsennetä 

maapohjaisesti. Tämä lähetysjärjestöjen entinen työtapa on vanhentunut. Se edellytti 

järjestöjen omaavan työalueillaan sellaista vaikutusvaltaa, jota niillä ei enää ole, koska 

nykyään etelän toimijat haluavat itse ohjata alueillaan tapahtuvaa toimintaa. (SLS 2007, 

6.) Kirkkojen vahvistuminen ja niiden roolin kasvattaminen on siis koko 

ohjelmapohjaiseen työnjakoon siirtymisen keskeinen tavoite. Muutosprosessia ja 

sekulaaria kumppanuus-teemaa yhdistää etelän toimijoiden merkityksen korostaminen. 

Ohjelmaan liitetään kuitenkin tavoite, jolla koko teema asetetaan uskonnollisesti 

merkitykselliseen kontekstiin. Itsenäisten kirkkojen syntyminen esitetään nimittäin 

lähetystyön alkuperäisenä tavoitteena. Tämä ei ole kuitenkaan toteutunut täydellisesti, 

sillä monet etelän kirkot ovat edelleen riippuvaisia pohjoisen tuesta. (SLS 2007, 30–31.)  
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Aineistossa yhteistyö kuvaa sekä lähetys- että kehitystyötä.
48

 Lähetysyhteistyöksi 

muuttunutta lähetysjärjestöjen toimintaa luonnehtivat samat piirteet, joita sekulaarit 

kehitysyhteistyöjärjestöt pitävät toimintansa tärkeinä periaatteina. Kumppanuus 

toimintaa ohjaavana periaatteena tarkoittaa, paitsi jollakin tarkemmin 

määrittelemättömällä tasolla toteutuvaa tasa-arvoisuutta, varsinkin sitä että etelän kirkot 

ja kansalaisjärjestöt ovat varsinaisia toiminnan toteuttajina. Yhteneväisyys 

lähetysyhteistyötä ja kehitysyhteistyötä käsittelevien diskurssien välillä on siis 

merkittävä ja ulottuu termin vaihdosta (työstä yhteistyöksi) syvemmälle. Kehityksen tai 

lähetyksen ”kohteet” ovat nyt yhteistyökumppaneita, varsinaisia kehityksen ja 

lähetyksen toteuttajia ja tulkitsijoita. Lähetystyössä tapahtuneeseen muutokseen liitetään 

aineistossa usein maininta siitä kuinka etelän kirkot eivät ainoastaan pääse vaikuttamaa 

alueillaan toteutettavan työn sisältöön vaan myös siihen kuinka niiden kristinuskoa 

koskevat tulkinnat vaikuttavat pohjoisen kirkkoihin ja SLS:an. Tämä tulee hyvin esiin 

uusimman vuosiraportin pääkirjoituksessa: ”Etelän kirkkojen vahva seurakuntaelämä on 

jo keskellämme. Tämä muutos on jo kauan näkynyt Lähetysseurassa. Hengellinen 

elämä on saamassa uusia piirteitä myös maamme seurakunnissa.” (SLS 2011a, 2) (ks. 

myös esim. SLS 2008, 3.)
49

   

 

Kumppanuus on siis sekulaarin kehitysdiskurssin keskeinen teema, jota SLS käyttää 

osittain edellisen kanssa samalla tavalla. On kuitenkin tärkeää painottaa edellä käsiteltyä 

seikkaa eli sitä, että kumppanuus liittyy SLS:n teksteissä teeman sekulaaria merkitystä 

laajempaan aihepiiriin eli lähetystyössä tapahtuneeseen muutokseen. Kumppanuus 

                                                           
48

Lähetysyhteistyö korvaa tosin vain paikoin sanan lähetystyö, joka on edelleen yleisempi termi 

aineistossa. Lähetysyhteistyö esiintyy teksteissä, joissa käsitellään tai halutaan korostaa uudenlaista 

näkemystä lähetystyöstä kirkkojen ja kristittyjen välisenä yhteistyönä. Kehitysyhteistyö sen sijaan on 

vakiinnuttanut asemansa ja korvaa lähes poikkeuksetta mahdolliset rinnakasterminsä kehitysavun tai 

kehitystyön.  

49
 Tässäkin voidaan nähdä yhtymäkohta sekulaarien kansalaisjärjestöjen kehitysdiskurssiin, jossa esiintyy 

ajatus siitä, että ei-länsimaisilla kulttuureilla on oikeus tulkita kehitystä länsimaisesta poikkeavalla 

tavalla. On syytä korostaa, että tämä diskursseissa esiintyvä ajatus ei välttämättä kerro näiden kulttuurien 

edustajien todellisten vallankäyttömahdollisuuksien lisääntymisestä. Voidaan nimittäin myös ajatella, että 

niin sanottu kumppanuus-diskurssi ja kaikki siihen liittyvät piirteet vain vahvistavat länsimaisen 

kapitalismiin sidotun kehitysnäkemyksen vakiintumista osaksi näiden kulttuurien ja yhteiskuntien 

rakenteita. Kysymystä kristinuskon kulttuurisidonnaisuudesta on pohdittu paljon etenkin toisen 

maailmansodan jälkeisessä teologiassa ja nykyään tämän seurauksena syntynyt käsite kontekstuaalinen 

teologia kuuluu teologian perusaiheisiin.     
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onkin keskeinen käsite kaikessa SLS:n toiminnassa; sekä ”Kristuksen lähetyksessä”, 

kuten sitä kuvataan Y.U.:ssa, että kehitysyhteistyössä. Olennaista tämän työn kannalta 

on kiinnittää huomiota siihen, että SLS perustelee lähetystyötä yhteistyönä teologisesti 

esittämällä että lähetys on Jumalan ja sen toteuttamiseen on kutsuttu kaikki kristityt. 

(SLS 2001, 19.) Teema siis yhdistää SLS:aa sekulaariin kehitysdiskurssiin, mutta lisäksi 

sillä on selvä teologinen ulottuvuus, joka tekee siitä myös uskonnollisesti tärkeän arvon. 

Teema yhdistää kahta SLS:lle tärkeää arvomaailmaa, tai Perelmanin sanoin 

symbolitodellisuutta, ja tästä syystä se edesauttaa järjestöä ylläpitämään identiteettiään. 

Kumppanuus on kaikkea järjestön toimintaa ohjaava periaate, jonka keskeisyys ei 

järjestön omasta näkökulmasta nouse kehitysapudiskurssista vaan kristittyjen yhteydestä.  

 

Sekulaarissa kehitysdiskurssissa on kumppanuuden sijaan alettu puhua omistajuudesta. 

Omistajuus esiintyy myös analysoitavassa materiaalissa muutamassa kohdassa. 

Esimerkiksi ”paikallisen omistajuuden kehittyminen” esiintyy vuosikirjojen toiminnan 

seurauksissa. Kuten edellä on käynyt ilmi, sisältyy omistajuus-teemaan kuuluva ajatus 

paikallisten toimijoiden roolista kehityksen varsinaisina toteuttajina SLS:lla ajatukseen 

lähetysyhteistyön luonteesta. Tältä osin teema soveltuu hyvin myös SLS:lle ja se 

voidaankin varmasti hyvin sisällyttää järjestön kehitysyhteistyötä koskevaan ajatteluun. 

Omistajuus oli esillä jo vuosikirjan 2007 pääkirjoituksessa, jossa käsitellään juuri 

tapahtunutta siirtymää maapohjaisesta ohjelmapohjaiseen työn suunnitteluun. 

Kirjoituksessa paikallisten omistajuus esiintyy väliotsikon alla, jonka nimi 

on ”Kumppanin itsenäisyyttä kunnioitetaan”. Tekstissä esitetään, että SLS:lla ei ole 

juurikaan omaa toimintaa, vaan sen ”tehtävänä on olla rinnalla kulkeva 

kumppani”. ”[O]hjelmat kertovat [...] tukijoille, mitä SLS tekee loukkaamatta sitä 

periaatetta, että työn omistajuus kuuluu paikallisille kumppaneille.” (SLS 2007, 7) 

Omistajuus voidaan siis integroida kumppanuus-teemaan. Kirjoituksen jälkeisten 

kolmen vuoden aikana omistajuus ei kuitenkaan näytä korvanneen kumppanuus-teemaa, 

joka on esillä myös viimeisten vuosien raporteissa. Voidaankin ajatella, että 

kokonaisuudessaan järjestön toimintaan teemaa voidaan soveltaa vain tiettyyn 

pisteeseen saakka. Sikäli kun lähetystyö ymmärretään koko kirkon ja kaikkien 

kristittyjen yhteiseksi tehtäväksi ei omistajuuden ajatus voi korvata kumppanuus-teemaa. 

Kuten edellä esitetystä lainauksesta käy ilmi, SLS:n puheessa omistajuus ei ole 

korvannut kumppanuus-teemaa vaan on osa sitä. Länsimaisten lähetysjärjestöjen roolin 
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ja merkityksen voi tosin odottaa muuttuvan etelän kristittyjen määrän ja vaikutusvallan 

kasvaessa.
50

 

5.3.2.2 Ympäristö/kestävä kehitys 

 

YK:n vuosituhattavoitteiden myötä SLS sitoutuu myös kestävää kehitystä koskevaan 

tavoitteiseen.
51

 Kehitysyhteistyön sanotaan kohdentuvan kestävään kehitykseen ja 

ekologia nimetään SLS:n kehitysyhteistyön ”läpileikkaavaksi teemaksi”. (SLS 2008, 36; 

SLS 2009, 32; 2011a, 29.) Kestävä kehitys sekä muita ympäristöön liittyviä teemoja 

esiintyy sekä vuosikirjojen tavoitteiden että seurausten joukossa. Näistä, kuten 

muidenkin vuosituhattavoitteiden toteuttamisesta, esitetään teksteissä konkreettisia 

esimerkkejä
52

 aivan kuten järjestön solmima kumppanuussopimus velvoittaa.  

Olennaista tämän työn kannalta on se, että kestävä kehitys -ilmaisun käyttö ei rajoitu 

kohtiin joissa käsitellään kehitysyhteistyötä, vaan se esitetään järjestön koko toimintaan 

vaikuttavana periaatteena. Lisäksi teemaan liitetään uskonnollisia merkityksiä, joiden 

myötä ympäristön huomioimisesta ja kestävästä kehityksestä tulee tärkeä arvo SLS:lle 

kristillisenä järjestönä. 

 

Vuosikirjojen 2004–2006 sisältämissä SLS:a esittelevissä teksteissä kirjoitetaan, että 

järjestön toimintaa ohjaa kestävän kehityksen -periaate, eli SLS:n toiminnalle nimetään 

yleinen kehitystavoite, mutta se perustellaan uskonnollisesti esittämällä sen tavoitteeksi 

”Jumalan luomistyön vaaliminen”. Sekulaari ympäristöajattelu ja ympäristönsuojelu 

asetetaan uskonnolliseen viitekehykseen sijoittamalla ne osaksi kristitylle luomisessa 

asetettua tehtävää.
53

 Samassa yhteydessä esitetään kuitenkin myös että tavoitteena on 

sellaisen elämäntavan saavuttaminen, joka turvaa inhimillisen elinympäristön tuleville 

                                                           
50

Esimerkiksi Y.U.:n mukaan Lähetysseuralla voi uuden lähetysmallin sisällä olla rakentava rooli 

yhteistyöverkostojen luojana ja etelän ja pohjoisen välisten kirkkojen suhteiden välittäjänä. (SLS 2001, 

24.) 

51
 Tässä tulee esiin kestävän kehityksen ympäristöön liittyvä aspekti, sillä aineistossa periaate liitetään 

nimenomaan ympäristöön, kuten käy ilmi tämän luvun analyysissa. 

52
 Esimerkiksi järjestön rahoittamassa kirkkojen kunnostustyössä pyritään kestävään kehitykseen oikeita 

rakennusmateriaaleja valitsemalla. (SLS 2008, 22.) 

53
 Perelmanin mukaan yleisön ja asian välille voidaan luoda sidos sijoittamalla asioita uuteen 

viitekehykseen tai esittämällä ne osaksi laajempaa kokonaisuutta. Ks.tarkemmin tämän työn luku 3.3. 
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sukupolville. Näin palataan taas uskonnollisesta merkityksestä liittämään työ yleisesti 

hyväksyttyihin kehitystavoitteisiin. Tätä seuraa kuitenkin vielä koko esittelyn päättävä 

lausuma, jolla kaikkeen järjestön toimintaan liitetään vahvasti uskonnollinen merkitys, 

sillä tekstissä esitetään, että kaiken takana on evankeliumin saattaminen jokaisen 

ulottuville. (Ks. SLS:n esittely SLS 2004; SLS 2005; SLS 2006a kuitenkin ilman 

viimeistä lausetta.)  

 

Kuten Perelman esittää, kannattaa puhujan hyödyntää sellaisia arvoja jotka yhdistävät 

yleisöä, ja joita yleisön voi olettaa pitävän itsestäänselvyytenä. SLS:lle on siis tärkeää 

löytää arvoja, jotka perustelevat sen toimintaa molemmille erityisyleisöille. Mikäli 

erityisyleisöjä yhdistäviä arvoja ei löytyisi, olisi SLS:n mahdotonta pitää yllä 

identiteettiään, johon sen on kyettävä integroimaan uskonnollisten lisäksi sekulaareja 

arvoja. Kestävällä kehityksellä, kuten kumppanuudellakin, on SLS:lle uskonnollista 

merkitystä sen lisäksi, että sitä pidetään esillä sekulaarina kehitystavoitteena. Kestävän 

kehityksen -periaatteen noudattaminen on kristillisten arvojen ja opetusten seuraamista. 

Luomakunnan varjeleminen on kristinuskon peruskertomuksiin kuuluva Jumalan 

ihmiselle antama tehtävä. Sen yhdistäminen sekulaarin kehitysdiskurssin tärkeään 

teemaan on esimerkki siitä dynamiikasta, jota tässä työssä pyrin jäljittämään: SLS 

integroi osakseen ulkopuolelta tulevia vaikutteita eli kehitysapusysteemin arvoja 

tulkitsemalla niitä omista vahvasti uskonnollista lähtökohdistaan käsin.   

5.3.2.3 Hiv/aids 

 

Työ hiv:n leviämisen ehkäisemiseksi sekä sairastuneiden auttamiseksi muodostaa 

aineiston perusteella hyvin suuren osan SLS:n toiminnasta. Aihe on siis paljon esillä 

materiaalissa Y.U.:ta lukuun ottamatta. Hiv/aids on yksi viidestä ulkomaantyön 

ohjelmasta ja sen keskeisyys käy ilmi myös järjestön internetsivuilla, joissa taudin 

ennaltaehkäisy ja leviämisen estäminen nimetään yhdeksi SLS:n työn viidestä 

tärkeimmästä tavoitteesta.
54

 Ohjelman hankkeista kertovissa teksteissä esitetään, että työ 

keskittyy erityisesti ennaltaehkäisevään valistustyöhön sekä sairastuneiden kohteluun 

liittyvään asenteiden muutokseen.  

 

                                                           
54

 Ks. järjestön internetsivut (www.mission.fi, Lähetysseura, Arvot ja tavoitteet, Arvot.) 

http://www.mission.fi/
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Kaikista järjestön työmuodoista juuri hiv/aids -työhön liitetään ehkä kaikkein 

voimakkaimmin ajatus järjestön työn erityisluonteesta.  Kuten aiheeseen liittyvistä 

tavoitteista ja seurauksista käy ilmi työssä ei pyritä ainoastaan ehkäisemään viruksen 

leviämistä vaan parantamaan tautia koskettavien asemaa yhteisöissä. Jälkimmäisessä 

pidetään tärkeänä arvoihin ja asenteisiin vaikuttamista kuten ilmenee tavoitteesta 

vähentää hiv:iä kantavia ja aids–potilaita kohtaan osoitettua epäluuloa ja näiden 

kokemaa häpeää, sekä seurauksesta, jonka mukaan aids-potilaat ovat järjestön 

toiminnan ansiosta saaneet ihmisarvon. Myötätuntoinen ja kaikin tavoin positiivinen 

asennoituminen sairaita kohtaa onkin korostetusti esillä teemaan liittyvissä 

kirjoituksissa. SLS:lle on tärkeää osoittaa, ettei se tuomitse hiv/aids -potilaita. Järjestön 

mukaan ”Kirkkojen suhtautuminen aidsiin on muuttunut 25 vuoden aikana torjuvan 

kielteisestä pääosin avoimeksi ja sairastuneita tukevaksi.”  Nyt ”kirkon näkyvä 

mukanaolo aidsin vastaisessa työssä vähentää tartunnan saaneiden syrjäytymistä ja 

leimautumista”. (SLS 2010, 26.) Kuten ensimmäinen edellä esitetyistä lainauksista 

osoittaa ajatellaan kristillisten kirkkojen aikaisemmin suhtautuneen tautiin tuomitsevasti. 

Sairastuneiden kohtelun ja ”leimautumisen” ehkäisemisen keskeisyys antaa aiheen 

ajatella, että järjestön aids työn erityisyys rakentuu osittain historiasta nousevan 

negatiivisen mielikuvan torjumiselle.  

 

Aids-työtä kuvailevia artikkeleita luonnehtii erityisesti se, että kristillisiä arvoja 

pidetään työmuodon tärkeinä keinoina. (SLS 2009, 26.) Kristillisyys tekee järjestön 

aids-työstä erityistä ja sekulaaria parempaa. Kristinuskon positiivista merkitystä tuodaan 

esiin esimerkiksi tekstissä, joka kertoo tansanialaisen seurakunnan valistustyöstä. Sen 

tavoitteena on tekstin mukaan ”romuttaa hi-virusta levittävät perinteet”. Näiden 

katsotaan olevan osasyy siihen, että virus edelleen leviää tartuntaa koskevan tiedon 

yleisyydestä huolimatta. Artikkelissa tansanialainen pastori esittää, että vanhoihin 

traditioihin liittyy aviopuolisoiden sukupuolielämään sääteleviä tabuja, jotka 

edesauttavat avioliiton ulkopuolisia suhteita. Seurankunnan järjestämissä 

avioliittoseminaareissa ”Raamatun ja lääketieteen mukainen opetus vapauttaa” näistä 

vanhojen traditioiden sisältämistä tabuista. (SLS 2010, 28.) 

 

Uskonnolla on tärkeä asema, mutta työ ei ole pelkästään hengellisten keinojen varassa, 

kuten yllä olevassa lainauksessa esitetään. Myös lääkkeiden kehittelyä ja lääkityksen 
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saatavuuden parantamista pidetään tärkeänä. Yhden työstä kertovan artikkelin nimikin 

on kuvaavasti Lääkkeet ja tuki auttavat hiv-positiivista. (SLS 2009, 26.) Aids-työ 

esitetään erityisen toimivana juuri kristillisyyden ansiosta. Samalla tuodaan kuitenkin 

ilmi, että järjestö pitää tärkeänä myös modernin lääketieteen tarjoamia ratkaisuja. 

Teksteissä myös esitetään, että kristillisten arvojen ja elämäntavan opettamisen ohella 

on tärkeää puuttua myös köyhyyden perussyihin.  (SLS 2007, 44–45.) ”Köyhyys ja aids 

kietoutuvat monin tavoin yhteen: köyhyys estää koulutuksen ja tiedonsaannin sekä ajaa 

tyttöjä prostituutioon” ja ”estää testeissä käymisen ja lääkityksen [.]” (SLS 2010, 26) 

Teksteissä tuodaan siis voimakkaasti esiin järjestön työn uskonnollinen erityisluonne, 

mutta osoitetaan myös, ettei toimintaa rakenneta yksin tämän varaa; työhönhän kuuluu 

myös moderneja ja sekulaareja keinoja. Tällä tavalla varmistutaan siitä, että SLS:aa 

voidaan kristillisestä painotuksesta huolimatta pitää edistyksellisenä 

kehitysyhteistyötoimijana myös aids-työssä.
55

 

 

SLS:n aids-työn erityisvahvuus rakennetaan vahvasti kristillisyyden pohjalle. On 

kuitenkin hyvä huomata, että tämä tehdään osittain sellaisten argumentaatiotekniikoiden 

avulla, jotka perustelevat työn tehokkuutta yleispätevästi eli vaikuttavat uskonnollisen 

yleisön lisäksi myös sekulaarin yleisön. Kuten Perelman esittää, puheessa on järkevää 

turvautua yleisesti hyväksyttyihin arviointiperusteisiin eli lokuksiin. Tuttu lokus on 

esimerkiksi syiden ensisijaisuus seurauksiin nähden. Aids-työstä kirjoitettaessa esitetään 

usein, että on tärkeää puuttua hi-viruksen leviämistä edistäviin tekijöihin eli tartuntojen 

syihin. Voidaan luottaa siihen, että tähän päättelyketjuun samaistuvat kaikki lukijat. 

Onhan loogista, että puuttumalla ilmiön syihin vaikutetaan myös sen seurauksiin. 

Seuraava lainaus ilmentää tämän päättelytavan hyödyntämistä. ”Me olemme muun 

muassa tuoneet esille perhetyön merkitystä aidsin-vastaisessa työssä. [...] Meidän pitää 

vaikuttaa ilmiön juuriin, muuttaa kulttuuria. Kirkkojen perhetyössä on pystytty 

pureutumaan sellaisiin aidsin leviämisen taustatekijöihin, kuten miesten ja naisten 

välisiä suhteita sääteleviin perinteisiin ja asenteisiin.” (SLS 2011a, 17.) Argumentaatio 

perustuu edellä mainitun arviointiperusteen lisäksi siihen, että tekstissä nähdään syy-

seuraus -suhde tietynlaisten kulttuuristen tekijöiden ja aidsin leviämisen välillä. 

                                                           
55

 Uskonto on usein liitetty taantumuksellisuuteen ja sitä on pidetty kehityksen vastavoimana. (Clarke 

2007, 79.) Voidaan sanoa, että materiaalissa SLS rikkoo mielikuvaa, jossa kristinusko yhdistyy 

vanhanaikaisuuteen. Järjestöhän on materiaalin mukaan monella tavalla kehityksen edelläkävijä.  
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Yleisesti hyväksytyn lokuksen lisäksi tekstissä hyödynnetään siis peräkkäisyyssidosta 

luovaa argumentaatiotapaa. Aidsin leviämisen yhdeksi syyksi esitetään perhesuhteisiin 

liittyvät perinteet ja asenteet. Kirkkojen aids-työ rakentuu tämän tekstin argumentaation 

pohjalta erittäin toimivaksi, sillä perhetyö puuttuu tämän ”ilmiön juuriin”.  

 

Kirkkojen torjuvan suhtautumisen aidsiin voi katsoa liittyvän siihen, että tauti on 

yhdistetty kristinuskon näkökulmasta sopimattomana pidettyyn seksuaaliseen 

käyttäytymiseen. SLS:n mukaan kirkot ovat aikaisemmin syyllistyneet tällaiseen 

asennoitumiseen mutta eivät enää suhtaudu sairastuneisiin negatiivisesti. Järjestön 

aidsia koskevissa teksteissä keskeiseksi teemaksi nousee sen osoittaminen ettei SLS 

tuomitse sairaita. Päinvastoin, aids-potilaiden hyväksynnän lisäämisen esitetään olevan 

SLS:n toiminnan keskeinen tavoite. Tällä tavalla järjestö irrottautuu historiallisesta 

mielikuvasta, jonka mukaan kristityt suhtautuvat negatiivisesti tautia sairastaviin  ja 

varmistuu ettei aidsin keskeisyyttä sen toiminnassa tulkita tämän mielikuvan 

herättämästä näkökulmasta käsin.  

 

Aids on edelleen korostetun tärkeä työmuoto SLS:n toiminnassa. Se nähdään tekstien 

perusteella järjestön erityisenä vahvuutena, joka rakentuu kristillisten arvojen 

hyödyntämiselle. Kuten edellä on tullut ilmi, aids-työssään järjestö tähtää arvojen ja 

kulttuurin muuttamiseen. Työ pyritään rakentamaan hyväksynnän osoittamisen pohjalle, 

mutta toiminnan keskeinen sisältö muodostuu kuitenkin kristillisten arvojen ajamisesta 

ja niiden etusijalle asettamisesta. On pantava merkille, että aineiston perusteella UM:n 

voidaan nähdä tukevan toimintaa, jonka tarkoitus on levittää kristillisiä perhearvoja ja 

seksuaalimoraalia
56

. Tämä on mielenkiintoista. Se viittaisi siihen, että SLS kykenee 

liittämään uskonnon varsin syvällisesti kehitysyhteistyöhön provosoimatta sekulaaria 

rahoittajaa. Tämä liittyy epäilemättä siihen edellä esiin tulleeseen seikkaan, että aids-

työstä on kyetty rakentamaan uskottavaa myös sekulaarissa mielessä. SLS:n 

näkökulmasta voidaankin pitää merkittävänä sitä, että järjestö voi suunnata runsaasti 

resursseja työmuotoon, jonka välityksellä se kykenee levittämään kristillisiä arvoja ja 

kristillistä elämäntapaa.    

                                                           
56

 Tarkennukseksi on lisättävä, että kristillisyyden piirissä on toki paljon erilaisia seksuaalieettisiä 

näkemyksiä. Näihin sisältyy kuitenkin paljon yhteisiä näkemyksiä. Esimerkiksi avioliiton ulkopuolisia 

suhteita pidetään yleisesti tuomittavina.  
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5.4 Julistuksen ja käytännöllisen ulottuvuuden suhde 

kokonaisvaltaisessa lähetystyössä 

 

Yllä on käsitelty sitä, kuinka sekuulaareja kehitysteemoja integroidaan osaksi SLS:n 

identiteettiä luomalla niille uskonnollisia merkityksiä. Tässä prosessissa järjestö sovittaa 

yhteen erilaisista lähtökohdista nousevia arvoja. Kuten Perelman esittää, kohtaa puhuja 

usein yhtenäisen sijaan moninaisen yleisön ja joutuu sen vuoksi etsimään erityisyleisöjä 

yhdistäviä tekijöitä. Edellä on käynyt ilmi, että SLS kykenee yhdistämään 

kehitysyhteistyöyleisön sekulaarit arvot uskonnollisen yleisön arvoihin. Sekulaarien 

arvojen liittäminen uskonnollisiin merkityksiin johtaa kuitenkin kysymään, miten SLS 

suhtautuu UM:n taholta kohdistuvaan vaatimukseen pitää kehitysyhteistyö erillään 

uskonnollisesta toiminnasta. Järjestö ilmaisee sitoutuvansa tähän periaatteeseen, mutta 

tästä huolimatta aineistossa painotetaan kaiken järjestön toiminnan uskonnollista 

merkitystä. Toiminnan perustana esitetään olevan kokonaisvaltainen lähetysnäky, jossa 

julistus ja palvelu kuuluvat yhteen. Tämä kokonaisvaltaisuuden periaate, jonka 

mukaisesti SLS huomioi toiminnassaan aina aineellisten ohella henkiset ja hengelliset 

tarpeet, ja UM:n vaatimus ovat vähintäänkin jännitteisessä suhteessa keskenään, ja tästä 

johtuen SLS:n toimintaan liittyy välttämättä jonkinasteinen ristiriita. Hovladin mukaan 

samainen ristiriita luonnehtii Norjan lähetysseuraa ja vaikuttaa monella tavalla järjestön 

toimintaan. Voidaankin perustellusti esittää, että järjestö ei voi toiminnassaan ottaa aina 

huomioon aineellisten lisäksi myös henkisiä ja hengellisiä tarpeita ja samanaikaisesti 

pitää kiinni siitä periaatteesta, että UM:n rahoituksella toteutettu toiminta ei ole 

uskonnollista.  

 

Perelmanin mukaan luonnollisessa kielessä ristiriitoja voidaan sovittaa yhteen ja hän 

puhuukin ristiriitojen sijaan yhteensovittamattomuuksista. Sen ymmärtämiseksi, kuinka 

SLS käsittelee UM:n vaatimuksen ja kokonaisvaltaisen lähetystulkinnan välistä 

yhteensovittamattomuutta on syytä paneutua vielä tarkemmin kysymykseen siitä, 

kuinka järjestö ymmärtää käytännön toiminnan luonteen, ja miten se hahmottaa 

työmuotojen välistä suhdetta. Edellä olen jo pohtinut mitä teologisia edellytyksiä 

lähetysjärjestöllä on käsitteellistää toiminta-alojen suhdetta. Tässä kappaleessa keskityn 

tarkastelemaan aihetta aineiston valossa eli juuri SLS:n näkökulmasta. 
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Tutustuessani materiaaliin ennen sen järjestelmällisempää analyysia kävin sitä läpi 

lähetysteologisessa kappaleessa käsiteltyjen kysymysten valossa. Ensimmäinen asia, 

johon kiinnitin huomiota oli se, että aineistossa puhuttiin paljon kokonaisvaltaisesta 

lähetystyöstä. Monissa kirjoituksissa SLS esitti ymmärtävänsä lähetystyön ja 

evankeliumin kokonaisvaltaisina. Tämä on Ahonen mukaan tyypillistä luterilaiselle 

lähetysajattelulle. Asiaa on käsitelty jo edellä, kun tarkasteltiin, miten 

kokonaisvaltaisesta lähetystulkinnasta rakennettiin Y.U.:ssa uskonnollista motiivia 

järjestön toiminnalle. Ahosen mukaan kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön kuuluu sekä 

sanallinen evankeliumin julistaminen että aineellinen auttaminen. Lähetysyö koostuu 

siis kahdesta toimintamuodosta: käytännöllisestä auttamisesta ja sanallisesta 

julistamisesta. Käytännön toiminta määräytyy siis lähetystyön osa-alueeksi. 

Materiaalissa toiminnan kokonaisvaltaisuudella myös perustellaan 

kehitysyhteistyöluontoista toimintaa, esimerkiksi sitoutumista YK:n tavoitteisiin. (ks. 

esim. SLS 2007, 19–20.)  

 

Kuten lähetysteologiaa käsittelevässä kappaleessa kävi ilmi, kokonaisvaltaisuus 

lähetystyötä määrittävänä periaatteena ei kuitenkaan ole teologisesti aivan 

yksiselitteinen, vaan siihen liittyy painotuseroja. Ahonen esittää, että kokonaisvaltaisuus 

ei luonnehdi ainoastaan lähetystyötä, vaan itse evankeliumia. Tästä näkökulmasta 

voidaan ajatella, ettei työllä varsinaisesti ole erillisiä osa-alueita. Ajatus osa-alueista 

hämärtyykin, kun käytännön työ nostetaan osaksi julistusta esittämällä, että auttaminen 

ei ole ainoastaan lähetystyön vaan itse evankeliumin osa. Käytännön toiminnan voidaan 

näin ollen ajatella ilmaisevan evankeliumin toista ulottuvuutta. Kokonaisvaltainen 

lähetystyö voi siis merkitä sitä, että käytännöllinen ulottuvuus on osa evankeliumia, 

jolloin sitä ei voi varsinaisesti erottaa julistuksesta. Lähetystyön kokonaisvaltaisuutta 

voidaan kuitenkin painottaa myös ilman ajatusta evankeliumin kokonaisvaltaisuudesta. 

Kokonaisvaltaisen lähetystyön painotusero liittyy työmuotojen suhdetta koskevaan 

kysymykseen, sillä jälkimmäisen painotuksen näkökulmasta kehitysyhteistyön ja 

uskonnollisen toiminnan erottaminen on, joskin ehkä kyseenalaista, niin ei ainakaan 

yhtä ristiriitaista kuin ensimmäisen painotuksen näkökulmasta. Käytännön toimintaa 

voidaan vielä pitää lähetystyössä toisarvoisena suhteessa sanalliseen julistamiseen, 

koska se ei ole itse evankeliumin osa.  
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On tärkeää huomata, että SLS:n tekstejä voidaan tulkita molemmista painotuksista käsin 

ja mikä oleellista painotuserot eivät ilmene ainoastaan tekstien välillä vaan myös niiden 

sisällä. Y.U.:ssa painotetaan, että suullinen julistus ja palvelu ovat saman asian 

ulottuvuuksia ”Suullinen julistus ja Kristuksen rakkaudesta nouseva palvelu viestivät 

yhdessä ilosanomasta
57

” (SLS 2001, 11.) Palvelun tarkoitus on siis sama kuin 

julistuksen eli ilosanoman viestiminen. Etenkin seuraavan ilmaisun perusteella vaikuttaa 

siltä, että käytännön ulottuvuus liitetään itse evankelioimiseen. ”SLS on kutsuttu 

evankeliumin viemiseen julistuksen ja palvelun avulla”. (SLS 2001, 24.) Toisaalta, 

kokonaisvaltaisessa lähetystyössä on myös mahdollista nähdä käytännöllinen ja 

julistuksellinen ulottuvuus erillisinä asioina. ”Lähetystyössä pyritään määrätietoisesti 

ihmisten auttamiseen ja evankeliumin levittämiseen.” (SLS 2001, 8.)  Tämän katkelman 

mukaan lähetysyö koostuu kahdesta toimintamuodosta: käytännöllisestä auttamisesta ja 

sanallisesta julistamisesta. Toimintamuodot rinnastetaan ja asetetaan hierarkkisesti 

samalle tasolle, mutta ne voidaan kuitenkin nähdä erillisinä asioina, lähetystyön kahtena 

osa-alueena, jolloin auttamisen voi tulkita jäävän evankeliumin ulkopuolelle. 

 

Kokonaisvaltaisuuden painotuserot sekä työmuotojen integroiminen tulevat hyvin esiin 

myös seuraavassa vuosiraportin tekstissä. Tässä kirjoituksessa sekulaarien 

kehitysteemojen ympärille rakentuva toiminta asetetaan samalle tasolle uskonnollisen 

toiminnan kanssa. Kuten metodologia kappaleessa esitin, asioiden hierarkkisella 

järjestämisellä voidaan Perelmannin mukaan luoda erilaisia painotuksia.  Kaksi asiaa 

voidaan asettaa samalle tasolle yhdistämällä ne esimerkiksi ja-konjuktiolla. 

Mielenkiintoista on ensinnäkin se, kuinka kirjoituksessa määritellään SLS:n toimintaa. 

Se tehdään saman tekstin sisällä hyvin eri tavoilla. Järjestön lähetystyöstä puhutaan 

auttamisena, joka luo mielikuvan käytäntöön suuntautuvasta toiminnasta. Lähetystyön 

lisäksi SLS:n toimintaa kutsutaan kuitenkin myös kehitystoiminnaksi. SLS esitetään 

käytäntöön suuntautuvana, mutta kuitenkin selkeästi uskonnollisena toimijana. 

Olennaista on, että tekstissä käytetään ilmaisua kehityksen rakentaminen, ja se 

konkretisoidaan sekä uskonnollisilla että yleiseen kehitystyöhön kuuluvilla esimerkeillä 

kuten kirjakielen luominen, yliopistojen perustaminen, kasteopetus, pappiskoulutus, 

viljelymenetelmien tuominen sekä työelämän järjestäminen. Kehityksen rakentamiseksi 
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 Ilosanamaa käytetään uskonnollisessa kielessä evankeliumin synonyyminä. 
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nimitetään siis sekä julistamiseksi luettavaa että käytännöllistä toimintaa, esimerkiksi 

maatalouden kehittämiseen tähtäävää työtä. (SLS 2009, 3.) 

 

Edellä esitetystä ilmenee kaksi tärkeää seikkaa. Ensinnäkin tekstin mukaan kehityksen 

rakentaminen voi olla sellaista uskonnollista toimintaa (kasteopetus), joka tähtää 

kristinuskon leviämiseen. Toiseksi ja edelliseen liittyen kehityksen rakentaminen 

esiintyy lähetystyön synonyymina. Näin voidaan ajatella siksi että kehityksen 

rakentamista esimerkein kuvaavaa lausetta seuraa huomio siitä kuinka SLS:n kumppanit 

toimivat nykyään usein itse lähetystyössä (toisin kuin aikaisemmin, jolloin järjestö itse 

rakensi kehitystä.) Näin ollen siirrytään ilmaisusta kehityksen rakentaminen käyttämään 

termiä lähetystyö, jotka näin ollen esiintyvät tässä yhteydessä synonyymeina, SLS:n 

työtä kuvaavina ilmaisuina. (SLS 2009, 3.) Lähetys- ja kehitystyö siis rinnastetaan 

esimerkiksi havainnollistamalla niitä samoilla esimerkeillä. Tällä tavalla molemmat 

esitetään uskonnollisena toimintana; vaikka käytännön toimintaan viitataan sekulaarilla 

termillä kehitys, sisällytetään siihen uskonnollista lähetykseen liittyvää toimintaa. Näin 

ollen tekstissä kuvataan SLS:n toimintaa sekä lähetys- että kehitystyönä eikä näiden 

toimintamuotojen välille rakenneta eroa; molempiin kuuluu sekä selvästi uskonnollista 

että sekulaaria kehitystoimintaa.  

 

Kirjoituksen perusteella olisi vaikeaa määritellä rajaa järjestön toimintamuotojen välille. 

Tämä sopii hyvin yhteen kokonaisvaltaisen lähetysajattelun kanssa. Kirjoitusta on 

mahdollista tulkita kokonaisvaltaisen lähetystulkinnan erilaisista painotuksista käsin, 

sillä kysymys siitä, mikä on käytännön toiminnan ja julistamisen välinen tarkka suhde 

jätetään avoimeksi. Tekstin perusteella kehitysyhteistyöluontoinen toiminta on itsestään 

selvä osa SLS:aa. Tapa jäsentää kehitystyön ja lähetystyön suhdetta poikkeaa kuitenkin 

sellaisesta kehitystyön integroimisesta lähetystyöhön, jota esiintyy niissä 

lähetysteologisissa teksteissä (esim. Y.U. – asiakirja), joissa käsitellään eksplisiittisesti 

järjestön kokonaisvaltaista lähetysnäkyä. Kehitystyön ei tässä tekstissä selitetä olevan 

osa lähetystyötä, eikä siihen myöskään viitata uskonnollisella kielellä kuten niissä 

lähestymistavaltaan teologisissa teksteissä, joissa käytännön työtä nimitetään palveluksi. 

Kokonaisvaltaisen lähetysnäkemyksen kannalta erityisen kiintoisana on pidettävä 

kirjoituksen lopetusta. Siinä esitetään, että järjestön työ on Jumalan rakkauden 

välittämistä ihmisille, ja sen (Jumalan rakkauden) muutosvoima haastaa työhön 
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köyhyyden ja ristiriitojen voittamiseksi. (SLS 2009, 3.) Kehitysyhteistyöluontoinen 

toiminta (taistelu köyhyyden voittamiseksi) sisällytetään Jumalan rakkauden 

välittämiseen, mutta se tehdään kuitenkin välillisesti (sen muutosvoima haastaa.) 

Lopetus voidaan tulkita kokonaisvaltaisen lähetysnäkemyksen mukaisesti siten että 

SLS:n työ on Jumalan sanan julistamista, jonka osa köyhyyden vastainen taistelu on. 

Toisaalta käytännön toimintaa on tehtävä siksi, että Jumalan rakkaus haastaa siihen. 

Jälkimäisessä tapauksessa kehitysyhteistyöluontoinen toiminta voidaan nähdä 

lähetystyöstä erilliseksi.  

 

Kokonaisvaltaisuuteen liittyvien painotuserojen käsitteleminen on ollut välttämätöntä. 

Tässä työssä aiheeseen liittyviä teologisia yksityiskohtia tärkeämpää on kiinnittää 

huomiota siihen, että kokonaisvaltainen lähetystyö ei ole yksiselitteinen, vaan sen 

tulkinnassa voidaan painottaa eri asioita. Kuten Perelman esittää, luonnollisessa kielessä 

argumentaatio perustuu usein monimerkityksisille käsitteille, joilla voi olla tärkeä rooli 

puheen vakuuttavuuden rakentamisessa.
58

 Kokonaisvaltaisen lähetystyön painotuserot 

mahdollistavat työmuotojen suhdetta koskevia erilaisia tulkintoja. Tällä tavalla käsite 

toimii keinona käsitellä työmuotojen suhteeseen kohdistuvia yhteen sovittamattomia 

vaatimuksia. Seuraavassa luvussa tarkennan sen merkitystä järjestön identiteetin 

kannalta. Kuten tulee ilmi, käsitteellä on tässä kappaleessa käsiteltyä teologista 

kontekstia laajempi rooli SLS:n viestinnässä.  

 

Kokonaisvaltaisen lähetystulkinnan esiintyminen materiaalissa on ilmeistä, sillä 

käsitellessään lähetystyön teologisia periaatteita SLS ilmaisee itse tämän oikeaksi 

tavaksi tulkita lähetystyötä ja evankeliumia. Tulkinnassa painotetaan sitä, että 

lähetystyön sanallinen ja toiminnallinen puoli kuuluvat yhteen. Yhteenkuulumisesta 

voisi ajatella seuraavan, että näillä toimintamuodoilla on samoja tavoitteita ja 

seurauksia. Kysymystä työmuotojen suhteesta onkin hyvä tarkastella myös toiminnan 

tasojen näkökulmasta.  

 

Suuressa osassa vuosikirjojen tekstejä ei käsitellä lähetystyötä teoreettisesta 

näkökulmasta, vaan niissä kuvaillaan järjestön työtä käytännöllisemmin. Kun analyysin 
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 Ks. tarkemmin luku 3.3. 
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edetessä aloin kiinnittää järjestelmällisesti huomiota toiminnan motivaatioihin, 

tavoitteisiin ja seurauksiin, havaitsin että aineistosta löytyy erilaisia tapoja hahmottaa 

järjestön käytännöllisen toiminnan ja evankeliumin levittämisen välistä suhdetta. Edellä 

on jo tullut ilmi, että uskonnolliset ja sekulaarit elementit liittyvät toisiinsa toiminnan 

tasojen välityksellä siten, että esimerkiksi sekulaareilla tavoitteilla on uskonnollisia 

motiiveja, ja sekulaarit tavoitteet voidaan nähdä keinoina uskonnollisten tavoitteiden 

saavuttamiseksi. Erityisen tärkeää aiheen kannalta on, että myös UM:n 

kehitysyhteistyövaroilla tehtävällä työllä voidaan nähdä olevan kristinuskon leviämisen 

kannalta myönteisiä seurauksia, kuten ilmeni aids-hankkeesta kertovassa artikkelissa.
59

 

Lisäksi on kiintoisaa huomata, että julistustyöhön liitetään elementtejä, jotka eivät ole 

selkeästi uskonnollisia, vaan ne voisivat olla myös sekulaarin kehitystyön seurauksia. 

Esimerkiksi eräässä Julistus- ja seurakuntatyön ohjelmaan kuuluvassa artikkelissa 

kerrotaan Israelissa työskentelevistä paikalista kieltä taitamattomista kiinalaisista 

vierastyöläisistä, joiden oikeuksia poljetaan. Heille ei esimerkiksi makseta lainmukaisia 

korvauksia. Lähetystyöntekijät järjestävät työläisille hengellisiä tilaisuuksia, mutta 

tämän lisäksi auttavat näitä saamaan heille kuuluvia korvauksia ja palveluita. Tämän 

”puolesta puhumisen lisäksi lähetystyöntekijät huolehtivat rakennusmiesten 

hengellisistä tarpeista sekä antavat perusterveydenhuollon palveluja.” (SLS 2008, 6.) 

Tämän esimerkin mukaan julistustyöllä on siis samoja seurauksia (juridinen apu, 

terveydenhuolto) kuin ohjelmilla, jonka puitteissa toteutetaan valtion rahoittamaa 

kehitysyhteistyötä.  

 

Vaikka ohjelmat keskittyvätkin eri toimintamuotoihin, ei niihin siirtyminen siis 

merkinnyt uskonnollisen toiminnan erottamista kehitysyhteistyöstä. Ohjelmien väliset 

työnjaot ovat kaikkea muuta kuin selvät. Esimerkiksi Omaehtoisuuden-ohjelman 

puitteissa tehdään myös UM:n rahoituksella tuettua toimintaa, vaikka sen tavoitteeksi 

ilmoitetaan kirkkojen taloudellisen itsenäisyyden kehittäminen niin että ne voivat itse 

vastata mm. julistus- ja palvelutoiminnastaan. Kirkon taloudellisen itsenäisyyden 

vahvistuminen vaatii kirkon jäsenmäärän kasvattamista, ja näin ollen uusia ihmisiä 

tavoittava toiminta tulee keskeiseksi tavoitteeksi omaehtoisuuden kehittämisen 

kannalta. (SLS 2007, 30, SLS 2008, 19.) Näin omaehtoisuuden ohjelma on tämän 
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 Ks. tämän työn luku 5.1.2. 
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tavoitteen osalta lähellä ensimmäistä ulkomaatyön ohjelmaa. Toisaalta omaehtoisuuden 

ohjelmaan kuuluvaa työtä esiteltäessä käy ilmi, että työn seuraukset eivät välttämättä 

liity edellä esitettyyn uskonnolliseen tavoitteeseen, vaan voivat edesauttaa sen sijaan 

yleisiä kehitystavoitteita. Ohjelman puitteissa parannetaan esimerkiksi naisten 

koulutustasoa, kuten käy ilmi lakia (ei teologiaa!) SLS:n myöntämän stipendin turvin 

opiskelevan nepalilaisnaisen elämästä kertovassa artikkelissa. (SLS 2007, 34.)  

  

Julistus- ja seurakuntatyön ohjelman tavoitteeksi esitetään luonnollisesti kristillisen 

uskon leviäminen. Se on myös ohjelmista ainoa, jonka puitteissa tehtävään työhön ei 

käytetä UM:n tukea. On kuitenkin tärkeää huomata, että tätä seikkaa ei todellakaan 

korosteta aineistossa. Päinvastoin vuosikirjoissa todetaan, että kehitysyhteistyöhankkeet 

toteutetaan ohjelmien puitteissa, sulkematta pois Julistus- ja seurakuntatyön ohjelmaa. 

(esim. SLS 2009, 32.) Se ettei ohjelman työhön käytetä UM:n rahoitusta käy ilmi 

ainoastaan Kehitysyhteistyön ohjelman liitteessä, jossa kehitysyhteistyö rajataan 

ohjelmiin 2–5. Tämä liite on aineistossa ainoa kohta jossa ilmaistaan, että UM:n 

tukemaa kehitysyhteistyötä ei tehdä ensimmäisen ohjelman puitteissa. Kuten edellä 

esitetystä esimerkistä ilmenee, ei kaikki ohjelmaan kuuluva toiminta kuitenkaan liity 

suoranaisesti kristinuskon leviämiseen. Ohjelman työtä kuvailevissa teksteissä 

toimintaan liitetään julkilausutun tavoitteen lisäksi myös uskonnon kannalta neutraaleja 

teemoja. Näin ollen pyritään välttämään sellaisen kuvan antamista, että toiminnan 

julistuksellinen ja käytännöllinen puoli yritettäisiin pitää erillään. 

 

Käsitellessäni lähetysteologiaa esitin Hämäläisen väitöskirjaan sisältyvän McGlungin 

hahmotelman, jossa esitellään vaihtoehtoisia tapoja ymmärtää lähetysjärjestöjen 

sanallisen ja käytännöllisen toiminnan suhdetta.  Hämäläisen mukaan helluntailainen 

lähetys- ja kehitysyhteistyöjärjestö Fida hyväksyy tämän hahmotelman kolme viimeistä 

(3-5) kohtaa eli sen mukaan sosiaalista toimintaa voidaan pitää kanavana, joka avaa 

mahdollisuuden evankelioimiselle, ja joka on alisteinen lähetystyön tärkeimmälle 

tehtävälle eli evankeliumin sanalliselle julistamiselle (kohta 3.) Toisaalta järjestö 

hyväksyy myös, että sosiaalista toimintaa pidetään evankelioimisen kanssa 

yhteenkuuluvana ja samanaikaisena toimintana (4 kohta), ja myös sen, että sosiaalisen 

työn ajatellaan kuuluvan itse evankelioimiseen (social action in evangelism.) 
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(Hämäläinen 2005, 318–319.) Onkin kiintoisaa tarkastella asiaa SLS:n näkökulmasta 

peilaamalla tässä alaluvussa esiin tulleita asioita McGlungin hahmotelmaan. 

 

Tässä alaluvussa kuten aikaisemmissakin analyysiluvuissa Y.U.:sta esiin nostetut 

kohdat sopivat McGlungin hahmotelman kahteen viimeiseen kohtaan ja erityisesti 

jälkimmäiseen, sillä asiakirjassa painotetaan käytännöllistä ulottuvuutta 

evankelioimisen osana.
60

 Useiden analysoimieni tekstien voidaan kuitenkin nähdä 

muistuttavan enemmän tämän mallin neljättä kohtaa, jonka mukaan käytännön työ 

kuuluu evankelioimisen kanssa yhteen ja esiintyy sen kanssa samanaikaisesti, mutta sitä 

ei kuitenkaan määritellä evankeliumin osaksi. Tästä hyvän esimerkin tarjosi 

aikaisemmin tässä alaluvussa käsitelty vuosiraportin pääkirjoitus (SLS 2009, 3), jossa 

käytännön työ esitetään SLS:n itsestään selväksi osaksi, mutta sitä ei kuitenkaan 

määritellä osaksi evankelioimista. Käytännön toiminnan ja lähetystyön rinnastaminen 

on teksteissä yleistä, ilman että jälkimmäistä kuitenkaan integroidaan osaksi 

julistamista. Esimerkiksi vuosikirjan 2006 aloittavassa kirjoituksessa SLS:n toimintaa 

kuvataan seuraavasti: se on ”vastuun kantamista Kristuksen lähetyksestä ”ja ”mukana 

olemista kolmiyhteisen Jumalan lähetyksessä” sekä ”toiminnaksi kaikkein köyhimpien 

keskuudessa, avustamis- ja kehitysyhteistyöksi ja kärsivän ihmisen tukena olemiseksi.” 

(SLS 2006a, 6.) Mallin neljännen kohdan mukaisesti voidaankin tulkita monia tekstejä, 

jotka kuvailevat työtä konkreettisesti. Esimerkiksi julistustyöhön yhdistyy kiinteästi 

kehitysyhteistyöluontoista toimintaa.
61

  

 

McGlungin mallin neljännessä ja viidennessä kohdassa käytännön työ ja 

evankelioiminen asetetaan samalle tasolle rinnastamalla ne tai sisällyttämällä edellinen 

jälkimmäiseen (viides kohta: social action in evangelism.)
62

 Sen sijaan kolmannessa 

kohdassa ne asettuvat hierarkkiseen suhteeseen, sillä käytännön työ asettuu 
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  Ks. esim. tässä alaluvussakin aikaisemmin esitetty kohta: ”SLS on kutsuttu evankeliumin viemiseen 

julistuksen ja palvelun avulla”. (SLS 2001, 24.) 
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 Ks. esim. tässä alaluvussa esitelty teksti (SLS 2008, 6.)  
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 Mallin neljäs ja viides kohta ovat kuitenkin hyvin lähellä toisiaan. Kysymys on painotuserosta, jota 

olen jo edellä käsitellyt. Oleellista on, että neljännen kohdan mukaan käytännön toimintaa voidaan vielä 

pitää lähetystyössä toisarvoisena suhteessa sanalliseen julistamiseen, koska se ei ole itse evankeliumin 

osa. 
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evankelioimisen keinoksi (social action for evangelism.) Toiminnan tasoja 

tarkasteltaessa huomattiin, että tällaisia jäsennystapoja voidaan löytää myös SLS:n 

teksteistä, sillä käytännön työ voi tekstien mukaan edistää kristinuskon leviämistä. 

Ahosen mukaan luterilaisessa lähetysajattelussa toiminta ja sanallinen julistaminen on 

70-luvulta lähtien nähty tasavertaisina lähetystyön osina toisin kuin evankelikaalisessa, 

jossa sanallista julistamista voidaan pitää ensisijaisena suhteessa käytännön työhön.
63

 

Onkin kiintoisaa, että analyysini valossa SLS kuitenkin hahmottaa julistuksen ja 

käytännöllisen toiminnan suhdetta samoilla tavoilla kuin Fida Hämäläisen mukaan 

tekee. Myös SLS:n tekstien valossa on mahdollista painottaa työmuotojen välistä 

suhdetta eri tavoin. Kuten retoriikan analyysia käsitellessä esitin, on 

monimerkityksisyys tärkeä retorinen keino. Mikäli painotuseroja tarkastellaan suhteessa 

UM:n taholta tulevaan vaatimukseen pitää kehitysyhteistyöluontoinen työ erillään 

uskonnollisesta toiminnasta, voidaan ne nähdä keinona käsitellä tästä nousevaa 

ristiriitaa. Monimerkityksellisyys tarjoaa mahdollisuuden pitää kiinni 

kokonaisvaltaisesta lähetystulkinnasta kuitenkin niin, ettei täysin suljeta pois 

mahdollisuutta erottaa kehitysyhteistyöluontoinen toiminta uskonnollisesta toiminnasta.  

 

Tässä alaluvussa olen tarkastellut kysymystä työmuotojen välisestä suhteesta eri 

näkökulmista. Tarkastelemalla julistuksen ja käytännöllisen työn suhdetta sekä 

toiminnan tasojen näkökulmasta että ohjelmien tasolla huomataan, että työmuodot 

liitetään yhteen. Huolimatta siitä miten kokonaisvaltaisuutta painotetaan, tukee se 

kehitysyhteistyöluontoisen toiminnan integroitumista osaksi uskonnollista toimintaa. 

Voidaankin sanoa, että kokonaisvaltaisuutta pidetään esillä paitsi terminä, myös 

”käytännössä” eli teksteissä ei rakenneta eroa uskonnollisen ja 

kehitysyhteistyöluontoisen toiminnan välille. Sen sijaan teksteissä rakennetaan SLS:n 

toiminnasta kaikilla tasoilla kokonaisvaltaista. Kuten tämän alaluvun alussa esitin, 

voidaan kokonaisvaltaisen lähetystyön nähdä kuitenkin olevan ristiriidassa UM:n 

kehitysyhteistyön erillään pitämistä koskevan vaatimuksen kanssa. Tästä johtuen on 

tärkeää, että työmuotojen suhdetta ja kokonaisvaltaista lähetystyötä voidaan tulkita eri 

tavoin. Kokonaisvaltaisuuden tulkintamahdollisuudet ovat kuitenkin vielä tässä 

luvussakin esitettyä moninaisemmat ja siitä syystä juuri kokonaisvaltaisuus näyttäisi 
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tarjoavan SLS:lle keinon käsitellä järjestöön kohdistuvaa ristiriitaa. Käsite nimittäin 

toimii siltana järjestön käyttämän sekulaarin ja uskonnollisen diskurssin välillä.  

5.5 Kokonaisvaltaisuus ihmistä, elämää ja kehitystä kuvaavana 

käsitteenä  

 

Ahosen mukaan evankeliumin kokonaisvaltaisuus on lähetysjärjestöjen 

kokonaisvaltaisen työtavan lähtökohta ja perustelu, mutta Ahonen liittää tähän 

tulkintatapaan ajatuksen ihmisen ja elämän kokonaisvaltaisuudesta, kuten edellä onkin 

jo käynyt ilmi. Termiä käytetään myös SLS:n teksteissä kuvaamassa evankeliumin 

lisäksi ihmistä ja elämää. Ihmisen näkeminen kokonaisuutena heijastuu materiaalin 

mukaan kaikkeen järjestön toimintaan ja siihen viitataan myös monissa sellaisissa 

kohdissa joissa ei puhuta evankeliumin tai lähetystyön kokonaisvaltaisuudesta. Näissä 

tekstinkohdissa esitetään, että ihmisen tarpeet nousevat kaikilta elämän osa-alueilta, ja 

tämän vuoksi SLS hoitaa niin sielun kuin ruumiinkin tarpeita (SLS 2004, 11) ja tarjoaa 

fyysistä, henkistä, sosiaalista ja hengellistä tukea (esim. SLS 2010, 27.) 

Kokonaisvaltaisuudella selitetään järjestön työtapaa, jossa otetaan huomioon 

inhimillisen olemassaolon kaikki puolet. Monissa materiaalin kohdissa kuvaillaan 

kuinka tämä toimintatapa näkyy järjestön eri työaloilla. Esimerkiksi vanhusten hoidossa 

tarjotaan kokonaisvaltaista apua (SLS 2010, 11), ja järjestön tukemaan huumetyöhön 

kuuluu asiakkaiden fyysinen, psyykkinen ja hengellinen hoito. (SLS 2006a, 8.) 

Kokonaisvaltaisuus on näiden kohtien mukaan SLS:n toiminnan lähtökohta, aivan kuten 

kokonaisvaltaista lähetysnäkemystä käsiteltäessä. Näkökulma on kuitenkin erilainen, 

sillä niissä kokonaisvaltainen työtapa ei johdu evankeliumin luonteesta vaan 

pikemminkin ihmisen olemassaolon kokonaisvaltaisuudesta.  

 

Joko evankeliumin tai ihmiselämän luonteesta nouseva kokonaisvaltainen lähetystyön 

tulkinta toimii vakuuttavana uskonnollisena perusteluna sille, että järjestö osallistuu 

laajasti kehitysyhteistyöhön. Monissa kohdissa esitetään, että SLS on alusta lähtien 

toiminut ihmisen henkisen, hengellisen ja aineellisen hyvinvoinnin turvaamiseksi (esim. 

SLS 2009, 10.) Tällä voidaan korostaa sitä, että kehitysyhteistyö ei ole vain maallista 

toimintaa. Se ei vain antautumista UM:n sanelemaan sekulaariin toimintaan, johon 
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järjestö on alkanut ottaa osaa vasta viime aikoina, vaan toiminta on ollut osa järjestöä jo 

ennen kuin virallisen kehitysrahoituksen vastaanottaminen alkoi. 

 

Käyttämällä ilmaisua ”henkinen, hengellinen ja fyysinen” sellaisten tekstien yhteydessä, 

joissa käytännön toiminnasta puhutaan muuten täysin sekulaarina voidaan sillä ilmaista, 

että SLS:n toiminnassa huomioidaan ihmiselämän kaikki osa-alueet eli myös henkinen 

ja hengellinen. Tällä toimintaan liitetään tietty uskonnollinen ulottuvuus, joka on 

kuitenkin kaikkea muuta kuin ilmeinen. Esimerkiksi yllä esitetty kohta vuoden 2008 

vuosiraportissa aloittaa artikkelin, jossa kerrotaan vuosituhattavoitteisiin liittyvästä 

kehitysyhteistyöstä. Työ esitetään osana kansainvälistä YK:n eteenpäin ajamaa 

köyhyyden vastaista taistelua. Artikkeli kuitenkin aloitetaan edellä esitetyllä ilmaisulla, 

jolla maalliselta näyttävään toimintaan liitetään epäsuorasti jotakin uskonnollista. 

Tämän rekisteröivät uskonnolliset lukijat, sillä heille järjestön kokonaisvaltainen 

lähetysnäkemys on tuttu asia ja itsestäänselvyys.  Nämä lukijat kykenevät liittämään 

kohdat joissa kokonaisvaltaisuus määrittää ihmistä niihin kohtiin joissa puhutaan 

ihmisen ja evankeliumin tai lähetystyön kokonaisvaltaisuudesta. Ilmaisu ei kuitenkaan 

suoranaisesti esitä, että SLS:n työhön liitettäisiin aina myös julistusta: tulkinta joka voi 

olla välttämätön niille, jotka muistuttavat SLS:n tekevän kehitysyhteistyötä valtion 

rahoituksella, ja jonka näin ollen on tarvittaessa kyettävä pitämään julistus ja kehitystyö 

erillään.  

 

Ajatus ihmisen kokonaisvaltaisuudesta voidaan siis ymmärtää uskonnollisesta 

viitekehyksestä käsin. Kokonaisvaltaisuus voi kuitenkin saada vastakaikua myös 

kehitysyhteistyöyleisöltä, ja sen korostaminen ulottuu luonnollisesti myös järjestön 

kehitystä koskevaan ajatteluun. Tätä on käsitelty jo edellä Kehitysyhteistyön ohjelmaa 

käsittelevässä kappaleessa. Ohjelmassa esitetään, että SLS ymmärtää kehityksen 

kokonaisvaltaiseksi prosessiksi. Tällä tavalla kokonaisvaltaisuus asetetaan sellaiseen 

viitekehykseen, joka tekee siitä ymmärrettävän kehitysyhteistyöyleisön näkökulmasta ja 

liittää sen sekulaarin kehitysdiskurssin hyväksymiin arvoihin. Kuten G. Clarke esittää, 

on näkemys kehityksestä muuttunut siten, että se ymmärretään myös 

uskonnollispohjaisten järjestöjen ulkopuolella enenevissä määrin laajasti eli siihen 

sisällytetään materiaalisen lisäksi muitakin ulottuvuuksia. (Clarke 2007, 90.)  
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6. Johtopäätökset: Kokonaisvaltaisuus SLS:n eri puolia 

yhdistävänä terminä 

 

Tarkoitukseni tässä työssä on ollut selvittää, miten SLS yhdistää asemansa merkittävänä 

valtionrahoitusta vastaanottavana kehitysyhteistyöjärjestönä uskonnolliseen 

luonteeseensa lähetysjärjestönä. Kuten johdannossa esitin, olen tarkastellut kuinka 

sekulaari kehitysyhteistyökieli vaikuttaa SLS:an, eli miten se näkyy järjestön teksteissä. 

Analyysi on osoittautunut, että sekulaari kehitysdiskurssi on voimakkaasti läsnä 

järjestön teksteissä, mutta SLS muokkaa kehitysavun kieltä omista lähtökohdistaan 

käsin. Järjestön kehitysyhteistyö rakentuu sekulaarin kehitysdiskurssin keskeisten 

arvojen ympärille. Kuten analyysissa osoitin, näihin kuitenkin liitetään uskonnollisia 

merkityksiä. SLS:n identiteetin rakentuminen onkin tämän työn perusteella prosessi, 

jota luonnehtii eri lähtökohdista nousevien arvojen yhdistäminen sekä erilaisten 

yleisöjen puhutteleminen. Kokonaisvaltaisuuden käsitteellä on tärkeä osa tässä 

prosessissa.  

 

SLS painottaa, että sen harjoittama kehitysyhteistyö on osa kokonaisvaltaista 

lähetystyötä. Kokonaisvaltaisuus onkin materiaalin perusteella avainasemassa SLS:n 

identiteetille kehitysyhteistyötä tekevänä lähetysjärjestönä. Edellä on kuitenkin tullut 

ilmi, että kokonaisvaltainen lähetystyön tulkinta asettaa valtiollista rahoitusta käyttävät 

lähetysjärjestöt ristiriitaiseen asemaan, sillä rahoittajan vaatimuksen mukaan niiden 

tulisi pitää kehitysyhteistyö selkeästi erillään uskonnollisesta toiminnasta. 

Kokonaisvaltaisuuden merkitystä voidaankin luonnehtia paradoksaaliseksi. Se on 

ristiriidassa työmuotojen erottamista koskevan vaatimuksen kanssa, mutta toisaalta juuri 

kokonaisvaltaisuus mahdollistaa lähetysjärjestön laajamittaisen osallistumisen 

kehitysyhteistyöhön. Jälkimmäinen tapahtuu analyysini perusteella kahdella tavalla. 

Ensinnäkin käytännöllisen toiminnan liittäminen lähetystyöhön on uskottava tapa 

perustella uskonnolliselle yleisölle sitä, että merkittävä osa järjestön resursseista 

käytetään kehitysyhteistyöluontoiseen toimintaan, ja mikä tärkeintä, se on keino pitää 

yllä järjestön identiteettiä lähetysjärjestönä. Mikäli kehitysyhteistyöluontoista toimintaa 

ei kyettäisi näkemään osana lähetystyötä, olisi SLS:n asema lähetysjärjestönä 

vähintäänkin kyseenalainen. Toiseksi, kuten edellä olen esittänyt, kokonaisvaltaisuus 
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toimii yhdistävä käsitteenä sekulaarin kehitysyhteistyökielen ja uskonnollisen diskurssin 

välillä.  

 

Edellä on käynyt ilmi, että kokonaisvaltaisuus-termin käytössä yhdistyvät eri 

merkitykset; se liitetään teksteissä evankeliumiin, lähetystyöhön, (ihmis)elämään ja 

kehitykseen. SLS käyttää termiä usein ja vaihtaa sen viitekehystä yhteydestä riippuen. 

Kokonaisvaltaisuus esiintyy teksteissä, jotka edustavat aineistossani tietynlaisia 

ääripäitä: Y.U.:ssa, joka edustaa teologista kielenkäyttöä sekä Kehitysyhteistyön 

ohjelmassa, jossa ei juurikaan ilmene avointa uskonnollisuutta. Y.U.:ssa joka on 

luonteeltaan kaikin puolin uskonnollinen (sekä kielensä että sisältönsä puolesta) myös 

kokonaisvaltaisuudella on selkeästi uskonnollinen merkitys. Kehitysyhteistyön 

ohjelmassa termillä ei sen sijaan ole samanlaista vahvaa kytköstä uskontoon, vaan sitä 

käytetään joko väljästi niin, ettei sen merkitystä tarkenneta, tai sillä kuvataan SLS:n 

kehitystä koskevaa ajattelua. 

 

Termiä käytetään myös muissa teksteissä, läpi aineiston. Sen käyttöyhteydet ja 

asiakokonaisuudet joihin se liitetään vaihtelevat. Monissa kohdissa sanan merkitystä ei 

määritellä tarkasti. Väljämerkityksisyys mahdollistaa sen, että eri lukijat muodostavat 

termistä erilaisia tulkintoja. Termi asetetaan materiaalissa erilaisiin konteksteihin, joiden 

pohjalta sen voidaan olettaa herättävän erilaisia mielleyhtymiä eri yleisöissä. Tämä 

perustuu ajatukseen tekstienvälisyydestä, jota käsiteltiin metodiluvussa. Periaate 

valaisee sitä kuinka näen kokonaisvaltaisuuden yhtenäisyyttä luovan vaikutuksen 

toimivan: erityisyleisöjen voidaan luottaa tulkitsevan termiä omista lähtökohdistaan 

käsin. Puitteet tulkintojen erilaisille lähtökohdille on luotu yleisöille tärkeissä muissa 

teksteissä. Näiden myötä termiä tulkitaan eri tavoin lukijasta riippuen; joko 

uskonnollisesta tai sekulaarista viitekehyksestä käsin. Esimerkiksi Kehitysyhteistyön 

ohjelmaa lukeva SLS:n jäsen tulkitsee termiä mielessään järjestön muut tekstit. 

Tekstissä esiintyvä kokonaisvaltaisuus-termi liittyy tällaisen lukijan mielessä niihin 

merkityksiin, joita termille on annettu SLS:n muissa teksteissä. Termi siis herättää 

lukijassa mielleyhtymän, joka muistuttaa tätä SLS:n uskonnollisista teksteistä ja auttaa 

näin yhdistämään sekulaarin kehitysyhteistyödiskurssin uskonnolliseen diskurssiin. 

Näin ollen lukijoille, joilla on tarve kuulla SLS:n työn uskonnollisesta luonteesta, 

voidaan termin avulla tarjota tämän tarpeen täyttäviä mielleyhtymiä sellaisissa 



93 

 

teksteissä joissa järjestön uskonnollisuus ei muuten tule ilmi. Samalla periaatteella 

voidaan termiä kuitenkin myös tulkita kehitysyhteistyödiskurssin tarjoamassa 

kontekstissa. Näin voidaan olettaa tapahtuvan niiden lukijoiden kohdalla, jotka eivät ole 

lukeneet SLS:n muita tekstejä eivätkä tunne perinpohjaisesti sen puhetapaa. Lukijoille, 

joille termin teologinen merkitys on vieras, voidaan kokonaisvaltaisuuden olettaa 

herättävän mielleyhtymiä yleiseen kehitysdiskurssiin, jossa termiä käytetään selittämään 

monipuolista näkemystä kehityksestä. Esimerkiksi kirjoittaessaan, että toimintaa ohjaa 

näkemys elämän kokonaisvaltaisuudesta SLS jättää avoimeksi mahdollisuuden tulkita 

tämän viittaavan samaan kuin kohdat, joissa kokonaisvaltainen toimintatapa tarkoittaa 

sitä, että kaikki järjestön työ heijastaa viime kädessä evankeliumin kokonaisvaltaisuutta. 

Toisaalta kohdan voi yhdistää nykyään sekulaariinkin kehitysdiskurssiin kuuluvaan 

näkemykseen hyvän elämän ja kehityksen monimuotoisesta luonteesta (ks. esim. G. 

Clarke 2007, 90.) Näin voidaan olettaa tapahtuvan kehitysyhteistyöyleisön kohdalla. 

Kokonaisvaltaisuus-termiä voidaankin luonnehtia monimerkitykselliseksi käsitteeksi
64

, 

joka puhuttelee järjestön molempia erityisyleisöjä niiden omista lähtökohdista käsin. 

SLS pitää yllä ja itse asiassa rakentaa aktiivisesti käsitteen monimerkityksellisyyttä. 

Tällä tavalla se voi hyödyntää sitä rakentaessaan identiteettiään kehitysyhteistyötä 

tekevänä lähetysjärjestönä, ja tästä syystä käsitteellä on niin suuri rooli järjestön 

viestinnässä.  

 

Läpi aineiston esiintyvänä terminä kokonaisvaltaisuus luo yhtenäisyyttä erilaisten 

tekstien välille eli sillä liitetään toisiinsa järjestön käyttämät erilaiset puhetavat. Juuri 

monimerkityksisyyden ansiosta termi soveltuu niin hyvin yhdistämään eri diskursseja 

toisiinsa. On oleellista, että sitä voidaan käyttää sekä sekulaarin että uskonnollisen 

puhetavan yhteydessä. Termi soveltuu liittämään yhteen eri puhetapoja myös siitä 

syystä, että sen eri merkitykset liittyvät luontevasti toisiinsa. Mikäli inhimillistä elämää 

tarkastellaan kokonaisvaltaisesti, on johdonmukaista ajatella samalla tavalla myös 

kehityksestä ja lähetystyöstä. Näin ollen eri merkitykset, joita termille annetaan, eivät 

suinkaan ole ristiriidassa keskenään vaan pikemminkin täydentävät toisiaan. Termin 

käyttö onkin vivahteikasta, eikä sitä monissa tapauksissa voi liittää yksiselitteisesti 
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mihinkään yksittäiseen merkitykseen. Tämä vahvistaa erityisyleisöjen mahdollisuuksia 

tulkita käsitettä niiden omista lähtökohdista käsin.  

 

SLS:n kielenkäyttö pohjautuu materiaalin perusteella suuressa määrin tälle 

monimerkityksiselle käsitteelle, jollaisilla on Perelmanin mukaan usein perustava rooli 

kielenkäytössä. Termin toistuva esiintyminen auttaa hahmottamaan SLS:n toimintaa ja 

ajattelua yhtenäisenä. Näin ollen se toimii järjestön identiteettiä ylläpitävänä käsitteenä. 

Kuten on tullut ilmi, kokonaisvaltaisuus on tähän tarkoitukseen sopivan laaja ja monia 

merkityksiä mahdollistava termi. On tärkeää, että kehityksen määrittäjänä termi 

yhdistää SLS:aa sekulaariin kehitysdiskurssiin. Kokonaisvaltaisuus-termi toimiikin 

siltana SLS:n uskonnollisen luonteen ja sekulaarin kehitysyhteistyödiskurssin välillä. 

Näin ollen se edesauttaa järjestöä toimimaan virallisena kehitysyhteistyöjärjestönä 

ilman että sen tarvitsee tinkiä toimintansa uskonnollisuudesta. Kokonaisvaltaisen 

lähetystyön teologiset painotuserot ja käsitteen monimerkityksisyys, jota järjestön 

tekstit ruokkivat, tarjoavat SLS:lle keinon rakentaa identiteettiään maamme suurimpana 

ja vanhimpana lähetysjärjestönä sekä suurimpana valtion virallista kehitysrahoitusta 

kanavoivana kehitysyhteistyöjärjestönä. 

 

 

7. Pohdintaa jatkotutkimusta varten: Miten lähetysjärjestöjä 

voidaan lähestyä tutkimuksessa? 

 

Tämän työn johdannossa viittasin siihen, kuinka kehitysavussa pyrittiin irtautumaan 

kolonialismin lisäksi perinteisestä kristillisestä hyväntekeväisyysajattelusta, jota myös 

lähetystyöntekijöiden käytännöllisten toimien voi katsoa aikoinaan edustaneen. Esitin 

myös, että toisin kuin kolonialismi lähetystyö jatkui kehitysapuun osittain liittyneenä. 

Tässä työssä olen käsitellyt, mitä tuo liittyminen merkitsee SLS:n kohdalla. Olen 

osoittanut, että SLS:n toimintaa rakennetaan osittain kehitysapujärjestelmän arvojen 

pohjalle, mutta toisaalta jälkimmäisiä tulkitaan uskonnollisista lähtökohdista käsin. 

Olennaista onkin ymmärtää, että eläessään kehitysavun rinnalla lähetystyö on muuttunut 

siinä mielessä, ettei siihen liittyvää käytännöllistä toimintaa voida enää ymmärtää 
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suhteuttamatta sitä sekulaarin kehitysavun kontekstiin. Lähetystyökään ei enää edusta 

”perinteistä kristillistä hyväntekeväisyysajattelua”.  

 

Tässä työssä on tarkasteltu kehitysapujärjestelmän ja lähetystyön vuorovaikutusta 

jälkimäisen näkökulmasta. On kuitenkin tärkeää tutkia myös sitä, miten lähetysjärjestöt 

ja myös muut uskonnolliset toimijat muokkaavat sekulaaria kehitysdiskurssia, sekä 

pohtia millaisia laajempia vaikutuksia tällä on. Työni yhtenä tarkoituksena on ollut sen 

osoittaminen, että lähetysjärjestöt ovat erityisiä kehitysyhteistyötoimijoita johtuen 

niiden sitoutumisesta uskonnon levittämiseen. Työlläni toivon voivani lisätä niitä 

koskevaa ymmärrystä ja tarjota tällä tavalla välineitä niiden tutkimiseen. Kuten 

johdannossa esitin, lähetysjärjestöjä kehitysyhteistyötoimijoina on tutkittu vain vähän. 

Päätänkin tämän tutkielman tuomalla esiin tekijöitä, jotka työni perusteella tulisi ottaa 

huomioon näitä koskevassa tutkimuksessa. Samalla tulen esittäneeksi tämän pohjalta 

muotoutuneen näkemykseni siitä, mitkä ovat uskonnollispohjaisia 

kehitysyhteistyöjärjestöjä käsittelevän tutkimuksen kriittisiä kohtia. Onkin tarpeen 

huomauttaa, että lähetysjärjestöjen erityisyyden painottaminen ei tarkoita etten näkisi 

niitä koskevan tutkimuksen liittyvän muita uskonnollisia ja uskonnollispohjaisia 

järjestöjä koskevaan keskusteluun.  

 

Kuten G. Clarke esittää, ovat lähetysjärjestöt merkittäviä toimijoita kansainvälisessä 

avussa, ja tästä syystä rahoittajilla tulisi olla valmiuksia käydä dialogia niiden kanssa. 

(G. Clarke 2008, 36–37.) Kysymys rahoittajien kyvystä ymmärtää kehitysyhteistyössä 

toimivia lähetysjärjestöjä ja käydä keskustelua näiden kanssa on kiinnostava myös 

tämän työn näkökulmasta. Yhden tutkielmani johtopäätöksenhän voisi hieman 

kärjistäen sanoa olevan se, että yksi Suomen suurimmista kehitysyhteistyöjärjestöistä 

sekä UM:n merkittävä kumppanuusjärjestö tekee kristillistä kehitysyhteistyötä. 

Virallisen rahoituksen kanavoijina lähetysjärjestöt on kyettävä huomioimaan osana 

kansainvälistä kehitysapua. On kuitenkin kyseenalaista, mikä näiden järjestöjen suhde 

tähän järjestelmään on. Kuten tässä työssä on toistuvasti tullut esiin, järjestelmän 

rahoittajat suhtautuvat kielteisesti uskonnon levittämiseen, joka näin ollen muodostaa 

erottavan tekijän lähetysjärjestöjen ja systeemin sekulaarien toimijoiden välille.  
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Uskonnollispohjaisten järjestöjen erityisyyden tunnustaminen haastaa 

kehitysmaatutkimuksen luomaan teoreettisia valmiuksia ymmärtää näiden järjestöjen 

merkitystä kehitysavussa. Tähän haasteeseen vastaaminen onkin aloitettu: 

uskonnollispohjaisia järjestöjä koskevaa tutkimusta on alkanut ilmestyä viime vuosina, 

eli niiden erityisyyden huomioiminen on jo tuottanut tulosta. Jonkinlaisena vaarana 

voisi nyt kuitenkin pitää sitä, että uskonnollispohjaisten järjestöjen keskinäiset erot 

jäävät vaille riittävää tunnustusta. Näitä eroja on tosin jonkin verran pyritty 

huomioimaan, mutta tässä on jääty pitkälti toteamisen tasolle. Uskonnollispohjaisten 

järjestöjen sisäisten erojen vakavasti ottaminen vaatii kykyä ymmärtää niiden 

uskonnollisia ja teologisia taustoja. Tämä on käynyt ilmi työssäni, sillä olen osoittanut, 

että yksittäinen järjestö soveltaa kehitysdiskurssin teemoja ja arvoja omista 

lähtökohdistaan käsin. Mikäli katsotaan, kuten esimerkiksi Berger ja G. Clarke tekevät, 

että uskonnolliset järjestöt muokkaavat esimerkiksi YK:n konferensseissa muodostuvaa 

diskurssia niin on kyettävä ymmärtämään niitä lähtökohtia, joista käsin tämä 

muokkaaminen tapahtuu.  

 

Työni osoittaa siis, että on kiinnitettävä huomiota siihen, kuinka jokainen järjestö 

osallistuu kehitysapudiskurssiin luomalla oman tulkintansa siinä esiintyvistä arvoista. 

Uskonnolliset järjestöt tekevät tämän luonnollisesti uskonnollisista lähtökohdista käsin. 

Näiden järjestöjen kenttä on kuitenkin niin laaja, ettei uskonnon vaikutuksesta niiden 

toiminnassa voida esittää mitään yleisesti pätevää. Niiden tulkinnat toimintaansa 

ohjaavista arvoista riippuvat jokaisen ”yksilöllisestä” identiteetistä, jonka 

muotoutumiseen vaikuttavat järjestön uskonnolliset juuret. Etenkin lähetysjärjestöjen 

kohdalla on välttämätöntä ymmärtää teologinen tausta, josta ne nousevat sekä kyetä 

seuraamaan teologista keskustelua, jota niiden sisällä jatkuvasti käydään. Vaikka tässä 

tutkielmassa on keskitytty vain yhden järjestön analysoimiseen, on kuitenkin käynyt 

ilmi, että jo kristillisten lähetysjärjestöjen sisällä erot ovat suuria ja johtuvat erilaisista 

teologisista näkemyksistä. Sikäli kun uskonto vaikuttaa myös muiden uskonnollisten ja 

uskonnollispohjaisten järjestöjen työhön, vaatii niidenkin ymmärtäminen jonkinlaista 

kosketusta teologisiin kysymyksiin. 

 

Kaikkia uskonnollisia järjestöjä koskevassa tutkimuksessa on otettava huomioon se, että 

järjestöt ovat keskenään hyvin erilaisia. Tässä tutkielmassa on hyödynnetty 
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näkökulmaa, joka pyrkii ymmärtämään uskonnollista järjestöä sen itseymmärryksestä 

käsin. Myös Julia Berger pitää itseymmärrystä tutkimuksensa lähtökohtana, sillä hänen 

mukaansa uskonnollinen järjestö tulee määritellä sen perusteella, pitääkö järjestö itseään 

sellaisena. Tärkeää Bergerin tutkimuksessa on kiinnittää huomiota siihen, ettei tämä 

määritelmä yksinään kerro vielä paljoakaan järjestöstä; Bergerin tutkimat järjestöt 

kuvailivat uskonnon merkitystä identiteetissään hyvin eri tavoin. (Berger 2003 21.)  

Tästä näkökulmasta ajateltuna yksi tärkeä ja hedelmällinen tapa ymmärtää uskonnollisia 

järjestöjä on syventyä siihen, millaisen merkityksen nämä järjestöt antavat uskonnolle, 

ja miten ne käsittelevät sitä osana identiteettiään.  

 

Työssäni olen osoittanut, että SLS:n identiteetti kehitysyhteistyötä tekevänä 

lähetysjärjestönä rakentuu tulkintaprosessille, jossa se integroi sekulaarin 

kehitysdiskurssin arvoja osaksi uskonnollista identiteettiään. Järjestö osallistuu 

sekulaariin kehitysdiskurssiin ja puhuttelee sen tähden kehitysyhteistyöyleisöä 

uskottavalla tavalla. Tämä ei kuitenkaan muodosta uhkaa SLS:n uskonnolliselle 

identiteetille, sillä kokonaisvaltaisuuden-käsitteellä se kykenee luomaan yhtenäisyyttä 

käyttämiensä sekulaarin ja uskonnollisen diskurssin välille. Uskonto toimii siis 

sekulaarin kehitysdiskurssin tulkinnan lähtökohtana, jonka myötä jälkimmäisen arvot 

liitetään osaksi lähetystyötä. Näin ollen SLS:n identiteetin rakentuminen on prosessi, 

jossa kohtaavat uskonnollinen ja sekulaari diskurssi, ja jossa jälkimmäisen arvot 

liitetään vahvasti kristilliseen tulkintahorisonttiin. SLS:n ollessa sekä merkittävä 

lähetys- että kehitysyhteistyöjärjestö voidaan olettaa, että tällä prosessilla on vaikutusta 

myös järjestön ulkopuolella. Järjestön tapa käyttää ja yhdistää uskonnollista sekä 

sekulaaria kehitysyhteistyökieltä saattaa vaikuttaa sekä kehitystä että lähetystyötä 

koskevaan ajatteluun. Näiden mahdollisten laajojen vaikutusten selvittämiseksi on 

tutkittava enemmän sekä SLS:n että muiden kehitysyhteistyötä tekevien 

lähetysjärjestöjen itseymmärrystä ja toimintaa.        
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8. Liitteet 

Liite 1. G. Clarke: Uskonnollispohjaiset järjestöt  
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2. Toiminnan ulottuvuudet materiaalissa 

Liite 2.1. Vuosikirjat 2004–2010 

Motiivit Tavoitteet Seuraukset 

 

Jumalan rakkaus 

 

evankeliumin julistaminen 

kaikille/ uskon 

leviäminen/vastuu kirkon 

lähetyksestä 

 

hyvinvoivien vastuu 

köyhistä 

 

Jumalan evankeliumi 

 

ihmisten ongelmat ovat 

myös kirkon ongelmia 

 

pyyntö, tarve 

 

lähetysseuran tehtävä: 

rinnalla kulkeva kumppani 

 

evankeliumin 

kokonaisvaltaisuus/julistukse

n ja palvelun 

yhteenkuuluminen 

 

näky Jumalalta 

 

 

rauha 

 

tavoittaa ne, jotka eivät 

tunne Kristusta 

 

taata Jumalan 

luomistyön toteutuminen 

 

köyhyyden poistaminen 

 

YK:n 

vuosituhattavoitteet 

 

Suomen hallituksen 

tavoitteet 

 

maiden omat kansalliset 

kehitystavoitteet 

 

ihmisten elämään 

vaikuttaminen 

 

auttaa saavuttamaan 

huumeeton elämä 

 

auttaa narkomaaneja 

saavuttamaan 

uudenlainen elämä 

ohjeenaan Raamattu 

 

narkomaanien paluu 

yhteiskuntaan 

 

äitien ja lasten terveys 

 

kirkon kasvu 

 

ihmisen henkinen, 

hengellinen ja 

aineellinen hyvinvointi  

 

naisten koulutus  

 

oikeudenmukainen 

yhteiskunta/yhteiskunnalline

n tasa-arvo 

 

kirkon kasvu 

 

kätilöiden koulutus ja 

rokotusohjelmat 

 

kristittyjen ja muslimien 

välisten ennakkoluulojen 

väheneminen 

 

narkomaanien toipuminen 

 

kulttuurien säilyminen 

 

naisten aseman 

kohentuminen 

 

aids-potilaat saneet 

ihmisarvon 

 

koulutustason nousu 

 

toimeentulon kohentuminen 

 

kansalaisyhteiskunnan 

vahvistuminen 

 

vammaisten aseman 

parantuminen/kuurojen 

opiskelumahdollisuuksien 

paraneminen 

 

eroosion väheneminen 

 

kirkon kyky rakentaa 

yhteiskuntaa 

 

maiden taloudellinen 

kilpailukyky kasvaa 
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köyhyyden 

vähentäminen  

 

diakonian vakiintuminen 

osaksi kristillisten 

yhteisöjen elämää  

 

kehitys 

 

itsenäisten kirkkojen 

syntyminen 

 

yhteiskunnallinen kehitys 

 

lähetystyön edellytysten 

paraneminen 

 

Hiv tartuntojen ehkäisy 

 

Hiviä kantavia ja aids-

potilaita kohtaan 

osoitetun epäluulon ja 

häpeän vähentäminen 

 

vahvistaa paikallisia 

resursseja 

 

veden saatavuuden 

turvaaminen  

 

viljelymenetelmien 

kehittäminen 

 

kirkon talouden 

vahvistaminen 

 

voimaannuttaminen 

 

ympäristön tilan 

kohentaminen/kestävä 

kehitys/ympäristöajattelu

n vahvistaminen 
 

 

suvaitsevaisuuden 

lisääntyminen 

 

terveydenhuollon 

omaehtoisuuden 

kehittyminen 

 

paikallisen omistajuuden 

kehittyminen 

 

perheväkivallan ja 

alkoholismin väheneminen 

 

seurakunnan näkyvyyden 

kasvaminen 

 

tyytyväisyys avioliitoissa 

lisääntynyt 

 

ihmisen henkinen, 

hengellinen ja aineellinen 

hyvinvointi  

 

naisten koulutus  

 

köyhyyden väheneminen  

 

diakonian vakiintuminen 

osaksi kristillisten yhteisöjen 

elämää  
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Liite 2.2. Kehitysyhteistyön ohjelma 

Motiivit Tavoitteet Seuraukset 

 

kristillinen usko ja 

lähimmäisen rakkaus 

 

SLS:n perustehtävä ja 

strategia 

 

kokonaisvaltainen 

ajattelu 

 

vuosituhattavoitteet 

 

paikalliset tarpeet 

 

 

ihmisarvon ja 

oikeudenmukaisuuden 

edistäminen 

 

globaalin kumppanuuden 

luominen 

 

parantaa köyhien maiden 

heikoimpien asemaa 

 

vahvistaa SLS:n ja sen 

kumppaneiden kykyä ja 

motivaatiota kehityksen 

edistämisessä 

 

paikallisen osaamisen 

vahvistaminen 

 

kirkkojen tukeminen 

 

kansalaisjärjestöjen 

tukeminen 

 

Suomen valtion 

kehitysyhteistyön periaate ja 

linjaukset 

 

sukupuolten välinen tasa-

arvo 

 

hakeutua uusien 

ihmisryhmien pariin ja 

uusille alueille 

 

kehitysyhteistyökapasiteetin 

ja -osaamisen kehittäminen 

 

vahvistaa humanitaariseen 

apuun liittyviä valmiuksia 

 

yhteisöjen taloudellisen 

pohjan vahvistaminen 

 

 

vahvistaa toivon näköaloja 

ihmisten keskellä 

 

luonut suomalaista lähetys 

ja kehitysyhteistyön 

tukiverkostoa 

 

vahvistanut suomalaisia 

kehitysmaasuhteita ja 

kansainvälisyyskasvatusta 
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rauhan ja sovinnon 

edistäminen  

 

 

Liite 2.3. Y.U. asiakirja 

Motiivit Tavoitteet Seuraukset 

 

kutsu viedä evankeliumia 

siitä osattomille 

julistuksen ja palvelun 

avulla 

 

Kristuksen rakkaus 

 

Jeesuksen esimerkki 

 

Jumalan pelastava 

toiminta 

 

 

 

ihmisten auttaminen 

 

ihmisen kaikinpuolinen 

vapauttaminen elämää 

tuhoavien voimien vallasta 

 

henkilökohtaisen uskon 

herääminen, kaste ja 

seurakunnan syntyminen, 

tai kirkon yhteydestä 

irtaantuneiden palaaminen 

 

paikallisseurakunnan 

diakonian tukeminen 

 

kehityksen tukeminen 

 

ihmisarvon ja –oikeuksien 

turvaaminen 

 

naisten ja lasten aseman 

parantaminen 

 

epäkohtien korjaaminen 

yhteiskunnassa 

 

SLS:n kansainvälisyyden ja 

syrjinnän ehkäisyyn 

tähtäävä yhteiskunnallinen 

 

kirkon kansainvälistyminen 
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rooli 

 

Jumalan valtakunta 

 

Kristuksen toinen tuleminen 

 

uskon tulkinnan 

kontekstualisointi 

yhteyden syntyminen 

Jumalan ja ihmisen välille 

 

hyvien suhteiden 

rakentaminen kirkkojen 

välille 

 

luterilaisten kirkkojen ja 

lähetysjärjestöjen yhteistyön 

rakentaminen 
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Liite 3. Yhteinen Usko -asiakirjan sisältö 

S I S Ä L LYSLUETTELO 
ESIPUHE 

1. JOHDANTO  

2. SUOMEN LÄHETYSSEURAN TEOLOGISET PERIAATTEET  

2.1. Jumalan lähetys maailmassa  

2.2. Lähetys kirkon ja kristityn identiteetin osana  

2.3. Uskon ja kulttuurin vuorovaikutus  

2.4. Kokonainen evankeliumi koko ihmiselle ja koko maailmalle  

3. SUOMEN LÄHETYSSEURAN ITSEYMMÄRRYS JA IDENTITEETTI  

3.1. Suomen Lähetysseura luterilaisen kirkon lähetysjärjestönä 

3.2. Lähetystyö kirkon ja kristittyjen yhteisenä todistuksena  

3.3. Hengellisen uudistumisen merkitys Suomen Lähetysseuralle  

4. SUOMEN LÄHETYSSEURAN YHTEISTYÖPERIAATTEET  

4.1. Suomen Lähetysseura lähetysyhteistyössä  

4.2. Suomen Lähetysseuran yhteistyön periaatteet  

4.3. Lähetystyöntekijän rooli  

5. SUOMEN LÄHETYSSEURAN HAASTEET UUDEN VUOSISADAN ALUSSA 

5.1. Lähetys ja länsimaisten kirkkojen uudistuminen 

5.2. Lähetyksen uudet verkostot  

5.3. Missionaaristen kirkkojen synty ja vahvistuminen  

5.4. Evankeliomistehtävän velvoittavuus ja uskottavuus 

5.5. Uskontojen kohtaaminen ja uskontoteologia  

5.6. Teologinen koulutus ja teologiset seminaarit  

5.7. Diakonia ja lähetyksen yhteiskunnallinen tehtävä  

Liitetiedot: 

1. Suomen Lähetysseuran työ  

2. Suomen Lähetysseuran tarkoitus  

3. Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetystyö ja Kirkon Ulkomaanapu  

4. Suomen Lähetysseuran työ, kartta  
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9. SLS:n oma kirjallinen aineisto 

 

Suomen Lähetysseura 2001. Yhteinen usko- yhteinen tehtävä. Suomen Lähetysseuran 

teologiset periaatteet ja yhteistyön linja 2001.  https://mission-fi 

bin.directo.fi/@Bin/14358dbcda85a13049efcb4f7d3de792/1345810223/application/pdf/

64243/yhteinen_usko.pdf (viitattu 01.06.2011) 

 

Suomen Lähetysseura. 2004. Vuosikirja 2004. Saarijärvi. Suomen Lähetysseura. 

 

Suomen Lähetysseura. 2005. Vuosikirja 2005. Saarijärvi. Suomen Lähetysseura. 

 

Suomen Lähetysseura. 2006a. Vuosikirja 2006. Saarijärvi. Suomen Lähetysseura. 

 

Suomen Lähetysseura. 2006b. Suomen Lähetysseuran kehitysyhteistyön ohjelma 

vuosille 2007–2010. Helsinki.Suomen Lähetysseura.  

 

Suomen Lähetysseura. 2007. Vuosikirja 2007. Saarijärvi. Suomen Lähetysseura. 

 

Suomen Lähetysseura. 2008. Vuosiraportti 2007. Saarijärvi. Suomen Lähetysseura. 
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Suomen Lähetysseura. 2010. Vuosiraportti 2009. Lahti. Suomen Lähetysseura. 

 

Suomen Lähetysseura. 2011a. Vuosiraportti 2010. Helsinki. Suomen Lähetysseura. 

 

Suomen Lähetysseura. 2011b. Strategia 2010–2015. http://mission-fi-

bin.directo.fi/@Bin/a1ef3b50061397cb924df7625571f9aa/1346228889/application/pdf/

4587472/Strategiavihko%20yleinen.pdf (viitattu 01.06.2011). 

 

 

 

https://mission-fi/
mailto:bin.directo.fi/@Bin/14358dbcda85a13049efcb4f7d3de792/1345810223/application/pdf/64243/yhteinen_usko.pdf
mailto:bin.directo.fi/@Bin/14358dbcda85a13049efcb4f7d3de792/1345810223/application/pdf/64243/yhteinen_usko.pdf
http://mission-fi-bin.directo.fi/@Bin/a1ef3b50061397cb924df7625571f9aa/1346228889/application/pdf/4587472/Strategiavihko%20yleinen.pdf
http://mission-fi-bin.directo.fi/@Bin/a1ef3b50061397cb924df7625571f9aa/1346228889/application/pdf/4587472/Strategiavihko%20yleinen.pdf
http://mission-fi-bin.directo.fi/@Bin/a1ef3b50061397cb924df7625571f9aa/1346228889/application/pdf/4587472/Strategiavihko%20yleinen.pdf


106 

 

10. Kirjallisuus 

 

Ahonen Risto, 2000. Lähetys uudella vuosituhannella Maailmanlähetyksen teologiset 

perusteet. Saarijärvi. Suomen Lähetysseura.  

 

Alasuutari Pentti,  1994. Laadullinen Tutkimus. Tampere. Vastapaino. 

Aristoteles, 1997. Teokset. Osa 9, Retoriikka; Runousoppi (suom. Paavo Hohti ja Päivi 

Myllykoski). Helsinki. Gaudeamus.  

 

Aro Jari, 1999. Sosiologia ja kielenkäyttö. Retoriikka, narratiivi, metafora. Tampere. 

Acta Universitatis Tamperensisi 654.   

 

Austin John L., 1962. How To Do Things With Words. Cambridge, MA. Harvard 

University Press. 

 

Berger Julia, 2003. Religious Nongovernmental Organizations: An Exploratory 

Analysis. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations 

14(1): 15–39.  

 

Blomstedt Jan, 2003. Retoriikkaa epäilijöille. Helsinki. Loki. 

 

Bornstein Erica, 2005. The Spirit of Development: Protestant NGOs, Morality and 

Economics in Zimbabwe. Stanford. Stanford University Press. 

 

Clarke Matthew, 2011. Development and Religion: Theology and Practice. Cheltenham, 

UK ; Northampton, MA. Edward Elgar. 

 

Clarke Gerard, 2006. Faith matters: faith-based organizations, civil society and 

international development. Journal of international development 18(6): 835–848.  

 

Clarke Gerard, 2007. Agents of transformation? Donors, faith based organizations and 

international development. Third World Quarterly 28(1): 77–96.  



107 

 

 

Clarke Gerard, 2008. Faith-Based Organizations and International Development: An 

Overview. Teoksessa Gerard Clarke ja Michael Jennings (toim.): Development, civil 

society and faith-based organizations: bridging the sacred and the secular. 

Basingstoke. Palgrave Macmillan: 17–42.  

 

Clarke Gerard ja Jennings Michael, 2008. Introduction. Teoksessa Gerard Clarke ja 

Michael Jennings (toim.): Development, civil society and faith-based organizations: 

bridging the sacred and the secular. Basingstoke. Palgrave Macmillan: 1–6. 

 

Eskola Jari, 2007. Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat. Laadullisen aineiston 

analyysi vaihe vaiheelta. Teoksessa Juhani Aaltola ja Raine Valli (toim.): Ikkunoita 

tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä. PS-Kustannus: 133–157.  

 

Eskola Jari ja Suoranta Juha, 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. Tampere. 

Vastapaino. 

 

Fairclough Norman, 1992. Discourse and social change. Cambridge. Polity Press. 

 

Ferris Elizabeth, 2005. Faith-based secular humanitarian organizations. International 

Review of the Red Cross, 87(858): 311–325. 

 

Frank David A., 1998. Dialectical Rapprochement in the New Rhetoric. Argumentation 

and Advocacy, 34: 111–127. 

 

Frank David A., 2004. Argumentation Studies in the Wake of the New Rhetoric. 

Argumentation and Advocacy, 40: 267–283. 

 

Gioia Dennis A., Schultz Majken ja Corley Kevin G., 2004. Organizational Identity, 

Image, and Adaptive Instability. Teoksessa Mary jo Hatch ja Majken Schultz (toim.): 

Organizational Identity, A Reader. Oxford. Oxford University Press. 

 

https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20120627113804&PID=jYyMFwoD2txTy8M4QjDszV0SQ88I&SA=Development,+civil+society+and+faith-based+organizations+:+bridging+the+sacred+and+the+secular+/
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20120627113804&PID=jYyMFwoD2txTy8M4QjDszV0SQ88I&SA=Development,+civil+society+and+faith-based+organizations+:+bridging+the+sacred+and+the+secular+/
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20120627113804&PID=jYyMFwoD2txTy8M4QjDszV0SQ88I&SA=Development,+civil+society+and+faith-based+organizations+:+bridging+the+sacred+and+the+secular+/
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20120627113804&PID=jYyMFwoD2txTy8M4QjDszV0SQ88I&SA=Development,+civil+society+and+faith-based+organizations+:+bridging+the+sacred+and+the+secular+/
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20120627113804&PID=jYyMFwoD2txTy8M4QjDszV0SQ88I&SA=Development,+civil+society+and+faith-based+organizations+:+bridging+the+sacred+and+the+secular+/


108 

 

Haapanen Pirkko, 1998. Roomalaisten korkein taito. Johdanto antiikin retoriikkaan. 

Teoksessa Kari Palonen ja Hilkka Summa (toim.): Pelkkää retoriikkaa. Tampere. 

Vastapaino: 23–50. 

 

Hakkarainen Outi ja Kontinen Tiina, 2007. Kansalaisyhteiskunta – ihmelääkkeestä 

uusiin mahdollisuuksiin. Teoksessa Juhani Koponen, Jari Lanki ja Anna Kervinen 

(toim.): Kehitysmaatutkimus. Johdatus perusteisiin. Helsinki. Gaudeamus: 307–333. 

 

Hatch Mary ja Schultz Majken, 2002. The Dynamics of Organizational Identity. Human 

Relations, 55: 989–1018. 

 

Hearn Julie, 2002. The Invisible NGO: Us Evangelical Mission in Kenya. Journal of 

Religion in Africa, 32.1: 32–56. 

 

Hilhorst Thea, 2007. The Art of NGO-ing: Everyday Practices as Key to Understanding 

Development NGOs. Teoksessa Paul Opoku-Mensah, David Lewis ja Terje Tvedt 

(toim.): Reconceptualising NGOs and Their Roles in Development: NGOs, Civil Society 

and the International Aid System. Aalborg. Aalborg University Press: 267–326. 

 

Hofer Katharina, 2003. The Role of Evangelical NGOs in International Development: A 

Comparative Case Study of Kenya and Uganda. Afrika Spectrum 38(3): 375-398. 

 

Hovland Ingie, 2008. Who´s Afraid of Religion? Tensions between ‘Mission’ and 

‘Development’ in the Norwegian Mission Society. Teoksessa Gerard Clarke ja Michael 

Jennings (toim.): Development, civil society and faith-based organizations: bridging the 

sacred and the secular. Basingstoke. Palgrave Macmillan: 171–186.  

 

Hämäläinen Arto, 2005. Leadership: The Spirit and The Structure. Missiological 

Perspectives for Designing Church and Mission Bodies. Helsinki. Fida International.  

 

James Rick, 2009. What is Distinctive About FBOs? How European FBOs define and 

operationalise their faith. Praxis Paper 22.  

http://www.google.fi/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Opoku-Mensah%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.fi/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Lewis%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.fi/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Terje+Tvedt%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20120627113804&PID=jYyMFwoD2txTy8M4QjDszV0SQ88I&SA=Development,+civil+society+and+faith-based+organizations+:+bridging+the+sacred+and+the+secular+/
https://helka.linneanet.fi/cgi-bin/Pwebrecon.cgi?SC=Title&SEQ=20120627113804&PID=jYyMFwoD2txTy8M4QjDszV0SQ88I&SA=Development,+civil+society+and+faith-based+organizations+:+bridging+the+sacred+and+the+secular+/


109 

 

http://www.intrac.org/data/files/resources/482/Praxis-Paper-22-What-is-Distinctive-

About-FBOs.pdf (viitattu 01.06.2011).  

 

Kiviniemi Kari, 2007. Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa Juhani Aaltola ja 

Raine Valli (toim.): Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Jyväskylä. PS-Kustannus: 68–84. 

 

Koponen Juhani, 2007. Kehityksen merkitykset. Teoksessa Juhani Koponen, Jari Lanki 

ja Anna Kervinen (toim.): Kehitysmaatutkimus. Johdatus perusteisiin. Helsinki. 

Gaudeamus: 49–64 

 

Kunnas Ismo, 1993. Valtion tuki Suomen Lähetysneuvoston jäsenjärjestöille 

kehitysyhteistyöhön vuoteen 1991 asti. Kirkkososiologian pro gradu -tutkielma. 

Helsingin yliopisto.   

 

Kuusisto Riikka, 1998. Sodan retoriikasta. Persianlahden ja Bosnian konfliktit läntisten 

suurvaltajohtajien lausunnoissa. Teoksessa Kari Palonen ja Hilkka Summa (toim.): 

Pelkkää retoriikkaa. Tampere. Vastapaino: 267–291. 

 

Lehtonen Tuomas M.S., 2000. Hopeamarkkojen evankeliumi: kirjoituksia 

sydänkeskiajan kulttuurihistoriasta. Helsinki. WSOY. 

 

Lounela Jaakko, 2007. Mission and Development. Finnish Pentecostal, Lutheran and 

Orthodox Mission Agencies in Development Work in Kenya 1948–1989. Åbo. Åbo 

Akademis Förlag. 

 

Löytty Olli, 2006. Ambomaamme. Suomalaisen lähetyskirjallisuuden me ja muut. 

Tampere. Vastapaino. 

 

Onali Anja, 2005. Kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyön rahoitus – renki vai isäntä? 

Teoksessa Outi Hakkarainen ja Anja Onali (toim.): Suomi ja köyhdytetyt: 

kehitysmaaliike vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä. Like: 20–37.   

 

Perelman Chaïm, 1996. Retoriikan valtakunta. Tampere. Vastapaino. 

http://www.intrac.org/data/files/resources/482/Praxis-Paper-22-What-is-Distinctive-About-FBOs.pdf
http://www.intrac.org/data/files/resources/482/Praxis-Paper-22-What-is-Distinctive-About-FBOs.pdf


110 

 

 

Salamon Lester M., 1994. The Rise of the Nonprofit Sector. Foreign Affairs 73(4): 109–

122. 

 

Sachs Wolfgang, 1992. Introduction. Teoksessa Wolfgang Sachs (toim.): The 

Development Dictionary. A Guide to Knowledge as Power. London. Zed Books: 1–5.   

 

Summa Hilkka, 1998. Kolme näkökulmaa uuteen retoriikkaan. Burke, Perelman, 

Toulmin ja retoriikan kunnianpalautus. Teoksessa Kari Palonen ja Hilkka Summa 

(toim.): Pelkkää retoriikkaa. Tampere. Vastapaino: 51–83. 

 

Tuomi Jouni ja Sarajärvi Anneli, 2002. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 

Jyväskylä. Tammi.  

 

Tvedt Terje, 2007. Development NGOs Revisited: A New Research Agenda. Teoksessa 

Paul Opoku-Mensah, David Lewis ja Terje Tvedt (toim.): Reconceptualising NGOs and 

Their Roles in Development: NGOs, Civil Society and the International Aid System. 

Aalborg. Aalborg University Press: 25–54. 

 

Tönnessen  Aud V., 2007. Faith-based NGOs in International Aid: Humanitarian 

Agents or Missionaries of Faith? Forum for Development Studies, 34: 323–342. 

 

Viitanen Marita, 2005. Diskurssianalyyttinen selvitys Suomen Lähetysseuran 

Kehitysyhteistyöpuheesta vuoden 2000 Suomen Lähetyssanomissa. Sosiologian pro 

gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

http://www.google.fi/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Opoku-Mensah%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.fi/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22David+Lewis%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.fi/search?hl=fi&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Terje+Tvedt%22&source=gbs_metadata_r&cad=3

