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Saavuttamattomat kansanryhmät 

Lähetyksen kielenkäytössä kuulee ajoittain käsitteen “saavuttamattomat kansan-

ryhmät” (Unreached People Groups). Käsite esiintyy myös Suomen Vapaakirkon lä-

hetysstrategiassa. Siinä todetaan, että ”lähetystyömme kohteena ovat erityisesti ne 

saavuttamattomat kansanryhmät, joissa seurakunta ei ole vielä saanut jalansijaa. 

Näin teemme osuutemme Jumalan lähetystehtävässä, joka tähtää Jeesuksen tunne-

tuksi tekemiseen kautta maailman.” Ja lisäksi, että viemme yhteistyökumppaneiden 

kanssa hyvää sanomaa ensisijaisesti vähiten evankelioiduille kansanryhmille, kään-

nämme Raamattua niiden kielille ja teemme lukutaitotyötä. 

 

Saavuttamattomat kansanryhmät -käsitteen avulla pyritään ymmärtämään maailman 

väestön jakautumista erilaisiin kansallisiin, kielellisiin, kulttuurisiin ja historiallisiin ryh-

miin ja näiden ryhmien suhdetta evankeliumiin. Käsite liittyy siis maailman evankelioin-

tiin ja erityisesti kristillisen seurakunnan perustamiseen tai istuttamiseen. Saavutta-

mattomassa kansaryhmässä on siis perimmäisesti kysymys siitä, onko evankeliumi Jee-

suksen sovitustyöstä saavuttanut jollakin alueella asuvan kansan tai kansanryhmän ja 

onko evankeliumin julistuksen vaikutuksesta syntynyt kristillistä seurakuntaa. Tämän 

kartoittamisen avulla voidaan suunnitella ja kohdentaa lähetystehtävän toteuttamista. 

 

Onko riittävästi samanlaisuutta? 

Lähetystyön suunnittelun kannalta on tärkeä miettiä, onko perusteltua olettaa, että 

tietyn kansanryhmän elämäntapa, kulttuuri ja kieli on riittävän samaa, jotta heillä olisi 

mahdollisuus toteuttaa kristillistä elämää samassa seurakunnassa. Kansanryhmäksi 

määritellyllä ryhmällä täytyy olla riittävässä määrin tätä samanlaisuutta. Käsitteen 

avulla pyritään siis selventämään niitä etnisiä, kielellisiä ja kulttuurisia rajoja, joiden 

perusteella mahdollistetaan tuloksellinen evankeliointi, joka tähtää seurakunnan syn-

tymiseen ja moninkertaistumiseen. Mikäli kansanryhmien rajoja ei riittävästi tunniste-

ta, saatetaan olettaa esim. maantieteellisten rajojen perusteella, että jokin tietty kan-

sanryhmä on evankeliumin piirissä, vaikka se ei todellisuudessa sitä olisikaan. Tästä 

seuraa, että lievimmissä tapauksissa lähetystyö on tuloksetonta ja sillä saatetaan aihe-

uttaa uusille kristityille sellaisia kohtuuttomia kulttuurisia taakkoja ja jännitteitä, jotka 

sitten taas puolestaan estävät evankeliumin etenemisen. 

 

Ymmärtämisen ja hyväksymisen ongelmat 

Eräs kansanryhmän määritelmä sanookin, että evankelioinnin tarkoitusperistä käsin 

tarkasteltuna kansanryhmä on se laajin ryhmä, jossa evankeliumi voi levitä seurakun-

nan istuttamisliikkeenä ilman että törmätään käsittämisen tai hyväksymisen muurei-

hin. Tai toisaalta voidaan määritellä kansanryhmä käsittämään kaikki ne siihen kuulu-

vat yksilöt, jotka ymmärtävät toisiaan kohtuullisen helposti eikä heillä ole sellaisia hen-

kisiä esteitä, jotka kahlehtisivat evankeliumin välittämisen eteenpäin.   

 

Näin ollen maailman evankelioinnissa, jonka tähtäyspiste on seurakunnan perustami-

nen, voidaan todeta kaksi suurta ongelma-aluetta. Toinen on ymmärtämisen alue ja 

toinen hyväksymisen alue. On kansanryhmiä, joissa evankeliumi kyllä ymmärretään, 

mutta ei haluta ottaa vastaan ja toisaalta kansanryhmiä, joissa evankeliumia ei ymmär-

retä ja siksi ei voida olettaa, että se saa vastakaikua. Kansanryhmien tunnistaminen ja 
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sen mukaan toimiminen poistaa kohtuuttomat ymmärtämisen esteet ja evankeliumin 

vastaanottamisen tielle tulevat kulttuurista johtuvat hyväksymisen esteet, esimerkiksi 

joku ei halua omaksua länsimaista uskontoa jne.  

 

Kansanryhmä käytännön evankelioinnin näkökulmasta 

Lisäksi voidaan todeta, että kansanryhmä missiologisena käsitteenä voi kuvata sekä 

pientä homogeenista (kulttuurisesti, kielellisesti jne. yhtenäistä) ryhmää että suurem-

paa maantieteellis-poliittista kokonaisuutta eli kansaa, jossa riittävässä määrin on sa-

mankaltaisuutta historian, kielen, kulttuurin ja uskonnon suhteen. Intia esimerkiksi on 

maana ja alueena valtava. Silti se voi olla esimerkki tällaisesta suuremmasta kansan-

ryhmästä, jossa etniset juuret, perinteinen kastijako, uskonnollinen perinne (hindulai-

suus) ja yhteinen historia yms. muodostavat riittävän perustan yhteisymmärrykselle. 

Mutta samalla kuitenkin yksi olennainen tekijä puuttuu Intian tapauksessa. Se on yh-

teinen kieli. Intiassa puhutaan äidinkielinä useita satoja kieliä, joista 24:ää kieltä puhuu 

kutakin yli miljoona ihmistä ja lisäksi 114:ää kieltä puhuu kutakin yli 10,000 ihmisen 

ryhmä. Mitä haluan tällä sanoa? Sitä, että kansanryhmä käsitteenä ei voi olla vain aka-

teeminen, vaan se tulee ymmärtää käytännön evankelioinnin näkökulmasta. Oma 

työmme Intiassa on ensisijaisesti rajoittunut äidinkielenään nepalia puhuvaan väes-

töön. Intiassa sen muodostaa yhden kansanryhmän. 

 

Tärkeää on kuulla sanoma sydämen kielellä 

Kansaryhmän synonyyminä käytetään joissakin missiologisissa tutkimuksissa käsitettä 

etninen ryhmä. On huomioitava, että historiallisista syistä sama etninen ryhmä voi 

esiintyä monessakin maassa ilman, että heillä on mahdollisuutta olla tekemisissä tois-

tensa kanssa.  Evankeliumin kannalta niiden saavuttaminen on suunniteltava erillisinä 

projekteina ja niitä tulee käsitellä erillisinä kansanryhminä. 

 

Asiaa voisi kuvata myös kotoisella esimerkillä täältä Hankoniemeltä. Kulttuurin ohella 

kieli on eräs tärkeä tekijä kansanryhmää määritellessä. Jos mielimme saavuttaa hanko-

laisia, meidän on ensin määriteltävä Hangossa asuvat kansanryhmät. Havaitsemme 

melko pian, että täällä asuu sekä suomen että ruotsinkielistä väestöä. Evankelioimisen 

kannalta on tärkeää, että jokainen voi kuulla sanoman sydämensä kielellä eli äidinkie-

lellä. Uskoon tulleiden kokoaminen seurakunnaksi ja seurakunnan opettamis- ja muun 

toiminnan toteuttaminen vaatii jommankumman kielen valitsemista tehtävän toteut-

tamisen kieleksi. Näin tuloksellisen evankelioinnin toteuttaminen, kun sen päämääränä 

on seurakunnan syntyminen ja uskovien varustaminen jatkamaan evankeliumin työtä, 

edellyttää tietyn kansanryhmän ja sen kielellisen edellytysten tunnistamista ja toimi-

mista sen mukaan.     

 

Kansanryhmä-käsitteen rinnalle luotu vielä tarkemmin yksilöiviä käsitteitä kuten ”hen-

genheimolaisuus t. sukulaisuusryhmä” (Affinity Bloc). Tällä käsitteellä pyritään kuvaa-

maan tietyssä kansaryhmässä olevia tiiviimpiä ryhmittymiä, joilla on riittävästi sellaista 

”hengenheimolaisuutta” tai yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, että sitä voidaan lähestyä 

evankelioinnin näkökulmasta yhtenä ryhmänä ja että heillä on riittävästi ”sukulais-

sieluisuutta”, että he voisivat tulla toimeen samassa seurakunnassa ilman ylipääsemät-

tömiä kulttuurista ja tavoista johtuvia käytännön ongelmia.  
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Mikä on saavuttamaton kansanryhmä? 

Kiinnostava kysymys on, mikä tekee jostain kansanryhmästä saavuttamattoman ja mi-

ten se voidaan mitata. Saavuttamattomalla kansanryhmällä tarkoitetaan kansanryh-

mää, jossa ei ole maassa syntynyttä syntyperäistä seurakuntaa, jolla olisi riittävästi 

henkilö- ja muita resursseja oman kansanryhmän voittamiseksi Kristukselle ja joka 

koostuu tämän kyseisen ryhmän ihmisistä. Näin ollen saavuttamattomuus liittyy myös 

evankelioimattomuuteen ja passiivisuuteen. Saavuttamattomuudessa ei ole ainoastaan 

kysymys staattisesta, muodollisesta kristillisyyden esiintymisestä vaan elävästä laaje-

nevasta työstä ihmisten saavuttamiseksi ja seurakuntien perustamiseksi. Vastaavasti 

saavutettu kansanryhmä on sellainen, jonka keskellä on elävä ja toimiva syntyperäinen 

seurakunta, joka tavoittaa aktiivisesti oman kansanryhmän väkeä ja perustaa sen kes-

kelle seurakuntia. 

 

Missä ja kuinka paljon heitä on? 

Globaalisti ajatellen evankeliumilla saavuttamattomia kansanryhmiä on vähintään 

7,000 (joidenkin laskelmien mukaan jopa puolet enemmän eli 14,000.) Researches of 

the U.S. Center for World Mission on päätynyt keskiarvoon 10,000. Kaikki tutkijat ovat 

yhtä mieltä, että näistä ryhmistä valtaosa löytyy ns. 10/40 ikkunan alueelta. Tämä alue 

kattaa Afrikasta ja Aasiasta ne alueet, joiden äärirajat ulottuvat päiväntasaajan poh-

joispuolella 10 ja 40 leveysasteiden välille. Tälle alueelle sijoittuvat kristillisyyden alku-

lähteet Lähi-idässä, nykyisen Turkin ja Välimeren alueella. Nykyisin tällä alueella ovat 

vallalla islam, buddhalaisuus, hindulaisuus, animismi ja muut heimouskonnot. Väestöä 

tällä alueella on noin neljä miljardia. Saavuttamattomiin kansanryhmiin heistä kuuluu 

yli kaksi miljardia ihmistä (laskutavasta riippuen). 

   

Voimavarat sinne, missä tarve on suurin 

Maailmanlähetyksen kannalta määrittely koskee siis Jeesuksen opetuslapsilleen anta-

man lähetystehtävän loppuun saattamista. Kansanryhmät on tunnistettu. Niiden ole-

massaolo ja sijainti on selvitetty. Niiden joukosta on löydetty sellaiset saavuttamatto-

mat kansanryhmät, jotka eivät vielä ole kuulleet evankeliumia ja joiden keskuudessa ei 

ole vielä kristillistä seurakuntaa. Maailmanlähetyksen voimavarat tulisikin suunnata 

sinne, missä tarve on suurin. Tämä evankeliumi pitää julistaa koko asutussa maailmas-

sa todistukseksi ”kaikille kansaryhmille” ja sitten tulee loppu (Matt.24:14 – oma kirjai-

mellinen käännös kreikasta). Mikä tämä loppu on? Se ei ole maailmanloppu siinä mie-

lessä kuin tieteiskirjailijat asian haluavat kuvailla, vaan se on Herramme Jeesuksen pa-

luun hetki, jolloin lähetyksen ja seurakunnan aika loppuu. Amen. Tule Herra Jeesus.  

 

  

 

 

 

 


