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LSRY:n strategia 
Rukoilevaisuus 2025 – Paimentytön perintö 2020-luvulla 
 
 
 
1. Johdanto 
 
Nopeasti muuttuvassa kirkollisessa tilanteessa on tarve määritellä LSRY:n 
rooli luterilaisena herätys- ja seuraliikkeenä. Toimintatilan kaventuessa on 
tarpeen luoda pitkälle tähtääviä ja harkittuja suuntaviivoja tulevaisuuden 
toiminnalle. Tätä tarkoitusta palvelee LSRY:n strategia. 
 
Strategia kertoo toiminnan arvoista, siitä, mikä on keskeistä, olennaista ja 
arvokasta. Missio, visio ja perusta ovat keskeisiä sisäisen ja ulkoisen 
viestinnän välineitä. Ristiriitatilanteissa ne helpottavat yhteisen linjan 
löytämistä. 
 
LSRY:n strategia tarvitaan takaamaan perinteisen herätysliikkeen toiminnan 
jatkuvuus. Siihen kiteytyy yhteinen käsitys järjestön olemassaolon 
perusteluista ja järjestön identiteetistä. Hyvä strategia sisältää ajantasaisen 
tilannekuvan järjestön toiminnasta ja selkeän kuvauksen toiminnan 
tavoitteista. Kirkas perustehtävä on välttämätön ehto onnistuneelle 
strategialle.  
 
Strategian perustana ovat Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistyksen 
sääntöjen pykälät 1 ja 2: 
 
 
1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja tarkoitus 
 
1. mom. 
Yhdistyksen nimi on Länsi-Suomen Rukoilevaisten Yhdistys r.y. 
Yhdistyksen kotipaikka on Eurajoki. 
Yhdistyksen tehtävänä on: 
 huolehtia Jumalan Sanan oikeasta julistamisesta kotimaassa ja 

lähetyskentillä 
 ottaa kantaa ja tuoda kristillinen vaihtoehto kirkolliseen ja 

yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon. 
 
2. mom. 
Yhdistys tunnustaa pyhän Raamatun Jumalan erehtymättömäksi Sanaksi.  
Yhdistys toimii ”Concordiaan” eli Sovinnonkirjaan (v.1580) talletettujen 
luterilaisten tunnustuskirjojen mukaan, koska ne ovat Pyhän Raamatun tarkka 
ja luotettava selitys. 
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2 § Toiminnan laatu 
 
Yhdistys toteuttaa tehtäväänsä säilyttäen Länsi-Suomen rukoilevaisuudelle 
ominaiset tavat: 
 elvyttämällä ja tukemalla vuoden 1694 käsikirjan jumalanpalvelusten ja 

rukoilevaisseurojen järjestämistä. Veisuukirjoina käytetään v. 1701 
virsikirjaa ja seuroissa lisäksi Siionin virret ja Halullisten Sielujen 
Hengellisiä Lauluja –veisuukirjaa 

 kustantamalla ja levittämällä pyhää Raamattua ja evankelisluterilaisen 
tunnustuksen mukaista kirjallisuutta ja kustanteita 

 tukemalla evankelioimis- ja lähetystyötä 
 perustamalla ja tukemalla sellaisia oppilaitoksia, joiden toiminta on 

yhdistyksen tavoitteiden mukaista  
 tekemällä diakonia- ja nuorisotyötä ja  
 pitämällä pyhäkouluja. 
 
 
 
2. LSRY:N MISSIO, PERUSTA, ARVOT JA VISIO 
 
 
Missio 
 
Lähetyskäskylle uskollisena Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys vaalii 
vanhaluterilaista jumalanpalveluselämää ja rukoilevaista 
maallikkokristillisyyttä. 
 
 
Perusta 
 
Rukoilevaisuus on raamatullinen ja tunnustuksellinen herätysliike. Uskomme 
perusta on Pyhä Raamattu (Biblia), Jumalan erehtymätön sana ja sen 
selitykseksi laaditut luterilaiset tunnustuskirjat. Uskoamme sanoittavat 
edelleen vanhaluterilainen hartauskirjallisuus sekä vanhat virsi- ja laulukirjat: 
Vanha suomalainen virsi- ja evankeliumikirja sekä Siionin virret ja Halullisten 
sielujen hengelliset laulut. 
 
 
Arvot 
 
Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistyksen toimintaa ohjaavat arvot ovat 
rukous, uskollisuus ja kärsivällisyys. 
 

• Rukous (1.Tess. 5: 17: ”Rukoilkaa lakkaamatta.”) 
• ”Rukous on taivaan avain, sen on uskovaiset havainn’” (Achr. 

103:1). Ilman Jeesusta emme voi tehdä mitään (Joh. 15:5). 
Rukous Jeesuksen nimessä avaa Isän sydämen. 

• Uskon rukouksella on suuri voima. (Jaak. 5:16: ”Vanhurskaan 
rukous voi paljon, koska se totinen on.”)  
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• Rukous on sydämen nöyrää puhetta Jumalan kanssa. 
• Rukous yhdistää meitä kolmiyhteiseen Jumalaan. Rukous 

yhdistää meitä toisiimme.  
• Rukoilemme esivaltamme ja isänmaamme puolesta. (1.Tim. 2:1-

4: ”Niin minä siis neuvon, että ennen kaikkia pidettäisiin 
rukoukset, anomiset, toivotukset ja kiitokset kaikkein ihmisten 
edestä: kuningasten ja kaiken esivallan edestä, että me 
rauhassa ja levossa eläisimme, kaikessa jumalisuudessa ja 
kunniallisuudessa, sillä se on hyvä ja otollinen Jumalan, meidän 
Vapahtajamme edessä, joka tahtoo kaikkia ihmisiä autuaaksi, ja 
että he totuuden tuntoon tulisivat.”) 

• Kilvoittelemme myös vihollistemme puolesta rukoilemisessa. 
(Room.8: 14: ”Siunatkaat vainollisianne: siunatkaat ja älkäät 
sadatelko.”) 
 

• Uskollisuus (Ilm. 2:10: ”Ole uskollinen kuolemaan asti, niin minä 
sinulle elämän kruunun annan.”) 

• Kristuksen esikuvaa seuraten kristikunnan marttyyrit ovat meille 
uskollisuuden puhtain ja jaloin esikuva. 

• Korostamme uskollisuutta Pyhälle Raamatulle ja 
edesmenneiden polvien syvälliselle hengelliselle perinnölle. 
Meille on uskottu kallis aarre, jota vaalimaan jokainen meistä on 
kutsuttu. Ristiriitatilanteissa olemme uskollisia ainoastaan Pyhän 
Raamatun totuudelle, emme sanasta luopuneelle hengelliselle 
tai maalliselle esivallalle. 

• Tämä häijy ja huorintekijäsukukunta (Matt.16:4) ylenkatsoo 
uskollisuutta kristillisen opin lisäksi ihmisten välisissä suhteissa. 
Tahdomme olla uskollisia Jumalan asetuksille sekä opissa että 
elämässämme. Miehen ja naisen välinen avioliitto on pyhä ja 
elinikäinen. 
 

• Kärsivällisyys (Ilm.14:12: ”Tässä on pyhäin kärsivällisyys. Tässä ne 
ovat, jotka Jumalan käskyt ja Jeesuksen uskon pitävät.”) 

• Tarvitsemme suurta kärsivällisyyttä toisiamme kohtaan. 
Muistamme Herramme suuren kärsivällisyyden kiistelevien, 
ykkössijoja tavoittelevien, tosi paikassa pakenevien 
opetuslasten keskellä. Kärsivällinen nöyryys pyrkii kaikessa 
Jumalan lasten keskinäiseen rauhaan ja rakkauteen. 

• Olemme kärsivällisesti kuuliaisia Jumalan koko sanalle, laille ja 
evankeliumille. 

• Jumalan suunnitelmien ja meidän toiveidemme aikataulu ei ole 
sama. Tarvitaan kärsivällisyyttä ja luottamusta Jumalan 
johdatukseen. 

• Odotamme kärsivällisesti Jumalan valtakunnan tulemista. 
Jumalan lasten kiintopiste on iankaikkisuudessa. 
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Visio 2025 
 
Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys ylläpitää rukoilevaisuuden rikasta ja 
ainutlaatuista hengellistä perintöä. 
 
Yhdistys toimii yhteistyössä paikallisseurakuntien kanssa järjestämällä 
rukoilevaisten kirkkopyhiä.  
 
Jumalanpalvelustoiminta on säännöllistä. 
 
Yhdistys on elävä ja vireä seuraliike, joka kokoaa kaikenikäisiä ihmisiä 
säännöllisen seurakuntaelämän yhteyteen. 
 
Yhdistys tukee aktiivisesti tunnustuksellista lähetystyötä. 


