
Helluntai on kirkkovuoden kolmas suu-
ri pyhä joulun ja pääsiäinen ohella. Jostain 
syystä se on kuitenkin jäänyt kirkossamme 
hieman paitsioon. Niin ei tarvitsisi olla, sil-
lä helluntai on sekä Pyhän Hengen vuodat-
tamisen että seurakunnan synnyn juhla. Il-
man Henkeä usko jää vain teoriaksi, ja ilman 
Henkeä seurakuntaelämä on vain systeemin 
pyörittämistä ilman todellista elämää: “Hen-
ki yksin tekee eläväksi” (Joh 6:63). Olemme 
täysin riippuvaisia Pyhästä Hengestä. Sik-
si helluntaita on syytä juhlia vähintään yhtä 
paljon kuin muitakin kirkkovuoden keskeisiä 
käänteitä!

Hengen uudistus on aikoinaan perustettu 
pitämään esillä Pyhän Hengen työtä. Niinpä 
helluntai on meille tärkeä juhla. Tällä kertaa 
juhlan aihetta lisää vielä se, että helluntai on 

tänä vuonna virallisesti Hengen uudistuk-
sen kirkkopyhä - kaikissa kirkkomme juma-
lanpalveluksissa kerätään silloin työllemme 
kolehti. Näin korona-aikana kolehtiin voi 
osallistua verkossa seurakuntien jumalanpal-
velus-striimien yhteydessä tai Hengen uudis-
tuksen sivuilla.

Valmistaudumme helluntaihin julkaise-
malla siihen liittyvän musiikkivideon Sakari 
Heikkilän uunituoreesta laulusta Tule Pyhä 
Henki. Samalla video on yksi tavoistamme 
osallistua kristittyjen yhteiseen Tulkoon sinun 
valtakuntasi -rukouskampanjaan. Voit katsoa 
videon verkkosivuillamme tai somessa. Jaa vi-
deota rohkeasti eteenpäin omille kontakteil-
lesi. Tehdään siitä meidän kaikkien yhteinen 
esirukous maamme puolesta. Suora linkki vi-
deoon löytyy täältä: WWW.HENGENUUDISTUS.FI
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Tule helluntain Henki!

In memoriam: 
Seppo Löytty4 Koittaako 

korona-herätys?7Seurakunta 
siirtyi verkkoon8

Tulkoon Sinun Valtakuntasi 
– rukoillaan helatorstaista helluntaihin!12

TULE, PYHÄ HENKI
säv./san. Sakari Heikkilä
 
Anna meille herätys - aloita se minusta
Sydäntäni taivuta, jotta voisin kuunnella
Mitä tahdot sanoa meille tässä ajassa
Tekojani johdata samaan suuntaan
 
Tule Pyhä Henki, täytä
Uudistava voimas näytä
Työhös meitä käytä
 
Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi
Ota meidät käyttöösi, näytä suunnitelmasi
Kutsut kansaa luoksesi tuntemaan sun armosi
Lahjoita jo valosi tähän maahan
 
Tule Pyhä Henki, täytä
Uudistava voimas näytä
Työhös meitä käytä
 
Kirkkos aina loistakoon niinkuin kirkas majakka
Joka myrskyyn eksyneet täyttää jälleen toivolla
Seurakuntas sanoma kirkastakoon Kristusta
Täydellistä rakkautta, joka muuttaa

HELLUNTAI ON TÄNÄ VUONNA 31.5.



Hengen uudistus kirkossamme 
ry on kirkossa vaikuttava 
uudistusrintama, joka haluaa 
edistää kolmea tavoitetta:

1. HENGELLINEN UUDISTUMINEN
Työmme terävin kärki on ihmisten hen-
kilökohtainen hengellinen uudistuminen. 
Siihen pyrimme julistamalla evankeliumia 
ja opettamalla Pyhästä Hengestä.

2. ARMOLAHJOJEN VAPAUTUMINEN
Pidämme esillä armolahjoja ja autamme 
ihmisiä löytämään sen ainutlaatuisen lah-
japaketin, jonka Jumala on kullekin anta-
nut. Pakettiin kuuluvat sekä ”luonnolliset” 
kyvyt että ”yliluonnolliset” Hengen lahjat.

 
3. SEURAKUNTAYHTEISÖJEN 
RAKENTAMINEN
Tuemme seurakuntien uudistumista elä-
viksi yhteisöiksi. Raamatussa seurakunta 
on yhteisö, jossa Jumalan rakkaus tulee to-
deksi ihmisten kesken. Se ei ole ammatti-
laisten projekti vaan yhteinen performans-
si, jossa jokaisella on jotakin annettavaa 
(1 Kor 14:26). Hyvässä yhteisössä hengel-
linen uudistuminen ja armolahjoilla palve-
leminen toteutuvat parhaiten.

kädenojennus

Mikä Hengen uudistus? 

RUKOUSAIHEET 2/2020
1. Korona
Rukoillaan maamme toipumista ja koro-
na-pandemian sammumista koko maail-
masta.

2. Seurakunnat
Rukoillaan, että tämä kriisi koituisi seura-
kunnan uudistumiseksi sekä hengellisesti 
että toimintamuotojen osalta.

3. Hengen uudistuksen talous
Rukoillaan, että Jumala pitää huolta liik-
keemme taloudesta ja että helluntain ko-
lehti on runsas.

4. Ensi syksy
Rukoillaan herätystä ja sitä, että Hengen 
uudistus osaisi palvella viisaasti uudessa ti-
lanteessa.

Miten voit 
edistää 
tavoitteita?

  Liity jäseneksi 
nettisivuilla osoitteessa 
www.hengenuudistus.fi 
 ja olet mukana 
uudistusrintamassa!

  Rukoile työmme ja 
kirkon uudistumisen 
puolesta

  Tue toimintaamme 
ryhtymällä 
kuukausilahjoittajaksi 
(kts. takakansi)
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JULKAISIJA
Hengen uudistus kirkossamme ry. 
Postiosoite: Otavankatu 1 C 40, 11130 Riihimäki. 
toimisto@hengenuudistus.fi, www.hengenuudistus.fi

GRAAFINEN ULKOASU JA TAITTO
Marko Soini, www.markosoini.net

TOIMITUS
Timo Pöyhönen 
Päätoimittaja
046 921  7595 
timo@hengenuudistus.fi

Johanna Sandberg
Toimitussihteeri
050 575 7006 
johanna@hengenuudistus.fi 
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 1 Tule helluntain Henki!
 2 Mikä Hengen uudistus? Rukousaiheet 2/2020
 3 PÄÄKIRJOITUS
 4 In memoriam: Seppo Löytty 
 6 KORONA-KRIISI: Näkymätön vihollinen
 7 Koittaako Korona-herätys?
 8 YHTEISÖT: Seurakuntien digiloikka
 10 UUTISKATSAUS
 12 KesäSpirit
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Tähän kristityt ympäri maailmaa ovat 
havahtuneet tänä keväänä. Seurakuntien 
rukousillat ovat rikkoneet osallistujaennätyksiä 
koronaepidemian alettua ja tapaamisten 
siirryttyä verkkoon. Vanhat rukousverkostot 
ovat aktivoituneet ja uusia on syntynyt. Olen 
kuullut koululaisten rukoilevan, että korona 
päättyisi ennen kesää. Minäkin olen tehnyt 
sitoumuksen, jota en olisi tehnyt ilman koronaa: 
rukoilen joka arkipäivä klo 12 Suomen puolesta.

Verkossa toteutettava Kristuspäivän rukousaalto klo 12 on 
jatkunut tätä kirjoittaessani yli viisi viikkoa. Rukoushetken 
nimi viittaa Kristuspäivän näkyyn Jumalan työn etenemisestä. 
Näyssä ensimmäisenä nousee seurakuntien rajat ylittävä yh-
teisen rukouksen aalto. Sitä seuraa seurakuntien uudistumisen 
aalto. Digiloikka on konkreettinen tämän kevään uudistus, 
jota käsitellään sivuilla 8–9. Sen kautta seurakunnan yhteyteen 
on jo tullut uusia ihmisiä, joskin vanhoja on jäänyt pois. Us-
komme, että Jumala uudistaa seurakuntia vielä syvemminkin 
hengellisen elämän ja yhteisönä elämisen tasoilla.

Näyn kolmas aalto on evankeliumin leviäminen. Olen saa-
nut nähdä, kuinka korona-avustukset ovat sulattaneet sydä-
miä. Pastori Pasi Jaakkola ennakoi artikkelissaan (s. 7), että 
ensi syksynä koittaisi hengellisen etsinnän aika. Kasvaessaan 
kolmas aalto ylittää lopulta maamme rajat ja johtaa lähetys-
työn voimistumisen aaltoon.

Raamatun valossa ymmärrämme, että rukoustaistelun yti-
messä eivät ole virus eikä talous vaan sielut. Olemme kyllä 
nähneet taistelun ympärillämme mutta kovin usein tyytyneet 
voivottelemaan jumalanpelon rapistumista ja valheen voitto-
kulkua. Valitettavasti voivottelemalla ei ole voitettu yhtään so-
taa; ei maallista eikä hengellistä.

Kiitän Jumalaa siitä armosta, että voivottelumme käänsi ru-
koukseksi virus eikä sota. Mutta mitä jää jäljelle koronan jälkeen? 

Voisiko meillä säilyä taju siitä, että olemme keskellä hengel-
listä taistelua, jossa aseitamme ovat rukous, ylistys, evankeliu-
min julistaminen ja lähimmäisen rakastaminen? Voisiko mei-
hin jäädä kaipaus tuntea Jumala syvemmin ja valmius asettaa 
hänen etsiminen etusijalle arjessamme? Ja voisiko seurakuntien 
pakkodigiloikka synnyttää pysyviä virtuaaliyhteisöjä, joihin on 
matala kynnys ja joissa ihminen kohdataan henkilökohtaisesti? 

Nyt on aika rukoilla. 

Johanna Sandberg

PÄÄKIRJOITUS

Nyt on aika rukoilla

TOIMINNANJOHTAJA
Pastori TIMO PÖYHÖNEN
Seurakuntayhteydet
Yhteisövalmennukset
Karismaattisuuden kysymykset
Varainhankinta

timo@hengenuudistus.fi
046 921 7595

YHTEISÖINSPIRAATTORI
TM JOHANNA SANDBERG
Spirit-verkosto
Yhteisövalmennukset
Laskut, jäsenasiat

johanna@hengenuudistus.fi
050 575 7006
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Maaliskuun lopulla sain 
suruviestin: Hengen uudistus 
-liikkeen “isähahmo” ja 
kunniajäsen Seppo Löytty 
on kuollut. Uutinen oli myös 
minulle henkilökohtaisesti 
merkittävä, sillä Seppo on ollut 
yksi esikuvistani jo teinivuosilta 
alkaen. Muistan monet 
kerrat ammentaneeni hänen 
syvällistä raamattuopetustaan 
ja innostuneeni hänen 
maanläheisestä tavasta käyttää 
armolahjoja. Koska Sepon 
merkitys Hengen uudistukselle 
on vertaansa vailla, omistamme 
tämä aukeaman hänelle. 
Samalla otamme syvästi osaa 
Sepon läheisten suruun.

Timo Pöyhönen

Seppo
Löytty

IN MEMORIAM:

Seppo Löytty syntyi Urjalassa rautatieläis-
perheeseen. Käytyään koulunsa Tampe-
reella hän opiskeli teologiaa Helsingin 
yliopistossa. Kirsti Saarimäkeen, tulevaan 
vaimoonsa, hän tutustui jo lukioaikana 
Kristillisessä Teiniliitossa, ja yhdessä he 
osallistuivat Akateemisten Vapaaehtoisten 
Lähetysliiton toimintaan.

Samana vuonna 1953, kun Seppo ja 
Kirsti valmistuivat teologian kandidaa-
teiksi, he solmivat yli 66 vuotta kestäneen 
avioliittonsa. Kaksi vuotta myöhemmin he 
lähtivät Suomen Lähetysseuran lähettäminä 
Lounais-Afrikkaan, nykyiseen Namibiaan. 
Seppo toimi Engelan poikakoulun rehtori-
na  ja Elimin pappiseminaarin opettajana. 

Lähetystyöntekijänä Seppo Löytty vai-
kutti nimenomaan teologien koulutta-
jana. Toisella työkaudella 1963-67 hän 
opetti Paulinumin teologisessa seminaa-
rissa Otjimbingwessa. Työ kouluttajana 
jatkui myöhemmin Makumiran teologi-
sessa korkeakoulussa Tansaniassa 1985-
87 sekä uudelleen Paulinumissa, Wind-

hoekissa 2002. Hänen oppilainaan oli 
tulevia kirkon johtajia ja piispoja, kuten 
Kleopas Dumeni, Apollos Kaulinge ja 
Tomas Shivute, jotka muistavat lämmöl-
lä opettajaansa. Työ oli vuorovaikutteis-
ta. Oppilailta ja työtovereilta Seppo oppi 
maanläheistä, huumorin täytteistä elämän 
asennetta ja tekemisen iloa. Hänelle jäi 
ikävä Afrikkaan ja afrikkalaisia ystäviä.

Työ kouluttajana johti hänet myös tut-
kimuksen pariin. Seppo väitteli tohtorik-
si Helsingin yliopistosta 1970 aiheenaan 
ambopappien saarnat.

Suomeen palattuaan Seppo palveli dia-
koniapappina Tampereella, kirkkoherrana 
Ylöjärvellä ja tuomiorovastina Mikkelissä. 
Lähetystyössä saatu kokemus oli hyödyksi 
kirkon luottamustehtävissä, kirkolliskokou-
sedustajana ja lähetystyön edustustehtävissä.

Tuomiorovastin työ ja erityisesti sen hal-
linnolliset tehtävät olivat raskaita ja aikaa 
vieviä. Kutsumustietoinen lähetystyönte-
kijä kaipasi nuoruudessa koettuja herätyk-
sen tuulia. Mikkelissä näille ajatuksille löy-

Seppo Kalervo Löytty 18.5.1929 – 22.3.2020
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tyi kaikupohjaa muista hengellistä janoa kokevista. Mikkelistä alkaneet 
Sanan ja Rukouksen illat kokosivat runsaasti osallistujia, ja Seposta tuli 
Hengen Uudistus Kirkossamme -liikkeen yksi perustajista. Seppo koki 
itse kuin jotain afrikkalaisten kanssa koetusta iloisesta vuorovaikutukses-
ta olisi palannut. Monet muistavat lämmöllä Seppoa ja Kirstiä tältä ajal-
ta. Samoin kuin heidän kiertäessään seurakunnissa Kansan Raamattuseu-
ran julistustyöntekijöinä ja sielunhoitajina (1982-84, 1987-88). 

Seppo Löytty jäi eläkkeelle Lähetysseuran lähetyskasvatussihteerin 
tehtävistä 1992 ja asettui Kirstinsä kanssa Tampereelle. Kirsti-mum-
musta ja isoisästä, ja heidän Amurin kodistaan muodostui suvun kes-
kus, jonne lähisuvun ja ystävien oli aina hyvä poiketa. Siellä aika py-
sähtyi ja kaikki tunsivat tulevansa huomatuiksi.

Eläkevuosinaan Löytty harrasti sukutukimusta ja kirjoittamista, ja 
hänen laaja kirjallinen tuotantonsa täydentyi sukukronikoilla ja kolmi-
osaisella omaelämäkerralla. Toukokuussa 2019 suku ja ystävät kokoon-
tuivat juhlimaan Kirstin ja Sepon 180-vuotissyntymäpäiviä. Kysyttä-
essä kuulumisia Sepolla oli tapana sanoa: ”Askel lyhenee, lähtöportti 
lähenee”.  Pitkän elämän elettyään hän oli jo valmis tuosta portista 
käymään. Rauhallisin ja levollisin mielin, sovussa kaikkien kanssa.  

Tatekulu Seppo on päässyt Taivaan kotiin.
 
Sakari Löytty

HU:n vaikuttajat muistelevat Seppoa

Hannu Vuorinen
HU:n entinen pj

Minulle Sepon poikkeuksellinen vii-
saus ja kyky tulla toimeen erilaisten 
ihmisten kanssa selittyy sillä, että 
hän oli karismaattinen körtti - sa-
malla rohkea mutta nöyrä. Hän oli 
Hengen uudistuksen Johannes kas-
taja, joka valmisti kansankirkkoa 
avautumaan Pyhän Hengen todelli-
suudelle, ja joka osasi myös väistyä 
ja antaa tilaa muille.

Seppo oli innostava raamatunopet-
taja, esikuva ja rohkaisija eikä hän 
arkaillut näyttää tunteitaan, kun 
ylisti Jumalaa. Seppo näytti esimer-
killään, että Jeesuksesta ja uskosta 
saa innostua!

Kaisa Yrjölä
Entinen hallituksen 
jäsen

Seppo oli 1977 pidetyn Lähetys-
kongressin johtajia. Moni meistä 
koki siellä lähetyskutsun ikään kuin 
ennakoiden seuraavana vuonna al-
kanutta herätystä, joka kanavoitui 
nimellä Hengen uudistus. Seppo ja 
Kirsti olivat alusta alkaen tapah-
tumien keskipisteessä. Mikkelis-
sä pidetyt työntekijäpäivät ja vii-
konloppu seurakuntalaisille olivat 
varsinainen rysäys. Ihmisiä tuli eri 
puolilta Suomea. Seppo jätti tuo-
miorovastin tehtävät ja lähti rivie-
vankelistaksi hoitamaan herätyksen 
kokeneita. Tämä lienee ainutlaatuis-
ta kirkossamme.

Ihailin Sepon ja Kirstin roh-
keutta ja työtapaa. Aviopari yh-
dessä on paras malli hengelliseen 
työhön. Saimme yhdessä kokea 
Hengen synnyttämää uutta elä-
mää, rakkautta ja iloa. Olen syväs-
ti kiitollinen Sepolle, hengelliselle 
isällemme.

Yrjö Niemi
HU:n entinen pj KesäSpirit 2019 oli minulle mer-

kittävä viikonloppu erityisesti erään 
“sattumuksen” vuoksi:

Lauantaina yhtenä kanavana piti 
olla Seppo Löytyn videoitu haastat-
telu. Ongelmana kuitenkin oli, että 
koko Ideaparkista ei tuntunut löy-
tyvän dvd-soitinta, jolla haastatte-
lun voisi näyttää. Tilanne tuntui jo 
epätoivoiselta, mutta sitten kanavaa 
järjestävä Timo Pöyhönen huoma-
si käytävällä kulkevan 90-vuotiaan 
miehen. Se mies oli Seppo Löytty!

Samanaikaisesti olin itse ajatellut 
käyttäväni kanavien ajan rukoile-
miseen. Minulla oli iltatilaisuudes-
sa puheenvuoro ja tarvitsin vähän 
aikaa kysyäkseni Jumalalta, mistä 
puhua. Päätin etsiä mahdollisim-
man syrjäisen kolkan. Suunnatessani 
kauppakeskuksen hiljaisinta kulmaa 
kohti törmäsin Timo Pöyhöseen. 
Hän kysyi, mihin kanavaan olen 
menossa. Kerroin etten mihinkään, 
jolloin Timo sanoi, että mene tuon-
ne perälle, siellä on Seppo Löytty. 
Mene kyselemään häneltä asioita ja 
pyydetään, että hän siunaa meidät.

Jäi sitten puhe valmistelematta 
mutta ei harmita.

Matti Hernesaho
HU:n pj



6       kädenojennus  2 / 2 0 2 0

KORONA-KRIISI

Näkymätön vihollinen
”Vartija, mikä hetki yöstä on?” 
Minkälaista aikaa elämme? 
Epidemia: mikä tämä sekasotku 
on ja onko se kenenkään 
hallinnassa, edes Jumalan? 
Kolkuttelevatko viimeiset päivät 
jo ovellemme? Muuttuuko 
mikään, saammeko vielä 
porskuttaa niin kuin ennen?

Hengellinen näky on nyt ehkä tärkeämpi 
kuin koskaan. Emme kykene näkemään 
tulevaa kuin pienin osin, mutta kirjoi-
tus on jo pitkään ollut seinällä. Emme 
voi enää elää entisen varassa, sillä olemme 
kokemassa muutosta, josta ei ole paluuta. 
Asioita järkytetään, jotta kävisi ilmi, mikä 
ei kestä, ja jotta se, mikä ei järky, pysyisi 
paikallaan. (Hepr. 12:26).

Mikä voisi olla tehtävämme nyt? Usein 
meiltä puuttuu rohkeus astua esiin: “En 
kykene, lähetä kuka muu tahansa!” Suuria 
eivät kuitenkaan ole ne, jotka arvostelevat, 
vaan ne, jotka kaiken uhallakin käärivät 
hihat. Se muuttaa maailmaa.

Luottamus – ei omaan erinomaisuu-
teen, vaan Jumalaan, jonka käsivarret ovat 
odottamassa, kun hyppäät uskoen.

Meille ei kerrota yksityiskohtaisesti, 
mitä on edessä, mutta suunnan tiedämme 
ja se on kotiin. Nyt astuvat esiin Kristuk-
sen palvelijat, joita on pidetty rivimiehinä 

– ja sellaisina he tahtovat pysyä. Jumalan 
valtakuntaa ei anneta gurujen tai super-
miesten käsiin, vaan koko Kristuksen ruu-
mis marssii eteenpäin, jos se vain tahtoo 
kuulla, mihin suuntaan mennä.

Mikä siis on toisin, kun tämä näky-
mätön vihollinen on pyyhkäissyt läpi 
ihmisyhteisöjen? On mahdollista, että 
suuntamme on kohti parempaa. Alussa 
seurakunta kokoontui pienin joukoin ko-
tona ja siihen olemme joutuneet nyt. Eikö 
tämä ole juuri se tulevaisuuden malli, jota 
tarvitsemme – elävät pienet yhteisöt, jotka 
muodostavat “neuroverkon”?  
 
Alussa kristityillä oli hyvä maine, mut-
ta yhteiskunnan lihassa he olivat piikki. 
Mekään emme välttämättä ole suosiossa, 
mutta teemme asioita, jotka ovat oikeita 
ja strategisia. Aineelliset varat vähenevät, 
mutta kristityt olivat alun perin köyhiä 
ihmisiä, vai kuinka? Kirkkaan ja hämärän 
välinen vastakohta tulee yhä selvemmin 
näkyviin.

Tulee päivä, joka on erilainen kuin nyt. 
Siinä ajassa et pärjää sen varassa, minkä va-
rassa olet tottunut pärjäämään. Tulee niitä, 
joiden sanoma näyttää olevan Raamatusta, 
mutta Jumalalla ei ole sen kanssa mitään 
tekemistä. Silloin selviät vain kuulemalla 
Hänen ääntään, oppimalla erottamaan sen. 
Silloin et selviä ilman Hänen ohjaustaan. 

Ota vaari ajan merkeistä. Tulee mullis-
tuksia. Sinun tulisi olla kuin sotahevonen, 
jolla on laput silmillä. Se ei hämäänny 
taistelun pauhusta, vaan menee suoraan 

eteenpäin ja toteuttaa tehtävän, joka sen 
on määrä suorittaa. 
 
Isällä on kaikki tiedossaan ja Hän hallitsee 
kaikkea. Hän on sinulle turvapaikka ja suo-
jamuuri ympärilläsi. Hiuskaan ei ole putoa-
va päästäsi - eihän varpunenkaan putoa Hä-
nen tietämättään, eikä sinun lapsiltasi tule 
puuttumaan leipää. Ole valpas, vyötä ku-
peesi, rohkaise itsesi, nosta pääsi. Sinun ei 
tarvitse pelätä mitään. Hän johtaa sinut pe-
rille kotiin asti, taivaaseen. Hän on se kirkas 
Kointähti. Hän on sinun jalkasi lamppu.

Jumala ei anna näkyä vain yhdelle, 
vaan tärkeät asiat Hän puhuu koko Kris-
tuksen ruumiille, eri puolilla maailmaa. 
Hän kutsuu meitä uskovien yhteisöinä pa-
nemaan pois sen, mikä on vain kauniiksi 
putsattu ulkokuori ilman elävää sisältöä; 
mikä ei perustu kalliolle eikä myöskään 
ole riittävän joustavaa auttamaan tämän 
päivän ihmistä.

Hän kutsuu läsnäoloonsa. Maailman-
kaikkeudella on keskus, Jumalan valta-
istuinsali, jossa säädetään ihmiskunnan 
tulevaisuus. Meitä kutsutaan sinne kuule-
maan Hänen sydämensä lyöntejä ja ym-
märtämään Hänen ajatuksiaan. Nyt on 
aika lakata puhumasta omia sanoja Hänen 
nimissään ja kuunnella, mitä Hän sanoo.

Maija Hyssy
Eläkkeellä oleva pastori 
ja Hengen uudistuksen 
hallituksen jäsen

pixabay.com
 / A

rek Socha
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Jehovan todistajiin ja islamiin. Siksi tar-
vitsemme erityisen paljon rukousta juuri 
nyt. Yksi osa sitä on ollut Kristuspäivän 
rukousaalto joka päivä klo 12. Nyt ei ole 
aika “downshiftata” rukouksesta ja kes-
kittyä arjen murheisiin. Taistelu sieluista 
vaatii sitoutunutta rukousta ja paastoa.

Rukousta seuraa liike. Syksyllä, kun 
suomalaiset toivoaksemme etsivät jou-
koin Jumalaa, on nopean liikkeen aika. 
Herätyksen aika on lyhyt. Seurakuntien 
ja uskovien on jo nyt aika valmistautua 
rukousvastaukseen, sillä ihmiset kysele-
vät vain hetken ja silloin on oltava ripeitä 
vastaamaan. Syksyllä ei levätä vaan juos-
taan! 

OLE VALMIINA
Muutamia huomioita siitä, mihin meitä 
tämän kriisin aikana kutsutaan:

1. Rakkaus. Kuulumme maailman suu-
rimpaan rakkausliikkeeseen. Diako-
nia-apu (mm. ruokakassijako) on laman 
keskellä välttämätöntä. Jo nyt voi valmis-
tautua syksyn uhkaavaan ahdinkoon.
2. Auttamisen mahdollisuus. Moni ha-
luaa olla avuksi. Onko seurakunnilla tar-
jota vapaaehtoistehtäviä ihmisjoukoille, 
joilla uskonasiat ovat vielä hakusessa? On 
aika miettiä kuviot valmiiksi.

3. Alfa-kurssit. Etsijöille ja uskoon tul-
leille tarvitaan kasvupaikkoja. Omassa 
seurakunnassamme mietimme Alfa-kurs-
sia iltaan ja päivä-Alfaa työttömyyden 
kohtaamille. Onko resurssit syksyllä suun-
nattu uusien ihmisten kohtaamiseen? 
4. Yhteisöt. Ovatko seurakuntamme val-
miita ottamaan vastaa joukoittain ihmisiä. 
Löytyykö riittävästi pienryhmänvetäjiä, 
jotka sitoutuvat kulkemaan uusien usko-
vien rinnalla?
5. Some. Digiloikka jatkuu, sillä tarvit-
semme uusia keinoja kohdata etsijöitä ja 
tarjota uusille ”turuille ja toreille” evan-
keliumia tavis-suomalaista koskettavalla 
tavalla. Kutsu ”some”-lähetykseen koskee 
jokaista uskovaa, ei vain työntekijöitä.

Jos syksyllä olemme elossa, saamme to-
tisesti tehdä työtä Herran elopellolla. Jos 
emme ole, saamme kirkkaudessa nähdä 
rukoustemme toteutuvan ja suomalaisten 
joukoin pelastuvan – Herra meitä armos-
saan herätyksellä siunatkoon!

Moni muistaa Mersu- ja Nokian 
herätyksen. Voisiko korona olla 
sysäys myös johonkin hyvään, 
kuten herätykseen?

HERÄTYSTÄ ON RUKOILTU
Koko pappisurani ajan kestorukousaiheeni 
on ollut herätys: se, että suomalaiset kään-
tyvät joukoin Jeesuksen puoleen ja pelastu-
vat. Rukouksista huolimatta kaikki hengel-
lisyyden käyrät ovat laskeneet vuosikausia. 
On ollut selvää, että ilman suurta ulkoista 
muutosta trendi ei tule kääntymään. Olen 
pelännyt sotaa tai muuta suurta katastrofia. 
Niihin verrattuna koronakriisi on tähän 
mennessä ollut miedompi vaihtoehto. Ju-
mala meitä pahemmalta varjelkoon. 

Tautiaalto on puhutellut suomalai-
sia hengellisesti. Kuluneen kevään aika-
na jokainen suomalainen on joutunut 
miettimään oman suhteensa kuolemaan 
ja kuoleman jälkeiseen elämään. Normaa-
li maallinen arki on hetkeksi pysähtynyt. 
Kriisiä seurannut taloudellinen epävarmuus 
johtaa suomalaiset osaltaan hakemaan tur-
vaa jostain muusta kuin materiasta. 

KRISTUSPÄIVÄN PROFETIOISTA
Suomen 100-vuotisjuhlaan liittynyt Kris-
tuspäivä kokosi koko Suomen piispoista 
ja pääministeristä tavallisiin rivikristittyi-
hin rukoilemaan Turkuun. Valtaisa ruko-
uskokous oli osa hengellistä läpimurtoa. 
Kristuspäivään liittyi profetia Eliasta, joka 
Karmel-vuorella voitti hengellisen sodan 
israelilaisten sieluista: 

“»Vastaa minulle, Herra, vastaa minul-
le, jotta tämä kansa oppisi, että sinä, Herra, 
olet Jumala! Vastaa ja käännä heidän sy-
dämensä taas puoleesi!» Silloin Herran tuli 
iski alas. Se söi polttouhrin ja puut sekä alt-
tarin kivet ja mullan ja nuoli ojasta veden. 
Kun kansa näki tämän, kaikki heittäytyivät 
kasvoilleen ja huusivat: »Herra on Jumala! 
Herra on Jumala!» (1.Kun.18:37-39)

Kristuspäivän jälkeen levisi profetia, 
että kuten Elian aikana Israelissa, Suomes-
sakin koetaan kolmen vuoden kuivuus, 
jota seuraavat sateet – herätyksen sateet. 
Kesän 2019 jälkeen totesin, että nyt on 
kaksi kuivaa kesää takana. Mielenkiinnol-
la odotan tätä kesää ja erityisesti sen jäl-
keistä syksyä. Mitä Herralla on mielessä?

RUKOUS JA LIIKE
Sota sieluista on aina kova. Kristinuskon 
kilpailijoita on nykyään uushenkisyydestä 

Pasi Jaakkola
Turun Mikaelinseurakunnan 
kappalainen ja vuoden 2017 
Kristuspäivä pääkoordinaattori

Koittaako korona-herätys?

Korona-ajan 
päivittäinen 
rukoushetki 
videoyhteydellä 

Hengen uudistuksen ensimmäinen 
vastaus 18.3. voimaan astuneeseen 
poikkeustilaan oli kutsua uskovat yli 
rajojen kohtaamaan ja rukoilemaan yh-
dessä. Kristuspäivän Rukousaalto Suomen 
puolesta on jatkunut siitä alkaen joka arkipäi-
vä. Rukoushetkiä pidetään videoyhteydellä arkisin 
klo 12-12:20 toukokuun loppuun asti. Rukoilemme päät-
täjien, herätyksen ja monen muun aiheen puolesta tänä poikke-
uksellisena aikana. Voit tulla mukaan milloin vain sinulle sopii 
ja rukoilla joko hiljaa tai ääneen. Löydät suoran linkin ja liitty-
misohjeet osoitteesta www.kristuspaiva.fi. 
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YHTEISÖT

Kun koronavirus sulki muun 
yhteiskunnan mukana myös 
seurakunnat, tarjosi digitaalinen 
media sovelluksineen alustan 
kokoontumisille.
– Vuosien puhe nettiin menemisen tärke-
ydestä muuttui pandemian myötä viikossa 
teoiksi, iloitsee Lapuan hiippakunnan hiip-
pakuntasihteeri Mirca Mäensivu-Puukko. 

 – Olen ylpeä siitä, miten seurakunnissa 
lähdettiin kokeilemaan uutta murehtimatta 
osaamista tai tekniikkaa. Ekalla kerralla ruu-
dussa näkyi ehkä pala olohuonetta ja otsa, 
mutta tekemällä oppii, kannustaa Mäensi-
vu-Puukko. Hän iloitsee erityisesti tavallis-
ten seurakuntalaisten tuottamasta sisällöstä 
kuten nuorten Instagramissa pitämistä har-
tauksista. Uhkana on kuitenkin seurakunta-
elämän palaaminen siihen, että yksi puhuu 
ja muut kuuntelevat; striimi ja video yksi-
nään ovat yksisuuntaista viestintää.

– Haluan innostaa miettimään vuo-
rovaikutuksellisuutta. Seurakunta ei ole 
työntekijä tai rakennus vaan me kaikki 
yhdessä. Miten elämme yhdessä koko seu-
rakuntana ja otamme kaikkien osaamisen 
käyttöön verkossa?

ENEMMÄN KUIN STRIIMI
Lahden Kohtaamispaikka-yhteisössä koko 
etätoiminta on mietitty yhteisöllisyydes-
tä käsin. Toiminnanjohtaja Mika Falkin 
mukaan toimintaa myös arvioidaan ja ke-
hitetään viikottain.

– Kirkkokahvikohtaamiset ovat oleelli-

nen osa Kohtaamispaikka-messuja. Niin-
pä valitsimme videotapaamisten alustak-
si Zoom-ohjelman, jonka kautta voimme 
jakautua opetuksen jälkeen keskustelu-
ryhmiin. Niissä jokainen tulee kohdatuksi 
henkilökohtaisesti. Ryhmään liittymisen 
sijasta voi jäädä kuuntelemaan juontajien 
ja opettajan keskustelua aiheesta sekä osal-
listua siihen chatin kautta.

– Samaan aikaan varkeille ja koululai-
sille on omat Zoom-tapaamisensa, joiden 
ohjelma koostuu mm. peleistä ja muusta 
toiminnallisesta sekä raamatunopetuksista.

    Tamperelaisen Uusi verso -yhteisön 
vahvuudeksi koronakriisissä nousi seura-
kuntalaisten osallisuus.  

– Epidemiarajoitusten myötä seurakun-
talaisemme ovat ideoineet ja toteuttaneet 
paljon uutta kuten naapureiden ilahdutus-
juttuja, iltarukouksia Instagramissa sekä 
rukousringin netissä jätettävien rukousai-
heiden puolesta, kuvailee nuorten aikuisten 
työntekjiä Salla Kauppila. – Ne eivät synty-
neet tyhjästä vaan olemme vuosien ajan luo-
neet puitteita ihmisten ja ideoiden kohtaa-
misille sekä tukeneet vapaaehtoisjohtajuutta. 

SOSIAALISET TILAT
Etäseurakunta herää eloon, kun alamme 
siirtää seurakuntien yhteisöissä opittua di-
gimaailmaan: huomioimaan uudet tulijat 
sekä rakentamaan yhteisö eri luonteisis-
ta sosiaalisista tiloista. Oheinen taulukko 
esittelee, miten soveltaa julkiset, anonyy-
min osallistumisen mahdollistavat messut, 
avoimet ja vuorovaikutteiset pienyhteisöt 

sekä suljetut ja luottamukselliset pienryh-
mät verkkoalustoille. 

– Aivan kuten olisin hyvissä ajoin vas-
tassa koulutukseen tulijoita aulassa ja jut-
telisin heidän kanssa, olen ennen webinaa-
rin alkua paikalla Teamsissa toivottamassa 
tulijat tervetulleiksi. Yli sadan hengen we-
binaarissa jokainen ei voi päästä ääneen, 
mutta rohkaisen vuorovaikutukseen cha-
tissä, kertoo Mäensivu-Puukko.

– Olen liittynyt tänä keväänä lukui-
siin FB-ryhmiin. Jokaisesta ulkomaalaises-
ta olen saanut viestin: tervetuloa ryhmän 
jäseneksi, kiva kun liityit mukaan! Tämä 
meidän suomalaistenkin pitäisi oppia. 

KUKA LÖYTÄÄ 
VERKKOSEURAKUNTAAN?  
Korona-ajan hengellisyyden kaipuu näkyy 
Ylen hartausohjelmien katselu- ja kuun-
telumäärien kasvuna. Jumalanpalvelus-
ten keskimääräinen osallistujamäärä on 
noussut, toisaalta viikottaisten jumalan-
palvelusten määrä vähentynyt alle puoleen 
kokoontumisrajoitusten myötä. Katsoja-
lukuja on haastavaa verrata jumalanpalve-
luskäynteihin ennen koronakriisiä. Kirkon 
tilastointi ei ole vielä vakiintunut, ja You-
Tuben sekä Facebookin katselukerrat ovat 
suurempia kuin kerralla tai koko ajan läs-
näolleiden määrä. Toisaalta yhden koneen 
takana voi olla monta katsojaa. Selvää on, 
että piipahtajien määrä on kasvanut. 

Vuorovaikutteisissa tilaisuuksissa palau-
te saadaan suoraan katsojilta ja se todistaa, 
että striimien seurajista osa ei ole ennen 

Seurakuntien digiloikka
MITEN ELETÄÄN YHTEISÖNÄ, KUN EI VOI TAVATA?

Tuomasmessun rukousalttarit siirrettiin nettisivulle. Lahden Kohtaamispaikassa pienimpien lasten pyhis sisältyy aikuisten 
videotapaamiseen.
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osallistunut jumalanpalveluksiin.
–  Kohtaamisiltojen chatissä ja keskus-

teluryhmissä aivan uudet kävijät sanovat, 
että kynnys on matala, todistaa Mika Falk. 
– Olemme panostaneet Facebook-mai-
nontaan kohderyhmänä Lahdessa asuvat.

Kiinnostavaa olisi tutkia laajemmin, joh-
tuuko kasvu uusista osallistujista vai osal-
listuvatko seurakunta-aktiivit nyt entistä 
useampiin hartaustilaisuuksiin.  Ainakaan 
maantiede ei enää rajoita osallistumista:

– Minäkin osallistuin Keski-Suomessa 
entisen kotiseurakuntani Vihdin pääsiäis-
kirkkoon, ja viiteen muuhun, hehkuttaa 
Mirca Mäensivu-Puukko.

Toisaalta nuorisotyössä edes vakipo-
rukka ei itsestäänselvästi motivoidu video-
tapaamisiin. Opiskelijayhteisöissä kuilu 
sitoutuneiden ja löyhästi mukanaolevien 
välillä on kasvanut.

– Uusien tavoittaminen on nyt vaike-
ampaa ja löyhästi mukana olleet tippuvat 
helposti pois, kuvaa OPKOn opiskelija-
työntekijä Pekka Ryhänen. – Sitou-
tuneen porukan yhteys puolestaan on 
tiivistynyt. Jaoimme heidät pieniin vaki-
ryhmiin, jotka kokoontuvat yhteen katso-
maan striimiä ja jatkavat sen jälkeen kes-
kustelua keskenään.

MUUTTUUKO MIKÄÄN 
KORONAN JÄLKEEN?
Yksi tilaisuusmuoto on kiistämättä mo-
ninkertaistanut suosionsa joka puolella: 
rukoushetket.

– Ikinä ei näin paljon porukkaa ole 
rukoillut yhdessä. Etäyhteys on tehnyt 
mahdolliseksi puolen tunnin rukoushet-
keen osallistumisen kotoa ilman lähte-
misen vaivaa ja matka-aikaa. Uskon, että 
säilytämme tämän mahdollisuuden lähita-

paamisten ohella, suunnittelee Falk.  
Kohtaamispaikan tavoin monet seura-

kunnat pohtivat jumalanpalvelusten strii-
mausten jatkamista.

– Jumalanpalvelusstriimin chatissa 
kohtaan ihan eri porukkaa kuin kirkossa, 
iloitsee Viitasaaren seurakunnan nuoriso-
työntekijä Alpo Syvänen. – Toivon, että 
jatkamme läsnäoloa siellä. 

Mäensivu-Puukko visioi seurakuntaa, 
joka elää aidosti yhteisönä verkossakin.   

– Jeesus kutsui kalastamaan ihmi-
siä eikä hoitamaan akvaariota. Älkäämme 
tyytykö siirtämään seurakuntatalon sisällä 
tapahtuvaa nettiin vaan annetaan tilaa eri-
laisille lahjoille, kohtaamisille ja yhdessä 
tekemiselle.

YHTEISÖ TARVITSEE VERKOSSAKIN ERILAISIA SOSIAALISIA TILOJA SEKÄ OVET NIIDEN VÄLILLE:

Sosiaalinen tila   Eteisaula Julkinen 
kokoontuminen Pienyhteisö Pienryhmä Ovi eri 

tilojen välillä

Luonne  
Helposti 
löydettävä, voi 
tulla anonyymisti

Avoin, 
yksisuuntainen, 
anonyymi; helppo 
liittyä ja lähteä

Kutsu avoin, 
vuorovaikutteinen 
omalla nimellä / 
kasvoilla, usein 
osallistuminen 
alusta loppuun.

Suljettu ryhmä, 
vuorovaikutteinen 
omalla nimellä / 
kasvoilla.

Linkittää eri tilat 
kokonaisuudeksi ja 
kutsuu osallistujat 
tilasta toiseen.

Esimerkkejä  

Seurakunnan 
verkkosivu, 
FB-sivut ja 
-mainokset.

Striimattu 
jumalanpalvelus, 
konsertti, iltahartaus, 
tai rukoushetki. 
 
Raamattuopetus- 
video / -podcast.

Nuortenilta, 
yhteisön 
videotapaaminen, 
striimin 
chatkeskustelu, 
vuorovaikutteinen 
rukoushetki,

Raamattupiiri 
videoyhteydellä, 
Whatsapp-
viestiryhmä, 
yksityinen FB-
ryhmä

Nettisivulla linkit, 
Striimin lopussa 
kutsu FB-ryhmään, 
FB-ryhmässä kutsu 
pienryhmiin ja 
jälleen striimiin.

WWW.KIRKONSOMEJADIGI.FI

WWW.EVL.FI/PLUS/KIRKON-VIESTINTA/ 
STRIIMAUS-JA-AV-SISALLOT

WWW.TUOMASMESSU.FI/KOTIMESSU-4

WWW.UUSIVERSO.FI

WWW.VERKOSTO.NET

www.KOHTAAMISPAIKKA.INFO

TUTUSTU:

NOVIISISTA 
DIGIMESTARIKSI

1. Opi muilta. Vieraile toisten tuot-
tamassa etätilaisuudessa: striimissä, 
webinaarissa, videotapaamisessa. Ana-
lysoi sen jälkeen, mikä toimi ja mitä 
haluat itse tehdä toisin.
2. Aloita. Nyt on otollinen hetki ko-
keilla ja tehdä virheitä. Kukaan ei vielä 
osaa digiseurakuntaa, joten kömpelyy-
den saa anteeksi.
3. Käytä muiden lahjoja. Seurakun-
ta ei ole työntekijä vaan jäsentensä 
yhteisö. Älä tee yksin. Yhdessä syntyy 
parempaa. 
4. Muistakaa missio: seurakunta on 
opetuslasten tekemistä, ei itsearvoises-
ti ison yleisön keräämistä varten. 
5. Huomioikaa osallistujat. Mistä 
hän löytää yhteisöönne, miten hänet 
toivotetaan tervetulleeksi, miten hän 
pääsee ääneen ja osallistumaan aktii-
visesti?
6. Jatkakaa oppimista. Jokaisen tilai-
suuden jälkeen pohtikaa: mikä meni 
hyvin, mikä huonosti, mitä opimme 
ja mitä teemme toisin ensi kerralla. 
7. Käyttäkää eri sosiaalisia tiloja. 
Yhteisö tarvitsee verkossakin julkisia 
tiloja, sosiaalisia tiloja sekä pienryh-
miä. Luo siltoja tilasta toiseen yhtei-
sösi sisällä.
8. Hyödynnä digimaailman vah-
vuudet – älä tyydy vain siirtä-
mään kirkkoa striimiin. Esimerkik-
si chat-vuorovaikutus, videosisällöt, 
nopeatempoisuus, riippumattomuus 
paikasta. 

Johanna Sandberg 
Yhteisöinspiraattori

Juttua varten haastateltiin myös: Tuomo 
Halmeenmäkeä Kirkkohallituksesta, Matti 
Hernesahoa Mikaelinseurakunnasta, Lau-
ra Haarlaata Tuomasyhteisöstä sekä Heini 
Kestiä Rovaniemen seurakunnasta.
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UUTISKATSAUS

“Tosi lämmin ilmapiiri. Tosi avoin ilma-
piiri. Tosi hoitava ilmapiiri.” Näin kuvaili 
eräs osallistuja Kiponniemessä 14.–15.3. 
järjestettyä Hänen läsnäolossaan -roh-
kaisuseminaaria. Seminaarin puhujiin 
kuulunut pastori Timo Kuutti kertoo: 
“Saimme kokea Herramme läsnäoloa ja 
rohkaisua. Kaiken keskiössä oli raitis raa-
mattuopetus ja Pyhän Hengen synnyttä-
mä yhteys. Armolahjat toimivat ja saimme 
kokea kuinka mahtavaa on, kun Herra on 
seurakuntansa keskellä.” 

Palautteissa kiiteltiin: “Kiitos teille ja Ju-
malalle, että viikonloppu järjestyi - tuli tar-

Yhteisökoulutukset 
siirtyivät verkkoon
Hengen uudistuksen nettisivuilla on nyt 
tarjolla uunituoreita videokursseja yhteisön 
rakentamisen teemoista. Tämä on vastaus 
koronaepidemiasta johtuviin koulutusten 
ja seurakuntavierailujen peruutuksiin. Yh-
teisöt kirkossa -kurssi on ilmainen eikä 
edellytä muuta kuin sivuille kirjautumis-
ta. Yhteisön alku -kurssi on maksullinen. 
Sen voi yhdellä maksulla jakaa omalle tii-
milleen. Jatkossa sivuille on tulossa ainakin 
Yhteisön prosessit -kurssi sekä armolahja-
opetusta. Käy tutustumassa näytevideoihin!

peeseen.” “Herra on saanut tilaa hoitaa. On 
ollut hyvä olla. Hyvä lähteä varustettuna!”

Seuraava Kiponniemen rohkaisusemi-
naari pidetään 13.-14.3.2021

Rohkaisuseminaari hoiti ja varusti

Kylväjä kutsui Spirit-
verkoston yhteistyöhön
Yhteisöinspiraattori Johanna Sandberg 
oli kutsuttu huhtikuussa vieraaksi lähetys-
yhdistys Kylväjän Areopagos-lähetyssemi-
naariin, joka vaihtui lennossa webinaarik-
si. Paneelikeskustelussa Sandberg toi esille, 
kuinka monista Hengen uudistuksen Spi-
rit-verkoston yhteisöistä on lähtenyt lähe-
tystyöntekijöitä ja osallisuus lähetystyöhön 
perustuu näihin henkilökohtaisiin suhtei-
siin. Keskustelun lopuksi Kylväjän toimin-
nanjohtaja Taneli Skyttä kertoi Kylväjän 
olevan valmis räätälöimään yhteisöille ta-
poja osallistua tavoittamattomien ihmis-
ryhmien saavuttamiseen ja toivoi keskuste-
lulle jatkoa syksyn lähetyskonferenssissa.

Talouskatsaus
Oheinen kaavio esittää Hengen uudistuksen 
saamien lahjoitusten kertymää alkuvuodel-
ta. Huhtikuulta puuttuu viimeinen viikko. 
Noin sadasta kuukausittaisesta lahjoittajasta 
enemmistö lahjoittaa säännöllisesti kuukau-
sittain. Helpot tavat lahjoittaa uusilla verk-
kosivuilla ovat hieman lisänneet kertalahjoi-
tuksia. Pylväät kuvaavat, kuinka yksittäiset 
isot lahjoitukset nostavat ajoittain lahjoitus-
kertymää. Jäsenmaksut ja kirkkokolehdit ei-
vät näy kuvassa. Kiitos jokaiselle säännölli-
selle ja kertaluontoiselle lahjoittajalle! 

Yhteisövalmennus leviää 
Lapuan hiippakuntaan 
Tampereen ja Turun hiippakuntien sekä 
Hengen uudistuksen yhteistyönä järjestet-
ty yhteisövalmennus pyörähti tammikuus-
sa käyntiin jo toisen kerran suurella suo-
siolla: mukana on 13 seurakunnan tiimit. 
Lapuan hiippakunnassa vastaavaa kaksi-
vuotista valmennusta suunnitellaan alka-
vaksi helmikuussa 2021. Valmistelut ovat 
sujuneet suuren innostuksen vallassa. 

Valmennukseen pääsee tutustumaan 
maistiaispäivässä 17.8.2020, ja mukaan 
lähtevät tiimit tapaavat orientaatiopäivässä 
14.11.2020. Kouluttajina toimii hiippa-
kuntasihteeri Jukka Jämsén, yhteisöval-
mentaja Marika Salo sekä yhteisöinspi-
raattori Johanna Sandberg. Tarkemmat 
tiedot: www.hengenuudistus.fi

Uusi dokumentti 
yhteisöjen merkityksestä
Yhteisöjen aika on vastavalmistunut doku-
menttielokuva kirkkomme piirissä leviäväs-
tä yhteisöbuumista. Kaikkialla Suomessa 
syntyy nyt uudenlaisia hengellisiä yhteisöjä, 
joiden kautta kirkko voi uudistua sisäises-
ti. Katso elokuvan traileri nettisivuillamme 
(hengenuudistus.fi) ja mieti, voisitko olla 
osaltasi tukemassa elokuvan levittämistä. 

Elokuvan voi tilata myös yksityisnäy-
töksenä seurakuntien työyhteisöille ja 
luottamushenkilöille. Näytösten yhteyteen 
voidaan liittää yhteisön rakentamiseen 
valmentava koulutushetki, joka auttaa 
seurakuntaa soveltamaan yhteisöajattelua 
omaan työhönsä. Koulutuksia on tarjolla 
sekä puoli- että kokopäiväisenä versiona. 
Pyydä tarjous HU:n työntekijöiltä.
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Häikäisevän kirkas -konsertti verkossa

Helatorstaiksi Temppeliaukion kirkkoon 
suunniteltu Pekka Simojoen musiikkiin pe-
rustuva Häikäisevän kirkas -ylistyskonsertti 
siirtyy verkkoon. Helatorstai-illan tapahtu-
ma alkaa klo 18 kristittyjen yhteisellä ru-
koushetkellä, joka on samalla Tulkoon sinun 

valtakuntasi -kampanjan avaustilaisuus. Heti 
sen perään klo 19 lähetämme viime syksynä 
Kangasalan kirkossa tallennetun Häikäise-
vän kirkas -konsertin. Konsertti ei ole enää 
myöhemmin katseltavissa. Linkki tilaisuu-
teen löytyy osoitteesta www.hengenuudistus.fi

Spirit-verkoston webinaarit kiinnostivat 

Käytännöllinen tapa tukea seurakuntayhtei-
söjä koronarajoitusten aikana on ollut kut-
sua Spirit-verkoston yhteisöjohtajia jaka-
maan kokemuksiaan seurakuntatoiminnan 
toteuttamisesta verkossa sekä oppimaan 
yhdessä. Mukana on ollut sekä konkareita 
että aloittelijoita ympäri Suomea. Webi-
naarisarjassa on tutustuttu mm. Verkoston 

striimi-jumalanpalveluksiin sekä vuorovai-
kutukselliseen Zoom-sovellukseen. Yksi 
Gatewayn kansainvälisen nettiseurakunnan 
johtajista, Saksassa asuva Lisa Reid kertoi 
yhteisöllisen jumalanpalveluskokemuksen 
luomisesta chatin avulla. Webinaarit jatku-
vat toukokuussa ja niistä ilmoitetaan Spi-
rit-yhteisöverkoston FB-ryhmässä.

RUKOILE
Haluamme koota tuhannen ihimisen 

rukousrintaman maamme ja kirkkomme 
hengellisen uudistumisen puolesta. 

Olisitko sinä osa sitä?

LAHJOITA
Toimimme vapaaehtoisen kannatuksen 

varassa, sillä emme saa kirkolta 
avustuksia. Ryhdy kuukausilahjoittajaksi 

tai anna kertalahja!

TOIMI
Osallistu hengellisen uudistumisen, 

armolahjojen vapautumisen ja yhteisönäyn 
edistämiseen omassa seurakunnassasi tai 

tapahtumissamme palvellen.

Löydä oma tapasi 
toimia kumppanina 

Hengen uudistuksen 
työssä!

Hengen uudistus on kirkon sisällä vaikuttava 
verkosto, jonka päämäärä on uudistaa kirkkoa, 
jotta se voisi yhä paremmin tavoittaa suomalaiset 
Jeesukselle. Tähän pyrimme synnyttämällä 
seurakuntien piiriin satoja avarahenkisiä yhteisöjä, 
joissa ihmiset syttyvät ja kasvavat hengellisesti, 
palvelevat armolahjoillaan sekä muuttavat 
yhdessä maailmaa.

• Seurakuntalaisena: palvele omassa seura-
kunnassasi tai ehdota meitä kouluttamaan 
yhteisönrakentamisesta tai armolahjoista

• Työntekijänä: tuemme yhteisönrakentajia ja 
seurakunnan hengellistä uudistumista valmen-
nuksissa ja alueverkostojen kokoontumisissa 

• Vapaaehtoisena: palvele tapahtumissamme

TOIMI
WWW.HENGENUUDISTUS.FI/TOIMI

• Ole osa Suomenlaajaa rukousverkkoa 
ja iImoittaudu mukaan 

• Saat kerran kuussa rukouskirjeen sähköpostiisi

• Rukoile valitsemanasi ajankohtana yksin – ja 
mahdollisesti omassa raamattu- tai rukouspiirissäsi

• Virkistä omaa tai piirisi rukouselämää osallistu-
malla rukoustapaamisiin: Helatorstain Tulkoon 
sinun valtakuntasi -kampanja-avaus Helsingissä 
ja Rukousrintaman tapaaminen elokuussa 
KesäSpiritissä

“ILMAN RUKOUSTA HENGEN UUDISTUS ON 
PULASSA!” – LIITY SIIS RUKOUSRINTAMAAN!

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/RUKOILE

LAHJOITA ERI TAVOIN
WWW.HENGENUUDISTUS.FI/LAHJOITA

• Kuukausi- ja kertalahjoitukset

• Tilisiirto: maksutiedot 
lehden takasivulta

• MobilePay 24978

kaboompixs.com



Tue toimintaamme!

Lahjoituskohteet – tai
lahjoita verkkosivuillamme

www.hengenuudistus.fi

Rahankeräyslupa Hengen uudistus kirkossamme ry:lle ajalla 
1.1.2019-31.12.2020. Luvan numero: RA/2018/820. Lupa jatkuu 
myös vuonna 2019. Toimeenpanoalue: koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Hengen uudistus kirkossamme ry
FI21 2047 1800 1225 24

viite 1009 Hengen uudistuksen toiminta
viite 1012 toiminnanjohtaja Timo Pöyhösen tukirinki
viite 2639 yhteisöinspiraattori Johanna Sandbergin tukirinki
viite 5021 Timo ja Riitta Kuutin tukirinki

Hengen uudistus kirkossamme ry
FI79 2047 1800 1216 74
viite 6017 Yrjö Niemi ja Siperian avustustyö
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Tilaa sähköinen uutiskirjeemme! 
 

Ilmoita sähköpostiosoitteesi  
www.hengenuudistus.fi/omat-tiedot

Hengen uudistuksen kesäjuhla Lempäälän Ideaparkissa 1.8.-2.8.2020

TAPAHTUMA TOTEUTUU MIKÄLI KORONA-EPIDEMIA LAANTUU JA HALLITUS ANTAA LUVAN
SEURAA ILMOITTELUA NETTISIVUILLAMME: HENGENUUDISTUS.FI

LIITY KANSAINVÄLISEEN RUKOUSKETJUUN 
HELATORSTAISTA HELLUNTAIHIN 21.–31.5.

1  Rukoile viiden läheisesi puolesta, että he löytäisivät Jumalan
2  Osallistu päivittäiseen Rukousaaltoon verkossa klo 12 
3  Tilaa rukouskalenteri sähköpostiisi ja seuraa somessa: #tulkoonsinunvaltakuntasi
4  Osallistu kampanjan avajaisiin netissä 

LISÄÄ IDEOITA JA LINKIT: 
WWW.KRISTUSPAIVA.FI 

AVAJAISET 21.5. klo 18


