
Koronakriisin taittuessa (jHs) 
seurakunnilla on ainutlaatuinen 
tilaisuus “aloittaa alusta”. Vanhat 
kokoavat toimintamuodot ovat 
kuolleet ja nyt on tilaa uudelle. 
Harvinainen mahdollisuus!

MERKKEJÄ MUUTOKSESTA
“Jokainen tsäänssi on mahdollisuus”, kerro-
taan mäkilegenda Matti Nykäsen todenneen. 
Koronakriisi voi olla kirkolle upea pelipaik-
ka, kunhan se osataan hyödyntää. Tästä to-
distavat monet merkit:

Ensinnäkin kalenteri on tyhjempi. Olen 

usein saanut tällaisen vastauksen haastaessa-
ni seurakuntia aloittamaan uudenlaisia yhtei-
söjä: “Olisihan tuo mahtava idea, mutta kun 
on niin paljon vanhaa toimintaa, joka myös 
pitää hoitaa”. Nyt korona on tyhjentänyt ka-
lenterin ja työntekijöiden on mahdollisuus 
miettiä puhtaalta pöydältä, millaista seura-
kuntaa he todella haluavat rakentaa.

Toiseksi seurakuntien usko uudistumisky-
kyyn on vahvistunut digiloikan myötä. Kirkkoa 
pidetään yleisesti jäyhänä organisaationa, mutta 
niin vain pakon edessä se kykeni siirtämään toi-
minnan verkkoon muutamassa viikossa.

Kolmanneksi kirkon kriisitietoisuus on 
aiempaa realistisemmalla tasolla. Havahduin 
tähän viime syksynä, kun kuuntelin kirkollis-

kokouksen keskustelua viimeisimmän kirkon 
nelivuotiskertomuksen äärellä. Niin rehellistä 
puhetta en ollut kirkossa kuullut koskaan en-
nen. Uudistumisen tarve siis ymmärretään.

VALMISTAUTUMINEN SADONKORJUUSEEN
Samalla suomalaiset ovat aiempaa avoimem-
pia hengelliselle tarjonnalle - se näkyy mm. 
uushenkisyyden valtavana nousuna. Kun ko-
rona (joskus) helpottaa, uskon, että ihmiset 
alkavat todella etsiä vastauksia ja yhteisöjä. 
Meidän tehtävämme on auttaa kirkkoa ole-
maan silloin valmis sadonkorjuuseen!
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Millaisen kirkon rakentaisit, jos saisit aloittaa alusta?
VALTAKUNNALLINEN KOLEHTI 30.5. KERÄTÄÄN SEURAKUNTAELÄMÄN KEHITTÄMISEEN
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Hengen uudistus 
kirkossamme ry on kirkossa 
vaikuttava uudistusrintama, 
joka haluaa edistää kolmea 
tavoitetta:

1. HENGELLINEN UUDISTUMINEN
Työmme terävin kärki on ihmisten 
henkilökohtainen hengellinen uudis-
tuminen. Siihen pyrimme julistamal-
la evankeliumia ja opettamalla Pyhästä 
Hengestä. Etsimme myös uusi tapoja 
puhutella aikamme henkisiä etsijöitä.

2. ARMOLAHJOJEN VAPAUTUMINEN
Pidämme esillä armolahjoja ja autam-
me ihmisiä löytämään sen ainutlaatui-
sen lahjapaketin, jonka Jumala on kul-
lekin antanut. Pakettiin kuuluvat sekä 
”luonnolliset” kyvyt että ”yliluonnolli-
set” Hengen lahjat.

 
3. SEURAKUNTAYHTEISÖJEN 
RAKENTAMINEN
Tuemme seurakuntien uudistumista 
eläviksi yhteisöiksi. Raamatussa seura-
kunta on yhteisö, jossa Jumalan rak-
kaus tulee todeksi ihmisten kesken. Se 
ei ole ammattilaisten projekti vaan yh-
teinen performanssi, jossa jokaisella on 
jotakin annettavaa (1 Kor 14:26). Hy-
vässä yhteisössä hengellinen uudistumi-
nen ja armolahjoilla palveleminen to-
teutuvat parhaiten.

kädenojennus

Mikä Hengen uudistus? 

RUKOUSAIHEET 2/2021
1. Kirkko koronan jälkeen -hanke
Rukoillaan, että seurakunnat havahtuvat tart-
tumaan koronan synnyttämään tilanteeseen 
ja että seurakuntien teologia ja kulttuuri uu-
distuu. Siunataan syksyllä alkavaa kampanjaa.

2. Uushenkisyys
Rukoillaan, että maassamme oleva hengelli-
nen etsintä kääntyisi kohti Kristusta ja että 
uushenkiset ihmiset voisivat tulla kohda-
tuiksi rakkaudella seurakunnissa. Pyyde-
tään, että Hengen uudistus löytäisi uusia ta-
poja puhutella näitä etsijöitä.

3. KesäSpirit
Rukoillaan, että Jumala siunaisi tapahtu-
man valmistelut ja toteutuksen. Että saisim-
me viettää ikimuistoisen viikonlopun Pyhän 
Hengen läsnäolossa.

4. Korona
Jatketaan rukousta, että Jumala jo sammut-
taisi pandemian voimallaan sekä kääntäisi 
koettelemuksen herätykseksi.

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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Digiloikan 
seuraavat askeleet 

Kirkko onnistui! Laskevien tilastojen keskellä 
on hienoa nostaa esiin kirkon koronan 
kirittämä digiloikka. Jumalanpalvelukset ovat 
saatavilla paikasta ja ajastakin riippumatta, 
seurakutalaisia ruokitaan päivittäisillä 
somehartauksilla ja kokeiluja tehdään nuorten 
aikuisten tavoittamiseksi verkon kautta.

Seurakuntien digityö tuottaa lähes reaaliaikaisesti tilastoja 
katsojalukujen, tykkäysten ja kommenttien muodossa. On-
kin helppoa jäädä juhlimaan onnistumista näiden ulkoisten 
mittareiden valossa. Uhkana on digiseurakunnan pelkistymi-
nen viihdemarkkinoiden kanssa kilpailevaksi ohjelmatoimis-
toksi sen sijaan, että se olisi vastakulttuurinen, ihmissuhteisiin 
perustuva ja evankeliumia levittävä yhteisö. Siksi seurakun-
nan digityö on tärkeää rakentaa kirkon missiosta käsin. Nyt 
on juuri oikea aika digiloikan seuraavalle askeleelle, mission ja 
toiminnan välisen suhteen työstämiselle.

Kirkon missio ei ole kerätä tykkäyksiä vaan avata seurakun-
nan ovet uusillekin ihmisille. Kirkon missio ei ole luoda vil-
kasta keskustelua, vaan auttaa ihmisiä soveltamaan Jeesuksen 
opetusta omaan elämäänsä. Kirkon missio ei ole kerätä suuria 
katsojamääriä vaan saattaa ihmisiä yhteyteen elävän Jumalan 
kanssa. Eikä kirkon missio ole kerätä mahdollisimman monia 
aktiiveja vaan varustaa jokainen seurakunnan jäsen palvele-
maan omilla lahjoillaan. 

Koska hengellisiä tavoitteita on vaikea mitata, tarvitaan työs-
kentelyä niiden ja ulkoisen toiminnan välisen yhteyden hah-
mottamiseksi. Hengellinen tavoite on vastaus kysymykseen 
miksi, ulkoinen toiminta taas kysymykseen miten.

Kirkon digiloikan kolmas askel on luoda ihmisille polkuja 
siirtyä katsojasta osallistujaksi ja osallistujasta tekijäksi. Miten 
kutsumme striimin katsojan mukaan keskusteluryhmään tai 
arki-illan hartauteen? Miten aktiivinen somekeskustelija pää-
see mukaan pienryhmään tai vastuunkantajaksi? Näiden kysy-
mysten ratkaiseminen muuttaa digiseurakunnan ohjelmatoi-
mistosta eläväksi yhteisöksi. 

Johanna Sandberg

PÄÄKIRJOITUS

TOIMINNANJOHTAJA
Pastori TIMO PÖYHÖNEN
Seurakuntayhteydet
Yhteisövalmennukset
Karismaattisuuden kysymykset
Varainhankinta

timo@hengenuudistus.fi
046 921 7595

YHTEISÖVALMENTAJA
TM JOHANNA SANDBERG
Spirit-verkosto
Yhteisövalmennukset
Laskut, jäsenasiat

johanna@hengenuudistus.fi
050 575 7006

TYÖNTEKIJÄMME

OTA YHTEY T TÄ!
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“Emme ole 
kuulleetkaan 
mistään Pyhästä 
Hengestä”
TIETÄMÄTTÖMYYDESTÄ HENGEN TÄYTEYTEEN

Lukiessani apostolien tekoja 
hymähdän aina 19. luvun 
kohdalla. Siellä Paavali 
saapuu Efesokseen ja tapaa 
muutamia opetuslapsia, joilta 
hän kysyy: “Saitteko Pyhän 
Hengen, kun tulitte uskoon?” 
Naurunpurskahdukseni tulee 
yleensä siinä kohtaa, kun luen 
opetuslasten vastauksen: 
“Emme me ole kuulleetkaan 
mistään Pyhästä Hengestä”.

OPETUSKIRJOITUS

Pixabay.com
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ainer M
aiores



kädenojennus  2 / 2 0 2 1        5

Asia ei sinällään ole huvittava ja Paava-
li hoiti Efeson osalta tilanteen kuntoon, 
mutta raamatunkohtaa lukiessani en voi 
olla ajattelematta yhtäläisyyttä luterilai-
seen kristikuntaan Suomessa. Kuinka pal-
jon seurakunnissa onkaan ihmisiä, jotka 
voisivat vielä tänäkin päivänä yhtyä efeso-
laisten ihmettelyyn!

KOKO KOLMINAISUUS
Välillä kuulee puhuttavan kolmijaosta, 
jossa eri kirkkokuntien eroja selitetään nii-
den kolminaisuusopillisilla painotuksilla. 
Kuulee väitettävän, että katolilaiset keskit-
tyvät enemmän Jumalaan luojana ja isänä, 
luterilaisen kirkon korostavan Jeesuksen 
merkitystä syntien sovittajana ja vapaiden 
suuntien, erityisesti helluntailaisuuden, 
korostavan Pyhän Hengen merkitystä.

Kuitenkin ilmoitus kolmiyhteisestä Ju-
malasta on kokonaisuus, emmekä voi Jee-
susta seuratessamme valita, minkä Jumalan 
persoonan kanssa haluamme yhteyteen. 
Jokaisella Jumalan kolmesta persoonasta 
on luovuttamaton merkitys pelastuksen ja 
uskonelämän kannalta. Kristinusko ei voi 
olla vain uskoa Isään Jumalaan, se ei voi 
olla vain uskoa Jeesukseen eikä se voi olla 
vain uskoa Jumalan elävään Henkeen. Jos 
seuraamme Jeesusta, haluamme tutustua 
koko kolminaisuuden täyteyteen.

Hengen uudistusta kuvataan yhdistyk-
senä, joka korostaa erityisesti Pyhän Hen-
gen merkitystä kristillisessä ja luterilaisessa 
uskossa. Se, että koen Hengen uudistuksen 
itselleni läheiseksi hengelliseksi liikkeeksi, 
ei tarkoita, että pitäisin Pyhää Henkeä jo-
tenkin tärkeämpänä osana kristillistä uskoa 
kuin Isän ja Pojan merkitystä uskossamme 
ja seurakunnan elämässä. Hengen uudistus 
ei ole Pyhän Hengen fanikerho yli Isän ja 
Pojan. Hengen uudistus on olemassa sitä 
varten, että Pyhän Hengen työ ja merki-
tys kirkossa ja uskovien elämässä olisi yhtä 
tärkeää kuin Isän ja Pojan työ ja merkitys. 
Tätä haluamme siksi, että tämä on kristil-
linen opetus Jumalasta.

PYHÄ HENKI ON PERSOONA
Pyhästä Hengestä toki puhutaan ylevästi 
esimerkiksi luterilaisissa tunnustuskirjoissa 
ja katekismuksissa. Kristillisen oppimme 
ihan keskeisiä ajatuksia on, että Pyhä Hen-
ki synnyttää uskon! Pyhän Hengen merki-
tys luterilaisessa uskossa ei siis ole sinällään 
vähäinen. Kuitenkin varhaiskirkollinen pe-
riaate lex orandi, lex credendi (suom. ru-
kouksen laki on uskon laki) paljastaa, että 
Pyhän Hengen merkitys ei tosiasiallises-
ti ole siinä asemassa, jossa sen pitäisi olla. 
Liian moni luterilainen kristitty ei tunne 
Pyhää Henkeä läheisenä persoonana. 

Siinä missä Isä Jumala ja poika Jeesus 

Kristus ovat meille “hän”, on Pyhä Henki 
liian monelle uskovalle “se”. Pyhä Henki ei 
ole persoonaton henki, vaan hän on elävä 
persoona, itse Jumala, joka toimii meissä ja 
koko luomakunnassa. Kun sanomme, että 
Kristus asuu sydämessäni, tarkoitamme, 
että Jumalan Pyhä Henki vaikuttaa meissä. 

Kristillisen kasvatuksen ihan keskei-
nen ulottuvuus on opastaa uskovat ym-
märtämään, miten suuri voima meille on 
annettu. Pyhä Henki jakaa seurakunnal-
leen lahjoja, jotta Kristuksen antama lä-
hetystehtävä tulee täytetyksi. Sen lisäksi 
Pyhä Henki on kuin sinetti, joka merkit-
see meidät Kristuksen omiksi. Henki va-
kuuttaa, että olemme Jumalan omia. Pyhä 
Henki on myös päivittäinen elämänvoi-
ma. Niin kuin Paavali sanoo: “Hänessä 
me elämme, liikumme ja olemme” (Apt. 
17:28). Tai kuten toisaalla Paavali opettaa, 
että sama Henki, joka herätti Kristuksen 
kuolleista. elää uskovissa. (Room. 8:11) 

Pyhän Hengen persoonan ja voiman 
ymmärtäminen avaa mahdollisuudet tart-
tua seurakunnan tehtävään. Niin kauan, 
kun katsomme tehtävää omista kyvyistä ja 
mahdollisuuksista käsin, teemme itsestäm-
me rajoitteen. Mutta kun ymmärrämme, 
että jokaisen uskoontulon ja pyhityksen 
saa aikaan yksin Jumalan Henki, meidän 
ei tarvitse pitää itseämme rajoitteena. Sen 
sijaan voimme nähdä itsemme alustana, 
jonka kautta Jumala voi toimia tässä ajassa.

HENGEN TÄYTEYS
Vaikka voimme luottaa siihen, että Pyhä 
Henki on jokaisen uskovan kanssa joka 
päivä, apostolit kutsuvat meitä yhä uudes-
taan rukoilemaan Pyhän Hengen täyteyttä. 
Olet saattanut ehkä kokeakin elämäsi var-
rella karismaattisen kokemuksen, jossa olet 
saanut kokea Pyhän Hengen täyteyden. 
Mutta olet sellaisen kokenut tai et, voit 
joka tapauksessa yhtyä päivittäiseen ru-
koukseen: “Herra, täytä minut Hengelläsi”.

Pyhän Hengen täyteys on elämänta-
pa, jossa annamme elämämme hallintaval-
lan ja kuninkuuden Jeesukselle. Niin, että 
emme tekisi valintojamme oman etumme 
mukaan, vaan kulkisimme joka päivä Ju-
malan viitoittamaa tietä, joka on aina pa-
rempi niin meille kuin tehtävällemmekin. 
Juuri sitä on elämä, jossa olemme ym-
märtäneet, kuka Pyhä Henki on. Hän on 
matkakumppani jokapäiväisessä elämässä 
Jeesuksen seuraajana. Hän on Jumala si-
nun kanssasi.

Matti Hernesaho
Pastori, Hengen uudistuksen 
hallituksen pj.

Kirjan Yhteisönä verkossa
julkaisutilaisuus
LA 31.7. klo 9.30 
Johanna Sandbergin esikoisteos 
paneutuu lukuisten tapauskertomusten 
kautta ajankohtaiseen kysymykseen: 
miten verkossa eletään yhteisönä. 
Miten luodaan toimivia someryhmiä 
ja  verkkopienryhmiä? Miltä näyttää 
osallistava diakoniatyö ja lähetyskäskyn 
toteuttaminen digiympäristössä? 
Helppolukuinen kirja piirtää kuvan 
digiseurakunnasta, joka kutsuu ihmisiä 
katsojista osallistujiksi ja osallistujista 
tekijöiksi. Kiinnostava kirja jokaisen 
seurakunta-aktiivin ja työntekijän 
käteen!   

Tule kuulemaan lisää!

ENNAKKOMYYNTI ALKAA 
18.5. – TILAA NYT OMASI!

www.yhteisonakirkossa.net
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si, niin että aikaa jää myös rentoutumiseen 
ja ystävien kanssa rupatteluun. Jos kaipaat 
vielä lisää Hengen kosketusta voit tulla hil-
jentymään Henkisyyden taloon, joka on 
auki myös taukojen aikana. Lapsille on ai-
kuisten ohjelmien aikana oma LastenSpirit.

 
HUOM: Tapahtuma toteutetaan vallitse-
vien kokoontumisrajoitusten puitteissa ja 
sen ohjelma striimataan verkkoon. Seuraa 
ilmoittelua: www.hengenuudistus.fi/kesaspirit

 

Ohjelma

PERJANTAI 30.7.
9:30-12 Yhteisöpaja: Miten korona ja 
digitaalisuus muuttavat seurakuntako-
kemusta? Puheet: Veli-Matti Kärkkäinen, 
Timo Pöyhönen, Arto Antturi, Marjaana 
Toiviainen. Juonto: Panu Pitkänen ja Ma-
rika Salo. Musiikki: house band, Samuli 
Saarinen.

14-15 Raamattutunti, Mika Falk: Pa-
rannuksen paikalta palvelemaan 
(Room 12:1-8). 

15-17 Armolahjapolku: Profetian 
sana sinulle ja Suomelle. Puheet: Jukka 
Jämsén, Markku Antola ja Maikku Saari-
nen. Juonto: Riitta Paajanen ja Arni Huka-
ri. Musiikki: house band, Samuli Saarinen.

19-20:30 Täyty Hengellä –iltajuhla
Puheet: Ilkka Puhakka ja Johanna Kivimä-
ki. Musiikki: house band, Kristiina Brask. 
Lisäksi profetioita, ylistystä, rukouspalvelua.

LAUANTAI 31.7.
9:30-12 Yhteisöpaja: Miten eletään yhtei-
sönä verkossa? Puheet: Johanna Sandberg 
(kirjanjulkaisu), Päivi Kettunen, Mervi Vi-
uhko. Juonto: Panu Pitkänen, Marika Salo. 
Musiikki: Verkosto kollektiivi, Eve & Ossi.

14 Raamattutunti, Timo Pöyhönen
15-17 Armolahjapolku: Lahjat Jumalan 
missiossa. Puheet: Rovasti Yrjö Niemi, 
Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä, Heli Kar-
humäki. Juonto: Riitta Paajanen ja Arni 
Hukari sekä Johanna Sandberg
Musiikki: Eve & Ossi.
 
19-20:30 Täyty Hengellä –iltajuhla. Pu-
heet: Heli Karhumäki ja Matti Hernesaho. 
Musiikki: Verkosto kollektiivi, Kls.-yhtye. 
Lisäksi profetioita, ylistystä, rukouspalvelua.

Hengen uudistuksen kesäjuhla Lempäälän Ideaparkissa JA VERKOSSA 30.7. – 1.8.2021

Luvassa on kolme sytyttävää 
päivää ylistyksen, armolahjojen 
ja yhteisöllisyyden merkeissä. 
Vaikka paikka on jättimäinen 
liikekeskus, ei sisällöstä 
ole tingitty. Päivien aikana 
ylistetään, rukoillaan ja etsitään 
Pyhän Hengen kosketusta sekä 
sanan ravintoa.

Aamupäivisin pureudumme seurakunnan 
rakentamiseen ja mietimme miten pandemia 
ja digitaalisuus muuttavat käsitystämme seu-
rakunnasta. Perjantain puhujana on todelli-
nen huippuasiantuntija professori Veli-Mat-
ti Kärkkäinen Kaliforniasta. Lauantaina taas 
julkaisemme Johanna Sandbergin kirjan 
Yhteisönä verkossa ja sunnuntaina lavalle as-
telee yhteisönrakentamisen “grand old man” 
pastori ja yritysvalmentaja Mikko Aalto.

Iltapäivisin keskitymme armolahjoihin. 
Perjantaina tutkimme profeetallisuutta ja 
mukana on alan spesialisti Jukka Jämsén. 
Lauantaina tarkastelemme, miten voimme 
käyttää lahjoja ihmisten tavoittamiseen ja 
palvelemiseen. Tästä teemasta kuulemme 
mm. syvähaastattelun Siperian-työn kon-
karilta ja hiljattain HU:n kunniapuheen-
johtajaksi valitulta rovasti Yrjö Niemeltä.

Iltaisin nostamme katseet ylöspäin ja 
kuulemme sytyttävää evankeliumia. Per-
jantaina puhuu evankelistaguru Ilkka Pu-
hakka ja laulaa Idolsistakin tuttu Kristiina 
Brask. Lauantain puhujina ovat Sana-leh-
den päätoimittaja Heli Karhumäki sekä 
HU:n nuori puheenjohtaja Matti Hernes-
aho ja musiikkiesiintyjänä Kls. 

Sunnuntaina päätämme upeaan mes-
suun ja ehtoollisen viettoon. Messun mu-
siikissa on mukana aina puhutteleva Jippu.

Ideapark on kymmenine ravintoloineen ja 
kauppoineen mahtava paikka viettää aikaa. 
Ohjelma onkin rakennettu sopivan väljäk-
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KIRKKO KORONAN JÄLKEEN
Niinpä olemme aikeissa toteuttaa tule-
vana syksynä kampanjan, jolla yritäm-
me rohkaista seurakuntia tarttumaan 
tähän uudistumisen hetkeen. Median, 
työntekijäpäivien, kirjallisuuden ja so-
meviestinnän avulla herätämme keskus-
telua uudistumisen suunnasta sekä tar-
joamme työkaluja sen toteuttamiseen.

Kampanjan ydinviesti on pohtia, 
millaisia seurakunta ja kirkko voisi-
vat olla koronan jälkeen – kun saamme 
aloittaa alusta. Tarkastelemme kysymys-
tä kolmesta näkökulmasta: teologiasta, 
toimintakulttuurista ja verkon mahdol-
lisuuksista käsin.

KOLME TEEMAA JA KIRJAA
Teologisesti kysymys menee ytimiin: 
mikä kirkko on ja mikä on sen tehtävä. 
Näitä teemoja alustetaan syksyllä julkais-
tavassa Jokin meitä yhdistää kirjassa (Kir-
japaja), jossa viisi teologia hahmottelee 
kirkolle kansankirkon jälkeistä teologis-
ta visiota. Aihetta käsitellään myös hiip-
pakuntakiertueella ja prosessi huipentuu 
Kirkkopäiville ensi keväänä. Ilman ajat-
telun muutosta ei toiminnan uudistami-
nen onnistu. Siksi aloitamme teologiasta.

Toimintatavan uudistaminen tar-
koittaa yhteisöllisyyden uudelleen löy-
tämistä ja seurakuntalaisten ottamis-
ta mukaan seurakunnan rakentamisen 
kaikille tasoille. Tätä teemaa käsittelee 
Timo Pöyhösen Yhteisöjen kirkko -kirja 
parin vuoden takaa (Karas-Sana).

Kolmanteen teemaan eli verkon hyö-
dyntämiseen paneudutaan Johanna 
Sandbergin KesäSpiritissä julkaistavan 
Yhteisönä verkossa -kirjan (Kirjapaja) 
johdattelemana. Syksyn mittaan aiheesta 
järjestetään webinaareja ja koulutuksia.

KOLEHTI 30.5. 
Kirkko koronan jälkeen -kampanjalle 
kerätään kolehti sunnuntaina 30.5. kai-
kissa Suomen kirkoissa. Taloudellisen 
tuen rinnalla toivomme, että rukoilet 
hankkeen ja kirkon puolesta. Ilman ru-
koustukea mitään merkittävää ei tapah-
du. Voit myös kertoa hankkeesta seu-
rakuntasi työntekijöille ja pyytää meitä 
tutustumaan siihen esimerkiksi Hengen 
uudistuksen sivuilla.

 Voit tukea kampanjaa lahjoittamal-
la tälle tilille: FI21 2047 1800 1225 24, 
viite 26246, Maksun saaja Hengen uu-
distus kirkossamme ry.

Timo Pöyhönen

SUNNUNTAI 1.8.

10:30-12 Yhteisöpaja: Millainen yh-
teisö vapauttaa luovuuteni? Puheet: 
valmentajalegenda Mikko Aalto, Emma 
Autti ja Riku Rantanen. Juonto: Panu 
Pitkänen, Marika Salo. Musiikki: house 
band, Jippu.

14-15:30 KesäSpirit-messu. Liturgi ja 
saarnaaja vielä vahvistamatta. Musiikki: 
Jippu ja house band.
 
UUTTA: Henkisyyden talo. Kotka-sa-
lissa (2. krs) iltapäivisin klo 12-18. Tila 
on pyhitetty kohtaamiselle ja kokemisel-
le. Tarjolla myös pieniä ohjelmanume-
roita, joissa tutkitaan uushenkisyyden ja 
kristinuskon suhdetta.

LASTENSPIRIT
KesäSpiritissä on lapsille omaa huikeaa 
ohjelmaa yhdessä lasten kulttuurikeskus 
PiiPoon kanssa aina aikuisten ohjelmien 
aikana. Mukana ohjelmassa mm. nukke-
teatteri Sananjalka sekä musiikkivieraita. 
Lastenohjelmaan on ennakkoilmoittau-
tuminen verkkosivuilla.

 

KÄYTÄNNÖN INFOT

Saapuminen
Ideapark sijaitsee loistavien kulkuyhte-
yksien varrella. Bussilla pääsee sekä Tam-
pereelta (15 min) että Lempäälästä, joi-
hin molempiin paikkoihin tulee juna.

Ruokailut
Ideaparkissa on useita erihintaisia ravin-
toloita. Kauppakeskuksessa on ruoka-
kauppa, josta voi ostaa omia eväitä.

Majoitus
Ideaparkissa ei ole majoitusta mutta 
Tampereen ja Valkeakosken keskustan 
hotellit sijaitsevat vain n. 15 km päässä. 
Kannattaa varata majoitus etukäteen. 
Verkkosivuilla hotellitarjouksia.

Hinnat
KesäSpirit on ilmaistapahtuma, joka 
mahdollistuu osallistujien vapaaehtois-
ten lahjoitusten avulla. LastenSpiritissä 
on osallistumismaksu. Tapahtumassa on 
kirjamyynti.

Vapaaehtoiseksi
Haluaisitko tulla tekemään tapahtumaa? 
Tarvitsemme kaikenlaisia lahjoja, joten 
ilmoittaudu rohkeasti mukaan. Laita 
viestiä: timo@hengenuudistus.fi niin etsi-
tään sopivankokoinen tehtävä. 

JATKOA SIVULTA 1
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Hengen uudistus on 
mukana ekumeenisessa ja 
kansainvälisessä Tulkoon sinun 
valtakuntasi -kampanjassa, 
jonka idea on rukoilla 
erityisesti helatorstain ja 
helluntain välisenä aikana. 
Verkosto-yhteisön pastori 
Riikka Hartikainen avaa meille 
yhteisen rukouksen merkitystä.

LAPIOTALKOOT
Hiekkalapio uppoaa vesilätäkköön ja kah-
maisee mukaansa täyden annoksen sadevet-
tä. Pienten kurahansikkaiden puristamana 
se kantautuu korkeaan, lähes parimetriseen 
lumivalliin. Seuraan tyttäreni toivorikasta 

yritystä. Tavoitteena on sulattaa lumiauran 
jälkeensä jättämä massiivinen monument-
ti maan tasalle – hiekkalapion ja kevään 
ensimmäisen vesilätäkön voimin. Annan 
lapsen uppoutua omaan innostukseensa sa-
malla tietäen, että lumikasa tulee törröttä-
mään pihalla vielä huomennakin.

Talvi tuntuu tässä vaiheessa vuotta jo 
kaukaiselta muistolta, mutta huomaan 
palaavani yhä uudelleen tuohon pienen 
lapsen intoon suuren tehtävän äärellä. Se 
muistuttaa minua rukouksen voimasta. 
Lumikasan sulattaminen ei toki muuta 
maailmanhistoriaa. Rukous voi sen teh-
dä. Mutta kuinka helposti lannistumme-
kaan rukousaiheiden alati kasvavan vuoren 
edessä – ja toteamme, että omalla hiek-
kalapiollamme on turha ryhtyä toimeen. 
Kun se, mitä meillä on, tuntuu niin vähäl-
tä, jää sekin vähä tekemättä. “Kyllä var-
maan löytyy niitä, joilla on isommat lapiot 

tai enemmän aikaa – hyvässä lykyssä mo-
lempia. Jätetään työt heille, tuskinpa minä 
tällä omalla räpellykselläni mitään aikaan 
saisinkaan. Mitä nyt omalla pienellä lapi-
ollisella mitään suurta merkitystä olisi...” 
 
JOKAINEN KANTAA OMAN OSUUTENSA
Onpa hyvinkin! Ensinnäkin: yhden kura-
hanskan ja pienen hiekkalapion yhdistel-
mä ei ehkä vaikuta kovin merkitykselliseltä 
mutta jos lapioita ja käsiä on lumikasan ym-
pärillä tuhat, se muuttaa tilanteen hetkessä. 
Riittää, että jokainen kantaa oman osuuten-
sa verran vettä paikalle. Riittää, että jokai-
nen ymmärtää oman hiekkalapionsa mer-
kityksen. Mitä useampi toteaa, että eihän 
tämä pikku lapio mihinkään riitä ja jää pois, 
sitä pienempi on yhteinen vaikuttavuus.

Rukouksessa on se ihmeellinen voima, 
että rukouksemme eivät jää kellumaan 
erillisiksi saarekkeiksi, vaan ne kaikki kan-

Yhteinen rukous 
muuttaa maailmaa!
 RUKOILLAAN YHDESSÄ HELATORSTAISTA HELLUNTAIHIN

Pexels.com
 / Tim

a M
iroshnichenko

OPETUSKIRJOITUS
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tautuvat yhdessä Isän eteen, paikasta ja 
ajasta riippumatta. Yksi innoittajani ru-
kouksessa onkin Ilmestyskirjan jae 5:8. 
Siinä puhutaan kultaisesta maljasta, joka 
on täynnä pyhien rukouksia. Mieleeni 
piirtyy kuva kauniista maljasta, jossa jo-
kainen rukous yhdistyy toisiinsa. Vähäi-
simmältäkin tuntuva rukous on merkityk-
sellinen osa tuota kokonaisuutta.

Toiseksi: yksikään hiekkalapiollinen vet-
tä ei mene hukkaan, vaikka kantajia olisi-
kin vain yksi. Jokainen annos sulattaa lunta 
ehkä hitaasti, mutta varmasti. Elämme ins-
tant-kulttuurin keskellä, jossa kaiken ole-
tetaan tapahtuvan hetkessä. Jos muutama 
päivä sitten tilaamastani postipaketista ei 
ala kuulua mitään, kyselen jo huolestunee-
na sen perään. Älköön kärsivällisyytemme 
ja toivomme rukouksessa hautautuko sii-
hen, että emme näe rukoustemme vaikut-
tavuutta heti. Joskus emme näe sitä ehkä 
lainkaan – ainakaan ajan tällä puolen.

RUKOUS MUUTTAA MAAILMAA
Tuntuu ehkä raflaavalta sanoa, että rukous 
muuttaa maailmaa. Mutta maailmanhis-
toriakin rakentuu palanen kerrallaan. Sii-
hen vaikuttaa valtava määrä olosuhteita ja 
ihmisiä – tilanteita, joissa yksi asia johtaa 
toiseen. Se, että olet saanut sydämellesi 
rukoilla oman kummilapsesi, asuinalueesi, 
esivallan tai vaikkapa työkavereidesi puo-
lesta, voi vaikuttaa johonkin palaseen ta-
pahtumien ketjussa. Tuo yksikin palanen 
puolestaan vaikuttaa siihen, miten ketju 
jatkaa rakentumistaan eteenpäin. 

Rukouksen merkityksellisyys on myös 
siinä, että se ei vaikuta ainoastaan nykyisyy-
teemme ja huomiseen. Se kantaa iankaikki-
suuteen. Sillä, että juuri sinä valitset rukoil-
la tänään, voi olla iankaikkista hedelmää.

Mitäpä jos tänään katsoisimme omaa 
rukoustamme ja toteaisimme, että “onpa 
mahtavaa, minulla on käytössäni tämä 
hiekkalapio!” Tarttuisimme siihen samalla 
innolla kuin tyttäreni omaansa suuren lu-
mivallin vierellä. Pyytäisimme Isältä, että 
saisimme uutta innostusta ja motivaatiota 
tehtäväämme. Että ymmärtäisimme oman 
panoksemme merkityksen. Että tuhannet 
ja taas tuhannet voisivat hekin tuoda oman 
lapiollisensa. Ei siksi, että meissä olisi jo-
tain ihmeellistä, vaan siksi että meidän Ju-
malamme on suuri ja hän kuulee rukouk-
semme. Hän kutsuu meitä tarttumaan 
lapioon. Tulethan kanssamme talkoisiin?

”Rukoilkaa hellittämättä, valvokaa ru-
koillen ja kiittäen.” (Kol. 4:2)

Riikka Hartikainen
Verkosto-yhteisön pastori, HU:n hallituksen jäsen

Suomessa toista kertaa toteutettava Tulkoon Sinun Valtakunta-
si (TSV) on kristittyjen yhteinen, globaali rukousrintama, johon 
kuka tahansa saa liittyä omalla tyylillään. Idea on yksinkertaisesti 
rukoilla tavallista enemmän helatorstain ja helluntain välisenä ai-
kana (13.-23.5.2021), että Pyhä Henki koskettaisi ihmisiä ja maa-
ilmaa, ja että kirkko voisi uudistua!

Kampanja on alkuisin Englannin kirkosta mutta se on levinnyt 
nopeasti ympäri maailmaa. Suomessa kampanjaan osallistuu useita 
kirkkokuntia ja järjestöjä. Evankelisluterilaisesta kirkossa kampan-
jan keulakuvana toimii arkkipiispa Tapio Luoma ja kirkon osalta 
järjestelyistä vastaa kirkkohallitus. Hengen uudistus on ollut kam-
panjassa mukana alusta alkaen, sillä kristittyjen yhteinen rukous 
on aina ollut tärkeä osa näkyämme.

MITEN OSALLISTUA?
Tempaukseen voi osallistua monin eri tavoin. Minimissään osallis-
tuminen tarkoittaa sitä, että pyhittää helatorstaista helluntaihin hiu-
kan tavallista enemmän aikaa rukoukselle. Tässä apuna voivat toimia 
kampanjan viisi kertaa päivässä järjestettävät verkkorukoushetket ja 
päivittäiset rukousmateriaalit, jotka ovat saatavilla kampanjan verk-
ko- ja Facebook-sivulla. Voit jakaa rukouksia, kuvia tai ajatuksia 
somessa tunnisteella #tulkoonsinunvaltakuntasi. Toukokuun aikana 
verkossa pyörii päivitetty versio Sakari Heikkilän Tule Pyhä Henki 
-musiikkivideosta, jota toivomme jaettavan kaikkiin kanaviin.

Lisätietoa ja kaikki kampanjan materiaalit löytyvät parhaiten 
Facebook-sivuilta: www.facebook.com/tulkoonsinunvaltakuntasi tai 
verkkosivuilta www.tulkoonsinunvaltakuntasi.fi. Myös Hengen uu-
distuksen verkkosivuilla on infoa ja linkit aineistoihin.

Tulkoon Sinun 
Valtakuntasi 2021
ARKKIPIISPA KUTSUU YHTEISEEN RUKOUKSEEN
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Kolmen seurakunnan 
pilottihanke

Miten rakentaa yhteisö perinteisen aamu-
jumalanpalveluksen ympärille? Hengen 
uudistus aloitti Porin Teljän, Sastamalan ja 
Kangasniemen seurakuntien kanssa pilotti-
hankkeen toimivien mallien kehittämisek-
si ja tutkimiseksi. Kuluneen kevään aikana 
kukin seurakunta paneutuu kysymykseen 
oman erityiskysymyksensä kautta: mitkä 
ovat yhteisön synnyttämisen kriittiset pis-
teet, miten rakentaa yhteisöä verkossa ja 
miten jakaa johtajuutta seurakuntalaisille. 
Tavoitteena on jatkaa työskentelyä ja löy-
tää periaatteita ja ratkaisuja, jotka palveli-
sivat seurakuntia laajamminkin. Sammaljoen kirkko.

UUTISKATSAUS

Osallistu kolehtiin 30.5.
Tänä vuonna valtakunnallinen kolehtim-
me kerätään kirkkokäsitykseen paneutu-
van teologisen prosessin hyväksi. Tuleva 
kampanja Kirkko koronan jälkeen on osa 
tätä prosessia yhdessä kirjan Jokin meitä 
yhdistää kanssa. Annathan lahjasi, jotta 
voimme raivata tietä Pyhän Hengen voi-
massa uudistuvalle yhteisöjen kirkolle! 

Lahjoita verkossa hengenuudistus.fi/ 
kolehti, MobilePayllä 27711, tekstaril-
la numeroon 16588 viesti “10E HUK” 
(anna viestissä haluamasi summa) tai tilille 
FI21 2047 1800 1225 24  Viite: 26246 
Saaja: Hengen uudistus kirkos-
samme ry. 

Seurakunnat tilittävät kolehdit samalle 
tilille viitteellä 262217.

Aika perustaa pienryhmiä 

Miten eletään yhteisönä, kun ei saa ko-
koontua? Useissa seurakunnissa pien-
ryhmät ovat olleet vastaus ongelmaan. 
Ryhmien käyttöön on saatavilla tuoreita 
verkkomateriaaleja: 

Online Alfoja on järjestetty jo kymme-
nissä seurakunnissa, ja ne ovat tavoitta-
neet perinteisiä Alfoja enemmän ei-usko-
via sekä ruuhkavuosia eläviä työikäisiä. 
Online Alfa on helppo järjestää valmiiden 
opetusvideoiden avulla. 

Turun Mikaelinseurakunnassa pienryh-
mille on tuotettu oma yhdeksän viikon vi-
deomateriaali keskustelukysymyksien kera 
Alfan jatkoksikin sopivan kirjan Tämä on 
elämää pohjalta. Seurakunta päätyi panos-
tamaan pienryhmiin suurtapahtumien si-
jaan koronan vuoksi.

Hengellinen kasvupolku on Ga-
teway-seurakunnan tuottama materiaali, 
joka soveltuu jo tutustumisvaiheen ohit-
taneille, hengellisestä kasvusta kiinnostu-
neille ryhmille.

Linkit näihin materiaaleihin löytyvät 
osoitteesta www.hengenuudistus.fi/ 
pienryhmille. Jos tiedossasi on muita verk-
komateriaaleja pienryhmille, voit ilmoit-
taa niistä samalla sivulla.

HU:n webinaarit 
suosittuja

HU:n Spirit-verkosto on pitkin kevättä 
järjestänyt tiistaiaamuisin webinaareja ot-
sikolla Seurakunta koronan varjossa. Ne 
ovat keränneet joka kerta yli 30 osallistu-
jaa ja keskustelu on ollut vilkasta. Kevään 
viimeisen kerran webinaari järjestetään 
11.5. ja silloin aiheena on yhteisön missio.

Uutuuskirja Jokin meitä yhdistää piirtää terä-
vän teologisen kuvan kansankirkon jälkeisestä 
yhteisöjen kirkosta – sateenvarjokirkosta, jonka 
sisälle mahtuu monimuotoisia seurakuntayhtei-
söjä ja jonka ytimessä on kirkas evankeliumi.

Vuosikokous

Hengen uudistuksen vuosikokous pidet-
tiin etänä maaliskuun lopulla. Kokouksessa 
käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin 
hallitus kaksivuotiskaudelle. Hallitukseen 
valittiin Matti Hernesaho (pj), Terhi Rajala 
(vpj), Reetta Kalteenmäki, Benjamin San-
dell, Salla Kauppila, Maija Hyssy, Riikka 
Hartikainen ja Juha Lamberg. Yhdistyksen 
jäsenmaksuksi päätettiin 35 euroa ja se las-
kutetaan toukokuun loppupuolella.

Osta uusi CD! 

Hengen uudistuksen julistustyöntekijäl-
tä pastori ja baritoni Timo Kuutilta on il-
mestynyt uusi CD-levy ”Rakastan Sinua, 
olet Voimani”. Kauniit, herkällä otteella 
esitetyt laulut soivat akustisella säestyksel-
lä. Jumalan ylistys, voima ja valtasuuruus 
tulevat kirkkaasti esiin lauluissa ja niiden 
tulkinnassa. Kuutin edellistä levyä "Sä an-
nat voiman" on myös saatavilla.

”Erittäin hyvä ja koskettava levy”
– Juhani Aaltonen

TILAUKSET:
timokuutti3@gmail.com

RAKASTAN SINUA,
OLET VOIMANI 15,00 €
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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

0 €

1 250 €

2 500 €

3 750 €

5 000 €

■  KOTIMAANTYÖ ■  SIPERIAN TYÖ

Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu

Talouskatsaus 

Tavoitteemme on saavuttaa tänä vuonna 
4000 euron säännöllinen kuukausikan-
natus kotimaantyössä. Tähän mennessä 
se on ylittynyt vain tammikuussa. Tosin 

huhtikuun osalta kuviosta puuttuvat vielä 
loppukuun lahjoitukset. Tulos syntyy pie-
nistä ja suurista puroista. Juuri sinun lah-
jasi on arvokas!

Jaostot aloittivat

Hengen uudistuksen työ on jaettu kol-
meen sektoriin: henkisyys, karismaattisuus 
ja yhteisöllisyys. Kevään mittaan kahta 
ensinmainittua työalaa miettivää jaostoa 
on aloittanut toimintansa. Henkisyysjaos-
to on kokoontumisissaan pohtinut paljon 
kristinuskon ja uushenkisyyden välis-
tä suhdetta. Työskentelyn yksi tuloksis-
ta on KesäSpirit-tapahtumassa kokeiltava 
Henkisyyden talo. Karismaattisuusjaos-
to paneutuu jatkossa ainakin armolahjo-
jen terveen käytön periaatteiden työstämi-
seen sekä koulutussisältöjen tuottamiseen 
verkkoon. Yhteisöllisyysjaosto ei ole vielä 
käynnistynyt mutta yhteisötyö sinänsä on 
erittäin vilkasta. 



Tue toimintaamme!

Lahjoituskohteet – tai
lahjoita verkkosivuillamme

www.hengenuudistus.fi

Rahankeräyslupa Hengen uudistu kirkossamme ry:lle, voimassa 
toistaiseksi. Luvan numero: RA/2020/962 Toimeenpanoalue: Koko 
Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään yhdistyksen harjoittamaan - koulutus- ja 
kurssitoimintaan - hengellisten yhteisöjen toimintaedellytysten 
luomiseen ja ylläpitoon - seurakuntatapahtumiin - lähetystyöhön 
ja diakonia-avustuksiin Venäjällä - yhdistyksen toiminnasta 
tiedottamiseen - radio- ja tv-ohjelmien valmistamisesta ja 
esittämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Hengen uudistus kirkossamme ry
FI21 2047 1800 1225 24

viite 1009 Hengen uudistuksen toiminta
viite 1012 toiminnanjohtaja Timo Pöyhösen tukirinki
viite 2639 yhteisövalmentaja 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 JA VERKOSSA 30.7. – 1.8.2021

Mukana
Jukka Jämsén • Veli-Matti Kärkkäinen • Marjaana 
Toiviainen • Kristiina Brask • Ilkka Puhakka • Kls. 
• Mikko Aalto • Johanna Sandberg • Yrjö Niemi • 
Jippu • Mika Falk • Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä • 
Arto Antturi • Timo Pöyhönen • Markku Antola 
• Heli Karhumäki • Samuli Saarinen • Matti 
Hernesaho • Panu Pitkänen • sekä monia muita!

Ohjelma
Yhteisöpaja klo 9:30-12
Raamattutunti klo 14
Armolahjapolku klo 15-17
Iltajuhla klo 19-20:30

lisätietoja ja striimaus
www.hengenuudistus.fi/kesaspirit

LastenSpirit 
yhteistyössä PiiPoon 
kanssa 4-14 vuotiaille


