
Tervakoskella asuva aviopari 
Raija Pokela ja Juha Lamberg 
ovat pitkän linjan seurakunta-
aktiiveja. Viime tammikuussa he 
osallistuivat Hengen uudistuksen 
talvipäiville Riihmäellä, liittyivät 
heti jäseniksi ja ryhtyivät 
vastuunkantajiksi. Heillä on 
tuoreet silmät arvioida Hengen 
uudistuksen murrosvuotta, joten 
kysyimme heidän kokemuksiaan. 

MITEN TULITTE MUKAAN?
Raija: Olen osallistunut HU:n kesätapah-
tumiin vuosien varrella. Talvipäivillä Timo 
Pöyhösen raamattuopetus seurakunnasta 
ja armolahjoista kolahti. Opetuksen jälkeen 
Timo tuli keskustelemaan ja kutsui mukaan. 
Hän näki meidän molempien lahjoille käyt-
töä Hengen uudistuksessa. Minä olen käynyt 
sielunhoitoterapeuttikoulutuksen, ja päädyin 
vastuuseen KesäSpiritin sielunhoidosta ja ru-
kouspalvelusta. Palvellessani tapahtumassa 
koin, että juuri tähän Jumala on minua varus-

tanut. 

Juha: Jäin kesällä eläkkeelle diplomi-insinöö-
rin hommista. Olin valmistautunut vapautu-
vaan aikaan rukoilemalla ”Tässä olen, käytä 
mihin tykkäät”. Rukousvastauksena päädyin 
seurakuntani luottamushenkilöksi. Pidän us-
kossa tärkeänä henkilökohtaista kasvua ja lä-
hetyskäskyn toteuttamista. Haluan elää näitä 
todeksi arjessa yhdessä muiden samaa tavoit-
televien kanssa, ja nähdä armolahjojen kirjon 
käytössä. HU tuli vastaan kuin täsmäiskuna, 
ja kun minut kutsuttiin hallituksen jäseneksi, 
lähdin mielelläni mukaan.

MITÄ AJATTELETTE 
HENGEN UUDISTUKSEN NÄYSTÄ? 
Juha: Se on tarpeeksi suuri: uudistaa koko 
kirkko! Työssäni olen laatinut ja jalkauttanut 
strategioita. Näen, että Hengen uudistuksella 
on eväät onnistua, kun edetään viisaasti ja Ju-
malan johdatuksessa. 

Raija: Henkeni yhtyy HU:n näkyyn hengel-
lisestä uudistumisesta, armolahjojen vapau-
tumisesta ja yhteisöjen syntymisestä. Se on 
omankin elämäni kaipaus. Arvostan sitä, että 

ei rikota kirkkoa vaan rakennetaan sitä. Us-
kon, että käynnissä oleva uudistus on osa lo-
punajan maailmanlaajaa herätystä ja on etu-
oikeus saada olla mukana siinä.

MILTÄ ON TUNTUNUT OLLA MUKANA? 
Raija: Pyhän Hengen toiminnalle tilan anta-
minen on tuntunut sekä tutulta että tärkeäl-
tä. Elämme maailmassa, joten on tärkeää ava-
ta ovet ja mennä sinne, missä ihmiset ovat, 
niin kuin KesäSpiritissä tehtiin. Minulle oli 
suuri ilo, että sain osallistua ja käyttää armo-
lahjojani. Palvelemisen lisäksi rakennuin itse-
kin profeetallisuuskanavassa.

Juha: Ihastuin siihen, että HU edistää omaa 
agendaansa määrätietoisesti sivuille vilkuile-
matta ja ottamatta osaa marginaalisiin kes-
kusteluihin. Pidän ylistyksestä ja iloisesta 
meiningistä. On kiinnostavaa seurata, miten 
liike jatkuu tästä murrosvaiheesta, kun pal-
lo on lähtenyt vierimään. Iloitsen siitä, että 
mukana on kaikenikäisiä: resurssiyhteisöjen 
työntekijöiden keski-ikä on kolmenkympin 
päälle.
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“Kirkon uudistaminen on mahdollista!”

Valmennuksesta 
sykettä yhteisöön6
John Burke 
KesäSpiritiin9

Uushenkisyys 
haastaa kristinuskon4

Täyty Hengellä 
-iltajuhla
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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 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 4/2019
1. Kiitos 
Edellisillä kerroilla pyysimme siunausta 
KesäSpiritille, valmennuksille ja taloudel-
le. Jumala on vastannut ja antanut siu-
nauksensa. Kiitetään häntä! 
 
2. Vuosi 2020 
Teemme parhaillaan suunnitelmia tuleval-
le vuodelle. Pyydetään niihin johdatusta 
ja siunausta. 
 

3. Yhteisöbrändi 
Olemme rakentamassa kirkon yhteisöille 
brändiä ja tukirakennetta piispa Laajasa-
lon ohjauksessa. Pyydetään, että löydäm-
me yhteisen suunnan.

4. Resurssiyhteisöt 
Tarvitsemme kymmenen toisia yhteisöjä 
tukevan yhteisön ketjun. Rukoillaan, että 
olemassa olevat resurssiyhteisöt vahvis-
tuvat ja uusia syntyy Vaasaan, Ouluun ja 
Kuopioon.

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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toimisto@hengenuudistus.fi, www.hengenuudistus.fi
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Kulunut vuosi on ollut Hengen uudistukselle 
siunauksellinen. Syksyllä 2018 palkkasimme 
täysiaikaisen toiminnanjohtajan. Se oli pienelle 
yhdistykselle iso taloudellinen satsaus. 
Ratkaisu on kuitenkin kannattanut ja oikean 
soihdunkantajan valinta on yhdessä muiden 
toimenpiteiden kanssa johtanut liikkeemme 
kasvu-uralle.

Järjestömme painopisteet ovat seurakuntalaisten hengellinen 
uudistuminen, seurakuntien kasvaminen yhteisöiksi sekä ar-
molahjojen vapautuminen. Viime vuosien aikana olemme 
korostaneet seurakuntayhteisöjen syntymisen tärkeyttä tu-
kien kirkkoa siinä koulutusten avulla. Pidämme edelleen tästä 
linjasta kiinni: ilman eläviä seurakuntia ei ole elävää kirkkoa! 
Kuitenkin Hengen uudistus on kuluneena vuonna tietoisesti 
palannut vahvemmin juurilleen korostamalla Pyhän Hengen 
lahjojen merkitystä. Kesäjuhlilla Ideaparkissa kaikki kanava-
työskentelyt olivat armolahjoihin liittyviä. Vain Hengen työ 
uudistaa kirkon!

Vuoden merkittävimpinä tapahtumina voidaan pitää toi-
minnanjohtajamme Timon Yhteisöjen kirkko -kirjan ilmesty-
mistä, kesäjuhlamme uudistumista Ideaparkissa järjestettäväk-
si KesäSpiritiksi sekä Kristuspäivän ylistys- ja rukouskiertuetta 
syksyllä. Ensi vuoden helluntaiksi saatu valtakunnallinen kirk-
kokolehti on osoitus siitä, että kirkko mieltää meidät tärkeäksi 
yhteistyökumppanikseen seurakuntien uudistumiseen ja karis-
maattisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Monien vaikeidenkin aikojen läpi Jumala on pitänyt Hen-
gen uudistus kirkossamme ry:stä huolta. Tällä hetkellä olem-
me järjestö, jolla on kirkas näky, tehtävä ja merkitys kirkon 
uudistamisessa. Hengen uudistus ei jatkossakaan aio perustaa 
omaa toimintaa tai yhteisöjä, vaikka tällaisiakin toiveita välillä 
kuulee. Tahdomme olla uskollisia siinä tehtävässä, jonka olem-
me Jumalalta saaneet. Hengen uudistus tapahtuu seurakunnis-
sa. Jumalan Henki muuttaa seurakuntia yksi kerrallaan elävik-
si yhteisöiksi. Siinä työssä Hän tarvitsee sinunkin lahjojasi.

Kiitos tuestasi – jatketaan yhdessä Pyhän Hengen johdatusta 
kuunnellen ja kirkkoa uudistaen!

PÄÄKIRJOITUS

Puheenjohtajalta

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

TYÖNTEKIJÄMME

OTA YHTEY T TÄ!

K
im

m
o 

K
or

p
el

a

Matti Hernesaho
Pastori, Hengen uudistuksen hallituksen pj.
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Suomessa on valtava 
herätys. Ihmiset etsivät 
hengellisyyttä enemmän kuin 
vuosikymmeniin. Jostain syystä 
etsintä ei kanavoidu kirkkoon 
vaan erilaisiin uushenkisyyden 
muotoihin. Jo yli 30 % 
suomalaisista on näiden 
liikehdintöjen vaikutuspiirissä.

Havahduin uushenkisyyden kasvuun jo 
kauan sitten mutta viime aikoina se on 
ponnahtanut tietoisuuteeni uudestaan. 
Yksi herättäjistä oli, kun ystäväpiiriim-
me ilmaantui meediona toimiva ihminen. 

Toinen yllyke oli lukea lehdestä kuinka 
jopa kirkkomme pappeja oli käynyt ha-
laamassa äiti Ammaa. Olen alkanut taju-
ta, että uushenkisyys ei ole enää margi-
naalinen ilmiö. Sitä on kaikkialla. Jopa 
kristityiksi itsensä mieltävät ihmiset saat-
tavat meditoida itämaisin konstein tai 
osallistua buddhalaisiin retriitteihin. Mikä 
uushenkisyydessä viehättää, ja miten mei-
dän kristittyinä tulisi siihen suhtautua?

”TOIMIIKO SE?” 
En ole alan asiantuntija mutta sen 
verran olen teemaan perehtynyt, että 
luulen ymmärtäväni jotakin siitä, mikä 
uushenkisyydessä viehättää.

Ensinnäkin siinä vetää puoleensa ko-
kemuksellisuus. Kirkollinen kristillisyys 

on luvalla sanoen välillä aika tylsää ja 
pystyyn kuollutta. Siksi se ei aina kykene 
tyydyttämään ihmistä, joka kaipaa aitoa 
hengellisyyttä. Tämän ajan ihminen ei ni-
mittäin ensisijaisesti kysy, ”onko se totta” 
vaan ”toimiiko se?” Hänelle uskonto ei 
ole oppirakennelma vaan halu olla yhtey-
dessä henkiseen maailmaan niin, että sen 
voi tuntea.

Tähän kaipaukseen karismaattinen 
kristillisyys olisi parasta lääkettä. Karis-
maattisuuden pääteesihän kuuluu: Ju-
mala ei ole teoria vaan hän toimii tässä ja 
nyt – myös yliluonnollisesti. Onkin ollut 
mahtavaa havaita kuinka mutkattomasti 
uushenkinen ystävämme on suhtautunut 
rukoilemiseen ja profetioihin. Hänelle 
ne ovat ilmiöinä tuttuja. Samalla hän on 

Uushenkisyys 
haastaa 
kristinuskon
Mikä itämaisissa 
uskonnoissa viehättää?
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kuitenkin useasti todennut, että se Henki, 
joka meissä kristityissä vaikuttaa, on ”voi-
makkaampi kuin se, jonka hän on aiem-
min tuntenut”. Tämä on avannut hänelle 
kiinnostuksen kristillisyyteen. 

PAREMMAKSI IHMISEKSI
Toinen vetovoimatekijä uushenkisyydes-
sä on lupaus henkisestä kasvusta. Meissä 
kaikissa on kaipaus tulla paremmaksi ih-
miseksi, ja juuri siihen itämaiset uskon-
not tarttuvat. Erilaisten meditaatioiden 
ja harjoitusten avulla ihmisiä kutsutaan 
henkisen kasvun matkalle, jonka päämää-
ränä on valaistuminen ja nouseminen 
ihmisenä uudelle tasolle. Mikä onkaan 
kiehtovampaa kuin uskoa, että harjoitte-
lun avulla minusta voi tulla pyhä ihminen 

eikä minun enää tarvitse kokea itseäni 
syntiseksi!

Jokainen kristitty tunnistaa saman kai-
pauksen. Me todella haluaisimme olla pa-
rempia. Mutta samalla jokainen tosissaan 
kilvoitellut tiedostaa myös, että parem-
maksi tuleminen on illuusio. Ihmisessä 
oleva synnin ongelma on niin syvä, ettei 
sitä voi voittaa tahdonvoimalla. Pyhyys 
on kuin horisontti joka karkaa aina vain 
kauemmaksi, mitä enemmän sitä tavoitte-
lee. Meitä ei lopulta pelastakaan kilvoit-
telu vaan armo. Me kelpaamme Jumalalle 
yksin Jeesuksen ristin tähden. Tätä sano-
maa jokainen myös kilvoittelun koulus-
sa kärventynyt uushenkisyyden harjoittaja 
tarvitsee.

Kristinuskossa armo siis kumoaa kar-
man. Tästä oivalluksesta nousee myös aito 
kilvoitus. Se ei kuitenkaan ole kristitylle 
keino tulla paremmaksi ihmiseksi vaan sen 
kautta opimme armollisuutta toisia koh-
taan: ”hän sai paljot syntinsä anteeksi, sen 
vuoksi hän rakasti paljon” (Luuk 7:47).

VAKAUMUSTEN SOPPA
Kolmas uushenkisyyden viehättävä piir-
re on vapaus oppien kahleesta. Jokainen 
saa rakentaa oman maailmankuvansa niin 
kuin tahtoo. Niinpä monet poimivatkin 
vakaumukseensa aineksia kristinuskosta, 
naistenlehdistä ja kauko-idän uskonnois-
ta, ja keittävät niistä mieleisensä sopan. 
Eikä ketään tunnu haittaavan vaikka eri 
ainekset olisivat sovittamattomassa ristirii-
dassa keskenään. 

Tähän haasteeseen meidän on kristit-
tyinä hankala vastata, sillä me uskomme, 
että Raamattu on Jumalan ilmoitusta. Se 
ei siis ole vain yksi näkemys monien jou-
kossa vaan se on totuus. Jeesus ei ole vain 
yksi jumaluuden ”avatara” vaan hän on 
Jumalan ainoa poika, ja vain hänen kaut-
taan voimme löytää pelastuksen. Tällainen 
puhe on uushenkisen ihmisen korvissa 
töykeää. Kuka muka voisi tietää totuu-
den?! 

Mutta vaikkemme voi luopua totuudes-
ta, ei sitä kuitenkaan kannata paukuttaa 
suoraan päin näköä. Sillä taktiikalla luukut 
menevät kiinni. On parempi lähestyä kes-
kustellen ja aidosti kiinnostuneena – siis 
rakastaen. Monesti nimittäin polku Jee-
suksen seuraajaksi kulkee askel kerrallaan. 
Ensin uushenkisen ihmisen pitää oivaltaa, 
että Jeesus on myös tie Jumalan luo. Sen 
jälkeen hän voi tajuta, että Jeesus on paras 
tie. Ja vasta pitkän kasvuprosessin jälkeen 
hän on valmis näkemään koko totuuden, 
että Jeesus on ainoa tie Isän luo (Joh 14:6). 
Onko meillä kärsivällisyyttä kulkea koko 
tämä matka etsijän rinnalla ja antaa Pyhän 
Hengen tehdä työnsä? 

EI PELÄTTÄVÄÄ
Lopuksi vielä on tärkeä ymmärtää, ettei-
vät uushenkisyyttä harjoittavat ihmiset ole 
pahoja. He ovat aivan tavallisia ihmisiä, 
jotka etsivät vilpittömästi vastauksia sisäi-
seen kaipaukseensa. Tämän tajusin maini-
tun meedio-ystävämme kautta. Hänestä ei 
ikimaailmassa voisi kuvitella, mitä hän va-
paa-aikanaan puuhailee. Sen ystävällisem-
pää ja rehellisempää ihmistä saa hakea.

Meidän ei siis pidä vältellä uushenkis-
ten ihmisten seuraa. Apostolien teoissa 
kuvataan kaksikin tapausta, joissa Paavali 
ystävystyy paikallisten noitien kanssa ja 
vähitellen heidän kauttaan aukeaa mah-
dollisuus julistaa evankeliumia. Jotkut 
kristityt luulevat, että uushenkisistä ihmi-
sistä tarttuu pahoja henkiä ja siksi heidät 
tulee kiertää kaukaa mutta sellainen aja-
tus on taikauskoa. Me olemme Jeesuksen 
suojissa ja meillä ei ole mitään pelättävää: 
”Se, joka on teissä, on suurempi kuin se 
joka on maailmassa”, rohkaisee apostoli 
Johannes (1 Joh 4:4).

Timo Pöyhönen
Pastori, toiminnanjohtaja
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“Ennen puhuimme messusta, 
joka pyrkii yhteisöllisyyteen, 
nyt yhteisöstä, joka rakentuu 
messun ympärille”, kiteyttää 
Martin seurakunnan pastori Liisa 
Kuusela yhteisövalmennuksen 
merkityksen johtamalleen 
Missioyhteisölle. Mitä ovat 
yhteisövalmennukset ja mihin 
niitä tarvitaan?

Kaipuu yhteisöllistä, hengellisesti ravitse-
vaa ja uusia tavoittavaa seurakuntaelämää 
kohtaan on johtanut viime vuosina yhä 
uusien vaihtoehtomessujen ja yhteisöllis-
ten seurakuntailtojen syntymiseen. Usein 
aloite tulee seurakuntalaisilta, toisaalla 
työntekijät käynnistävät uudistuksen.

Toiminta- ja työntekijäkeskeisen kult-
tuurin muuttaminen suhde- ja seurakun-
talaiskeskeiseksi ei ole kuitenkaan help-
poa. Helposti yhteisen näyn ympärille 
kootut tiimit liukuvat toiminnan pyörit-

tämiseen keskinäinen yhteyden ja yhdessä 
kasvamisen jäädessä taka-alalle. Yhteisöksi 
tarkoitettu kokoontuminen jämähtää yh-
deksi toimintamuodoksi toisten rinnal-
le, eikä tilaisuuden vetovoima riitä uusien 
vastuunkantajien löytymiseen. Kun al-
kuinnostus on syöty, alkaa taantuminen. 
Osa uusista aluista jää pyörimään lahjak-
kaan ja sinnikkään ydintiimin varaan, osa 
kuolee pois.

TARVELÄHTÖISTÄ VALMENNUSTA
Minä olen elänyt läpi kuvatun kehitysku-
lun seurakunnan vapaaehtoisena yhteisön 
perustajana ja havainnoinut samaa ym-
päri Suomea. Yksi Hengen uudistuksen 
työn tarkoituksista on tehdä loppu uusien 
yhteisöjen näivettymiselle. Siksi olemme 
aloittaneet erilaisille yhteisöille räätälöidyt 
yhteisövalmennukset. Ne vastaavat paikal-
lisseurakuntien uudistajien tarpeeseen saada 
vertaistukea, rohkaisua ja koulutusta, jotta 
pienistä aluista voisi kasvaa luovuutta syk-
kiviä ja uskoa levittäviä, kutsuvia yhteisöjä.

Ensimmäinen valmennuskierros raken-

nettiin yhteistyössä Turun ja Tampereen 
hiippakuntien kanssa. Puolentoista vuo-
den prosessiin osallistui tiimejä yhdeksästä 
seurakunnasta. Raisiosta mukana oli Rai-
somessun vastuunkantajia pastorin johdol-
la. Valmennuksen päätöskokoontumisessa 
he kuvasivat prosessin merkitystä hauskal-
la sketsillä: Raisiomessu ennen ja jälkeen 
valmennuksen. Siinä sisäänpäinkääntynyt 
vastuuporukka ja tylsät, teologiset saar-
nat vaihtuivat valmennuksen myötä uudet 
lämpimästi vastaanottavaan yhteisöön ja 
elämänläheisiin, ytimekkäisiin saarnoihin. 
Mitä siinä välissä tapahtui? 

– Valmennus laittoi meidät miettimään 
perin pohjin Raisiomessua ja tapoja kehit-
tää sitä. Samalla tuli pohdintaan, mikä on 
yhteisö, kertoo Raisomessun vapaaehtoi-
sena jo kymmenen vuotta sitten toiminut 

Valmennuksesta 
uutta sykettä 
yhteisölle

Luovat työtavat auttavat tarkastelemaan 
yhteisönrakentamista uusista 
näkökulmista. 

Ulla ja Ari Anttila valmistautuivat 
Yhteisöhautomoon tekemällä 
yhteisönistuttajan profiilikartoituksen.

 Yhteisöllisyys toteutuu valmennuksissa 
myös aterialla – toisinaan keittiöstä alkaen. 
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Turun Martin seurakunnan Missiomessu 
oli valmennuksen alkaessa pyörinyt sun-
nuntaisin kerran kuussa lähes kymmenen 
vuoden ajan. Kenelläkään ei kuitenkaan 
ollut aikaa panostaa siihen ja siinä muka-
na oleviin ihmisiin. Messun pastori Liisa 
Kuusela näki tarpeen ja sai aloitteestaan 
yhteisönrakentamiselle 40% työajastaan 
ensin vuodeksi ja nyt vielä toiseksi. Mitä 
valmennus antoi Missiomessulle? 

– Valmennus teki toiminnastamme 
suunnitelmallisempaa ja tavoitteellisem-
paa, kertoo Kuusela. – Seurakuntalaisten 
rooli toimijoina pelkkien kuulijoiden si-
jaan vahvistui, kun piti yhdessä miettiä, 
miksi olemme olemassa ja mitä haluamme 
saada aikaiseksi. Valmennuksesta tuli yh-
teinen projekti lähijaksoille osallistunut-
ta tiimiä laajemmallekin osalle yhteisöä, 
mikä hitsasi meitä yhteen. 

– Myös tutustuminen toisiin yhteisöi-
hin oli antoisaa.  Näimme, että muutkin 
painiskelevat samanlaisten kysymysten 
kanssa. Oli innostavaa kuulla toisten ko-
kemuksista, ja monesti niistä saikin uutta 

näkökulmaa oman yhteisön tilanteeseen. 
Mukana olleet yhteisöt tuntuivat jakavan 
yhteisen hengellisen näyn. Se vahvisti ja 
antoi uutta sytykettä pitää siitä kiinni kai-
ken maallistumisen keskellä. Valmennuk-
sessa käytetyt luovat menetelmät avasivat 
osaltaan uusia näkökulmia. 

Valmennuksen aikaansaama muutos 
näkyi myös termeissä: 

– Ennen valmennusta puhuimme Mis-
siomessusta, joka pyrkii yhteisöllisyy-
teen. Valmennuksen aikana meistä tuli 
Missioyhteisö. Nimen muutos oli todel-
la tärkeää, koska halusimme “vapautua” 
pappikeskeisyydestä, jota Missiomessuyh-
teisö viesti. Messu kun helposti käsitetään 
papin vastuualueeksi.  Messu on edelleen 
keskeinen ja kokoaa yhteisön eri toimijoi-
ta yhteen, mutta nyt painopiste on koko-
naisuudessa, jonka palasia ovat yhtälailla 

niin pappi kuin seurakuntalaisetkin. 
– Valmennuksen aikana määrittelimme 

yhteisön arvot ja tavoitteet selkeästi. Nyt 
ne on helppo kertoa uusille yhteisön eri 
kokoontumisiin tuleville. 

– Merkittävää oli lisäksi toisilta val-
mennettavilta ja kouluttajilta saamaamme 
tuki. Samalla tajusin, että yhteisöllisyyden 
eteen on tehtävä jatkossakin työtä. Hyvä-
kään yhteisö ei pysy paikoillaan, vaan se 
joko taantuu tai vahvistuu. Siksi olen kii-
tollinen omalle seurakunnalleni, että saan 
panostaa Missioyhteisöön työajan lisäyk-
sen ansiosta. 

Johanna Sandberg

Missiomessulaiset kuvasivat 
valmennusmatkaansa villagraffitin kautta. 
Seurakuntalaisten toteuttama työ on osa 
isompaa kokonaisuutta. 

Pastori Liisa Kuusela iloitsi 
yhteisövalmennuksen annista. 

Kiinnostuitko? 

Yhteisöhautomoon ja Learning 
Communityyn mahtuu vielä mukaan. 
Tarvitset seurakunnalta luvan toimia, 
työntekijän ja 2-6 hengen tiimin. 

Yhteisöhautomon lähijaksot 
Perheniemen opistolla Iitissä 
13.-15.3.2020, 13.-15.11.2020, 
12.-14.3.2021, 12.-14.11.2021.

Learning Communityn lähijaksot 
Maunulan kirkolla Helsingissä 
26.-28.3.2020, 22.-24.10.2020, 
18.-20.3.2021 ja 21.-23.10.2021 

Ota yhteyttä löytääksesi teille 
sopivan valmennusohjelman tai 
ilmoittautuaksesi mukaan: 
www.hengenuudistus.fi 

Tarja Niemeläinen. 
– Saimme lähijaksoilta uutta intoa sekä 

rohkeutta kokeilla uutta, ennen tekemä-
töntä. Se varmistui myös, että ehtoolli-
nen on luovuttamaton asia. Vaikuttavaa oli 
hyvä olo ja yhteys valmennukseen osallistu-
vien kesken. Eikä ollenkaan vähäisimpänä: 
oman kolmen hengen tiimimme yhteys, 
yhdessä ideoiminen ja tekeminen syvenivät!

UUTENA MAHDOLLISUUTENA 
PROFIILIKARTOITUS
Kaikki valmennukset koostuvat lähijak-
soista ja niiden välillä tapahtuvasta tiimi-

työstä ja mentoroinnista. Yhteisöhauto-
moon liittyy lisäksi yhteisönrakentajan 
profiilikartoitus, joka on ensimmäistä 
kertaa tarjolla suomeksi. Siihen kuuluu it-
searviointi, haastattelu ja palautekeskuste-
lu, jossa käydään läpi kartoituksen tulok-
set. Alajärven seurakunnan diakoni Ulla 
Anttila ilmoittautui heti innoissaan pro-
fiilikartoitukseen.

– Otin kartoituksen henkilökohtaisena 
peilinä, joka auttaa hahmottamaan omia 
kasvunpaikkojani ja tunnistamaan lahja-
ni. Näin kävikin. Rohkaisevaa oli se, että 
haastekohtiakin käsiteltäessä haastatteli-

joiden asenne oli rohkaiseva, ei leimaava. 
Näkökulmana oli, että minulla ei tarvitse 
olla kaikkia lahjoja vaan erilaisista ihmisistä 
koostuva tiimi täydentää omaa osaamistani. 

Anttila osallistui kartoitukseen miehen-
sä kanssa ensimmäisenä, lyhyellä varoitus-
ajalla. Siksi mahdollisuutta paneutua etu-
käteen haastattelukysymyksiin ei ollut. 

– Prosessin pääanti onkin ollut jatkopoh-
dinta, jonka kartoitus sysäsi liikkeelle. Oli-
si hauskaa tehdä kartoitus uudestaan parin 
vuoden kuluttua ja todentaa omaa kasvua. 

Valmennus muutti messun yhteisöksi 

Johanna Sandberg 
Yhteisöinspiraattori
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Hengen uudistuksen kesäjuhla 
KesäSpirit järjestettiin elokuun 
alussa Lempäälän Ideaparkissa. 
Tapahtuma onnistui yli 
odotusten ja kävijämäärä 
lähes kolminkertaistui viime 
vuosiin verrattuna. Paikalla oli 
parhaimmillaan yhtä aikaa noin 
1500 aikuista ja 100 lasta.

Tapahtumapaikan ohella koko konsepti 
oli laitettu uusiksi jakamalla päivät HU:n 
näyn mukaisesti kolmeen osaan:

Aamupäivisin opiskeltiin seurakun-
nan rakentamista amerikkalaisen pastorin 
Ralph Mooren johdolla. Moore, joka oli 
nyt ensimmäistä kertaa Suomessa, opetti, 
että seurakunnan ydintehtävä on opetus-
lapseuttaminen eli auttaa ihmisiä kasva-

maan Jeesuksen seuraajina. Hän puhui 
myös moninkertaistamisesta eli siitä, mi-
ten voidaan synnyttää Jumalan valtakun-
taa edistäviä opetuslasten, johtajien ja jopa 
kokonaisten seurakuntien ketjuja. Moore 
kertoi paljon käytännön kokemuksiaan, 
sillä hänen työnsä tuloksena on syntynyt 
lähes 3000 uutta seurakuntaa. Mooren 
yksi pääviesteistä oli, että seurakunnan ra-
kentamisen tulee olla yksinkertaisempaa 
kuin usein ajattelemme. Systeemien ja oh-
jelmien sijaan tarvitaan suhteita, rukousta 
ja Jumalan sanaa.

Iltapäivien aikaan KesäSpiritissä pa-
neuduttiin armolahjoihin. Niitä käsiteltiin 
sekä opetuksen että käytännön harjoitus-
ten muodossa kymmenissä eri spoteissa. 
Olemme saaneet näistä armolahja-spo-
teista valtavasti hyvää palautetta. Vaikut-
taa siltä, että KesäSpritissä ei tosiaan jääty 
teoriatasolle vaan Jumala kosketti monia. 
Toisaalta spoteista tuli myös kriittistä pa-
lautetta johtuen siitä, että tilat olivat väki-
määrään nähden liian pieniä.

Iltaisin tapahtumassa oli tarjolla pe-
rinteisempiä hengellisiä julistustilantei-
ta. Iltatilaisuudet päättyivät aina rukous-
palveluun, josta olemme kuulleet upeita 
todistuksia. Eräs rukouspalvelija kertoi 
hämmästyneensä, miten väkevä Pyhän 
Hengen voima oli. Normaalisti hän kuu-
lemma saa profetioita joillekin ihmisil-
le mutta KesäSpritissä niitä tuli kaikille. 

KESÄSPIRIT

KesäSpiritissä kääntyi uusi sivu
Tapahtuma kasvoi kolminkertaiseksi

Ralph Moore sunnuntain Yhteisöpajassa.

Täyty Hengellä -iltajuhla.

Kuvat: Saskia photography

Maksetut viulut.

Marika Salo "Olenko yhteisön perustaja"-
kanavassa.
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KesäSpirit 2020
Lempäälän Ideaparkissa 31.7.-2.8.
 
Hyvän kokemuksen rohkaisemana KesäSpirit 
järjestetään jälleen Lempäälän Ideaparkissa 
31.7.-2.8.2020. Tapahtuma noudattelee hyväksi 
havaittua konseptia ja painopisteinä ovat 
jälleen armolahjat, hengellinen uudistuminen 
ja seurakunnan rakentaminen. Pääpuhujaksi 
tulee Austinin Gateway-seurakunnan johtava 
pastori John Burke. Hän on tullut suosituksi 
Suomessa mm. monista kirjoistaan, joista 
tunnetuimmat lienevät Täydelliset älkööt vaivautuko 
ja kuolemanrajakokemuksista kertova Taivaan rajalla. 
Johnin mukana tulee myös hänen muusikko-poikansa 
Justin Burke, joka on niittänyt suosiota erityisesti 
nuoremman polven parissa. Suomalaisista 
esiintyjistä mainittakoon Big Brother -talossa 
upeasti väriä tunnustanut Ville Turkkinen. Lisäksi 
KesäSpiritissä on luvassa tasokasta musiikkia, 
sytyttävää julistusta ja ikimuistoisia hetkiä. Lapsille 
on oma LastenSpirit tapahtuma, jota tehdään 
yhteistyössä mm. Särkänniemen Zonesin kanssa. 
Merkkaa jo kalenteriisi kesän sytyttävin viikonloppu 
upeissa puitteissa - ilman säävarausta!

Ralph Moore Yhteisöpajassa. Kaikki eivät mahtuneet edes tilaan.

Marko Huhtala. Matti Hernesalo. Talkshowssa Ari Puonti sekä Hanna Kelokaski.

Peter Joukainen band.

Kuulimme myös kuinka erään ihmisen syöpäleikkaus seuraavalta 
viikolta oli peruuntunut, koska kasvain oli hävinnyt rukouspalve-
lussa. Olemme kuulleet myös ainakin yhdestä uskoon tulleesta.

Yhteenvetona voi sanoa, että KesäSpirit oli menestys. Tavoi-
timme paljon uusia ja Jumala kohtasi monia ihmeellisellä tavalla. 

Liikkeenä tapahtuma oli kuin uuden sivun käännös; päästimme 
irti menneestä, jotta tulee tilaa sille, mitä Jumalan Henki haluaa 
tehdä nyt. Arvostamme juuriamme, mutta ymmärrämme, ettem-
me voi jämähtää perinneliikkeeksi vaan haluamme mennä eteen-
päin.

Talkookahvila.

Profeetallisuuskanava.

Alla olevat kuvat: Timo Pöyhönen

John Burke

Justin Burke
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UUTISKATSAUS

Kristuspäivä 2019:
Häikäisevän kirkas 
-kiertue oli menestys

Pekka Simojoen musiikkiin perustuva 
Häikäisevän kirkas -ylistyskonsertti oli 
kiertueella syys-lokakuussa halki Suo-
men. Kiertueen idea oli koota kristittyjä 
eri tunnustuskunnista ylistämään Juma-
laa ja rukoilemaan oman paikkakuntansa, 
Suomen ja kirkkojen uudistumisen puo-
lesta Kristuspäivän hengessä. Konserttien 
ohella kullakin paikkakunnalla järjestet-
tiin seurakunnan rakentamiseen liittyvä 
Tulevaisuuden seurakuntalainen -semi-
naari sekä kristittyjen yhteinen rukous-
kokoontuminen. Kiertue oli menestys. 
Kirkot olivat täynnä ihmisiä ja konserttei-
hin osallistui yhteensä noin 4000 ihmistä. 
Kiitämme yhteistyöstä Kansan Raamattu-
seuraa! 

Praise 2020 helatorstaina: 
Vielä yksi Häikäisevän 
kirkas -konsertti

Suuren kysynnän vuoksi järjestämme Pek-
ka Simojoen Häikäisevän kirkas -ylistys-
konsertin vielä kerran helatorstaina 21.5. 
Helsingissä. Konsertti on osa laajempaa 
rukous- ja ylistystapahtumaa, jossa ovat 
mukana myös Hanna-Maria Helenius ja 
Timo Pöyhönen ja monia muita. Tapah-
tuma järjestetään Helsingissä. Lisätietoja 
alkukeväästä.

Spirit-valmennuksesta eväitä 
armolliseen ja kutsuvaan seurakuntakulttuuriin

Syyskuussa kolme pääkaupunkiseudun 
yhteisöä järjesti Verkoston isännöimän 
Spirit-valmennuksen. Kolmessa työpajassa 
työstettiin ja mallinnettiin opetuslapseut-
tamisen, valtuuttavan johtajuuden ja mis-
sionaarisuuden prosesseja.

”Tajusin yhteisön turvallisen ilmapiirin 
merkityksen”, kertoo Tasausmessun vas-
tuunkantaja Jussi Malkamäki. ”Olen val-
mennuksen jälkeen edistänyt sitä omassa 
pienryhmässäni. Siihen olen saanut tukea 
pääkaupunkiseudun vertaismentorointi-
ryhmästä [Spirit-verkoston ja New Winen 
yhteistyöverkosto], jossa saan itse tulla lä-
pinäkyväksi rakkaudellisessa yhteydessä.”

Kirkkohallituksen jumalanpalveluselä-
män asiantuntija, rovasti Terhi Paana-
nen puolestaan rohkaisi yhteisönrakenta-
jia: ”Se, mitä te teette, voi tuntua pieneltä, 
mutta se on tärkeää. Se voi vielä mullistaa 
koko järjestelmän."

Laajaa yhteistyötä ja 
kolehtipyhä helluntaina

Syksyn aikaan työntekijämme ovat kiertä-
neet ahkerasti seurakuntia valmentamassa 
työntekijöitä ja seurakuntalaisia. Olemme 
iloinneet siitä, että ovet tuntuvat olevan 
auki kaikkialle. Yhteistyökumppaneitam-
me ovat olleet seurakuntien lisäksi useat 
hiippakunnat ja kirkkohallitus.

Yhtenä osoituksena luottamuksesta 
ja hyvästä yhteistyöstä kirkkohallituksen 
täysistunto myönsi Hengen uudistuksel-
le valtakunnallisen kolehdin helluntaik-
si (31.5.2020). Mikä olisikaan parempi 
ajankohta meille kuin juuri helluntai - Py-
hän Hengen vuodattamisen juhla ja seura-
kunnan syntymäpäivä! Kiitämme lahjasta!
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Siperian tulvauhreille apua

Kesällä Siperiasta kuului järisyttäviä uutisia: 
Käsittämättömät, jopa 14,5 metriin nous-
seet tulvat valtasivat yli 80 kylää ja Tulunin 
kaupungin jättäen ihmiset vaille kotia ja toi-
meentuloa. Juuri tuolla alueella rovasti Yrjö 
Niemen istuttama Irkutskin seurakunta on 
tehnyt työtä ja kastanut uskoontulleita.  HU 
aloitti heti uutisen tultua keräyksen, joka on 
tuottanut lähes 15 000 €. Kiitos jokaiselle 
lahjoittaneelle! Yrjö Niemi teki ensimmäisen 
avustusreissun syyskuussa ja loput on tarkoi-

tus viedä joulukuussa. Näin hän kertoo: 
”Jaoimme Tulunin alueen kylissä avus-

tuksia kolmena päivänä. Ystävämme alue-
johtaja antoi avuksemme sosiaalijohtajan, 
joka hoitaa yhteyksiä kyliin. Apunamme oli 
lisäksi kylänjohtoa ja kontaktihenkilöt, jot-
ka tunsivat eniten apua tarvitsevat ja heidän 
tilanteensa. Annoimme tarvitseville rahaa 
ruokaan, villasukkia, talvikäsineitä ja lääk-
keitä. Rahalla he voivat ostaa talveksi mm. 
perunoita, koska puutarhat tuhoutuivat.”

Mentoreita 
yhteisöjen tueksi

Seurakuntayhteisöjen perustaminen on 
haastavaa työtä. Hengen uudistus tukee 
uusien yhteisöjen perustajia järjestämäl-
lä koulutusta ja mahdollistamalla yhteisön 
johtajille mentoreita. Lokakuussa järjestim-
me tuleville mentoreille oman koulutuksen 
yhteistyössä kansainvälisen M4-verkoston 
kanssa. Koulutukseen osallistui kymmen-
kunta pastoria eri puolilta Suomea. Pääkou-
luttajina toimivat Liva Fokrote Latviasta ja 
Miguel Castillo Espanjasta.

Ensi keväänä aloitamme kaksi eri kou-
lutusprosessia seurakuntayhteisöjen tueksi. 
Yhteisöhautomo on tarkoitettu uusille yh-
teisöille, ja se auttaa rakentamaan yhteisön 
sen alkuideasta kukoistukseen saakka. Lear-
ning community on jo olemassa oleville yh-
teisöille tarkoitettu valmennus, joka auttaa 
kehittämään yhteisöä seuraavalle tasolle. 
Lisätietoja koulutuksista löytyy nettisivuil-
tamme: hengenuudistus.fi/valmennukset.

Timo GLS-tapahtumassa

Marraskuussa Timo Pöyhönen oli Global 
Leadership Summit -konferenssin suoma-
lainen live-puhuja. GLS on maailman suu-
rin kristillinen johtajuustapahtuma, joka 
järjestetään videotekniikan avulla yli sa-
dassa maassa. Viime vuosina Suomessa on 
ollut tapana kutsua yksi puhuja myös live-
nä paikalle. Tänä vuonna tuon harvinaisen 
kunnian sai siis toiminnanjohtajamme.

Talouskatsaus

Myös talouden suunta kääntyi kulunee-
na vuonna. Siitä kiitos Herrallemme ja yli 
sadalle kuukausittaiselle lahjoittajalle! Va-
rat ovat riittäneet kaikkeen tarvittavaan. 
Oheinen kuvio lahjoitustuloista osoittaa 
lomakauden notkahduksen, KesäSpiritin 
ja Siperian tulvakeräyksen tuomat piikit 
sekä talouden noususuunnan. 

Lahjoitukset ja jäsenmaksut muodosta-

vat tulojemme selkärangan, jota täydentävät 
kolehdit ja toiminnan tuotot. Lisätäksemme 
työmme vaikuttavuutta haluaisimme pal-
kata tiimiimme kolmannen osaajan. Siksi 
etsimme uusia lahjoittajia kumppaniksem-
me. Yhdessä voimme saavuttaa unelman 
200 hengellisesti sytyttävästä, armolahjoja 
vapauttavasta ja missionaarisesta seurakun-
tayhteisöstä vuoteen 2028 mennessä!

Alfa-konferenssi 21.1.2020 Helsingissä
Ilmoittaudu: www.kokeilealfaa.fi

■  TYÖ SUOMESSA

■  SIPERIAN TYÖ

0 €

1 500 €

3 000 €

4 500 €

7 500 €

6 000 €

9 000 €

HUHTI TOUKO KESÄ HEINÄ ELO SYYS LOKA



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

Mikä sai Sakkeuksen kiipeämään metsäviikunapuuhun? 
Aiemmin hän oli tavoitellut omaisuutta, jopa toisten 
ihmisten kustannuksella. Jostain syystä rabbi Jeesuksen 
näkemisestä tuli hänelle uusi, kiihkeä tavoite. 

Siellä ihmismassojen ja hälinän keskellä Jeesus näki 
puun lehvien suojaan, pysähtyi ja kutsui Sakkeusta. 
Miksi? Sananlaskut lupaavat, että joka tavoittelee vii-
sautta kuin hopeaa ja etsii sitä kuin aarretta, löytää Ju-
malan tuntemisen. Jeesus näki Sakkeuksen etsinnän ja 
palkitsi sen.

Sakkeuksen ja Jeesuksen kohtaaminen on kaunis ja 
syvällinen kuva siitä vuorovaikutuksesta, jota Jumala 
haluaa jokaisen ihmisen kanssa. Hän tekee aloitteen ja 
kylvää sydämeemme kaipuun, me alamme etsiä häntä, 
hän tulee vieraaksemme ja armo uudistaa sydämem-
me, mikä muuttaa elämämme  – perinteisesti ilmaistu-

na teemme parannuksen. Tätä vuorovaikutuksen kehää 
meidät on kutsuttu elämään todeksi päivittäin.

Mikä on sinun metsäviikunapuusi, johon kiipeät 
nähdäksesi Jeesuksen? Missä sinä olet kohdattavissa, 
niin että Jeesus saa pysähtyä ja tulla vieraaksesi tänään? 
Hän haluaa armahtaa ja rakastaa sinuakin syvimpiin 
synteihisi ja haavoihisi saakka, niin että sinun elämäsi 
uudistuu. Pala palalta, päivä päivältä.
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Jeesus tuli Jerikoon ja kulki kaupungin halki. Siellä asui mies, jonka nimi oli Sakkeus. Hän 
oli publikaanien esimies ja hyvin rikas. Hän halusi nähdä, mikä mies Jeesus oli, mutta ei 
pienikokoisena ylettynyt kurkistamaan väkijoukon takaa. Niinpä hän juoksi jonkin matkaa 
edemmäs ja kiipesi metsäviikunapuuhun nähdäkseen Jeesuksen, joka oli tulossa sitä tietä. 

Mutta tultuaan sille kohtaa Jeesus katsoi ylös ja sanoi: “Sakkeus, 
tule kiireesti alas. Tänään minun on määrä olla vieraana 

sinun kodissasi.” Sakkeus tuli kiireesti alas ja otti iloiten 
Jeesuksen vieraakseen. Kun ihmiset näkivät tämän, 

he sanoivat paheksuen: “Syntisen miehen talon hän 
otti majapaikakseen.” Mutta Sakkeus sanoi Herralle 
kaikkien kuullen: “Herra, näin minä teen: puolet 
omaisuudestani annan köyhille, ja keneltä olen liikaa 
kiskonut, sille maksan nelinkertaisesti takaisin.” Sen 
kuultuaan Jeesus sanoi häneen viitaten: “Tänään on 
pelastus tullut tämän perheen osaksi. Onhan hänkin 
Abrahamin poika. Juuri sitä, mikä on kadonnut, 
Ihmisen Poika on tullut etsimään ja pelastamaan.

L U U K .  1 9 : 1 - 1 0

Johanna Sandberg 
Yhteisöinspiraattori


