
Kristittynä henkisyyden ajassa 
–radio-ohjelmaa juontavan 
sosionomiopiskelija Kipa 
Mikkolan polku on kulkenut 
uushenkisyydestä kristityiksi.

MILLAISESSA UUSHENKISYYDESSÄ 
OLET OLLUT MUKANA?
Kaikki alkoi joogasta. Se avasi tien henkiseen 
maailmaan, joka ei ollut aiemmin juuri kiin-
nostanut. Pian aloin käymään myös ener-
giahoidoissa. Oli ihmeellistä, miten energia-
hoitaja sanoi näkevänsä asioita elämästäni. 
Käytin myös Tarot-kortteja, joista sain suun-
taa arjen haasteisiin.

Sitten astrologia alkoi vetää puoleen-
sa. Minulle tehtiin astrologinen kartta ja oli 
kiinnostavaa oppia tuntemaan itseä sen avul-
la. Se antoi minäkuvaani mausteita ja saama-
ni positiiviset luonnehdinnat vahvistivat.

Myöhemmin opiskelin energiahoitajaksi. 
Jälkeenpäin ajatellen se oli kuitenkin vahin-
gollista. Energiahoidoissa tavoitteena on pääs-
tä eroon minuudesta, jotta voi olla täydem-
min sisäisen jumalallisen energian käytössä. 
Rajattomuus kuitenkin rikkoi jotain sisälläni.

MILLAISTEN VAIHEIDEN KAUTTA 
ALOIT USKOA JEESUKSEEN?
Ensiaskel oli kristityn naisen tapaaminen 
töissä. Keskustelimme hengellisistä asioita ja 
pitkän keskustelun päätteeksi hän alkoi lu-
vallani rukoilla puolestani. Hän laittoi kädet 
päälleni rukoili ja puhui kielillä. Rukous tun-
tui kuin saavista olisi kaadettu vettä päälleni 
ja minut olisi pesty puhtaaksi. Se oli hyvin 
voimakas kokemus. Nainen kehotti minua 
heittämään Tarot-kortit ja esoteeriset kirjat 
menemään ja alkaa lukea Raamattua.

Tämän jälkeen aloin käydä kirkoissa istu-
massa. Energiahoitojen ja avaavien harjoitus-
ten vuoksi tunsin koko ajan erilaisia ener-
gioita ympärilläni, mutta kirkossa istuessani 
tunsin rauhan ja levon. Ajattelin, että “onpa 
täällä hyvä energia”.

Kerran ollessani äiti Amman tilaisuudessa 
olin halausjonossa ja siellä piti kirjoittaa la-
pulle, mihin uskomme. Koin sisäistä tarvetta 
kirjoittaa lapulle Jeesus, joka tuntui yhtäkkiä 
läheisemmältä jumalhahmolta kuin Amma. 
Kirjoitin kuitenkin sanan rakkaus, koska Jee-
sus tuntui tilanteessa sopimattomalta.

Niihin aikoihin ystäväni tuli uskoon. 
Muistan kuinka hän kirkkain silmin sanoi mi-

nulle, että 
“Jeesus rakastaa sua”. Se sattui. Tunsin kuinka 
minussa olisi ollut kolme kerrosta. Ensim-
mäisellä tasolla lause sai kiemurtelemaan ja 
halusin pois paikalta. Sen jälkeen sisälläni oli 
muuri, joka tuotti kipua ja syvällä sisimmässä-
ni tunsin, miten joku minussa itkee. Ystäväni 
sanat osuivat suoraa sisäiseen kaipaukseeni.

Varsinainen uskoontuloni tapahtui tutus-
tuessani uushenkisyydestä kristityksi käänty-
neen Doreen Virtuen todistukseen. Videon 
kautta ymmärsin, että minua oli 20 vuotta 
johdettu harhaan ja että Jeesus on totta. Pol-
tin uushenkiset kirjat ja heitin pois kivet ja 
muut tavarat. Pyysin syntejäni anteeksi. Seu-
raavana aamuna herättyäni minusta tuntui 
kuin verhot olisi vedetty sivuun ja ymmärsin 
kaiken selkeästi.
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Uushenkisyydestä kristityksi: Kipa Mikkola
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KUUNTELE
Kristittynä henkisyyden ajassa 
– ohjelmasarja kristinuskon ja 
uushenkisyyden rajapinnasta.

Radio Dei keskiviikkoisin klo 19.



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 uusia 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.
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Mikä Hengen uudistus? 

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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RUKOUSAIHEET 2/2022

1. Uushenkisyys ja kolehti
Rukoillaan, että maamme hengellinen et-
sintä kääntyisi kohti Kristusta ja että uus-
henkiset ihmiset voisivat tulla kohdatuiksi 
rakkaudella seurakunnissa. Rukoillaan joh-
datusta HU:n uushenkisyystyölle ja pyyde-
tään runsasta kolehtia 5.6. kautta maan. 

2. Mediamissio
Rukoillaan syksyllä toteutettavan media-
mission valmisteluiden puolesta. Rukoil-
laan, että suomalaisten sydämet olisivat auki 
evankeliumille ja seurakunnat kykenisivät 
pitämään huolta etsijöistä. 

3. Sota
Rukoillaan Ukrainan puolesta, että Venäjän 
hyökkäys epäonnistuu ja että rauha palau-
tuu. Rukoillaan johdatusta Suomen päät-
täjille erityisesti Nato-päätöksen suhteen ja 
pyydetään varjelusta sodalta ja muulta Venä-
jän hybridivaikuttamiselta. Rukoillaan, että 
vastoinkäymiset koituisivat ihmisten hen-
gelliseksi heräämiseksi.

4. Yhteisöt
Rukoillaan kirkkomme sisäistä hengellistä ja 
toiminnallista uudistumista niin, että seura-
kunnat muuttuisivat todellisiksi yhteisöik-
si, joissa voi kasvaa hengellisesti ja palvella 
armolahjoilla.
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Kauneinta 
maailmassa

Raamatussa seurakuntaa kuvataan Kristuksen morsiameksi. Se 
on siis Jeesuksen silmissä kauneinta ja rakkainta koko maail-
massa – niin arvokasta, että hän sulhasena oli valmis antamaan 
henkensä sen puolesta!

Mutta jos katsomme rehellisesti, niin morsian ei ole viime 
vuosikymmeninä ollut Euroopassa parhaimmillaan. Valkoinen 
hääpuku on monessa mielessä tahriintunut ja juhlameikki va-
luu poskilla. Ennen niin kaunis morsian makaa riutuneena ja 
voimattomana.

Tosiasia on, että kirkot – kaikki kirkot – ovat Suomessa ja Eu-
roopassa olleet jo pitkään jyrkässä alamäessä niin hengellisesti 
kuin muillakin mittareilla. Kirkot ammottavat tyhjinä, raama-
tullinen julistus on alkanut korvautua muilla aatteilla ja onpa 
kirkkojen piirissä tullut ilmi pimeyden töitä. Syitä on niin 
työntekijöiden ja kirkon johdon kuin myös riviseurakuntalais-
ten puolella.

Itsestänikin huomaan, että mukavuudenhalu, eristäytyminen, 
passiivisuus ja välinpitämättömyys ovat korvanneet innostuk-
sen, yhteyden ja hengellisen palon. Olen itsekin enemmän osa 
ongelmaa kuin ratkaisua. En siis halua syyttää ketään vaan sa-
noa vain ääneen tosiasian.

Samaan aikaan Ukrainasta kuuluu toisenlainen ääni. Kauhean 
sodan keskellä kaikki kansalaiset mutta myös ja aivan erityises-
ti kristityt ovat nousseet esiin. He rukoilevat, auttavat kärsiviä, 
tukevat sotilaita, ruokkivat nälkäisiä ja vaatettavat kylmetty-
neitä. Ja kaiken keskellä valavat ihmisiin toivoa kertomalla 
evankeliumia. Kristuksen morsian on nousemassa siihen roo-
liin ja tarkoitukseen, jonka Herra on sille antanut. 

KesäSpirit-tapahtuman aamupäivissä tutkimme, mikä on seu-
rakunnan ja jokaisen kristityn tehtävä tässä maailmassa. Ame-
rikkalainen pastori Jenn Petersen, joka toimii New Yorkissa 
johtajana International Justice Ministry -järjestössä avaa meille 
Raamatusta huikeita visiota siitä, miten seurakunta voi olla 
hyvyyden ja oikeudenmukaisuuden eturintamassa edistämässä 
Jumalan valtakuntaa.

Olemme luultavasti Suomessakin siirtymässä kukoistuksen ja 
hyvinvoinnin nosteesta kohti kovempia aikoja. Se tarkoittaa, 
että nyt meitä kristittyjä tarvitaan ehkä enemmän kuin vuo-
sikymmeniin. Nyt Kristuksen morsiamella on mahdollisuus 
osoittaa, mistä sen sydän on tehty ja antaa Kristuksen rak-
kauden tehdä siitä sellainen kuin sen kuuluu olla – kauneinta 
maailmassa!

Timo Pöyhönen

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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UUSHENKISYYS

Kristittynä 
henkisyyden ajassa
Haastattelussa uushenkisyystutkija Jussi Sohlberg

Hengen uudistuksen kirkkokolehti kerätään 
helluntaina 5.6. uushenkisyys-työlle. Mistä 

uushenkisyydessä on kyse ja mitä yhteistä sillä on 
kristinuskon kanssa? Kysyimme asiasta asiantuntijalta 

eli Jussi Sohlbegilta. Hän on kirkon tutkimus- 
ja koulutusyksikön tutkimuskoordinaattori ja 

perehtynyt erityisesti uusiin uskonnollisiin virtauksiin, 
uushenkisyyteen ja länsimaiseen esoteriaan.

USKONNOLLISUUS MUUTOKSESSA
Jussi Sohlbergin mukaan uskonnollisuuden 
kenttä on Suomessa voimakkaassa muu-
toksessa. Perinteisten uskontojen ja erityi-
sesti kristinuskon vaikutus on laskemassa ja 
tilalle nousee uudenlaisia henkisyyden vir-
tauksia. Niille on tyypillistä instituutio-vas-
taisuus. Kirkkoa ja perinteisiä uskontoja 
pidetään liian dogmaattisina, pappiskeskei-
sinä ja ajastaan jälkeen jääneinä jähmei-
nä rakenteina. Uudessa henkisyydessä sen 
sijaan uskonnäkemys muodostetaan itse 
eri aineksia soveltaen. Monet uushenkiset 
eivät edes usko, että kirkon piiristä löytyy 
todellista henkisyyttä.
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Uushenkisyyden nousun olen itsekin 
todennut naistenlehtiä tai verkkoa selaile-
malla. Sohlberg vahvistaa havainnon ja sa-
noo, että varsinkin nuoremman polven ja 
erityisesti naisten parissa ilmiö on vahva. 
Toisaalta hän sanoo myös, että jotkut tut-
kijat varoittelevat liioittelemasta ilmiötä. 
Vaikka erilaiset uushenkiset näkemykset 
yleistyvät, niin kaikki näkemyksiin usko-
vat eivät harjoita uskoaan käytännössä tai 
harjoittaminen on hyvin satunnaista. 

Sohlbergin mukaan henkisyysväki voi-
daan jakaa karkeasti kahtia. Ensimmäis-
tä ryhmää ovat he, jotka uskovat selkeäs-
ti yliluonnollisiin ilmiöihin ja harjoittavat 
näitä uskomuksia. He harjoittavat esimer-
kiksi kanavointia, uskonnollistyyppistä 
meditointia, enkelihenkisyyttä ja energia-
hoitoja. He ovat usein aktiiviharjoittajia. 
Vielä enemmän on kuitenkin heitä, joihin 
henkisyys vetoaa ”tämänpuoleisesta” näkö-
kulmasta. He ovat kiinnostuneita hyvin-
voinnista, terveellisistä elintavoista, me-
ditaatiosta ja joogasta mutta he eivät etsi 
niistä niinkään yliluonnollista kokemusta 
vaan tasapainoa elämäänsä. Tosin ryhmien 
välillä on päällekkäisyyttä ja on vaikea aina 
sanoa, missä raja kulkee. Tämä näkyy mm. 
siinä, että myös holistiseen hyvinvointiin 
suuntautuneiden parissa itämaiset usko-
mukset ovat lisääntyneet kuten esimerkiksi 
usko jälleensyntymiseen ja karmaan.

Uushenkisyys vetoaa Suomessa erityises-
ti naisiin ja nuorempiin ikäluokkiin. Tosin 
miehiä on enenevässä määrin mukana var-
sinkin buddhalais-peräisissä liikkeissä ja joo-
gan eri muodoissa. Nuorten miesten piirissä 
on nähtävissä myös kasvavaa avoimuutta 
uushenkisille uskomuksille ja rajatiedolle.

YHTEISTÄ MAAPERÄÄ
Hengen uudistuksessa on viimeisen parin 
vuoden aikana pohdittu paljon uushenki-
syyttä. Olemme ymmärtäneet ilmiön mer-
kittävyyden ja sen, että pitäessämme esillä 
Pyhän Hengen yliluonnollista toimintaa, 
monet ihmiset ymmärtävät ilmiöt eri läh-
tökohdista kuin perinteiset kristityt. Ka-
rismaattisissa ilmiöissä on myös paljon yh-
tymäkohtia uushenkisyyteen. Profetointi 
muistuttaa kanavointia ja rukouksella pa-
rantuminen tulee ilmiönä lähelle uushen-
kistä healingiä. Meidän täytyy siis ottaa en-
tistä enemmän huomioon se tosiasia, että 
tilaisuuksiimme osallistuu uushenkisyyden 

piiristä vaikutteita saaneita ihmisiä. Asiaa 
ei kuitenkaan tarvitse nähdä vain ongel-
mana vaan myös mahdollisuutena. Karis-
maattisuus ja rohkea yliluonnollisuus ovat 
juuri se, mikä monia uushenkisiä ihmisiä 
kiinnostaa. Meillä on siis tarttumapintaa ja 
paljon yhteistä aikamme henkisten etsijöi-
den kanssa. Se avaa ovia evankeliumille!

Jussi Sohlberg vahvistaa havainnon. Ka-
rismaattisuudessa on paljon yhteistä uus-
henkisyyden kanssa. Ensinnäkin hän nostaa 
yhtymäkohdaksi kokemuksellisuuden. Sekä 
karismaatikot että uushenkiset etsivät sisäis-
tä kokemusta ja niissä molemmissa yliluon-
nollinen maailma otetaan todesta. Joku 
onkin todennut, ettei nykyajan ihminen 
uskonnon suhteen kysy niinkään, onko se 
totta vaan toimiiko se – antaako se sisäistä 
rauhaa, merkitystä ja voimaa? Tämän juuri 
ihminen voi löytää Pyhän Hengen koske-
tuksen kautta. Lisäksi karismaattisuudessa 
kuten henkisyydessäkin annetaan myös ti-
laa ihmisen emotionaaliselle puolelle. Vielä 
Sohlberg näkee yhteisenä kokonaisvaltaisen 
ihmiskuvan ja kehollisuuden. Karismaatti-
suudessa uskoa eletään koko olemuksella; 
käsiä nostetaan ja ylistyksen tahdissa jopa 
tanssitaan, rukoillessa kosketetaan ja jopa 
voidellaan öljyllä. Uskotaan myös Jumalan 
voivan parantaa fyysisistäkin vaivoista.

Hengen uudistuksessa olemmekin työs-
täneet paljon sitä, miten karismaattisuutta 
pitäisi päivittää, että se istuisi luontevasti tä-
män ajan hengelliseen kenttään. Kyse ei ole 
pinnallisesti kosiskelusta vaan syväluotaa-
vasta prosessista, jossa etsimme Raamatusta 
ja kristinuskon traditiosta elementtejä, jotka 
resonoivat tässä ajassa. Olemme löytäneet 
viisi keskeistä elementtiä, jotka ovat:

• Kokonaisvaltaisuus ja kehollisuus
• Tietoisuus ja läsnäolo
• Profeetallisuus
• Parantuminen
• Yhteisöllisyys

Näitä teemoja käsitellään Radio Deillä 
ohjelmassa Kristittynä henkisyyden ajassa 
(keskiviikkoisin klo 19) ja KesäSpirit-ta-
pahtumassa 5.-7.8.

PELKOJEN MUURI
Yhtäläisyyksistä huolimatta kristittyjen ja 
uushenkisten välillä on paksu muuri. Se 

nousee Sohlbergin mielestä siitä, että kristi-
tyt näkevät maailman joskus liian dikoto-
misesti, kaksijakoisesti. Joidenkin kristit-
tyjen suhtautumista uushenkisiin ihmisiin 
leimaa pelko. Heidän nähdään paholaisen 
lähettiläinä ja kaikki kristillisen viitekehyk-
sen ulkopuolinen hengellisyys nähdään läh-
tökohtaisesti epäilyttävänä. Tällainen suh-
tautuminen ei rakenna siltaa ja yhteyttä.

Hengen uudistuksen uushenkisyystyös-
sä olemme havainneet saman ongelman. 
Kun ensimmäisiä kertoja aloimme puhua 
uushenkisyydestä, jotkut luulivat mei-
dän sekoittavan uskontoja tai leikittelevän 
henkivaltojen kanssa. Siitä ei ole kysymys 
vaan Hengen uudistuksen toiminta nousee 
selkeästi kristilliseltä pohjalta. Meidän on 
vain ymmärrettävä, että uushenkiset ihmi-
set tarvitsevat Jeesusta ja armoa niin kuin 
kaikki muutkin. Jos pelon vuoksi eristäy-
dymme heistä, evankeliumi ei voi levitä.

Toisaalta toki uushenkisissä opetuksissa 
ja kristillisyydessä on paljon erojakin. Sohl-
bergin mukaan esimerkiksi Jeesus nähdään 
henkisyydessä vain yhtenä tienä tai oppaa-
na kun taas kristinuskossa hän on ainoa 
tie Jumalan luo. Hän ei ole uushenkiselle 
niinkään historiallinen hahmo vaan ennen 
muuta Kristus-energia tai -tietoisuus. Uus-
henkisyydessä on myös vaikea ymmärtää 
syntiä tai sovitusta. Ihmisessä nähdään pi-
kemminkin mahdollisuus kehittyä itse ju-
malaksi sisäisen tietoisuuden kautta.

Se mitä uushenkinen ihminen eniten 
tarvitseekin on evankeliumi eli ilosanoma 
siitä, että hänen ei tarvitse yrittää kehit-
tyä jumalalliseksi saavuttaakseen rauhan, 
vaan sen sijaan Jumala tuli itse ihmiseksi 
tuodakseen rauhan Kristuksessa. Tämä on 
todellinen ilosanoma henkisyyden polulla 
itsensä väsyttäneelle uushenkiselle!

Timo Pöyhönen

Jussi Sohlbeg.
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KESÄSPIRIT 2022
TEEMA: KOE JA ELÄ VALTAKUNTA!

Hengen uudistuksen 
päätapahtuma KesäSpirit 
järjestetään 5.–7.8.2022 
Lempäälän Ideaparkissa ja 
verkossa. Luvassa on jälleen 
kolme sytyttävää päivää 
upeissa puitteissa ylistyksen, 
armolahjojen, sanan ja 
kohtaamisten äärellä.

Tapahtuman teemana on Jeesuksen ju-
listuksen ydin eli Jumalan valtakunta. 
Etsimme kokonaisvaltaista tapaa elää ja 
kokea valtakunta todeksi omassa elämäs-
sämme. Lähdemme liikkeelle läsnäolon 
harjoittamisesta antaen Hengen täyttää. 
Samalla opimme kuulemaan hänen ään-
tänsä ja löydämme parantumisen lähteelle.

KesäSpiritin iltapäivissä rukoukselle, 
kohtaamisille ja armolahjoille on aiempaa 
enemmän tilaa. Haluamme muuttaa Idea-
parkin Bläk boks -areenan “Isän huoneek-
si” eli suureksi rukouksen taloksi, jossa saa 
tulla ja mennä vapaasti - tasatunnein to-
teutuvien ohjelmanumeroiden lomassa.

KesäSpiritin aamupäivissä etsitään seu-
rakunnan missiota nykyisessä maailmanti-
lanteessa. Seurakuntayhteisö on maailmaa 
muuttava liike ja nyt sitä tarvitaan enem-
män kuin aikoihin. Aiheesta meitä sytyt-
tävät pastorit Jenn ja Branden  Petersen 
New Yorkista. Petersenit pitävät perjantai-
na myös oman rinnakkaiskanavan yhtei-
söjen vapaaehtoisille ja työntekijöille.

PERJANTAI 5.8.
klo 9:30-12 Hyvän puolella!
“Herran Henki on minun ylläni, sillä hän on 
voidellut minut”

Jenn Petersen, Johanna Sandberg, Riku Rantanen, 
Spirit Kollektiivi. Tarinoita eri puolilta Suomea.

klo 13-17:30 Isän huone
Kokemuksellinen rukouksen talo, jossa on 
ohjelmaa tasatunnein. Aiheina kokonaisvaltainen 
usko, profeetallisuus, parantuminen ja läsnäolo. 
Mukana mm. Henri Järvinen, Asta Lehtimäki, 
Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä, Marion Routti. 
Rukouspalvelua.

klo 19-20:30 Tule Pyhä Henki
Ylistystä, sanaa, profetioita ja rukouspalvelua. 
Mukana mm. Spirit kollektiivi, Elina Vaittinen, 
Timo Pöyhönen ja muita.

LAUANTAI 6.8.
klo 9:30-12 Hyvän puolella!
“Hän on lähettänyt ilmoittamaan köyhille hyvän 
sanoman, julistamaan vangituille vapautusta”.

Jenn Petersen, Johanna Sandberg, Jukka 
Leppilampi, Taneli Skyttä, Spirit kollektiivi. 
Tarinoita eri puolilta Suomea.

klo 13-17:30 Isän huone
Kokemuksellinen rukouksen talo, jossa on 
ohjelmaa tasatunnein. Mukana mm. Jukka 
Leppilampi, Mikko Matikainen, Seppo Juntunen 
ja Kipa Mikkola.

klo 19-20:30 Tule Pyhä Henki
Ylistystä, sanaa, profetioita ja rukouspalvelua. 
Eemil Kulju, Branden Petersen, Spirit kollektiivi.

SUNNUNTAI 7.8.
klo 10:30-12 Hyvän puolella!
“Päästämään sorretut vapauteen ja julistamaan 
Herran riemuvuotta”.

Jenn Petersen, Johanna Sandberg, Mirjam 
Sokka, Et cetera ja Pekka Simojoki.

klo 14-15:30 KesäSpirit-messu
Johanna Sandberg, Et cetera -kuoro ja Pekka 
Simojoki. Ehtoollinen.

Striimaus
Tapahtuman ohjelmaan voi osallistua 
myös etänä. Linkki tulee hengenuudistus.fi 
-sivulle juuri ennen tapahtumaa.

Lapset
Lapsille on omaa ohjelmaa aikuisten 
ohjelmien aikana. Toivomme ilmoittau-
tumista etukäteen verkkosivujen kautta: 
www.hengenuudistus.fi/kesaspirit. 
Lastenohjelma julkaistaan ja ilmoittautu-
mislinkki aukeaa kesäkuussa.

Saapuminen
Ideapark sijaitsee hyvien yhteyksien varrella ja 
parkkitilaa riittää. Bussilla pääsee Tampereelta 
(15 min) ja Lempäälästä, joihin tulee myös juna.

Ruokailut
Ideaparkissa on useita erihintaisia ravintoloita 
sekä ruokakauppa, josta voi ostaa omia eväitä.

Majoitus
Ideaparkissa on uusi karavaanarialue. Tampereen ja 
Valkeakosken hotellit sijaitsevat vain n. 15 km päässä.

Hinnat
KesäSpirit on ilmaistapahtuma, joka mahdollistuu 
osallistujien vapaaehtoisten lahjoitusten avulla. 
LastenSpiritissä on osallistumismaksu. Tapahtu-
massa on kirjamyynti.

Vapaaehtoiseksi
Tule mukavaan tiimiimme! Tarvitsemme kaikenlai-
sia lahjoja, joten laita viestiä: 
toimisto@hengenuudistus.fi

KÄ
YT

ÄN
NÖ

T



8       kädenojennus  2 / 2 0 2 2

Jo ennen ensimmäistä tapaamista olim-
me tehneet SLK-tutkimuksen, jolla sel-
vitettiin yhteisömme vahvuuksia ja heik-
kouksia. Tulokset olivat rohkaisevia, sillä 
saatoimme olla tyytyväisiä moneen kah-
deksasta laatutekijästä. Heikoimmaksi il-
meni tarveperusteinen evankeliointi.

Tulos johdatti meidät keskustelemaan 
siitä, mitä evankeliointi on ja millaisia 
tunteita se itse kussakin herättää. Yritim-

me myös löytää käsitteelle vaihtoehtoisia 
ilmauksia. Moni kertoi kokeneensa evan-
kelioimisen nuoruudessaan taakkana, joka 
tuntui itselle vieraalta. Seurakuntamme 
evankelioimistyöstä vastaava pastori Juha-
na kertoi, että termiä ei suositella käytet-
tävän, vaikka seurakunnan strategiassa on 
vahvasti esillä ns. irrallisten tavoittaminen.

Kaikesta huolimatta ilmi tuli yhteinen 
halu kertoa hyvää sanomaa niille, jotka ei-

Saksalainen Christian A. Schwarz toteut-
ti 1990-luvulla laajan seurakuntakasvun 
tutkimuksen, jonka ydinkysymys oli: mit-
kä tekijät erottavat toisistaan kasvavat ja 

paikallaan polkevat tai kuihtuvat seurakun-
nat. Näin sai alkunsa Seurakunnan luon-
tainen kehitys. Se vastaa alkuperäiseen 
kysymykseen kahdeksalla laatutekijällä, 
jotka ovat riippumattomia ajasta, paikasta, 
seurakunnan kontekstista ja teologisesta 
suuntautumisesta. Näin ollen mikä tahan-
sa seurakuntayhteisö voi selvittää oman 
laatunsa SLK-tutkimuksen avulla.

Seurakunnan kehittämisen pohjak-
si SLK tarjoaa kuusi “luonnonmukais-
ta kasvuvoimaa” (ks. kuva), jotka ovat 
löydettävissä yhtä lailla Raamatusta kuin 
luonnosta, ja jotka auttavat vapauttamaan 
Jeesuksen kuvaaman “aivan itsestään” 
-kasvun (Mark. 4:26–29).

Kolmas keskeinen osa SLK-ajattelua on 
ns. kolmivärinen kompassi. Se auttaa jäsen-
tämään ja tasapainottamaan seurakunnan 

elämää kolmiyhteisen Jumalan eri puolien 
kautta. Kolmivärisen kompassin mukaan 
vaikkapa sosiaalista oikeudenmukaisuut-
ta, evankeliointia tai hengellisiä koke-
muksia korostavat seurakunnat heijastavat 
kukin yhtä puolta Jumalan kolminaisuu-
desta – ja voivat vahvistua muissa väreissä 
eli kolminaisuuden puolissa. Kolmivärisen 
ajattelun ansiosta SLK ei tuputa mitään 
tiettyä teologista korostusta vaan antaa 
niille kaikille arvon osana kokonaisuutta.

Hengen uudistus kirkossamme on teh-
nyt vuoden 2022 alusta yhteistyötä SLK 
Suomen kanssa, ja tarjoaa sekä SLK-tutki-
muksia että -valmennusprosesseja. 

Lue lisää: slksuomi.wordpress.com 
Ota yhteyttä: johanna@hengenuudistus.fi 

YHTEISÖT

Sparrausta Porvoon Valonmessu-
yhteisön luontaiseen kasvuun

Seurakunnan luontainen kehitys – mahdollisuus 
rakentaa seurakuntaa tutkimuksen pohjalta 
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Me Porvoon 
Valonmessuyhteisön 
vapaaehtoiset sekä kaksi 
pastoria kokoonnuimme 
huhtikuussa koulutuspäivään, 
jonka aiheena oli seurakunnan 
luontainen kasvu (SLK). 
Keskeiseksi muodostui 
evankelioimiskäsitteen 
ja yhteisömme mission 
pohtiminen. Tämä oli toinen 
tapaamisemme kouluttaja 
Johanna Sandbergin johdolla.

SLK-tutkimus paljasti Porvoon Valonmessun 
vahvuudeksi innoittavan jumalanpalveluksen, 
rakkaudelliset ihmissuhteet ja 
kokonaisvaltaiset pienryhmät.

Kuvat: Anne Malve



vät sitä syystä tai toisesta ole kuulleet tai 
eivät ole löytäneet seurakunnasta omalta 
tuntuvaa toimintamuotoa tai ryhmää.

Toisessa kokoontumisessamme Hanne-
le kertoi kuinka hänen käsityksensä evan-
kelioinnista on muuttunut. Aikaisemmin 
se oli perustunut Neljä hengellistä tosi-
asiaa -traktaattiin, mutta se oli tuntunut 
vaikealta toteuttaa. Nyt hän haluaa kertoa 
toisille siitä, mitä on itse kokenut ja mitä 
Jumala on hänen elämässään vaikuttanut. 
Jussi muistutti, että Valonmessut itsessään 
ovat hyvin evankelioivia eli niissä kuul-
laan hyvää sanomaa monessa muodossa. 
Meidän tehtävämme voi siksi olla kutsua 
ihmisiä Valonmessuun ja pienryhmiin. 
Tavoite voisi olla, että jokainen kutsuu 
vuoden aikana edes yhden uuden ihmisen 
mukaan messuun.

Päivä jatkui harjoitusten merkeissä. 
Mietimme, miten toiminnan lisäämisen 
sijasta voisimme saada aikaan moninker-
taistumista. Pohdimme yhdenmukaisuut-
ta ja erilaisuutta sekä niiden vaikutusta 
yhteisön avoimuuteen.

Yhteenvedossa nousivat esiin erilaisuu-
den hyväksyminen sekä voimavarat, joi-
ta yhdessä tekeminen antaa. Yhteisömme 
vahvuus on sen sitoutuneet ja innokkaat 
vapaaehtoiset, lämpimät ihmissuhteet, 
toimivat pienryhmät sekä pastoreiden 
mahdollistava tuki. Vuoden loppuun asti 
jatkuvalta SLK-koulutukselta odotamme 
uusia keinoja yhteisömme kehittämiseen 
ja kasvuun.

Meiju Bonsdorff
Porvoon Valonmessutiimin jäsen

Opetuslapset rukoilivat 
aikanaan Pyhää Henkeä 
odottaen Jeesuksen 
taivaaseenastumisesta alkaen 
– ja sitten koitti helluntai! 
Tulkoon Sinun Valtakuntasi on 
Englannin anglikaanikirkosta 
liikkeelle lähtenyt kutsu liittyä 
Pyhän Hengen odotukseen 
ja rukoukseen helatorstain ja 
helluntain välisenä aikana.

Hengen uudistus on jo kolmatta ker-
taa mukana tuomassa ekumeenista 
TSV-rukoushaastetta Suomeen mm. 
Suomen anglikaaniseurakunnan, Kan-
san Raamattuseuran ja Kirkkohalli-
tuksen kanssa. Kutsumme sinutkin 
rukoilemaan Pyhän Hengen tulemista 
sekä läheistesi pelastumista 26.5.–5.6.

Osallistua voi kolmella tasolla:

• rikastuttaen omaa tai perheen ru-
kouselämää TSV:n päivittäisillä raa-
matunkohdilla ja rukouksilla, 

• toteuttaen paikallisesti yhteisiä ru-
koushetkiä tai 

• osallistumalla valtakunnallisiin ru-
koushetkiin verkon kautta.

Materiaalit ja linkit rukoushetkiin 
löytyvät sivulta: tulkoonsinunvaltakun-
tasi.fi sekä FB-sivulla TulkoonSinun-
Valtakuntasi.

RUKOUSHAASTE JÄTTI 
PYSYVÄN JÄLJEN HELSINGISSÄ
Opiskelijatyöntekijä Jani Heino kertoo, 
miten TSV vaikutti Kräsän opiskelija-
yhteisöön.

“Rukoushaaste oli kulttuurisysäys, 
joka kasvatti yhteisöä hyvään suuntaan. 
Se nosti yhteisön pääasiaksi elää todeksi 
suhdetta Jumalaan rukouksessa. Liian 
usein rukous jää muodollisuudeksi ti-
laisuuden alussa tai kumileimasimeksi 
palaverin lopussa. Yhteinen rukous sy-
vensi ihmissuhteita ja vaikutti kuuden 
kampusrukousryhmän syntyyn.

Viime vuonna toteutimme opis-
kelijoiden suunnitteleman kokonai-
suuden, jossa toteutettiin virtuaalinen 
rukousseinä ja kolme päivittäistä ru-
koushetkeä. Flinga-alustalle perustet-
tu rukousseinä tarjosi mahdollisuuden 
jättää omia rukousaiheita koska vain 
muiden rukoiltavaksi. Aamurukous-
live oli Instagramissa, lounasaikaan 
kohtasimme Zoomissa ja iltapäivällä 
kävimme rukouskävelyllä. 

Tämän vuoden kuvioita suunnitte-
lemme vielä. Varmasti käytämme pal-
jon samoja elementtejä, mutta mukaan 
saatetaan ottaa jollain tapaa uudet kam-
pusrukousryhmät.”

Tulkoon Sinun 
Valtakuntasi
– RUKOUSTA YMPÄRI MAAILMAA
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Jumalan ihmeitä Ukrainassa

Hengen uudistuksen paastonajan ru-
koushetkissä rukoilimme – kuten laajasti 
muuallakin – mm. varjelusta ja evakuointi-
käytäviä piirityksen keskeltä. Nämä rukous-
vastaukset saimme Ukrainasta Christian for 
Israel -järjestöltä pastori Petri Kauhasen ja 
Allways Exodus -järjestön kautta. 

Ruokkimisihmeitä tapahtuu monin pai-
koin. Esimerkiksi eräs nainen on asunut 
kellarissa yli kaksi viikkoa. Siellä seitsemäl-
lä hengellä on vain 2 litraa vettä ja 2 pak-
kausta keksejä, mutta ne eivät lopu; kaikki 
syövät ja juovat niin paljon kuin haluavat. 
He kuulivat enkeleiden laulavan heidän 
kanssaan. Lämmitystä ei ole mutta silti kel-
larissa on lämmintä. “Olemme Jumalan 
lapsia, eikä Hän koskaan jätä meitä.”

Ihmisiä myös pelastuu Mariupolin pii-
rityksestä ihmeiden kautta. Kuvan kolme 
serkusta olivat viettäneet kolme viikkoa 
kellarissa lähes ruuatta ja juomatta. Saa-
tuaan sotilaiden avulla vähän ravintoa ja 
vettä he olivat seuranneet ukrainalaisso-
tilasta – tai enkeliä – kävellen useita ki-
lometrejä ulos piiritetyltä alueelta, ilman 

ongelmia. Ulkopuolella he olivat saaneet 
auttajilta avustuspussit ja kyydin lasten äi-
din luo turvaan.

UUTISET

Mediamission 
valmistelut etenevät 
Ensi syksynä 19.9.–16.10. evankeliumi on 
laajasti esillä koko Suomessa. Miten Se löy-
tyy -mission valmistelut etenevät paikalli-
sesti? Kysyimme kolmesta seurakunnasta. 

“Perustimme vapaaehtoisille avoimen mis-
sioryhmän, joka keskittyy nyt keväällä 
rukoukseen ja syksyllä myös käytännön 
toteutukseen. Mission aikana Joel Hal-
likaisen konsertti avaa Mikaelinkirkossa 
isot sunnuntaitapahtumat. Jalkaudumme 
aktiivisesti höydyntäen aiemmin hyväksi 
havaittuja tapoja kuten ilmapallokiertuet-
ta ja ruokakassijakelua. Ukrainalaistyö on 
uusi avauksemme. Tärkeintä on jälkihoito 
– missio alkaa vasta loppuessaan. Esimer-
kiksi valmistaudumme toteuttamaan 100 
osallistujan Alfa-kurssin.”
Turun Mikaelin seurakunta / Pasi Jaakkola ja 
Hanne Tuulos

Yhteisövalmennusta 
Mikkelin hiippakunnassa

“Valmennuspäivä sytytti myönteistä kipi-
nää tiimissämme. Pop corn -rukousmal-
li innosti sitäkin, jolle yhteinen rukous 
on vierasta. Koulutuksessa korostettiin 
ydintiimin säännöllisten kokoontumisten 
merkistystä. Meille syntyi ideoita vapaa-
muotoisemmista yhteisistä tapaamisista 
muuallakin kuin srk-talolla. Lisäksi pää-
timme toteuttaa yhteisösuunnittelun poh-
jalle tarvekartoituksen”, kommentoi Tai-
nionvirran seurakunnasta viiden tiimiläisen 
kanssa osallistunut pastori Katri Ylönen. 

Kouvolassa huhtikuussa pidetty yh-
teisövalmennuspäivä pohjustaa Mikkelin 
hiippakunnan ja Step-koulutuksen kanssa 
toteutettavaa 1,5 vuoden valmennusproses-
sia, jonka alku siirtyi marraskuulle 2022. 
Ryhmään ehtii vielä ilmoittautua mukaan. 
www.hengenuudistus.fi/valmennukset.

KOLEHTI 
HELLUNTAINA
Helluntaina 5.6. kerätään kaikissa 
maamme kirkoissa kolehti Hengen 
uudistuksen uushenkisyystyölle. Va-
roilla on tarkoitus auttaa seurakuntia 
ja yksittäisiä kristittyjä ymmärtämään 
uushenkisyyttä sekä löytämään uusia 
tapoja välittää evankeliumia aikam-
me henkisille etsijöille. Voit lukea ai-
heesta enemmän sivuilta 1 ja 4-5 sekä 
kuunnella ohjelmaa Kristittynä hen-
kisyyden ajassa Radio Deillä keski-
viikkoisin klo 19. Kolehtiin voi osal-
listua myös etänä näillä tavoilla:

• Tekstiviesti: (10€): Lähetä viesti 
“10E HUK” numeroon 16588

• MobilePay: lyhytnumero 27711
• Verkossa: www.hengenuudistus.fi/

kolehti

“Tammikuussa käynnistimme oman seu-
rakunnan rukousillat, ja maaliskuus-
sa niiden tilalla alkoivat yhteiskristilliset 
missiorukoukset. Yhdessä alueen mui-
den seurakuntien kanssa on valmisteilla 
Vaasan torille missiotapahtumaa. Meidän 
tarkoituksemme on järjestää seurakun-
talaisille koulutusta oman lähipiirin ta-
voittamisesta. Mission aikana kutsumme 
seurakunnan alueella asuvia tehostetusti 
avoimiin seurakunnan tilaisuuksiin.

Mission jälkeen järjestettäneen Kri-
to-ryhmä ja Alfa-kurssi.” 
Mustasaaren suomalainen seurakunta / Elise 
ja Miika Kallio

“Seurakunnassamme on missio käynnis-
sä koko ajan seurakuntalaisten aktiivisen 
vastuunkannon, someaktiivisuuden sekä 
matalan kynnyksen tilaisuuksien kautta. 
Mystory.me -sivultakin löytyy jo valmiik-
si seurakuntalaistemme muutostarinoita. 
Mediamissio on luonteva osa seurakun-
tamme toimintaa, ja sitä valmistelemaan 
on koottu työryhmä. Syksyn Mission Ma-
jataloon saapuu Pekka Simojoki sekä Sami 
Asp, ja suunnitteilla on rockmessu. Pastori 
Tuula Suurosen rukouksista koottua kirjaa 
jaetaan Mission yhteydessä. 
Kangasniemen seurakunta / Päivi Kettunen
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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

Talouskatsaus

Vakaa talous tarkoittaa tulojen ja menojen 
tasapainoa. Se syntyy toisaalta viisaasta ta-
loudenpidosta, toisaalta Jumalan siunauk-
sen myötä. Hengen uudistuksessa kulura-
kenteemme on erittäin riisuttu: meillä ei 
ole kiinteää omaisuutta eikä rahoitusvaral-
lisuutta. Siksi pystymme mukauttamaan 
taloutemme kulloisiinkin olosuhteisiin. 
Tulopuolemmekin on tällä hetkellä vakaa 
etenkin uskollisten lahjoittajien sekä jä-
senten ansiosta. Jäsenkunta kuitenkin kai-
paa uusiutumista monien alkuperäisjäsen-
ten siirtyessä taivaallisiin juhliin ja niiden 
odostushuoneisiin. 

Vuosikokous

Hengen uudistus kirkossamme ry:n vuosi-
kokous pidettiin 28.2. etänä. Kokouksessa 
käsiteltiin talous- ja toimintasuunnitelma 
sekä myönnettiin vastuuvapaus hallituk-
selle. Yhdistyksen hallituksessa vanhoista 
jäsenistä jatkavat Matti Hernesaho, Terhi 
Rajala, Reetta Kalteenmäki, Marja Hyssy, 
Benjamin Sandell ja Riikka Hartikainen ja 
uusina jäseninä aloittavat Riku Rantanen 
ja Remo Ronkainen. Puheenjohtajana jat-
kaa Matti Hernesaho ja varapuheenjohta-
jana Terhi Rajala.

MaaliskuuHelmikuuTammikuu

■  KOTIMAANTYÖ ■  SIPERIAN TYÖ

0 €

1 750 €

3 500 €

5 250 €

7 000 €



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

5.–7.8.2022
LEMPÄÄLÄN IDEAPARKISSA JA VERKOSSA

KOE JA ELÄ 
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