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Tiedät sen tunteen, kun sinulle 
tärkeä asia on kadonnut, olkoonpa 
kyse sitten avaimista, puhelimesta 
tai vaikkapa lompakosta. Kadoksissa 
oleva asia painaa mieltäsi, kunnes 
löydät sen. Löytämisen riemua on 
vaikea kuvailla.

Joskus elämässä suuremmatkin asiat ovat hu-
kassa. Ihmissuhde on voinut katketa, terveys 
mennä ja turvattomuus vallata mielen. Elä-
män merkityksellisyys voi myös kadota.

Se löytyi -kampanjassa syys–lokakuus-
sa erilaiset ihmiset kertovat, kuinka he ovat 
löytäneet elämäänsä suunnan ja merkityksen. 
Heidän tarinoistaan löydät kenties vastauksia 
mieltäsi askarruttaviin kysymyksiin. Hengen 
uudistus on yksi yli 400 kampanjaan osallis-
tuvasta seurakunnasta ja järjestöstä.

Kampanjan aikana suomalaiskoteihin pos-
titetaan kirjanen, jossa julkisuuden henkilöt 
kertovat siitä, miten löysivät Jeesuksen. Samal-
la kampanja rohkaisee jokaista kristittyä kerto-
maan oman tarinansa ystäväpiirissään, naapu-
rustossaan tai vaikka somessa. Nyt jos koskaan 
Suomessa tarvitaan sitä, että kristityt kertovat 

avoimesti, mihin heidän toivonsa perustuu!
Voit katsella tarinoita videoilta sivulla 

www.seloytyi.fi. Jos haluat löytää, soita: 0800 
135 135. Ilmainen numero päivystää joka 
päivä klo 9–24.

Se löytyi!
MEDIAMISSIO ROHKAISEE ETSIMÄÄN JA KERTOMAAN

Maalaus: Sanni Tunturipuro. Maalattu KesäSpirit-tapahtumassa.

Yrjö Niemen Siperian 
työ päättyy7 Koulutuksia työntekijöille 

ja seurakunnille9

Jenn Petersen:
Oikeuden Jumala6



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.

kädenojennus

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 3/2022

1. Mediamissio
Rukoillaan valtakunnallisen mediamission (Se 
löytyi!) puolesta, että sanoma tavoittaa kaikki 
suomalaiset ja evankeliumi koskettaa monia. 
Rukoillaan, että ihmiset löytävät seurakuntaan 
ja pääsevät kasvamaan uskossaan.

2. Sota ja talous
Rukoillaan, että Venäjän hyökkäys epäon-
nistuu ja että rauha palautuu. Rukoillaan 
Suomen päättäjille viisautta talous- ja ener-
giatilanteen ratkaisemiseen. Pyydetään, että 
vastoinkäymiset kääntyvät hengelliseksi herää-
miseksi.

3. Hengen uudistuksen toiminta
Rukoillaan, että Jumala avaa yhä uusia ovia ja 
seurakuntia, jotta voimme levittää yhteisönä-
kyä kaikkialle kirkkoon, opettaa Pyhästä Hen-
gestä ja kohdata aikamme henkisiä etsijöitä 
sekä varustaa ihmisiä palveluksen työhön. Ru-
koillaan varjelusta pahan hyökkäyksiltä. Kiite-
tään uskollisista tukijoista ja esirukoilijoista!

4. Strategia
Rukoillaan, että Jumala puhuu meille ja että 
osaamme kuunnella, mihin suuntaan hän ha-
luaa Hengen uudistusta johdattaa nyt kun 
mietimme strategiaa seuraaviksi kolmeksi vuo-
deksi. Pyydetään johdatusta työntekijätilantee-
seen, että osamme tehdä oikeita päätöksiä.
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Perimmäinen turva
Elämme merkillistä aikaa. Ensimmäistä kertaa Suomen histo-
riassa kirkon osallistujamäärät laskevat kriisiaikana. Aina aiem-
min kriisi on saanut ihmiset etsimään turvaa kirkon siipien 
alta. Nyt käyrät sojottavat alaspäin, vaikka maatamme uhkaa 
monta suuren luokan vaaraa. Ilmiö näkyy monella tavalla. Esi-
merkiksi viime kesänä kaikki valtakunnalliset hengelliset kesä-
tapahtumat menettivät osallistujia verrattuna koronaa edeltä-
vään aikaan, Suviseuroja lukuunottamatta. Jotkin tapahtumat 
olivat kuihtuneet vain kolmannekseen aiemmasta. Samaan ai-
kaan rock- ja muut maalliset festivaalit tekivät yleisöennätyk-
siä. Niin ikään jumalanpalvelusten kävijämäärät matavat yhä 
30–50 % aiempaa alemmalla tasolla, vaikka kokoontumisra-
joitukset ovat poistuneet jo ajat sitten.

Tilanteelle on erilaisia selityksiä. Rock-festarit ja kirkon me-
not eroavat selvästi ikäprofiililtaan. Monien kesätapahtumien 
havainto oli, että nimenomaan vanhempi väki jäi kotiin. Ehkä 
uskovaiset ylipäätään ovat keskimäärin turvallisuushakuisem-
pia persoonia kuin festarikävijät; uskontohan vastaa ihmises-
sä ennen kaikkea turvallisuuden tarpeeseen. Ja voi osa selitystä 
nousta siitäkin, että ankeina aikoina kaivataan enemmän “iloa, 
valoa ja hauskuutta” kuin syntyjen syvien pohdiskelua – kuten 
pääministeri kesällä osoitti.

Entä jos tilanne kertoo jostain syvemmästä? Ehkä kirkko ja 
kristinusko ovat menettäneet asemaansa perimmäisen turvan 
lähteenä. Sillä kun ihminen tulee Suomessa hengelliseen he-
rätykseen, hän ei enää tule kirkkoon tai kristillisyyden piiriin, 
vaan menee erilaisiin uushenkisiin tapahtumiin ja verkkosi-
vuille. Ehkä olemme häviämässä kilpailun ihmisten sieluista.

Onneksi kristikunnassa on samalla näkyvissä myös toivon 
merkkejä. Se löytyi! -mediamissio on koonnut ennennäkemät-
tömän laajan yhteisrintaman evankeliumin puolesta. Sadat 
seurakunnat ja järjestöt ovat yhdistäneet voimansa ja tuuttaa-
vat evankeliumia syys–lokakuun aikana halki Suomen. Nyt 
yhteistä todistusta todellakin tarvitaan!

Ehkä toivon merkkinä voi nähdä senkin, että kirkon syno-
daalikokouksen aiheena on tänä syksynä pelastus. Kuuden 
vuoden välein kirkon papisto kokoontuu yhteen pohtimaan 
ajankohtaisia teemoja ja nyt siis ollaan aivan asian ytimessä. 
Ainakin teoriassa. Käytännössä näyttää kuitenkin siltä, että 
kirkossa innostutaan helposti pohtimaan asiaa kaikista muista 
näkökulmista kuin yksinkertaisen evankeliumin julistuksen ja 
sielunpelastuksen kautta.

Ei muissakaan näkökulmissa mitään vikaa ole. Pelastus on 
Raamatussa paljon laaja-alaisempi käsite kuin vain sielujen 
evakuointi taivaaseen. Sillä on vaikutusta elämäntapaamme jo 
nyt ja jopa yhteiskuntaan. Tai kuten KesäSpirit-tapahtumassa 
opetettiin: Jumalan sydän on oikeudenmukaisuuden puolella. 
Silti on suuri harmi, jos hukutamme yksinkertaisen evankeliu-
min julistuksen monitouhuisuuteen. Kriisiaikana kirkolta kai-
vataan nimenomaan juurevaa sanaa ja lohtua, joka ei romahda 
edes sodan keskellä. Se löytyy vain evankeliumista!

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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Bingoon osallistuneiden kesken arvottiin 
iltatilaisuuksissa erilaisia palkintoja.

Valtakunnan kokemisen näkökulmasta 
erityisesti iltapäivien ohjelmaa oli laitettu 
uuteen kuosiin. Iltapäivä soljui eteenpäin 
noin 45 minuutin ohjelmaosuuksien ja 
vartin taukojen ketjuna. Rakenne loi oh-
jelmaan hengittävyyttä, ja leppoisaa vaiku-

telmaa korosti vielä se, että salin etuosaan 
oli raahattu 200 istuintyynyä, jotka hou-
kuttelivat rohkeimpia löhöilemään Juma-
lan läsnäolossa. Iltapäivien sisältö oli jakso-
tettu neljän teeman ympärille, jotka olivat 
kehollisuus, tietoisuus, profeetallisuus ja 
parantuminen. Tarkoituksena oli etsiä ko-
konaisvaltaista tapaa elää usko todeksi.

KesäSpirit 2022
– Koimme ja elimme valtakuntaa todeksi

Hengen uudistuksen 
kesäjuhlaa eli KesäSpiritiä 
vietettiin 5.–7.8. Lempäälän 
Ideaparkissa. Saimme kokea 
Hengen täyteisen viikonlopun 
uusilla ja vanhoilla mausteilla. 
Kiitos kaikille osallistujille, 
vapaaehtoisille, esiintyjille 
ja yhteistyökumppaneille 
sekä erityisesti Tampereen, 
Lempäälän ja Sääksjärven 
seurakunnille! 

BINGOA JA PYHÄÄ HENKEÄ
KesäSpiritin teemana oli “koe ja elä val-
takunta”. Sen mukaisesti tapahtumaan 
oli raivattu aiempaa enemmän tilaa sekä 
Pyhän Hengen voiman kokemiselle että 
hänen rakkautensa todeksi elämiselle. To-
deksi elämisestä yhtenä esimerkkinä mai-
nittakoon Hyvän puolella -bingo, jota 
monet pelasivat ahkerasti. Sen ideana oli 
tehdä bingo-lomakkeessa mainittuja pieniä 
hyviä tekoja kauppakeskuksen asiakkaille 
ja näin osoittaa heille Jumalan rakkautta. 

KESÄSPIRIT
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TANSSIA JA LÄSNÄOLOA
Kehollisia teemoja lähestyttiin paitsi ope-
tuksen myös tanssin ja liikkeen kautta. 
Tanssiterapeutti Asta Lehtimäen johdos-
sa tunnelma vapautui ja ihmiset uskal-
tautuivat heittäytymään Jumalan ylistyk-
seen koko olemuksella. Tietoisuusteemaan 
porauduttiin perjantaina opiskelemal-
la sydänrukousta pastori Henri Järvisen 
kaitsennassa. Rukoustyylin idea on raivata 
tilaa hiljaisuudelle ja Jumalan kohtaami-
selle oman sydämen hiljaisuudessa. Samaa 
teemaa lähestyttiin lauantaina toimin-
nanjohtaja Timo Pöyhösen puhuessa läs-
näolemisen merkityksestä. Niin helposti 
kadotamme Jumalan rauhan, jos emme 
raivaa sille tilaa. Toisaalta opimme, että 
Jumalan läsnäolo ei perustu kokemuksiin 
vaan sanan lupauksiin: Jumala on aina läs-
nä emmekä edes pääse häntä karkuun (Ps. 
139). Ei siis tarvitse puristaa vaan riittää 
kun pysähtyy ja tiedostaa hänet.

PROFEETALLISUUTTA JA PARANTUMISIA
Profeetallisiin lahjoihin johdattivat perjan-
taina Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä. He 
kävivät läpi useita armolahjoja ja opastivat 
niiden käyttämisessä. Lauantaina Mikko 
Matikainen rohkaisi kuuntelemaan Juma-
lan ääntä ja välittämään hänen puhutte-
luaan toisille. Joskus jopa hieman hassuilta 
vaikuttavat ilmestykset voivat osoittautua 
merkittäviksi, kun vain rohkenemme olla 
kuuliaisia Hengen ohjaukselle. 

Sisäisen parantumisen äärellä saimme 
viettää ainutlaatuisen hetken kun pastori 
Antti Pesonen avasi omaa kasvutarinaansa 
poikkeuksellisen avoimesti. Päällimmäiseksi 
jäi Jumalan hyvä parantava työ ja johdatus. 

Lauantaina legendaarinen rukoilijapas-

tori Seppo Juntunen äityi muistelemaan 
kokemiaan ihmeitä ja johdatuksia. Oli us-
koa vahvistavaa kuulla, kuinka Jumala on 
toiminut välillä hyvinkin voimakkaasti ja 
yllättävästi. Eikä tilaisuus jäänyt vain jutus-
teluksi vaan Seppo rukoili kaikkien haluk-
kaiden puolesta. Jälkeenpäin olemme kuul-
leet useista eri parantumisihmeistä. Eräskin 
nainen oli tullut paikalle pahoissa selkäki-
vuissa ja kivuliaasti vinossa kävellen. Hän 
parani rukouksessa. Kivut poistuivat, selkä 
suoristui ja hän käveli terveenä kotiin.

Raija Pokela Janakkalasta kertoi pa-
rantuneensa myasthenia gravis -nimises-
tä harvinaisesta lihasheikkoussairaudesta. 
Hän oli saanut vaivan pian korona-ro-
kotteen jälkeen keväällä 2021. Sairaus oli 
vienyt voimat niin, että hän ei jaksanut 
edes kannatella päätään, ja hän näki asioi-
ta kahtena. Vaivaan löytyi pian lääke, jon-
ka avulla oireet sai kuriin sen verran, että 
Raija pystyi liikkumaan.

KesäSpiritissä Raijan aviomies Juha ke-
hotti menemään Seppo Juntusen rukous-
palveluun. Samalla Raija tunsi, että Jumala 
sanoi hänelle ”sinä paranet”. Kun Seppo 
rukoili Raijan puolesta, tämä voihkaisi ja 
kaatui lattialle. Sitten häntä alkoi naurat-
taa. Samana iltana lääkkeen ottamisen ajan 
koittaessa mitään oireita ei ilmaantunut ja 
Raija uskalsi jättää lääkkeen ottamatta. Epä-
uskoisena hän mietti, onko todella parantu-
nut. Nyt parantumisesta on jo yli kuukau-
si, eivätkä oireet ole palanneet. Neurologi 
totesi vastaanotollaan ihmeestä kuullessaan 
vain, että ”No hyvä!”. Hän antoi luvan jät-
tää lääkkeet, kun oireet ovat kerran poissa. 
“Kiitos Herralle!”, Raija toteaa iloisena.

Timo Pöyhönen

TILAA KESÄSPIRITIN 
PUHEPAKETTI!

Jenn ja Branden Petersen, Seppo 
Juntunen, Mikko Matikainen

ja monet muut…

Kaikki tapahtuman sytyttävät
puheet hintaan 14,90 €

www.hengenuudistus.fi/verkkokurssit
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OPETUSKIRJOITUS

Jeesus eli sairaiden, 
murtuneiden ja halveksittujen 
ympäröimänä, heitä palvellen. 
Entä me, haastoi pastori ja 
Justice Ministries International 
-järjestön edustaja Jenn 
Petersen KesäSpiritin 
aamupäivissä.

Lapsena leikimme lähipuiston karusellissa. 
Kun roikkui sen reunalla, tunsi ulospäin 
työntävän keskipakovoiman. Jos siirtyi 
kohti keskusta, työntävä voima helpotti 
mutta pää meni entistä enemmän pyörälle.

Seurakunta on kuin karuselli. Evanke-
liumin keskipakoisvoiman tarkoitus on 
heittää meidät seurakunnasta ulkokehälle 
murrettujen ihmisten pariin. Onko kui-
tenkin käynyt niin, että me istumme kes-
kiössä huonovointisina?

OIKEUDEN JUMALA
Vanhurskaus ja oikeus ovat valtaistuimesi 
perusta, armo ja uskollisuus ovat sinun pal-

velijasi. Ps 89:14
Sana ’tsedakah’ esiintyy Vanhassa testa-

mentissa 157 kertaa (eri muodoissaan yli 
500 kertaa, toim.huom.), tarkoittaen sekä 
oikeutta että vanhurskautta (liittouskolli-
suutta ja syyttömyyttä). Monissa kielissä oi-
kea ja vanhurskas ovatkin samaa sanajuurta 
kuten englannin right ja righteousness. 

Rakkaus on oikeudenmukaisuus käy-
täntöön sovellettuna. Jumalan rakkaus on 
aina oikeudenmukaista ja hänen oikeu-
denmukaisuutensa aina rakkautta.

Jumala ei vain toimi oikeudenmukai-
sesti vaan hän on oikeudenmukainen, 
vanhurskas. Jumalan kansa on kutsuttu 
heijastamaan Jumalan olemusta tässä maa-
ilmassa. Niinpä pitkin Vanhaa testament-
tia kaikuu kehotus:

Opetelkaa tekemään hyvää, tavoitelkaa 
oikeudenmukaisuutta, puolustakaa sorret-
tua, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken 
asiaa. Jes. 1:17

EVANKELIUMIN KESKIPAKOISVOIMA
Maailman suurin vääryys, synti, on rat-
kaistu Jeesuksen ristillä. Tätä julistavan 
evankeliumin voima toimii karusellin lail-
la singoten meidät maailmaan sairaiden, 
murtuneiden ja sorrettujen pariin. Siellä 
elämä elpyy ja uskomme saa uuden syvyy-
den. Alamme kasvaa.

Miten sitten lähteä liikkeelle? Siinä 
meitä auttaa kolme kysymystä: 

• Mikä (maailman hätä, vääryys) särkee 
sydämesi? 

• Mitä (resursseja) sinulla on? 
• Kenen kanssa (yksilöt, yhteisöt, järjes-

töt) voit tehdä yhteistyötä? 

Meistä jokaiselle on uskottu tiettyjä lah-
joja käytettäväksi. Liikkeelle lähteminen 
merkitsee kuuliaisuutta, riskin ottamis-
ta ja rohkeutta. Siihen voimaksi meille on 
annettu Pyhä Henki.

Jenn Peterseniin opetuksen Lähetetty 
pohjalta Johanna Sandberg

Kutsu sisäpiiristä Näkökulma

Milloin viimeksi kysyit joltakulta – 
ystävältä, pastorilta, seurakuntalaiselta, 
itseltäsi – mikä murtaa sydämesi?

Jenniä kuunnellessani ajattelin, onpa 
vaikea kysymys. Maailma on niin täynnä 
kaikenlaista vääryyttä ja hätää, että miten 
erottaisin sieltä jonkin yhden asian ylitse 
muiden?

Esitin kysymyksen Spirit-verkostota-
paamisessa ja yllätyin: jokaisella oli vastaus 
siihen! Silti vastaaminen ei ollut helppoa. 
Seurakunnassa voi olla oletettuja tai koet-
tuja ennakko-oletuksia siitä, millainen hätä 
on sopivaa, kristillistä tai vaivan näkemi-
sen arvoista. Onko seurakunnan rakentei-
den puitteissa palveleminen arvokkaampaa 
kuin seurakunnan niiden ulkopuolella? Tai 
onko oikein keskittyä eläinten oikeuksiin 
ja hyvinvointiin niin kauan kuin maail-
massa on pelastumattomia sieluja? 

Kuunnellessani erilaisia näkyjä sydän-
tämurtavista vääryyksistä silmieni eteen 
piirtyi kuva seurakunnasta, joka on yksi ja 
samalla moninainen. Erilaisten lahjojen ja 
kutsumusten kautta se voi vastata kaikkeen 
maailman hätään, luomakunnasta välittä-
misestä evankeliumin julistamiseen. Yksi ih-
minen ei voi kannatella montaa ongelmaa, 
mutta aito seurakunta voi. Seurakunta on 
muuttanut jopa kokonaisten yhteiskuntien 
kulttuuria ja rakenteita: vastasyntyneiden 
hylkääminen päättyi Rooman valtakunnas-
sa, orjakauppa Britanniassa, verikoston kier-
re papuauusiguinealaisten heimojen parissa.

Tehtävää riittää yhä, lähellä ja kaukana. 
Mitä jos tässä kuussa kysyisit viideltä 
ihmiseltä: mikä murtaa sydämesi? Mitä 
jos rohkaisisit heitä löytämään kumppa-
neita ja saattelisit heitä liikkeelle rukousten 
varassa? Uskaltaisitko jakaa sen, mikä mur-
taa sinun sydämesi, jonkun toisen kans-
sa? Miltä näyttäisikään seurakunta, joka ei 
enää kierrä kehää karusellin keskiössä vaan 
lentää maailmaan evankeliumin voimasta?

Johanna Sandberg

Pexels.com / Praphaphan Wongsawa

ulkokehälle 
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Kesällä 1990 sain kutsun 
auttamaan venäläisiä 
uskovia herätyksen keskelle. 
Moskovalaiset kertoivat lisäksi 
Herran puhuneen heille, 
että avoimuuden aika on 
lyhyt. Sen jälkeen tulisi vielä 
vaikeampi aika. Nyt näen tämän 
tapahtuvan. Jumala puhuu 
niille, jotka siihen ahdinkoon 
tulevat joutumaan. 

Lokakuun ensimmäisessä viikonvaihteessa 
tulee 29 vuotta siitä, kun minut asetettiin 
Inkerin kirkon kirkolliskokouksen yhtey-
dessä Krasnojarskin miljoonakaupungin 
luterilaisen seurakunnan kirkkoherraksi ja 
lähetettiin saman tien Siperiaan. Ensim-
mäinen työ oli seurakunnan perustaminen. 

LÄHETYSKUTSU KYTI PITKÄÄN 
Siperian työni alku oli jo Göteborgissa ke-
sällä 1990 Skandinavium-hallissa pidetty 
7000 hengen Eurooppa-konferenssi. Mei-
tä osallistui Suomesta n. 250 henkeä. Pää-
puhujana oli John Wimber. Mukana oli 
myös muutamia moskovalaisia. He kertoi-
vat pitävänsä jopa neljä kokousta päivästä, 
koska ihmisiä tulee ”ovista ja ikkunoista”. 
Silloin Neuvostoliitto oli juuri romahta-
nut. He pyysivät meitä auttamaan, koska 
eivät itse pystyneet vastaamaan haastee-
seen. Minäkin sain nähdä tämän ihmeen 
heti aloittaessani työn: kaikki paikat oli-
vat minulle auki yliopistoista vankiloihin. 
Olen kertonut näistä tapahtumista kirjas-
sa: ”Mies Siperiaan lähetetty” (Olli Karhi).

Kesällä 1977 pidettiin Helsingin yli-
opistolla ”Lähetyskonferenssi 77”. Sen 
seurauksena olimme perheenä lähdössä 
Suomen Lähetysseuran lähetyskurssille ja 
sen jälkeen Hongkongiin. Mutta emme 
voineetkaan lähteä, koska ei ollut ketään, 
joka olisi huolehtinut vanhasta äidistäni. 

Kun meillä alkoi 40 vuotta sitten herä-
tys, Hengen uudistus, rukoilimme paljon, 
välillä yötä myöten, Neuvostoliiton avau-
tumisen puolesta. Sitten se tapahtui. Ajat-

telin, että nyt on Siperian lähetyksen aika. 
Lähdin harjoittelemaan Neuvosto-Eestiin 
ja tein kaksi saarnamatkaa Vienan-Karja-
laan kahdeksaan runokylään. Huhtikuussa 
1993 tein kolmen viikon tutustumismatkan 
Novosibirskiin, Krasnojarskiin ja Vladivos-
tokiin. Näissä suurissa kaupungeissa ei juuri 
ollut lähetystyöntekijöitä. Sain asiat järjesty-
mään ja lokakuussa pääsin sitten työmaalle.

MITÄ KERÄYSVAROILLE TAPAHTUU? 
Jo ennen nykyistä Venäjän hyökkäys- ja 
tuhoamissotaa työmahdollisuutemme oli 
kutistettu minimiin: toiminta sallittiin lä-
hinnä seurakuntien sisällä. Enää emme ha-
lua emmekä voi lähettää varoja Siperiaan. 
Tähän asti kerätyt varat pyrimme käyt-
tämään niiden seurakuntien ja ihmis-
ten hyväksi, jotka eivät hyväksy valtion 
julmaa tuhoamispolitiikkaa. Emme vain 
tiedä, milloin meidän on mahdollista lähteä 
tapaamaan seurakuntalaisia. Minun on ikä-
vä ystäviäni. Puhelin- ja nettiyhteydet ovat, 
mutta on noudatettava varovaisuutta aja-
tellen niiden ihmisten turvallisuutta, joihin 
olemme yhteydessä. Puheluita kuunnellaan.

Siperian työ päättyy – 
tervetuloa kiitosjuhlaan!
UUTTA LÄHETYSKOHDETTA POHDITAAN

Aika kiittää!
Pidämme kiitosjuhlan Jumalan ja työmme 
tukijoiden kunniaksi. Monet heistä ovat ol-
leet mukana kaikki 29 vuotta. Samalla pää-
tämme nykymuotoisen Siperian työn. Juhla 
pidetään pyhäinpäivänä 5.11. klo 14 Pol-
tinahon seurakuntatalossa, Hämeenlin-
nassa (Turuntie 36). Ohjelmassa ovat mu-
kana mm. Timo Pöyhönen ja Yrjö Niemi. 
Samana iltana samassa paikassa on ylistys-
laulu- ja rukousilta klo 18, jossa on mukana 
mm. Seppo Juntunen ja  Elvis-laulujen mu-
siikkiryhmä. Lämpimästi tervetuloa!

Hengen uudistus suunnittelee uuden 
lähetyskohteen avaamista. Jos haluat jat-
kaa lähetystyömme tukemista, niin voit 
tehdä sen lahjoittamalla edelleen Siperian 
työn tilille mutta uudeella viitenumerolla: 
6020. Kiitos tuestasi!

Yrjö Niemi 
Yksi HU:n perustajajäsenistä. 
Hänen työstään Siperiassa 
kertovat kirjat Mies, Siperiaan 
lähetetty sekä Matkalla 
Siperiassa. 
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“Seurakunta antoi minulle 
elämän”, kertoo Joona Ali, 32 
vuotta, Teljän seurakunnan 
kirkkokahveilla. Millainen on 
luterilainen paikallisseurakunta, 
jolla on näin syvä merkitys 
jäsenelleen?

Kirkkosalissa porisee. Kirkkokansa täyttää 
pikkuhiljaa penkkejä, tervehtii toisiaan ja 
vaihtaa kuulumisia. Ovella heitä on terveh-
tinyt Erkki Karp, seitsemänkymppinen seu-
rakunta-aktiivi. Sakastin puolella messuun 
valmistautuu eri kielitaustoista tulevia nuo-
ria ja nuoria aikuisia yhdessä liturgin ja mui-
den virkatehtävissä olevien kanssa. Ilmapiiri 
on messun alkaessa välitön ja lämmin. 

KÄÄNTEENTEKEVÄ PÄÄTÖS 
Teljä on leimallisesti kansainvälinen seura-
kunta. Joka pyhä päivän raamatuntekstit 
on saatavilla 15 kielellä, uusimpana ukrai-
naksi. Helluntaina esirukousjaksolla ru-
koillaan suomen lisäksi ukrainaksi ja eng-
lanniksi, yleensä myös dariksi ja arabiaksi. 

– Kaikki alkoi, kun päätimme kevääl-
lä 2016 alkaa auttaa turvapaikanhakijoita 
hallinnollisissa prosesseissa, jotka ovat heil-
le vaikeita, kertoo kirkkoherra Kaisa Huh-
tala. Ihmiset alkoivat kerääntyä kirkkoon 
hakemaan apua. Hyvin pian he alkoivat 
kysellä, mistä uskossa on kyse. He halusi-
vat kutsua myös kavereitaan, ja lisää musli-
mitaustaisia ihmisiä virtasi ilman avuntar-
vetta vain kiinnostuksesta uskoa kohtaan. 

Rippikoulu eli kasteopetus aloitettiin 
tulijoiden pyynnöstä. Ensimmäiset uudet 
uskovat kastettiin 2017. Rippikoulun jat-
koksi aloitettiin raamattuopetukset. 

OPETTAKAA MEILLEKIN RAAMATTUA! 
Turvapaikanhakijana Suomeen muuttanut 
Joona on käynyt Teljän seurakunnassa nyt 
kaksi vuotta. 

– Tämä seurakunta merkitsee minulle 
kaikkea! Täällä löysin Jeesuksen ja itseni. 
Nämä ihmiset ovat auttaneet minua. Nyt 
palvelen itse tulkkina ja ehtoollisavustaja-
na, kertoo nykyään Ikaalisissa opiskeleva 
nuori mies. 

Tuoreiden kristittyjen raamattuope-
tukset havahduttivat suomalaiset pitkän 
linjan kristityt: mekin haluamme raa-
matunopetusta! Nykyään kirkkokahvien 
jälkeen vuorottelevat monikieliset ja suo-
menkieliset raamattutunnit.   

VÄLITTÄMISEN KULTTUURI  
Messun päätyttyä muodostuu kirkkosalista 
kohti seurakuntasalia luikerteleva kahvijo-
no. Kirkkoherra Huhtala pysähtyy jokai-
sen kohdalle, kättelee ja kysyy kuulumiset. 

– Haluan tavata kaikki ihmiset, ja se 
on helpointa jonossa ja kahvipöydässä. 

Ihmisten kohtaaminen ja yhteisön luo-
minen on samaan aikaan tietoista ja or-
gaanista: 

– Me papit opettelemme ihmisten nimiä 
ja keräämme itsellemme puhelinnumeroi-
ta. Maahanmuuttajilta olemme oppineet 
kuulumisten kysymisen merkityksen: lähe-
tämme kukin viikoittain kymmeniä What-

sapp-viestejä kysyen mitä sinulle kuuluu, 
miten äitisi voi tai miten sydämesi jaksaa. 

Kun keskustelen kirkkokahveilla is-
tuvien kanssa, moni kertoo asuvansa ny-
kyään jonkin toisen seurakunnan alueel-
la mutta tulevansa yhä Teljään kirkkoon, 
koska se on heille koti. Iloinen, äänekäs ja  
monikielinen puheensorina kertoo, että 
täällä kohdataan ystäviä. 

Johanna Sandberg

Juttua varten on haastateltu myös muita Teljän 
seurakuntalaisia. 

“Tämä seurakunta on koti” 
YHTEISÖLLISTÄ MONIKULTTUURISUUTTA TELJÄN SEURAKUNNASSA

Kirkkokahveilla käy vilkas, monikielinen puheensorina.

Yhteisön- 
rakentamisen
vinkit Teljästä:
TUTUSTU IHMISIIN
Yhteisö on ihmissuhteiden verkosto. Jos 
haluat yhteisön, panosta ihmissuhteisiin.
 
PIDÄ YHTEYTTÄ VIIKOLLA
“Mitä kuuluu” – pieni kysymys mutta suuri 
vaikutus, sillä kyse on välittämisestä.
 
PALVELKAA ULKOPUOLISIA
Keiden luo Jeesus meidät johdattaa? 
Jokaisen seurakunnan tulisi etsiä vastaus 
tähän kysymykseen. Voi käydä niinkin, että 
ulkopuolisista tulee sisäpuolisia. 

KUTSU PALVELEMAAN
Ota uusia ihmisiä matalalla kynnyksellä 
mukaan palvelemaan jumalanpalveluksessa 
ja sen ulkopuolella. Näin syntyy osallisuus. 

OPETA RAAMATTUA
Hengellisen kasvun ruokkiminen on 
yhteisön perustehtävä. 

Joona Ali löysi uskon Teljän seurakunnassa, Sinikka Rantamäki käy yhä 
toisinaan Teljässä, vaikka on jo muuttanut pois seurakunnan alueelta.



kädenojennus  3 / 2 0 2 2        9

Jos sinulla on idea uudesta 
messuyhteisöstä tai haluat 
kehittää olemassa olevaa 
messua yhteisöllisemmäksi, 
niin Hengen uudistuksen Spirit-
verkostosta saat valmennusta 
ja vertaistukea näyn 
toteuttamiseen. Tuemme kirkon 
työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
myös spiritualiteetin ja 
uushenkisyyden kysymyksissä.

1. YHTEISÖVALMENNUKSET
Kokemuksen mukaan parhaan tuen yhtei-
sönrakentamiseen saa osallistumalla kaksi-
vuotiseen yhteisövalmennukseen ydintiimin 
kanssa. Valmennuksia on tarjolla useita:

• Yhteisöhautomo Mikkeli jatkuu 
25.–27.11.2022

• Yhteisöhautomo Turku alkaa syksyllä 
2023

• Learning Community Tampere alkaa 
keväällä 2023

2. VERKOSTOTAPAAMISET
Valmennusta ja vertaistukea neljä kertaa 
vuodessa Tampereella, Turussa, Lahdessa, 
Helsingissä, Jyväskylässä ja Seinäjoella sekä 
tulevaisuudessa myös Kuopiossa ja poh-
jois-Suomessa.

3. YHTEISÖNRAKENTAJIEN 
AAMUKAHVIT –WEBINAARI
Tiistaisin klo 9–9:45. Seuraavat: 4.10., 1.11. 
ja 29.11.2022.

4. KRISTITTYNÄ HENKISYYDEN AJASSA 
–KOULUTUS
Etäpäivä 27.1.2023 ja lähijakso 24.–
25.3.2023 Tampereella.

KOKEMUKSIA SPIRIT-
VALMENNUKSISTA:
“Yhteisöhautomo on vaikuttanut ratkai-
sevasti siihen, että seurakunnassamme on 
alkanut työikäisille suunnattu jumalanpal-
veluselämä. Työntekijät ovat usein yksinäi-
sellä paikalla, kun aloitetaan uutta. Tarvitaan 
vahvaa tukea.”
Anna-Maria Sironen, aikuistyöntekijä

“Yhteisöhautomon kautta olemme löy-
täneet kenties olennaisimman asian yh-
teisömme kasvamiselle: helpon tilan 
luomisen keskinäiselle kohtaamiselle. 

Olkkari-illat ovat tuoneet seurakuntaan 
ihmisiä, joita ei ole muissa tilaisuuksissa 
näkynyt.”
Seppo Viljasjärvi, kappalainen

TILAA MEIDÄT SEURAKUNTAASI!
Hengen uudistukset työntekijät tulevat mie-
lellään vierailemaan seurakuntaasi! Voim-
me pitää raamattuopetuksia ja saarnoja tai 
ohjata armolahjatyöskentelyä. Koulutamme 
työntekijöitä yhteisöllisyyden rakentamisesta 
ja armolahjojen käyttämisestä. Verkkosivuil-
ta löydät kaikki kouluttajamme: 
hengenuudistus.fi/tyontekijat

KOULUTUSTA KIRKON TYÖNTEKIJÖILLE
ILMOITTAUDU NYT HENGEN UUDISTUKSEN TYÖNTEKIJÄ-VALMENNUKSIIN

KATSO LISÄÄ 
KOULUTUKSISTAMME

www.spirit.fi
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Toimivia perhelähtöisen 
seurakunnan malleja 
Norjasta

M4-konferenssi kokosi kesäkuussa yhteen 
seurakunnanistuttajia neljästätoista Euroo-
pan maasta. Johanna Sandberg osallistui 
osana Suomen kansallista tiimiä. Innos-
tavin anti oli kuulla seurakunnista, joissa 
perhetyö on vetovoimatekijä uusille kävi-
jöille. Näistä voisimme oppia Suomessakin!

Yhteisönäky esillä 
Alfa-tv:ssä

Miten yhteisöt vastaavat yksinäisyyden 
haasteeseen? Alfa-tv:n keväisessä Ajas-
sa-jaksossa yksinäisyyttä torjuttiin niin 
yhteisöllisen asumisen kuin seurakuntayh-
teisöjen keinoin. Aiheesta keskustelivat 
arkkitehti Johanna Kerovuori ja yhtei-
sövalmentaja Johanna Sandberg juonta-
ja Jori Asikaisen johdolla. Ohjelmajakso 
Yhteisöllisyyden merkitys on nähtävissä Per-
manto-palvelussa verkossa.

Kirkkopäivillä 
keskusteltiin yhteisöistä 
ja uushenkisyydestä

Hengen uudistus oli järjestämässä kevään 
kirkkopäivillä kahta eri tilaisuutta.

Uushenkisyyttä luotaava keskustelutilai-
suus oli huippusuosittu ja keräsi kokoontu-
mistilan aivan täyteen. Ohjelmassa kolme 
kirkon työntekijää sekä Kuparikettu-noita 
ja meedio Erika Juusola keskustelivat kir-
kon suhteesta uusiin henkisyyden virtauk-
siin. Keskustelussa nousi esiin nykyihmi-
sen kaipuu kokemukselliseen uskoon, mikä 
on kirkolle välillä hankala asia. Paneelin 
uushenkiset kaipasivat kirkolta hyväksyn-
tää heidän tavalleen olla henkisiä. Toisaalta 
paneelissa nostettiin esiin se, että Raamattu 
asettaa suojaavia rajoja hengellisyydelle.

Yhteisöllisyyttä käsittelevässä Kirkon 
rakentajien foorumissa pohdittiin sitä, mi-
ten seurakuntaelämä voisi olla yhteisölli-
sempää. Uusia yhteisöjä tutkinut Pietari 
Hannikainen kertoi tutkimustuloksistaan 
ja siitä, kuinka uudet yhteisöt kokoa-
vat monenlaisia ihmisiä. Timo Pöyhönen 
haastatteli kahta kirkon pioneeriyhteisön 
vetäjää eli Helsingin Tuomasyhteisön Kati 
Pirttiahoa ja Jyväskylän Kohtaamispaikan 
Mika Kilkkiä yhteisönrakentamisen iloista 
ja haasteista. Yleisökeskustelussa pohdit-

tiin mm. sitä, miten rakentaa avarahen-
kistä ja hyväksyvää yhteisöllisyyttä. Tilai-
suuden päätöspuheenvuoron piti piispa 
Seppo Häkkinen. Hän rohkaisi kirkkoa 
yhteisöllisyyden edistämiseen. 

UUTISET

TalviSpirit Seinäjoella

Launtaiksi 4.2.2023 on suunnitteilla Tal-
viSpirit tapahtuma Seinäjoelle. Valmistelut 
ovat vasta aivan alkuvaiheessa, joten paljoa 
muuta ei ole vielä kerrottavana. Varaa kui-
tenkin päivä kalenteriin ja seuraa viestintä-
kanaviamme. Tavoitteena on viettää yhden 
päivän sytyttävä tapahtuma samanlaisella 
konseptilla kuin kesälläkin eli luvassa on 
yhteisöllisyyttä, ylistystä, armolahjoja ja Ju-
malan sanaa Pyhän Hengen läsnäolossa.

Karismaattisten 
liikkeiden johtajat koolla  

Hengen uudistuksen työntekijät tapasivat 
sisarjärjestöjen johtajat Saksasta ja Ruot-
sista syyskuussa Suomessa. Lisäksi muka-
na oli verkkoyhteydellä johtajat Norjas-
ta ja Latviasta. Kyseessä oli historiallinen 
tapaaminen, jonka tarkoitus oli vahvistaa 
Itämeren ympärysmaiden karismaattisten 
liikkeiden keskinäistä yhteyttä. Kokoon-
tumispaikkakin oli erityinen: Peltola, joka 
on Hengen uudistuksen entisen puheen-
johtajan Risto Jokisen ja hänen vaimonsa 
Helenan omistuksessa ja Riihimäen Idän-
työn keskus.
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Talous 

Lahjoitustuotto säilyi läpi kesän hyvällä tasolla. Kirkkokolehdin 
ja KesäSpiritin tuoma näkyvyys auttoivat siinä. Kirkkokolehti on 
tuottanut hyvin ja pystymme sen ansiosta kehittämään työtämme 
uushenkisten tavoittamiseksi. Kiitos uskollisuudestasi!

Hengen uudistus synodaali-kokouksissa

Tiistaina 27.9. vietettiin kirkon pappien synodaalikokoksia eri 
hiippakunnissa. Johanna Sandberg oli mukana Helsingin hiip-
pakunnan kokoontumisessa pohtimassa perhetyön tavoittavuutta. 
Timo Pöyhönen ohjasi Tampereen hiippakunnan rukouskanavas-
sa ylistystä ja profeetallisuutta. Synodaalikokous järjestetään joka 
kuudes vuosi. Tällä kertaa yleisteemana oli “pelastus”.

Kokonaiset seurakunnat yhteisöinä

Syksyn uusi avaus toiminnassamme on saamamme useat kutsut 
valmentamaan kokonaisia ev.lut. seurakuntia yhteisöllisyydestä. 
Aiemmin olemme tukeneen seurakuntien piirissä toimivia juma-
lanpalvelusyhteisöjä, ja sitä työtä teemme edelleen. On kuitenkin 
ollut rohkaisevaa, että kirkossamme on yhä useampia kirkkoherro-
ja, jotka haluavat soveltaa yhteisönrakentamisen periaatteita koko 
seurakunnan työssä. Olemme pitäneet valmennuksia työyhteisöjen 
ja myös työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisissä päivis-
sä. Kuvassa Savonlinnan seurakunnan työntekijöitä ja vapaaehtoisia 
heidän kehittämispäivässään. 0 €

1 250 €

2 500 €

3 750 €

Heinäkuu 2022Kesäkuu 2022Toukokuu 2022

■  KOTIMAANTYÖ ■  SIPERIAN TYÖ

LIPUT Ennakkoon alk. 32.50 €, ovelta 35 €.



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 6020 lähetystyö
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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

Tilaa sähköinen uutiskirjeemme!
Ilmoita sähköpostiosoitteesi  

www.hengenuudistus.fi/omat-tiedot


