
MARION, TULIT KRISTITYKSI 
UUSHENKISESTÄ TAUSTASTA. MIKÄ SAI 
SINUT VAKUUTTUMAAN JEESUKSESTA?
Koin Alfa-kurssilla Jeesuksen ilmestymisen; 
hän kutsui seuraamaan. Minut vakuutti jo sil-
loin hänen rakkautensa ja armollisuutensa. 
Tiesin siinä hetkessä, että juuri häntä olen etsi-
nyt. Se, miten Jumalan lupaukset ovat omassa 
elämässäni toteutuneet, on hyvin vakuuttavaa. 
Koen ihan erilaista rauhaa – vaikeuksienkin 
keskellä – kuin ennen uskoon tuloa.

OLIT MUKANA RAKENTAMASSA
HENGEN TALOA. MITEN TAPAHTUMA 
MIELESTÄSI MENI?
Koin, että Pyhä Henki oli vahvasti läsnä ja 
sai tilaa toimia. Näytti siltä, että moni saivat 

kokea paranemista tunnetasolla. Ohjelma oli 
kaikin puolin onnistunut ja uskon, että ta-
pahtuma oli hyvä alku uudenlaiselle tavalle 
viedä evankeliumia eteenpäin.

MITEN LUULISIT UUSHENKISTEN YSTÄVIESI 
SUHTAUTUVAN HENGEN TALOON?
Luulen, että lyhdyin valaistu tila patjoineen 
ja pitsitelttoineen näyttäytyisi kutsuvana ja 
että ohjelma voisi kiinnostaa heitä. Musiik-
ki ja työpajat olivat raikkaita ja kiinnostavia. 
Oma haasteensa on se, miten heidät saatai-
siin tulemaan kristilliseen tapahtumaan.

MIKSI JA MITEN UUSHENKISILLE 
KANNATTAA KERTOA EVANKELIUMIA?
Hyvä paimen lähti sen yhden eksyneen lam-

paan perään ja ajattelen, että meidät on kut-
suttu samaan. Koska uushenkiset eivät löydä 
tietään kirkkoon, niin meidän on hyvä löy-
tää tiemme heidän luokseen. Pelkääminen ja 
tuomitseminen eivät kutsu ketään Jeesuksen 
luokse. Uskon, että rukoileminen ja armolah-
jat voivat olla tärkeitä heidän evankelioimi-
sessaan. Meidän tulee olla rohkeita tuomaan 
keskusteluissa esille sitä, mihin itse uskom-
me. Koska parasta, mitä ihmiselle voi tapah-
tua, on tulla Jeesuksen omaksi, niin voimme 
hyvillä mielin kertoa hänestä ja kutsua poru-
koihin. Kärsivällisyyttä siinä kyllä tarvitaan.
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Hengen talolla houkuteltiin uushenkisiä
HAASTATTELUSSA TAPAHTUMAN EMÄNNÖINYT MARION ROUTTI

Vuoden ainoa kesäjuhla: 
KesäSpirit sytytti4 Väitöskirja valottaa 

HU:n yhteisötyötä9 Kansankirkon pesänjakajat 
– uusi radio-ohjelma alkaa11

Kuuntele Marionin koko tarina 
sekä Timo Pöyhösen raamattutunti 
Evankeliumi uushenkisille tilaamalla 

KesäSpiritin puhepaketti:

www.hengenuudistus.fi/verkkokurssit

Hengen talo oli KesäSpirit-tapahtuman uutuus, joka herätti paljon 
keskustelua. Jotkut pelkäsivät, että Hengen uudistus olisi sotkemassa 
uushenkisyyttä kristinuskoon. Kysyimme talon vetäjältä Marion 
Routilta, mistä Hengen talossa oli kyse.



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? 

RUKOUSAIHEET 3/2021
1. KesäSpirit
Kiitetään Jumalaa hyvin menneestä 
tapahtumasta ja rukoillaan, että siellä 
kylvetty sana tuottaisi hedelmää. Siunataan 
myös ensi vuoden tapahtuman valmisteluita.

2. Kirkkokäsitys
Rukoillaan, että ev.lut. kirkon itseymmärrys ja 
teologia uudistuisivat ja palaisivat Raamatun 
ja tunnustuksen perustalle. Rukoillaan 
perusteisiin menevää ajattelutavan muutosta 
Pyhän Hengen johdossa. Rukoillaan Kirkon 
rakentajien foorumien puolesta.

3. Yhteisöt
Rukoillaan, että kirkon piirissä vaikuttavat 
jumalanpalvelusyhteisöt voisivat toipua 
koronasta ja alkaa taas toimia normaalisti 
sekä tavoittaa paljon uusia ihmisiä. Siunataan 
erityisesti yhteisöjen johtajia.

4. Uudet avaukset
Rukoillaan, että Hengen uudistus liikkeenä 
saa myös uudistua ja uudet ihmiset lähtevät 
mukaan työhön kirkkomme ja Jumalan 
valtakunnan parhaaksi.

Miten voit 
edistää 
tavoitteita?

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

  Rukoile työmme ja kirkon 
uudistumisen puolesta

  Tue toimintaamme 
ryhtymällä 
kuukausilahjoittajaksi
(kts. takakansi)
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JULKAISIJA
Hengen uudistus kirkossamme ry.
Postiosoite: Kaarlonkatu 6, 11100 Riihimäki.
toimisto@hengenuudistus.fi, www.hengenuudistus.fi

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

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

Johanna Sandberg
Toimitussihteeri
050 575 7006 
johanna@hengenuudistus.fi 

TÄSSÄ LEHDESSÄ   
 1  Hengen talo
 2  Mikä Hengen uudistus? Rukousaiheet 3/2021 
 3  PÄÄKIRJOITUS
 4  KesäSpirit
 6  Digiloikan seuraavat mahdollisuudet
 8  Sateenvarjokirkko
 9  YHTEISÖJEN KIRKKO Väitöskirja yhteisöistä
 10  UUTISET ja koulutukset
 12  Hartaus

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/RUKOILELIITY RUKOUSRINTAMAAN:
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Asetukset 
kohdilleen 

Vuosia sitten isäni osti navigaattorin. Ylpeänä hän otti meidät 
kyytiin näyttääkseen, kuinka hienosti se ohjaisi meidät mum-
mulaan. Vähän ihmettelimme, kun reitti kulki ihan eri suun-
taan. Kun saavuimme isän toimiston kohdalle, laite ilmoitti 
“olet perillä”. Navigaattori kyllä toimi moitteettomasti, mutta 
sen käyttäjältä oli jäänyt voimaan vanhat asetukset! 

Tällaista on kirkon uudistaminen. Olemme huomanneet yhteisö-
työssä, että vaikka kuinka maalaisimme näkyä ja innostaisimme 
ihmisiä keskittymään ihmisten kohtaamiseen, seurakuntalaisten 
lahjojen vapauttamiseen ja uskovien hengelliseen varustamiseen, 
alkuinnostuksen jälkeen kaikki solahtaa vanhoihin uomiinsa: 
syntyi uutta toimintaa, ei uutta toimintakulttuuria. 

Pysyvä uudistus vaatii toimintaa ohjaavien asetusten uudelleen-
ohjelmointia. Nämä kirkkoa ohjaavat asetukset ovat ytimeltään 
teologinen ymmärrys siitä, mikä ja miksi kirkko on. Koska ny-
kyinen kansankirkollinen teologia ei enää pysty uudistamaan 
seurakuntia 2000-luvun kulttuuriympäristön edellyttämällä ja 
kirkon alkuperäistä ideaa toteuttavalla tavalla, on aika haastaa 
vallitseva ekklesiologia eli teologinen kirkkokäsitys.

Teologian muutos koskee käsitystä seurakunnan olemuksesta, 
tarkoituksesta ja sitä kautta sen työtä ohjaavista arvoista. Nos-
tamme näitä teemoja keskusteluun tänä syksynä radio-ohjel-
massa, Kirkonrakentajien foorumi -seminaaripäivissä sekä juu-
ri ilmestyneessä kirjassa Jokin meitä yhdistää. 

Jos kaipaat uudistusta seurakuntaasi, lue, kuuntele ja osallistu 
ruokkiaksesi omaa ajatteluasi. Kutsu seurakuntasi vaikuttajia 
mukaan kuuntelemaan ja osallistumaan sekä jaa heille kyseistä 
kirjaa. Ota osaa keskusteluun tai synnytä omaa paikallista kes-
kustelua. Tämän kaiken tueksi tarvitsemme myös esirukousta. 

Nyt, kun korona on lopettanut perinteisen toiminnan, on 
H-hetki pohtia, millaisen kirkon haluamme rakentaa. Ehkä 
juuri nyt on Jumalan antama mahdollisuus palata Raamattuun 
ja opetella elämään hengellisenä yhteisönä.  

Johanna Sandberg 

PÄÄKIRJOITUS

TOIMINNANJOHTAJA
Pastori TIMO PÖYHÖNEN
Seurakuntayhteydet
Yhteisövalmennukset
Karismaattisuuden kysymykset
Varainhankinta

timo@hengenuudistus.fi
046 921 7595

YHTEISÖVALMENTAJA
TM JOHANNA SANDBERG
Spirit-verkosto
Yhteisövalmennukset
Laskut, jäsenasiat

johanna@hengenuudistus.fi
050 575 7006

TYÖNTEKIJÄMME

OTA YHTEY T TÄ!
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Jo toista vuotta peräkkäin 
KesäSpirit oli käytännössä ainoa 
valtakunnallinen hengellinen 
kesätapahtuma Suomessa. Aivan 
tapahtuman alla ryöpsähtänyt 
korona-aalto säikäytti sadat 
tapahtumalipun varanneet ja 
osallistujamäärä jäi tavoitteista. 
Osallistujat tunsivat kuitenkin 
vastuunsa eikä tapahtumassa 
ollut korona-altistumisia. 

PALAUTTEITA
Palautteen perusteella KesäSpirit onnistui 
sekä järjestelyiden että sisältöjen puoles-
ta erinomaisesti. Jumala kosketti monia 
eikä tapahtuman mainoslause: hengelli-
sen elämän elvytyspaketti jäänyt tyhjäksi 
lupaukseksi.

 Kiitos upeasta KesäSpirit-tapahtumasta. Oli 
hyvät raamattutunnit, puheet ja konsertit!

 Todella Hengessä oleva tapahtuma!
 Tosi mielenkiintoisia puheita ja nuorekas-

ta musiikkia. Kiitos upeasta tapahtumasta: 
tekniikka pelasi, ohjelma oli monipuolinen.

 KesäSpiritin teema olikin mainio ja itsel-
leni tärkeä, eli hybridiseurakunta eli miten 
elää yhteydessä etänä. Hienoa, että olette 
paneutuneet asiaan!

 Suurkiitokset KesäSpiritistä. Oli monipuo-
lisuutta, hienoa musiikkia jälleen. Hyvän 
paimenen läsnäolo tuntui ja varusti.

YHTEISÖPAJOJEN ANTIA
KesäSpiritin aamupäivissä, Yhteisöpajassa, 
käsiteltiin kirkon ja seurakuntayhteisön 
rakentamista.

Perjantaina professori Veli-Matti Kärk-
käinen puhui luterilaisen tunnustuksen ja 
Apostolien tekojen seurakuntakäsityksestä 
hakien avaimia kirkkomme tulevaisuuteen. 
Hän sanoi, että alkuseurakunta oli olemuk-
seltaan yhteisöllinen ja samaan pitäisi ny-
kykirkonkin pyrkiä. Yhteisöllisyys leimaa 
Kärkkäisen mukaan kaikkea alkuseurakun-
nan elämää, sen missiota, hengellisyyttä, 
armoittumista (armolahjoja) ja vastuuta.

Lauantaiaamun teema oli huippuajan-
kohtainen verkkoseurakunta. Tilaisuudes-
sa alussa  Helsingin seurakuntien verk-
kopappi Markus Kartano kertoi kirkon 
digiloikasta. Hän kuvasi, kuinka seurakun-
nat olivat koronan aikana siirtäneet mm. 
pienryhmiä, kuoroja ja messuja verkkoon. 
Yhteisövalmentaja Johanna Sandberg 
puolestaan haastoi elämään seurakuntana 
kodeissa ja verkossa. Tilaisuudessa julkais-
tun esikoisteoksensa Yhteisönä verkossa 
pohjalta hän piirsi kuvan sosiaalisista ti-
loista, joissa seurakunta voi olla todellinen 
yhteisö myös digimaailmassa.

Sunnuntain yhteisöopetuksesta vastasi 
yhteisö-legenda Mikko Aalto, joka ker-
toi, miten seurakuntayhteisö voi vapaut-
taa luovuuden. Aallon mukaan luovuus 
on kyky keksiä tavallisuudesta poikkea-
via ideoita ja löytää uusia asiayhteyksiä. Se 
muistuttaa lapsen leikkiä. Hänestä seura-
kunnan luovuuden avaintekijöitä ovat tur-
vallinen ilmapiiri ja kokeilemiseen rohkai-
seva kulttuuri. Sen sijaan kiire, kriittisyys 
tai joustamattomat rakenteet tukahdutta-
vat ihmisten luontaista luovuutta.

KesäSpirit
Kesäjuhla vietettiin 
30.7. – 1.8. Lempäälän 
Ideaparkissa ja verkossa. 

Osta tapahtuman puhetallenteet 15 eurolla verkkosivuilta:

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/VERKKOKURSSIT
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ARMOLAHJAOPETUKSIA
Iltapäivisin KesäSpiritissä keskityttiin ar-
molahjoihin. Perjantain teemana oli pro-
feetallisuus, josta pääopetukset piti rovasti 
Jukka Jämsén höystäen sessionsa käytän-
nöllisillä harjoitteilla. Jämsénin mukaan 
profeetallisuuden ydin on Jeesuksen risti 
ja sanoma siitä, että olemme Jumalan rak-
kaita lapsia. Jumalalta tulevan profetian 
tunnistaakin hänen mukaansa sen rohkai-
sevasta ja lohduttavasta sävystä.

Lauantaina armolahjaopetusta antoivat 
Hengen uudistuksenkin julistajina toimi-
vat Pekka ja Anna-Liisa Heikkilä. He 
kävivät läpi keskeisimpiä armolahjoja ja 
kertoivat kuinka niitä voi käyttää ihmisten 
tavoittamisessa. Monin esimerkein he ku-
vasivat, kuinka Jumala on antanut heille 
tiedonsanoja tai ilmestyksiä, joiden kautta 
on koskettanut syvästi ei-uskovia. Armo-
lahjoja ei siis ole tarkoitettu vain seura-
kunnan sisäpiiriin vaan myös maailman 
keskellä käytettäviksi.

Lauantaina yksi tapahtuman huippu-
hetkistä oli rovasti Yrjö Niemen haastatte-
lu. Hän kertoi siitä kuinka karismaattinen 

herääminen aikoinaan alkoi ja kuinka Ju-
mala johdatti hänet työhön Venäjälle aina 
Siperian vankiloihin saakka, joissa hän on 
nähnyt lukuisia Jumalan ihmeitä. Tilaisuu-
den lopussa tuskin kenenkään silmäkulma 
säilyi kuivana, kun rukoiltiin, että Jumala 
tekisi uusien sukupolvien aikana samanlai-
sia ihmeitä, kuin mistä isämme kertovat.

ILTATILAISUUDET
Iltatilaisuuksissa oli tarjolla perinteisempää 
hengellistä ohjelmaa ylistyksen, rukouksen 
ja sananjulistuksen merkeissä. Perjantaina 
evankelista Ilkka Puhakka kertoi avoimesti 
omista kamppailuistaan karismaattisuuden 
kanssa ja siitä, kuinka hän on julistajana 
kokenut Pyhän Hengen puhuvan kauttaan. 
Lauantai-iltana Hengen uudistuksen pu-
heenjohtaja Matti Hernesaho kertoi riipai-
sevan kasvutarinansa isän kuoleman jälkeen 
ja rohkaisi jokaista löytämään kestävän 
identiteetin Jumalan lapsena.

Sunnuntain päätösmessussa toiminnan-
johtaja Timo Pöyhönen saarnasi uskolli-
suuden merkityksestä hengellisessä työssä. 
Hän kertoi myös omista kamppailuis-

taan väärien motiivien kanssa hengellisessä 
työssä ja alleviivasi, että vain Jeesuksella on 
aidosti puhtaat motiivit – me kaikki muut 
kelpaamme yksin armon perusteella.

Puheiden lisäksi ohjelmassa oli pal-
jon hyvää ja monimuotoista musiikkia. 
Perjantaina liikuttiin Samu Saarisen tru-
bailusta ja Kristiina Braskin tunnel-
moinnista G-Poweredin nostattavaan dan-
ce-biittiin. Lauantaina Verkosto kollektiivin 
ylistystä täydensi Ossi ja Eve -duo sekä 
iltatilaisuudessa esiintynyt nuorisovillitsijä 
Kls. Sunnuntaina taas sydänvertaan vuo-
datti aina dramaattinen Jippu, ja ylistyk-
seen johdatti Mikaelove-bändi.

TALOUS
Romahtaneen kävijämäärän pelättiin 
johtavan isoon taloustappioon. Näin ei 
kuitenkaan käynyt vaan pääsimme lähes 
nollatulokseen. Kiitos kaikille tukijoille 
anteliaisuudesta! Kiitos myös kaikille osal-
listujille, vapaaehtoisille ja esiintyjille upe-
asta tapahtumasta! 

KesäSpirit järjestetään taas ensi vuonna 
5.–7.8. Lempäälän Ideaparkissa.
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Tunnustan kuuluvani niihin, 
jotka eivät pidä digilaitteista, 
ja inhoan vaatimusta 
olla jatkuvasti läsnä ja 
tavoitettavissa. Kirjoitin silti 
kirjan digiseurakunnasta. Miksi 
ihmeessä? Entä mitä annettavaa 
verkkoyhteisöllisyydellä 
on seurakunnalle – ehkä 
sinullekin?

Digiseurakunta ja verkkoyhtei-
söllisyys ovat vuorovaikutus-
ta, joka välitetään digilaittei-
den kautta. Kyse ei siis ole 

ensisijaisesti teknologiasta vaan yhteydes-
tä. Yhteisö syntyy kohtaamisista ja vuo-
rovaikutuksesta, ja verkko on yksinkertai-
sesti pullollaan tiloja, jotka mahdollistavat 
kohtaamisen ja vuorovaikutuksen. Eikä 
sen edes tarvitse olla vaikeaa: vaikkapa 
WhatsApp-ryhmään osallistuminen tai 
Facebookin kautta lähetetyn iltavirren lau-
laminen eivät vaadi erityisiä taitoja.

LATISTUKSESTA UUDISTUKSEEN
Professori Heidi A. Campbell on tutki-
nut digitaalisia uskonnollisia yhteisöjä 
kaksikymmentä vuotta ja todennut, että 
– kun ihmiset saavat vapaasti valita – digi-
seurakunta ei korvaa lähiseurakuntaa vaan 
täydentää sitä tarjoamalla tiiviin ja syväl-
lisen yhteyden. Verkkoyhteisöllisyys ei si-
ten ensisijaisesti ole vaihtoehto lähiyhtei-
sölle vaan sen jatke tai sille rinnakkainen, 
omaleimainen kokemus.

Koronan pakottaman digiloikan ongel-
ma on siinä, että kokoontumisrajoitusten 
myötä menetettiin yhteentulemisen plus-
sapuolet mutta verkon tarjoamat uudet 
mahdollisuudet jäivät usein hyödyntämät-
tä. Lopputuloksena syntyi latistus ilman 
kummankaan vahvuuksia.

Nyt teknisen osaamistason kasvettua on 
aika hylätä tilaisuuksien siirtäminen verk-
koon ja alkaa luoda uutta verkon mahdol-
lisuuksista käsin. Mitä se voisi olla?

1. YHTEYS ARJEN KESKELLÄ
Verkon vahvuus lähikokoontumisiin ver-
rattuna on riippumattomuus ajasta ja pai-
kasta. Se mahdollistaa omaehtoisen osal-
listumisen juuri silloin, kun itselle sopii. 

Yhä suurempi osa suomalaisista elääkin 
erilaisissa verkostoissa somesovellusten 
kautta. Samoin seurakuntayhteys voi lin-
kittyä ihmisten arkeen verkon kautta. Ko-
toa käsin on helppo tehdä vaikkapa some-
rukoushetkestä päivittäinen rutiini. 

Esimerkiksi Kangasniemen seurakun-
nan Facebook-hartaudet ovat synnyttäneet 
yhteisön, joka tervehtii toisiaan aamuin 
illoin. Spontaanina reaktiona koronasul-
kuun alkanut Katariinanseurakunnan 
Iltavirsi Facebookissa puolestaan tarjosi 
seurakuntalaisille yhteyden ja päivittäisen 
kiinnekohdan tilanteessa, jossa pandemia 
oli sekoittanut arjen.

2. TASAVERTAINEN VUOROVAIKUTUS
Verkon vuorovaikutusalustat tarjoavat 
suurille ryhmille lähitapaamisia moni-
puolisemmat keskustelumahdollisuudet. 
Esimerkiksi KesäSpiritissä yleisö pääsi 
mukaan lavalla käytävään keskusteluun 
Padlet-sivuston kautta. 

Tasavertainen ajatustenvaihto palvelee 
erinomaisesti myös seurakunnan perus-
tehtävää, Jeesuksen seuraajien kasvatta-
mista. Esimerkiksi Facebookin Uskovai-
set nuoret -ryhmästä on tullut tällainen 

Aitoa yhteyttä ja joukkovoimaa
KIRKON DIGILOIKAN SEURAAVAT MAHDOLLISUUDET
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vertaiskohtaamisten paikka jopa tuhansille 
nuorille, joista moni on jo kasvanut aikui-
seksi ja seurakunnan vastuunkantajaksi. 
Päivittäisen raamatunluvun ympärille syn-
tyneistä WhatsApp-ryhmistä taas on muo-
dostunut merkittäviä hengellisen kasvun 
paikkoja, joissa rukoillaan, rohkaistaan ja 
kuljetaan toinen toisen rinnalla. 

3. MATALANKYNNYKSEN OSALLISUUS 
Yksisuuntaisen viestinnän sijaan some on 
omiaan vuoropuhelun synnyttämiseen. Sen 
kautta voi myös selvittää tehokkaasti ih-
misten ajatuksia, toiveita ja tarpeita ja ottaa 
heidät mukaan toiminnan suunnitteluun. 
Esimerkiksi yhdysvaltalainen Mission 
Church -seurakunta selvitti somekyselyllä 
seuraajiensa suurimmat haasteet, ja vastasi 
sitten tarjoamalla tukea juuri niihin.

Kallion seurakunnan Luottofillarit -pro-
jekti ideoitiin aikanaan Facebook-ryhmäs-
sä, ja se synnytti ympärilleen yhteisön, joka 
etsi ja kunnosti romufillareita kaupunki-
laisten vapaaseen käyttöön kirkon kella-
rissa. Yhdessä tekeminen yhdisti ihmisiä, 
jotka eivät olisi välttämättä muutoin tavan-
neet. Some oli kanava sekä löytää asiasta 
innostuneita ihmisiä että tuoda pyörien ta-
rina kaupunkilaisten tietoisuuteen.

4. MERKITYKSELLINEN AUTTAMINEN 
Ihmiset haluavat tehdä hyvää. Tämä on 
pitkälti valjastamaton voima seurakuntien 
elämässä. Some on loistava kanava saada 
tarve ja apu kohtaamaan. Erilaiset tukiver-
kosto-ryhmät ovat suosittuja, koska taval-

Lisää inspiraatiota ja 
käytännön opastusta 
aiheesta: 

Kirja Yhteisönä verkossa ja webinaarisarja 
aiheesta 14.9.–7.12. yhteishintaan 30€. 

Erikseen webinaarisarja 15€ ja kirja 
toimituskuluineen 22,90€. 

TUTUSTU JA TILAA:
www.yhteisonaverkossa.net

Hybridikoulutus aiheesta keväällä 2022 ks. s.10 

liset ihmiset voivat niiden kautta vastata 
täsmällisiin, esimerkiksi diakoniatyönteki-
jän kautta välitettyihin avunpyyntöihin.

Yhdysvaltalainen pastori Myron Pierce 
mobilisoi Facebookin kautta kaupunkilai-
set ruokkimaan 5000 koululaista, kun ko-
rona sulki kirkon lähikoulun. Suuri kam-
panja sai alkunsa siitä, että seurakunnan 
sihteeri soitti koululle ja kysyi, mikä on 
heidän suurin tarpeensa pandemian aikana.

5. AITO VUOROVAIKUTUS
“Yllätti, miten helposti videon välityksellä 
syntyi yhteys ennestään vieraiden ihmis-

ten kesken. Rehellinen ajatusten jakami-
nen ja hyväksyntä tuntuivat mahtavilta”. 
Tällainen kokemus syntyi Online Alfas-
sa, videoyhteydellä toteutetussa ryhmäs-
sä. Yleisen ennakkoluulon mukaan verkko 
etäännyttää, mutta käytännön kokemus 
on toinen. Videoyhteys toimii erinomai-
sesti alle kymmenen hengen ryhmillä, ja 
kirjalliseen viestintään perustuvat ryhmät 
sitä suuremmilla.

Vaikka läheisyys ja aito kohtaaminen 
on jokaisen syvä kaipuu, pelkäämme al-
tistaa itsemme torjunnalle ja tuomitsemi-
selle. Monen on helppo avautua verkossa. 
Ehkä syynä on se, että verkkokokoontu-
misiin osallistutaan omasta ympäristöstä, 
joka tuntuu turvallisemmalta kuin mones-
ti vieras ja vieraannuttava seurakuntatila.

6. MISSIO 
Verkossa avautuu laaja mahdollisuuksien 
meri välittää evankeliumia uusille ihmisil-
le. Ensinnäkin seurakunnan ja yksittäisten 
uskovien tuottama sisältö on siellä avoi-
mesti tarjolla. Verkossa on helppo käydä 
anonyymisti kurkistamassa kirkon ovesta 
sisään striimien kautta, tai seurata kristil-
listen kanavien videoita ja julkaisuja. Mi-
ten näitä “oveltakurkkijoita” voisi kutsua 
peremmälle, sisään yhteisöön?

Toinen mahdollisuus on uskovien vaiku-
tus seurakunnan ulkopuolisissa, maallisissa 
ryhmissä. Kun niissä keskustellaan päivän 
polttavista kysymyksistä, on mahdollisuus 
tuoda esiin toivon ja rakkauden sanomaa. 

Johanna Sandberg

Kirjallisuus: Heidi A. Campbell: Distanced Church, 
Myron Pierce: Digital Ministry.
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Uutuuskirja Jokin meitä yhdistää 
(Kirjapaja 2021) hahmottelee 
periaatteita ja toimintamallia 
siihen, miten kirkko voi säilyttää 
elinvoimaisuutensa nykyisen 
kansankirkkomallin vähitellen 
purkautuessa. Kirja on syntynyt 
vastauksena arkkipiispa Tapio 
Luoman toiveeseen saattaa 
HU:n seurakunta-ajattelua 
kirjalliseen muotoon.

Yhdessä kirjan artikkeleista hahmotellaan 
näkyä sateenvarjokirkosta. Idea pohjautuu 

kirkkomme tärkeimmän oppidokumentin 
eli Augsburgin tunnustuksen seitsemän-
teen pykälään, jossa sanotaan näin:

Kirkko on pyhien yhteisö, jossa evanke-
liumi puhtaasti julistetaan ja sakramentit 
oikein toimitetaan...Kirkon todelliseen yk-
seyteen riittää yksimielisyys evankeliumin 
opista ja sakramenttien toimittamisesta. Sen 
sijaan ei ole välttämätöntä, että perityt in-
himilliset traditiot, jumalanpalvelusmenot 
tahi seremoniat, jotka ovat ihmisten säätä-
miä, ovat kaikkialla samanlaiset.

Ensinnäkin kohdassa kirkko ja myös seu-
rakunta määritellään pyhien yhteisöksi. Se 
muodostuu keskinäiseen yhteyteen liit-
tyneistä ihmisistä ja sitä rakennetaan yh-
dessä. Seurakunta ei siis ole ensisijaisesti 

Tilaa uutuuskirja Jokin meitä yhdistää 
verkosta hintaan 15 euroa. Nopealukuinen 
mutta painava puheenvuoro viideltä 
kirkkomme teologilta.

Kirjan pohjalta järjestetään Kirkon 
rakentajien foorumeita Mikkelissä (11.9.), 
Tampereella (16.9.) ja Helsingissä (28.10.). 
Mukana mm. prof. Veli-Matti Kärkkäinen, 
kunkin alueen piispa ja HU:n työtekijät.

ILMOITTAUDU NYT:
www.hengenuudistus.fi/krf

toimintakeskus tai organisaatio vaan kes-
kinäisen rakkauden yhteisö. Tämä yhteisö 
syntyy kuitenkin pohjimmiltaan yhteydes-
tä pyhään eli Jumalaan, joka liittää erilai-
set ihmiset yhdeksi Kristuksen ruumiiksi.

Toiseksi huomaamme pykälästä, että 
kaikkien kirkon yhteisöjen ei tarvitse olla 
samanlaisia vaan kirkkoon mahtuu monen-
laisia yhteisöjä. Edes jumalanpalvelusten 
ei tarvitse mennä saman kaavan mukaan 
vaan paikalliset mausteet ja luovuus voivat 
kukoistaa. Tämä antaa tilaa myös erilaisil-
le hengellisille kulttuureille ja painotuksil-
le. Niinpä kirkko voi olla monimuotoisten 
ja keskenään hyvinkin erilaisten yhteisö-
jen verkosto. Sen piiriin mahtuu perinteisiä 
messuja mutta myös esimerkiksi karismaat-
tisia, körttihenkisiä ja radikaalin inklusii-
visia yhteisöjä. Moninaisuus on itse asiassa 
kirkon tavoittavuuden avain, sillä eri kaloja 
saadaan erilaisilla vieheillä.

Kolmanneksi opimme, että mitä eri-
laisempia kirkon yhteisöt ovat, sitä tär-
keämpää on huolehtia, että niitä yhdistää 
riittävän vahva sisäinen identiteetti. Au-
gsburgin tunnustus sanookin, että kirkon 
todellinen ykseys edellyttää yksimielisyyttä 
evankeliumin opista ja sakramenttien toi-
mittamisesta. Tässä tarvitaan korjausliiket-
tä. Nykykirkossa nimittäin opetus voi olla 
melkein millaista tahansa, kunhan messu 
noudattaa samaa kaavaa. Augsburgin tun-
nustus kääntää asian juuri päinvastoin: 
toiminta voi olla monimuotoista, kunhan 
sydän on yhteinen. Sateenvarjon alla on 
siis tilaa kaikille mutta ei kaikelle.

Timo Pöyhönen

Sateenvarjokirkko
UUTTA KIRKKONÄKEMYSTÄ ETSIMÄSSÄ
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Uuden sukupolven yhteisöt
PIETARI HANNIKAINEN VÄITTELI KIRKON YHTEISÖLIIKKEESTÄ

Perjantai 20. elokuuta 2021 
oli tärkeä päivä Hengen 
uudistuksen yhteisönäylle. 
Silloin tarkastettiin 
ensimmäinen akateeminen 
väitöskirja uudenlaisista 
jumalanpalvelusyhteisöistä. 
Väitöksen myötä yhteisönäyn 
asema kirkossa saattaa 
vahvistua ja saada 
uskottavuutta.

TILAA LUOVUUDELLE
Hannikainen tutki väitöstään varten 
kymmenen kirkkomme sisällä vaikutta-
van jumalanpalvelusyhteisön osallistujien 
yhteisöllisyyttä, arvoja ja hengellisyyttä. Ky-
selytutkimukseen osallistui 529 vastaajaa, 
mitä vastaväittäjä Hanna Salomäki piti var-
sin kattavana määränä. Kaikki tutkimukseen 
osallistuneet yhteisöt ovat mukana Hengen 
uudistuksen Spirit-verkostossa, joten tutki-
mus valottaa myös omaa työtämme.

Väitöksessä havaittiin, että Spirit-ver-
koston yhteisöt eroavat monella tavalla 
perinteisestä kirkollisesta elämästä ja myös 
esimerkiksi herätysliikkeiden piirissä syn-
tyneistä yhteisöistä. Uusien yhteisöjen 
toimintakulttuuri ja jumalanpalvelustyy-
li ovat vapaampia ja vähemmän liturgisia. 
Monet osallistujat kokevatkin, että niiden 
piirissä on tilaa luovuudelle, ja suurella 
osalla osallistujista korostuu aktii-
vinen ja oma-aloitteinen osal-
listumistapa. Yhteisöt siis 
onnistuvat antamaan eri-
tyisesti nuorille aikuisille 
tilan toimia ja toteuttaa 

itseään. Toki yhteisöissä on mukana myös 
perinteisemmin asennoituvia ja vähem-
män intensiivisesti sitoutuneita osallistujia.

Hannikainen arvelee yhteisöjen kerto-
van kirkon uudistumiskyvystä.

– Uudet jumalanpalvelusyhteisöt tar-
joavat kirkossa varteenotettavan, kult-
tuurisesti kompetentin hengellisen yh-
teisöllisyyden kontekstin, joka kykenee 
vastaamaan joihinkin ihmisten tärkeisiin 
tarpeisiin ajassamme, joita kirkon muut 
toiminnot eivät tavoita.

– Kirkon kannalta uusien yhteisöjen 
synty kertoo kirkon sisäisestä uudistu-
miskyvystä, jota tarvitaan voimakkaasti 
muuttuneen toimintaympäristön haastei-
siin vastaamisessa.

ARMOKESKEISEEN USKOON
Yhteisöt näyttävät vahvistavan osallistujien-
sa hyvinvointia. Varsinkin aktiivisesti yh-
teisöön osallistuvat kokivat myös saavansa 
siitä eniten ja heille yhteisöllä oli vahva vai-
kutus heidän kokemaansa hyvinvointiin.

 
Uusissa yhteisöissä on vahva hengellinen 
kulttuuri mutta niissä pyritään samalla pois 
normittavasta ilmapiiristä, mikä on ollut 
monen hengellisen yhteisön sudenkuoppa. 
Hannikaisen väitös osoittaa, että tässä pyr-
kimyksessä on onnistuttu. Monet perintei-
semmistä yhteisöistä tai vapaista suunnista 
mukaan tulleet ovat kokeneet löytäneensä 
yhteisön myötä armollisemman jumalaku-
van; heidän ajattelunsa on muuttunut syn-
tikeskeisyydestä armokeskeisyydeksi.

Hannikaisen mukaan kirkkomme yhtei-
söliike on osa laajempaa kansainvälistä 
ilmiötä, jossa perinteisten kirkkojen sisäl-
le syntyy uudenlaista toimintakulttuuria. 
Esimerkiksi Englannin kirkossa tällaisella 
toiminnalla on jo pitemmät perinteet ja 
kirkon viimeisimmässä strategiassa pyri-
tään synnyttämään jopa 10 000 uutta yh-
teisöä seuraavan vuosikymmenen aikana. 

Omalta kirkolta Hannikainen perään-
kuuluttaa aktiivista otetta yhteisöjen tu-
kemiseen.

– Yhteisöllinen toimintamalli vaatii uu-
denlaisia taitoja työntekijöiltä, mikä edel-
lyttää resurssien suuntaamista tutkimuk-

seen, koulutukseen ja työnohjaukseen. 
Spirit-verkosto on osaltaan täyttänyt 

tätä tarvetta kirkossa, etsien ja 
soveltaen yhteisölliseen toimin-
tamalliin tarvittavia työvälinei-
tä, Hannikainen kiittelee.

Timo Pöyhönen

YHTEISÖJEN KIRKKO



10       kädenojennus  3 / 2 0 2 1

Kirsti Löytty on poissa

Hengen uudistuksen keskeinen vaikuttaja 
Kirsti Löytty kuoli 16. elokuuta korkeassa 
iässä Tampereella. Kirsti eli yhdessä viime 
vuonna menehtyneen Seppo-puolisonsa 
kanssa rikkaan elämän toimien eri tehtä-
vissä Suomessa ja Namibiassa. Kiitämme 
Jumalaa Kirstin merkittävästä panokses-
ta Hengen uudistuksen työssä ja otamme 
osaa hänen läheistensä suruun. Kirstiltä 
ilmestyi tänä vuonna omaelämänkerralli-
nen kirja Elänkuolenkukkia, josta on poi-
mittu yksi runo lehden takakanteen.

UUTISKATSAUS

0 €

1 000 €

2 000 €

3 000 €

4 000 €

■  KOTIMAANTYÖ ■  SIPERIAN TYÖ

Toukokuu Kesäkuu Heinäkuu

YHTEISÖNÄ VERKOSSA 
-WEBINAARISARJA 
14.9. ALKAEN KLO 9–9.45 
Mitä voimme oppia seurakunnilta, joi-
den seurakuntaelämä verkossa on jo yh-
teisöllistä? Miten hyödynnämme tavoit-
tamisen ja tasavertaisen osallistumisen 
mahdollisuudet verkossa ja somessa? Ja 
miltä tämä kaikki näyttää teologian nä-
kökulmasta? Syksyn webinaarisarja tar-
joaa vastauksia näihin kysymyksiin. Li-
säksi saat käytännöllisiä työkaluja digi/
hybridiseurakunnan suunnitteluun ja to-
teuttamiseen sekä pääset keskustelemaan 
aiheista muiden samassa veneessä olevien 
kanssa. Joka kerralla asiantuntijavieras. 

14.9. ilmainen maistiaiskerta, sen jäl-
keen 15 € /webinaari tai 30€ / webinaa-
ri + kirja Yhteisönä verkossa.
REKISTERÖIDY: 

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/TAPAHTUMAKALENTERI  

YHTEISÖNÄ VERKOSSA 
-HYBRIDIKOULUTUS KEVÄÄLLÄ 2022 
Mitä muuta digiseurakunta on kuin ju-
malanpalveluslähetyksiä ja tekniikkaa? 
Miten hyödyntää verkon vuorovaikutuk-
seen, yhteisöllisyyteen ja tavoittavuuteen 
avaamat mahdollisuudet?

Koulutus tarjoaa opetusta, ohjattua 
työskentelyä ja vertaisyhteisön tueksi 
oman seurakunnan kehittämiseen. Kou-
lutus koostuu verkon kautta suoritetta-
vasta ennakkojaksosta, lähipäivästä sekä 
jatkotyöskentelystä. Koulutus palvelee 
erityisen hyvin monialaisia verkkotyön 
tiimejä sekä yhteisöjen ydintiimejä.
LISÄTIEDOT:  

WWW.YHTEISONAVERKOSSA.NET

KIRKONRAKENTAJIEN FOORUMI 
-KIERTUE
Korkeatasoinen seminaaripäivä papeil-
le, muille työntekijöille, opiskelijoille ja 
vastuunkantajille. Päivässä visioimme, 
millainen on koronan uudistama kirkko 
ja mitä tulee kansankirkon jälkeen. Taus-
tamateriaalina kirja Jokin meitä yhdistää 

– näky kansankirkon jälkeisestä kirkosta 
(Kirjapaja 2021).

Seminaareissa ovat mukana kirk-
ko-opin erityisasiantuntija professori 
Veli-Matti Kärkkäinen Kaliforniasta, 
alueen piispa Teemu Laajasalo, Mat-
ti Repo tai Seppo Häkkinen, pastori 
Timo Pöyhönen, yhteisövalmentaja TM 
Johanna Sandberg. Lisäksi Tampereella 
ja Helsingissä alustaa eksegetiikan dosent-
ti Outi Lehtipuu ja Mikkelissä TT Mat-
ti Wirilander. Osallistua voi myös etänä.

• La 11.9. klo 10-16 Kirkonmäen srk-
talo (Otavankatu 9), Mikkeli

• To 16.9. klo 10-16 Pispalan kirkko 
(Pispalan valtatie 16), Tampere

• To 28.10. klo 9:30-16 Munkkivuoren 
kirkko (Raumantie 3), Helsinki

• Ennakkoilmoittautuneille vapaa 
pääsy ja tarjoilua! 

HENGENUUDISTUS.FI/KRF

YHTEISÖHAUTOMO 
Haaveiletteko seurakunnassanne uudes-
ta yhteisöstä? Siinä tapauksessa Yhteisö-
hautomo voi olla juuri teitä varten! Se 
on kaksivuotinen tiimivalmennus, johon 
seurakuntien työntekijät osallistuvat yh-
dessä seurakuntalaisten kanssa. Mikä pa-
rasta, valmennuksessa pääsette verkos-
toitumaan toisten seurakuntien tiimien 
kanssa ja oppimaan heiltä. 

Vuonna 2022 alkaa kaksi uutta valmen-
nusryhmää: 

Yhteisöhautomo Mikkeli yhteis-
työssä Mikkelin hiippakunnan kanssa. 
Otamme mukaan ensisijaisesti Mikkelin 
hiippakunnan seurakuntia. 

Yhteisöhautomo Tampere -ryhmään 
otamme tiimejä kaikkialta Suomesta.

Ilmoittautuminen ja lisätiedot 
WWW.HENGENUUDISTUS.FI/VALMENNUKSET

sekä Kirkon koulutuskalenteri. 

Talouskatsaus 

Lahjoitustulot säilyivät vakaina läpi kesän, 
mikä on kiitosaihe. Tavoitteemme 4000€ 
kuukausikannatus jäi kuitenkin yhä vajaak-
si. Toukokuussa kerätty kirkkokolehti on 
tuottanut tähän mennessä yli 26 000 €, 
kun arviolta puolet seurakunnista on tilit-
tänyt keräämänsä kolehdin. Toukokuussa 
osa jumalanpalveluksista vietettiin jo kir-
kossa ja osa vain verkkolähetyksen varassa. 
Käteiskolehti osoittautui verkko- ja mobii-
liantamista huomattavasti suositummaksi.

HENGEN 
UUDISTUKSEN 
KOULUTUKSIA 

Maalaus: Matilda Löytty.
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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

UUSI RADIO-OHJELMA: 
KANSANKIRKON 
PESÄNJAKAJAT

Millainen on tulevaisuuden kirkko? Keitä 
ovat sen arkkitehdit? Näihin kysymyksiin 
paneutuu uusi ajankohtainen radio-oh-
jelma Kansankirkon pesänjakajat. Ohjel-
massa kirkon nykyiset ja tulevat vaikuttajat 
pohtivat kysymystä teologian, yhteisölli-
syyden ja verkon mahdollisuuksien näkö-
kulmasta. Mukana ovat mm. professori 
Veli-Matti Kärkkäinen, kirkkoherra Päivi 
Vähäkangas sekä HU:n työntekijät Timo 
Pöyhönen ja Johanna Sandberg. Ohjel-
ma tulee Radio Dein taajuuksilla joka toi-
nen maanantai klo 10:05 alkaen 6.9. ja sen 
toteuttavat yhteistyössä Hengen uudistus ja 
Kotimaa-lehti. Tule kuulolle!www.radiodei.fi



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

Hartaus

Saarnojen aika on ohi
aika on nousta
niiden jotka ajattelevat
etteivät mitään osaa

aika on vain mennä
lähimmäisenä
lähimmäisen luo

aika on antaa itsensä
pilkattavaksi ja naurettavaksi
ja mennä niiden luo
jotka kaipaavat kuulla Kristuksesta

Jumala tarvitsee niitäkin
jotka eivät varmasti osaa
että hän itse voisi ilmestyä

Kirsti Löytty 1983, Elänkuolenkukkia


