
Hengen uudistus testasi 
syyskuussa uudenlaista 
tekoälyyn pohjautuvaa 
tekniikkaa soittamalla ns. 
bottipuhelun kaikille kirkon 
paikallisseurakunnissa toimiville 
papeille. Puheluiden tarkoitus 
oli saada tuntumaa pappien 
ajatuksiin yhteisöllisyydestä, 
vapaaehtoisuudesta ja kirkon 
tulevaisuudesta. Lisäksi etsimme 
yhteisön rakentamisesta 
kiinnostuneita pappeja 
yhteistyökumppaneiksi. 

YHTEISÖT JA VAPAAEHTOISUUS MOTIVOIVAT
Hengen uudistuksen yhteisönäyn kannalta 
kysely antoi erittäin rohkaisevia signaaleja. 
Ensimmäiseen kysymykseen siitä, unelmoi-
vatko papit, että ”seurakunta olisi todellinen 
yhteisö, jossa ihmiset tutustuvat ja viettävät 
aikaa”, vastattiin lähes yksinomaan myöntä-
västi. Vain muutama pappi ilmoitti, ettei yh-
teisöllisyys innosta. Tämä oli oletettavaakin, 
sillä luterilaisen tunnustuksen mukaan seura-
kunta on ”pyhien yhteisö”, mutta emme silti 
odottaneet näin positiivista vastaanottoa. Yh-
teisöllisyydelle on papiston keskuudessa siis 
tilausta ja osaamistamme tarvitaan.

Kun papeilta kysyttiin, “antaako nykyinen 
toimenkuvasi riittävästi mahdollisuuksia täl-
laisen yhteisöllisyyden toteuttamiseen”, vas-
taukset hajaantuivat jo hieman. Silti suurin 

osa eli 59 % vastaajista vastasi kysymykseen 
”kyllä”. Lisäksi 24 % vastasi, että toimenkuva 
antaa siihen jonkin verran mahdollisuuksia ja 
vain 13 % koki, että työssä ei käytännössä ole 
mahdollisuutta yhteisön rakentamiseen.

Myös vapaaehtoisten kanssa toimiminen 
motivoi pappeja. Peräti 85 % vastanneista 
kertoi kokevansa vapaaehtoisten seurakunta-
laisten kanssa työskentelemisen innostavaksi. 
Lisäksi 10 % koki sen kohtalaisen motivoi-
vaksi, ja vain muutama pappi kertoi sen vas-
tenmieliseksi. 

Kun kaikkia mainittuja kysymyksiä sum-
maa yhteen, näyttää siltä, että Hengen uudis-
tuksen yhteisönäyllä on kirkossa tilausta.  
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Yhteisöllisyys innostaa pappeja!
SOITIMME KAIKILLE KIRKON SEURAKUNTAPAPEILLE

Missä ovat 
kirkon pioneerit?8 Miten löydät 

tehtäväsi9

Yrjö Niemi 
kunniapuheenjohtajaksi4



Hengen uudistus kirkossamme 
ry on kirkossa vaikuttava 
uudistusrintama, joka haluaa 
edistää kolmea tavoitetta:

1. HENGELLINEN UUDISTUMINEN
Työmme terävin kärki on ihmisten hen-
kilökohtainen hengellinen uudistuminen. 
Siihen pyrimme julistamalla evankeliumia 
ja opettamalla Pyhästä Hengestä.

2. ARMOLAHJOJEN VAPAUTUMINEN
Pidämme esillä armolahjoja ja autamme 
ihmisiä löytämään sen ainutlaatuisen lah-
japaketin, jonka Jumala on kullekin anta-
nut. Pakettiin kuuluvat sekä ”luonnolliset” 
kyvyt että ”yliluonnolliset” Hengen lahjat.

 
3. SEURAKUNTAYHTEISÖJEN 
RAKENTAMINEN
Tuemme seurakuntien uudistumista elä-
viksi yhteisöiksi. Raamatussa seurakunta 
on yhteisö, jossa Jumalan rakkaus tulee to-
deksi ihmisten kesken. Se ei ole ammatti-
laisten projekti vaan yhteinen performans-
si, jossa jokaisella on jotakin annettavaa
(1 Kor 14:26). Hyvässä yhteisössä hengel-
linen uudistuminen ja armolahjoilla palve-
leminen toteutuvat parhaiten.

kädenojennus

Mikä Hengen uudistus? 

RUKOUSAIHEET 4/2020
1. Bottikampanjan papit
Rukoillaan bottikampanjan kautta koh-
taamiemme pappien puolesta. Siunataan 
erityisesti heitä, joilla on sydämellään yh-
teisön perustaminen.

2. Valmennukset
Hengen uudistuksen valmennuksissa on 
nyt yli 30 yhteisöä. Rukoillaan, että nämä 
yhteisöt puhkeavat kukkaan ja tavoittavat 
paljon uusia ihmisiä.

3. Kirkkokäsitys
Ensi vuonna haluamme haastaa kirkon 
teologisen itseymmärryksen. Rukoillaan, 
että Jumalan Henki ohjaa prosessia.

4. Korona
Pyydetään, että Jumala jo armahtaisi maa-
ilmaamme, ja sammuttaisi pandemian 
voimallaan sekä kääntäisi koettelemuksen 
herätykseksi.

Miten voit 
edistää 
tavoitteita?

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

  Rukoile työmme ja 
kirkon uudistumisen 
puolesta

  Tue toimintaamme 
ryhtymällä 
kuukausilahjoittajaksi
(kts. takakansi)
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Hengen uudistus kirkossamme ry.
Postiosoite: Kaarlonkatu 6, 11100 Riihimäki.
toimisto@hengenuudistus.fi, www.hengenuudistus.fi
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046 921  7595 
timo@hengenuudistus.fi

Johanna Sandberg
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Vuosi koronan 
varjossa

Näin joulun alla on hyvä hiukan summata 
kulunutta vuotta.

Vuosi 2020 jää historiaan ennen kaikkea pandemiasta. Myös 
Hengen uudistuksen toimintaan sillä oli iso vaikutus, sillä val-
taosa seurakuntavierailuista ja tapahtumista peruttiin. Alkusho-
kin jälkeen saimme kuitenkin nopeasti toiminnan käyntiin ja 
aloimme panostaa verkkoon: kuvasimme videokursseja, vedim-
me valmennuksia ja järjestimme päivittäin rukouskokouksia. 
Kokemusten rohkaisemana Johanna onkin työryhmänsä kanssa 
kirjoittamassa kirjaa verkon käyttämisestä hengellisessä työssä.

KesäSpirit-tapahtuman suhteen arvoimme pitkään mitä tehdä. 
Lopulta päätimme järjestää tapahtuman yksipäiväisenä sallittu-
jen yleisömäärien puitteissa. Ratkaisu osoittautui oikeaksi, sillä 
saimme elokuussa viettää ikimuistoisen päivän, joka oli lopulta 
vuoden ainoa valtakunnallinen kristillinen kesätapahtuma.

Myös taloudellisesti korona toi haasteita, sillä kevään valtakun-
nallinen kolehti ei tuottanut juuri mitään. Mutta hädässä ys-
tävät tunnetaan! Uskolliset tukijamme eivät livenneet vaan ta-
louskannatus on pysynyt ja jopa hienoisesti noussut. Sen vuoksi 
olemme nyt hyvässä iskussa ja valmiina tulevaan. Kiitos siitä!

Syksyn mittaan pääsimme taas hiukan seurakuntavierailujen 
makuun kunnes loppusyksystä korona alkoi sulkea ovia. Eh-
dimme kuitenkin kiertää halki Suomen ja järjestää mm. alueel-
lisia rukousiltoja. Yksi kiertelyn hämmästyttävä havainto oli, 
että koronasta huolimatta yhteisönäkymme voi hyvin ja uusia 
yhteisönalkuja viriää nyt kaikkialla. Lokakuun lopulla hehku-
tinkin kirkon Facebook-ryhmässä näin:

“Aamulla oli Uuden Verson messu TV1:ssä. Sitä katsoessa Verkos-
toyhteisön loistava pyhäkouluvideo kiersi FB:ssa. Perjantaina olin 
Jyväskylän Kipinämessun ja Kohtaamispaikan vetäjiä tapaamas-
sa. Juuri äsken olin saarnaamassa Oma-messussa Rovaniemellä… 
Nämä havainnot pelkästään yhden viikonlopun ajalta. Uuden-
laisia messuyhteisöjä syntyy nyt vauhdilla kaikkialle kirkkoon. 
Tällaista en ole koskaan ennen nähnyt. Kirkon sisällä on menossa 
iso uudistumisen aalto. Innostavaa!”

Tästä on hyvä suunnata yhdessä uuteen vuoteen ja uusiin mah-
dollisuuksiin. Jumalan valtakuntaa ei pysäytä edes pandemia!

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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Yöllisiä bussimatkoja, Siperian 
vankiloita ja oma ohjelma 
Venäjän TV:ssä. Vuoden 
hämeenlinnalaiseksikin 
valitun rovasti Yrjö Niemen 
elämästä ei väriä ja vauhtia 
ole puuttunut. Hänen pitkä 
uransa Hengen uudistus 
kirkossamme -liikkeessä 
huomioitiin tänä syksynä 
kunniapuheenjohtajuudella.

– Kerran bussin moottori jäätyi kotimat-
kalla, alkaa Yrjö kertoa Hämeenlinnan 
ylistyskuoron vaiheista. Hän oli kasannut 
kuoron 80-luvun alussa innostuttuaan uu-
sista ylistyslauluista Hengen uudistuksen 
tilaisuudessa. Oman seurakunnan ylistys- 
ja rukousiltojen lisäksi kuoro keikkaili ah-
kerasti ympäri Suomea Sanan ja rukouk-

sen illoissa. Kuorolaiset täyttivät bussin 50 
paikkaa, lapset juoksivat pitkin käytävää ja 
pari koiraakin mahtui mukaan.

– Sillä kertaa olimme vierailleet Alp-
pilan kirkolla Helsingissä ja pakkasta oli 
-35 astetta. Hytisimme Klaukkalan takana 
tienpenkalla, kunnes paunulainen poimi 
meidät kyytiinsä.

RAKKAUS KOSKETTI
Karismaattisuus alkoi kiinnostaa Hämeen-
linnassa nuorisopappina toiminutta Yrjö 
Niemeä, kun hän näki muutoksen räväk-
känä punapappina tunnetussa Pirkkalan 
kirkkoherrassa Erkki Pennasessa. Pen-
nanen oli yksi herätyksen koskettamis-
ta alustajista Vivamossa kesäkuussa 1978 
pidetyssä kokouksessa, johon kokoontui 
140 teologia jakamaan kokemuksiaan uu-
distuksesta ja Pyhän Hengen lahjoista sekä 
rukoilemaan yhdessä. 

– Olin ihmeissäni siitä rakkaudesta, 
joka siellä vallitsi. Se oli aivan toista kuin 

jäykät kirkolliset kokoukset.
Jotain Vivamossa tarttui Yrjöönkin, 

sillä vaimo alkoi ihmetellä miehensä uut-
ta lämpöä ja avartumista. Innoissaan ko-
kemastaan Yrjö käynnisti Hyvien uutis-
ten illat, joissa uutta oli seurakuntalaisten 
henkilökohtaiset todistuspuheenvuorot, 
iloiset ylistyslaulut ja alttarikutsu.

Silloinen, nyt jo edesmennyt Tert-
tu-vaimo koki oman uudistumisensa 
seuraavana talvena Hengen uudistuksen 
tilaisuudessa. Näin heistä tuli työpari ja 
heidän kodistaan yksi herätyksen keskuk-
sista. Ihmisiä tuli uskoon ihan ”pystymet-
sästä”, ja kirjava porukka kokoontui ko-
deissa rukoilemaan ja ylistämään. Illoissa 
oli niin hyvä olla, että joskus Yrjö joutui 
potkimaan väen pihalle puoliltaöin, että 
jaksaisivat nousta seuraavana aamuna töi-
hinsä.

VALTAKUNNALLISEEN VASTUUSEEN
Yrjö kutsuttiin Vivamon kokouksesta al-

HENGEN UUDISTUKSEN TUORE KUNNIAPUHEENJOHTAJA ON

Uusien latujen avaaja

  Kotialttari on tärkeä paikka Niemien 
kodissa. Sen edessä rukoillaan päivittäin 
ja vieraiden kanssa. Ikoneista yksi on 
Tuula-vaimon maalaama, loput Venäjältä 
ja Athos-vuorelta. 
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kunsa saaneeseen Hengen uudistus kir-
kossamme -toimikuntaan 80-luvun alussa. 
Vuonna 1987 hänestä tuli toimikunnan 
puheenjohtaja, missä roolissa hän toimitti 
muun toiminnan ohella liikkeen Käden-
ojennus-lehteä. Niemi jatkoi yhdistyksek-
si rekisteröidyn järjestön puheenjohtajana 
vuoteen 1998 ja hallituksen jäsenenä vie-
lä vuoteen 2019. Hän onkin yhdistyksen 
pitkäaikaisin hallituksen jäsen.  

Kansainväliset karismaattiset yhtey-
det olivat alusta asti merkittäviä. Vuon-
na 1986 Euroopan laajuiseen Acts -86 
-konferenssiin Birminghamiin lensi 250 
suomalaista omalla tilauskoneellaan. Kon-
ferenssin pääpuhuja oli Vineyard-seura-
kuntien perustaja, tunnettu karismaatik-
ko John Wimber. Yrjölle voimakkain 
kokemus oli Anne Watsonin profetia, 
joka kehotti itkemään kadotetun Euroo-
pan puolesta. Kristittyjen kyynelillä Herra 
kastelisi maan, siunaisi sen ja antaisi uu-
den kasvun.

– Matkasta tuli käänne Hengen uudis-
tuksen työssä. Aloimme varustamaan ja 
valtuuttamaan tavallisia seurakuntalaisia 
rukouspalvelijoiksi, kuvaa Yrjö siihen asti 
pappisvaltaisen liikkeen muutosta. Itse 
hän innostui järjestämään Hämeenlin-
nassa valtakunnallisia ylistyspäiviä. Niistä 
vakiintui Hengen uudistuksen vuotuinen 
kesäjuhla, joka tunnetaan nykyään KesäS-
piritinä.

    
”KAUKOPARTIOMIEHEKSI SIPERIAAN”
Kesän 1991 Ylistyspäivillä Yrjö johdat-
ti venäläisen Lubkovskin perheen us-
koon keskellä Hämeenlinnan kävelykatua. 
Tuosta perheestä tuli hänen seuraavana 
talvena alkaville avustusmatkoilleen tuki-
kohta Moskovaan. Kutsumuksen vahvis-

tuessa Yrjö jäi kolmeksi vuodeksi 1993–
1996 virkavapaalle ja ryhtyi Hengen 
uudistuksen lähettämänä Siperiaan kau-
kopartiomieheksi, kuten Inkerin kirkon 
piispa Leino Hassinen asian leikkisästi 
ilmaisi.

Virallisesti Yrjö siunattiin Krasnojars-
kin seurakunnan kirkkoherraksi, mikä 
tarkoitti seurakunnan perustamista ja ih-
misten etsimistä. Työalue ulottui tuhansia 
kilometrejä niin pohjoiseen kuin itäänkin. 
Umpihankeen hiihtäjälle oli käyttöä kylis-
sä, joissa ei 70 kommunismivuoden aika-
na oltu kuultu Jeesuksesta, ja vankiloissa, 
joissa pappi oli aivan uusi näky. Reissut 
taittuivat milloin siipiratasaluksella, mil-
loin junalla, milloin potkurikoneilla.

Työn hedelmänä Irkutskiin syntyi seu-
rakunta ja Jakutiaan joukko hajallaan asu-
via uskovia. Matkat eivät loppuneet virka-
vapaan päättymiseen, vaan ovat jatkuneet 
aina koronaepidemiaan asti.

– Viimeisimmällä matkallani vein 
perille Tuluniin loput kesän 2019 tul-
va-avusta. Paikallinen aluejohtaja on hyvä 
ystäväni ja auttoi jakamaan avustukset 
niille, jotka eivät saaneet tukea valtiol-
ta. Oli rankkaa nähdä ihmisten kohtalot 
luonnonvoimien kynsissä, mutta iloitsin 
siitä, miten paljon saatoimme tehdä hei-
dän auttamiseksi.

  Uskoontulleiden 
vankien kaste on 
käänteentekevä juhla 
kastemaljan tyylistä 
riippumatta.

• Hengen uudistus kirkossamme ry
• FI79 2047 1800 1216 74 Viite 6017

TUE SIPERIAN-TYÖTÄ

WWW.HENGENUUDISTUS.FI/LAHJOITA

KUNNIAPUHEENJOHTAJAN 
AJATUKSIA HENGEN 
UUDISTUKSESTA JA KIRKOSTA

”Yhteisönäky on hyvä. Sitä pitäi-
si opettaa seurakunnissa kädestä pi-
täen, että ihmiset eivät jäisi nimet-
tömiksi. 

Pidän tärkeänä opetuslapseutta-
mista, jotta usko menee eteenpäin 
ihmiseltä ihmiselle. Ihmiset tulee va-
rustaa ja vapauttaa palvelemaan, jopa 
lähettää eteenpäin varustavasta seu-
rakunnasta.

Pelkään, miten Suomen kirkko 
pysyy kasassa, kun ääripäät ovat niin 
kaukana toisistaan. Maailma lyö esi-
tyslistat kirkollemme. Suren sitä, että 
vakaumuksellisia, uskovia pappeja 
on pantu ja lähtenyt ulos. Yksikään 
herätys ei ole syntynyt siitä, että on 
laitettu Jumalan sana syrjään.

Seurakunta on rakas, kuin suur-
perhe. Olen satsannut siihen kaikke-
ni. Kerrankin seisoin kirkon edessä 
yhdeksän tuntia ensin Sanan ja ru-
kouksen illan ja sitten rukoilemassa 
ihmisten puolesta. Yöllä ajoin Vaasas-
ta kotiin Hämeenlinnaan. Ei siihen 
olisi pystynyt ilman Pyhän Hengen 
yliluonnollista voimaa. Tämä on ol-
lut rikasta elämää.” 

Johanna Sandberg 
Yhteisövalmentaja

Artikkeli perustuu haastattelun lisäksi Olli Karhin 
kirjaan Mies, Siperiaan lähetetty sekä Kädenojen-
nus-lehtiin.

  Yrjö ja hänen nykyinen puolisonsa 
Tuula menivät naimisiin 2015.
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YHTEISÖT

Jatkoa sivulta 1  
 
Pappien mielestä seurakuntaa tulee todella 
rakentaa aidosti yhteisölliseksi ja seurakun-
talaisten lahjoja hyödyntäen. Miksi sitten 
moni seurakuntalainen kokee, että heille 
ei ole käyttöä? Syytä siihen emme saaneet. 
Rohkaisevaa oli kuitenkin havaita, että ai-
nakaan pappien vastentahtoisuudesta ei ole 
kyse. Ehkä ongelma on enemmän toiminta-
kulttuurin tai rakenteiden tasolla.

PERUSMESSU DOMINOI
Seuraavaksi haastattelussa kysyttiin haluai-
sivatko papit – jos kaikki olisi mahdollis-
ta – rakentaa yhteisöllisyyttä ensisijaisesti 
seurakunnan päämessun yhteydessä vai in-
nostaisiko heitä kehitellä jotakin uutta. Vas-
taukset jakaantuivat hieman mutta valtaosa 
eli 73 % papeista haluaisi rakentaa nimen-
omaan perinteistä messua. Uudenlaisten 
messujen tai yhteisöjen rakentamiseen oli 
kiinnostusta noin 19 %:lla vastaajista. Kaik-
kein eniten uudistusmielisiä löytyi Tampe-
reen ja Espoon hiippakunnista; molemmissa 
heitä oli noin 25 % vastaajista. Eniten pe-
rusmessun rakentajia taas oli Kuopion hiip-
pakunnassa, jossa heitä oli 83 % papeista. 
Uudistusmessun rakentamista Kuopion seu-

dun papeista piti kiinnostavana reilut 15 %.
Vielä kysyimme pappien kiinnostusta 

yhteisökoulutukseen sekä sitä, haluaisivatko 
papit, että Hengen uudistus lähettää heille 
lisäinfoa tarjonnastaan. Koulutuksesta kiin-
nostuneita pappeja oli 61 % vastanneista ja 
Hengen uudistuksen infopaketti lähetettiin 
86 %:lle vastanneista.

NÄYNKANTAJAT 
Itse bottikampanjan jälkeen Hengen uudis-
tuksen työntekijät Timo ja Johanna soitte-
livat vielä sellaisille papeille, joilla kyselyssä 
näytti olevan erityistä kiinnostusta aihepii-
riin. Nämä puhelut olivatkin kampanjan 
parasta antia, ja niitä jatketaan yhä. Jälki-
kontaktien perusteella olemme löytäneet 
useita pappeja, joita polttelee juuri saman-
lainen näky kuin Hengen uudistuksella on. 
Toiveissa onkin, että näistä papeista ja hei-
dän seurakunnistaan tulisi meille pitkäai-
kaisia yhteistyökumppaneita. Ainakin tah-
domme jättää nämä papit lukijoidemme 
esirukouksiin. Jumala on kutsumassa kym-
meniä pappeja kaikkialla Suomessa raken-
tamaan uudenlaista seurakuntaelämää. Ha-
luamme kulkea näiden pioneerien rinnalla 
ja auttaa heitä toteuttamaan kutsumustaan 
mahdollisimman tehokkaasti.

Y
h

te
is

öl
li

sy
y

s 
in

n
os

ta
a 

p
ap

p
ej

a!

 

 

 

Perusmessu vai uusi?

Päämessu Sekä että Uusi EOS

Toimenkuva mahdollistaa yhteisöllisyyden

Kyllä Jonkin verran Ei EOS

Perusmessu vai uusi?
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Päämessu Sekä että Uusi EOS

Toimenkuva mahdollistaa yhteisöllisyyden

Kyllä Jonkin verran Ei EOS

Toimenkuva mahdollistaa yhteisöllisyyden
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HEIKKO VASTAUSPROSENTTI
Vielä yksi pysäyttävä havainto bottikampanjassa oli se, 
että papit vastaavat puhelimeen aika heikosti. Kun ky-
selyn toteuttaneen firman mukaan yleensä vastauspro-
sentti on lähes 50, niin esimerkiksi Turussa pappien vas-
tausprosentti oli kolmen soittokierroksen jälkeen vain 
16. Puhelut soitettiin keskiviikosta perjantaihin päivällä 
ja vielä korona-aikana, joten syynä ei ollut tilaisuuksien 
järjestäminen vaan ehkä vapaapäivä tai kokous. Keski-
määrin vastausprosentti oli 28 ja parhaiten puhelimeen 
vastattiin Espoon hiippakunnassa (34 %). Vastauksia 
saatiin kuitenkin ihan kelpo määrä, yhteensä 449 kap-
paletta ja kontaktoituja numeroita oli yhteensä 1597. 
Yhteensä luterilaisia pappeja Suomessa on tällä hetkellä 
karvan verran yli 2000.

Kehnohkot vastausprosentit on seurakunnissa syytä 
panna merkille, sillä kartoitus vahvistaa yleistä mieliku-
vaa, että pappeja on vaikea saada kiinni. Seurakuntalais-
ten onkin ehkä hankala tietää, milloin papeille kannattaa 
soittaa. Viikonloppuisin ei kehtaa, maanantaisin ja tiis-
taisin papit ovat vapailla ja keskiviikko on seurakunnissa 
yleinen kokouspäivä. Jäljelle jäävinä torstaina ja perjan-
taina papit taas valmistelevat viikonlopun puheita. Mil-
loin siis voi soittaa? Toisaalta monet papit soittivat aika 
hyvin takaisin ja nykyään ihmiset ottavat yhteyttä ehkä 
mieluummin sähköpostin tai muiden välineiden kautta.

Bottikampanjan teknisestä toteutuksesta vastasi Vait-
group. Kiitämme yhteistyöstä myös Lapuan hiippa-
kuntaa, joka auttoi pilottivaiheessa.

Timo Pöyhönen
Pastori, toiminnanjohtaja
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Kaverini on pioneeri, uuden 
aloittaja. Nuorena hän työs-
kenteli dynaamisessa paikallis-
seurakunnassa, jossa sai tehdä 

tiimityötä perinteisten rakenteiden rajoit-
tamatta. Välivaiheiden jälkeen hän siirtyi 
pieneen maalaisseurakuntaan. Siellä hän 
ensi töikseen kokosi seurakuntalaisista tii-
min käynnistämään uutta messuyhteisöä. 
Kirkkoherra kiitti haukkumalla hänet. Pa-
rissa vuodessa hänen mehunsa oli imetty, 
ja hän siirtyi valmentamaan yrittäjiä oman 
yrityksen kautta. 

Miksi hän kukoistaa yritysmaailmassa 
mutta ei kirkossa?

Nuorena teologiopiskelijana tein kesä-
töitä sekä seurakunnassa että lähetysjär-
jestössä. Molemmissa vastaan tuli saman 
pastorin nimi ja kädenjälki: hänen ryhmä-
työmenetelmänsä, oppaansa sekä hänen 
jälkeensä jättämä ryhmän turvallisuutta 
painottava kulttuuri. Hän itse oli jo vuo-
sia aikaisemmin perustanut yrityksen ja 
valmensi nyt menestyksekkäästi työyhtei-
söjä samoista teemoista. 

Miksi hän valitsi yritysmaailman kir-
kon sijaan?

VANHASSA VARA PAREMPI 
Tänä syksynä soitimme tekoälyn avustuk-
sella Suomen seurakuntapapeille. Kyse-
lyyn vastanneista 73 % ilmoitti haluavan-
sa uudistaa vanhaa uuden synnyttämisen 
sijaan. Vastaavasti 8 % vastanneista halusi 
mieluummin synnyttää uuden messuyh-
teisön kuin uudistaa vanhaa. 

Mistä johtuu tämä epäsuhta? Olivat-
ko uuden synnyttäjät puhelimen soides-

sa liian kiireisiä vastaamaan? Vai rajoittiko 
kysymyksen asettelu ”Jos kaikki olisi mah-
dollista, haluaisitko mieluummin kehit-
tää seurakunnan päämessua vai synnyttää 
aivan uuden yhteisön?” pioneerihenkisten 
vastauksia? Vai onko niin, että Suomen ev.-
lut. kirkko ei houkuttele uuden synnyttäjiä 
työsuhteeseen saati saa heitä jäämään?

UUDISTUSKANKEUS TURHAUTTAA
Näin kertovat edellä kuvatut pioneerit:

”Yhteisön rakentaminen oli ylimääräinen 
ja vapaaehtoinen työn lisä, joka kohta-
si vastustusta. Se uuvutti ja rasitti ja är-
sytti. Seurakuntapastorin päätehtävä on 
ylläpitää olemassaolevaa. Se ei ole minun 
juttuni. Jos haluaa luoda uutta, pitää olla 
ympäristössä, jossa se mahdollista. Poltin 
itseni loppuun, koska identiteettini ja ul-
koisten odotusten välillä oli ristiriita.”

”Olen ollut nuorisopastori kahdessa seu-
rakunnassa ja molemmissa sain luoda uut-
ta, hulluakin. Tämä oli kirkkoherrojen 
ansiota; he näkivät sen arvon ja antoivat 
tilaa. Tunnistan silti, että kirkossa pitää 
olla hajuton ja mauton. Seurakuntien pe-
rusongelma on keskittyminen tilaisuuteen 
nimeltä ”jumalanpalvelus”, jota koete-
taan pönkittää kaikin tavoin, vaikka se on 
kaukana uusitestamentillisen seurakun-
nan kuvasta. Koetin taistella sitä vastaan, 
tuloksetta.

Kirkossa on kyllä aikojen saatossa syn-
tynyt paljon uutta, mutta ne jäävät reu-
na-alueille eikä synny kokonaisvaltaista 
uudistusta.”

Missä ovat 
kirkon pioneerit?

MITÄ KIRKKO VOISI TEHDÄ?
Haastattelemani pioneerit eivät haikai-
le takaisin kirkkoon töihin, mutta olisivat 
mielellään osa kirkon joukkuetta: 

“Olisi hienoa, jos minut nähtäisiin vie-
lä piispan kaitsennan alaisena. Se ei vaadi 
käytännössä paljon; vaikkapa 1–2 piispan 
lähettämää kaitsentakirjettä vuodessa an-
taisi viestin, että me kirkon ulkopuolella 
toimivat papit olemme hyväksyttyjä ja yhä 
mukana kirkon joukoissa.”

Tulevaisuuden pioneereille voi raiva-
ta tilaa kahdella paikallisen työyhteisön 
muutoksella: lakataan pitämästä uuden 
synnyttämistä ja vanhan uudistamista kes-
kenään vastakkaisina toimintatapoina ja 
hyväksytään seurakuntapapeille keskenään 
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Tein kerran riparilla kilpailun, jossa piti 
kahden minuutin aikana listata itses-
tään niin monta kykyä kuin kerkeää. 
Rima oli matalalla ja kyvyiksi riitti vaik-
ka nenän kaivaminen. Kaikki alkoivat 
raapustaa kynä sauhuten. Tunnin jäl-
keen lueskelin lappuja ja yksi lapuista 
riipaisi. Nuori oli kirjoittanut parikym-
mentä kertaa: ”Mä en osaa mitään”.

Jumala on antanut meille kaikille 
paljon vahvuuksia. Meillä jokaisella on 
nimittäin jokin ainutlaatuinen tehtävä, 
jota ei voi täyttää kukaan muu. Oletko 
sinä löytänyt tehtäväsi? Oletko tunnista-
nut vahvuutesi, joilla voit palvella – sekä 
maailmassa että myös seurakunnassa?

Oman paikan ja tehtävän löytä-
minen on huipputärkeää. Kun löytää 
oman roolinsa, löytää tarkoituksensa. 
Meidät on nimittäin ”lunastettu isiltä 
perimästämme tyhjänpäiväisestä elämäs-
tä…Kristuksen kalliilla verellä” (1 Piet 
1:18) elämään, jolla on tarkoitus. Miten 
löydämme tuon tarkoituksen? Sen voi 
löytää neljän K:n avulla:

1. KIINNOSTUS: MITÄ HALUAISIT 
TEHDÄ JOS ET PELKÄISI?
Moni luulee, että Jumalan tahto on vas-
tenmielinen; että jos Jumala todella saisi 
päättää, joutuisin lähetystyöhön johon-
kin ikävään paikkaan. Todellisuudessa 
se, mitä on sydämessämme, on Jumalan 
sinne istuttamaa; hän on luonut meidät 
”sisintämme myöten” (Ps 139). Sydän 
on kuin kompassi, joka ohjaa askelei-
tamme. Uskalla siksi rohkeasti seurata 
kiinnostuksesi kohteita. Ne ohjaavat si-
nut polulle, joka johtaa kutsumukseesi.

2. KYVYT: MITÄ OSAAT PARHAITEN?
Kuten alun rippikoululaista, meitä on 
lannistettu emmekä aina usko, että 
osaamme mitään merkittävää. Kuiten-
kin jokaisella ihmisellä on 400-700 eri-
laista kykyä. Olemme siis kaikki super-

lahjakkaita ja meistä jokaisella on jokin 
erityinen taito. Lisäksi Jumala voi antaa 
vielä lisää erilaisia armolahjoja. Mitä 
kykysi ja lahjasi kertovat siitä, mihin Ju-
mala on sinut suunnitellut?

3. KOKEMUKSET: MIHIN 
SINUA ON VALMISTETTU?
Roomalaiskirjeessä sanotaan: ”kaikki 
koituu niiden parhaaksi, jotka rakasta-
vat Jumalaa ja jotka hän on suunnitel-
mansa mukaisesti kutsunut omikseen” 
(Rm 8:28). Se tarkoittaa, että mikään 
elämässäsi ei ole sattumaa vaan osa Ju-
malan suunnitelmaa. Hän on valmis-
tellut sinua tehtävääsi varten. Koke-
mustesi kautta Jumala on muovannut 
sinua kuin kuvanveistäjä kivimöhkälet-
tä luoden taideteosta. Kun katsot elä-
mäsi (kipeitäkin) taltaniskuja, pystytkö 
hahmottamaan niissä jonkin suunnan? 
Mitä ne kertovat siitä tehtävästä, joka 
sinulle on tarkoitettu?

4. KOKEILUT
Lopulta oman tehtävän löytämiseen on 
vain yksi keino: lähde liikkeelle! Kun 
kokeilet erilaisia tehtäviä, kuuntele kah-
ta ääntä. Ensinnäkin: kuuntele sisäis-
tä ääntäsi. Miltä tuntuu palvella tässä 
tehtävässä; palkitseeko se vai tuntuuko 
vastenmieliseltä? Kun löydät Jumalan 
tarkoittaman tehtävän, tunnet iloa ja 
sisäistä tyydytystä. Toiseksi: kuuntele 
ulkoista ääntä eli palautetta. Mitä muut 
sanovat; miten he rohkaisevat sinua? 
Näiden äänten avulla osumatarkkuutesi 
paranee ja löydät pelipaikkasi – ja pal-
velemisen ilon!

Miten löydät 
tehtävän 
johon sinut on 
tarkoitettu?

Johanna Sandberg 
Yhteisövalmentaja

erilaisia, lahjaperusteisia työnkuvia. Siinä 
missä yksi pappi kehittää intohimoisesti 
kymppimessua ja toinen johtaa nuoriso-
työtä, saa kolmas käyttää aikaa nuorten ai-
kuisten kanssa synnyttäen heidän kieltään 
puhuvan ja soivan messuyhteisön. Jo nyt 
seurakuntaelämä on rikastunut ja elävöity-
nyt siellä, missä näin on tehty.

Timo Pöyhönen
Pastori, toiminnanjohtaja

P
ex

el
s.

co
m

 /
 A

ri
n

a 
K

ra
sn

ik
ov

a



10       kädenojennus  4 / 2 0 2 0

UUTISKATSAUS

Yhteisövalmennuksista buustia seurakuntiin

“Olette rohkeita ja uusia tuulia 
avaavia!” “Kiitos huikeasta 
viikonlopun annista!”

Uusi kaksivuotinen valmennusohjelmam-
me Yhteisöhautomo pääsi vihdoin kun-
nolla vauhtiin, kun kokosimme kym-
menen seurakunnan edustajat yhteen 
hybridinä toteutetulle ekstra-lähijaksolle. 
Puolet tiimeistä osallistui verkon kautta ja 
puolet paikan päällä Päiväkummun kurs-
sikeskuksessa. Työskentelyissä keskityim-
me pienryhmäverkoston synnyttämiseen 
ja yhteisön rakentamiseen verkossa. Val-
mennus toteutetaan yhteistyössä Lapuan 
hiippakunnan ja M4-verkoston kanssa.

Jo vakiintuneille yhteisöille suunna-

tun Learning Community -valmennuksen 
avausjakso toteutettiin onnistuneesti pel-
kästään etäyhteydellä. Yhteiskristillisen val-
mennusryhmän kymmenestä tiimistä kuusi 
tulee Hengen uudistuksen Spirit-verkostos-
ta. LC toteutetaan kolmikielisenä yhteis-
työssä Petrus församlingin ja norjalaisen 
Agenda 1 -verkoston kanssa. Molemmat 
prosessit kestävät kaksi vuotta, ja ne koos-
tuvat neljästä lähijaksosta välitehtävineen.

Vuosikokous

Vuosi 2019 oli Hengen uudistus kirkos-
samme -yhdistykselle kasvun ja vakiintu-
misen aikaa. Näin voi tiivistää yhdistyksen 
vuosikokouksessa Tampereella 21.9. käsi-
teltyjen toimintakertomuksen ja tilintar-
kastuksen sisällön. Vuosikokous lykkään-
tyi syksylle koronaepidemian vuoksi.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi vuo-
sikokouksessa käsiteltiin ehdotus yhdis-
tyksen sääntöjen uudistamisesta. Muutok-

set aiempaan olivat vähäisiä: hallituksen 
jäsenyys muutettiin kaksivuotiseksi ja joi-
takin sanamuotoja viilattiin. Lopullisesti 
uudet säännöt hyväksytään kevään 2021 
vuosikokouksessa. 

Yhdistyksen hallitus jatkaa muutoin 
entisellä kokoonpanolla mutta Mikko Oi-
karinen ja Pasi Jaakkola jäivät nyt pois. 
Kiitämme heitä tärkeästä panoksesta yh-
distyksemme hyväksi.

Yhteisöjen aika -dokumentti televisiossa

Hengen uudistuksen näystä eli kirkon si-
säisistä yhteisöistä on julkaistu laadukas 
dokumenttielokuva Yhteisöjen aika. Elo-
kuva sai TV-ensi-iltansa 8.12. Alfa-tv:llä, 
ja se on vielä toistaiseksi katsottavissa Al-
fa-TV:n Permanto-palvelussa. Linkki elo-
kuvaan löytyy HU:n verkkosivuilta.

Yhteisöjen aika -elokuva dokumentoi 
kirkon sisällä viime vuosina noussutta yh-
teisöbuumia. Uudenlaisia messuyhteisö-
jä syntyy paikallisseurakuntiin kaikkialla. 
HU:n pitkissä valmennuksissa on  muka-
na jo 30 tällaista yhteisöä.

Yhteisöjen kirkosta 
toinen painos

Timo Pöyhösen kirja Yhteisöjen kirkko 
on levinnyt laajalti ja siitä on nyt otettu 
toinen painos. Kirjaa on luettu niin Kirk-
kohallituksessa ja hiippakunnissa kuin 
seurakunnissa kautta maan. Tiedossa on 
jopa seurakuntien työyhteisöjä, jotka ovat 
tutkineet kirjaa yhdessä. Lisäksi olem-
me kuulleet, että kirjaa on hyödynnetty 
herätysliikkeissä ja vapaiden kirkkokun-
tien koulutuksissa. Kirjoittaja on tästä 
hyvin iloinen, sillä hänen tarkoituksensa 
oli kirjoittaa kirja, joka ei jää vain yhden 
koulukunnan piiriin. Tilaa nyt Yhteisöjen 
kirkko kirjakauppiaaltasi joko itsellesi tai 
lahjaksi pastorillesi!

Rukouskiertue

Hengen uudistuksen työntekijät kiersi-
vät rukoilemassa paikallisten kanssa 11 
paikkakunnalla. Rukousteemat nousivat 
liikkeemme näystä: hengellinen uudistu-
minen, armolahjojen vapautuminen ja yh-
teisöjen syntyminen. Erityisen merkittäviä 
olivat vierailut Mikkeliin ja Kuopioon, sil-
lä niissä syntyi syntyi uusia yhteyksiä pai-
kallisiin yhteisöihin, joiden puolesta myös 
saimme rukoilla. Korona vaikutti kiertu-
eeseen niin, että Lahden ja Vaasan rukou-
sillat toteutettiin vain videoyhteydellä ja 
monin paikoin osa osallistujista oli läsnä 
videoyhteyden kautta.



kädenojennus  4 / 2 0 2 0        11

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

Kirkolliskokous on myöntänyt Hengen 
uudistukselle 13 000€ avustuksen korvaa-
maan koronaepidemian vuoksi menetettyä 
helluntaikolehtia. Ensi vuodelle kirkko-
hallitus on myöntänyt yhdistyksellemme 
valtakunnallisen kolehtipyhän 30.5.2021. 
Tämä on suuri kiitosaihe! Olemme jo pit-
kään tehneet kokoamme isompaa työtä. 
Resurssien lisääminen auttaisi meitä vas-
taamaan kasvavan yhteisöverkoston tar-
peisiin laiminlyömättä armolahja- ja Pyhä 
Henki -opetusta.

Olemme kiitollisia Jumalalle ja lahjoit-
tajillemme siitä uskollisuudesta, joka nä-
kyy oheisessa kaaviossa ja jonka ansiosta 
taloutemme on säilynyt vakaana tämän 
poikkeusvuoden ajan.

■  KOTIMAANTYÖ ■  SIPERIAN TYÖ

0 €

1 500 €

3 000 €

4 500 €

6 000 €

 ELOKUU      SYYSKUU      LOKAKUU



Meille saattaa olla syntynyt Jeesuksesta kuva, jossa 
elämän valinnat olivat hänelle helppoja. Raama-
tun mukaan näin ei kuitenkaan ollut. Kun Jeesus 
teki suurimpia ratkaisujaan, hän rukoili ja paastosi. 
Hän oli Isän edessä. Vaikka hän oli Jumalan Poika, 
hän tarvitsi elämässään lepoa, tilaa ja rauhaa kuul-
lakseen Jumalan äänen kirkkaasti.

Jeesus oli karismaatikko. Jeesus oli myös hiljai-
suuden ystävä. Hänen toimintansa pohja oli, että 
hän kuuli Jumalan Pyhän Hengen ohjauksen. Ennen 
kuin meille oli annettu Henkeä, Henki oli hänen 

kanssaan. Ja tuossa voimassa Jeesus täytti tehtävänsä. 
Rohkaiskoon Jeesuksen esimerkki meitä, jois-

ta tuntuu, että päätökset ovat vaikeita ja Jumala 
ei tunnu vastaavan. Jos Jeesuksen piti viettää Isän 
edessä koko yö ennen suurta päätöstään, ei Juma-
lan tahdon kuuleminen ja seuraaminen ole välttä-
mättä meille ainakaan helpompaa.

Matti Hernesaho
HU:n hallituksen pj.

Hartaus

Tue toimintaamme!

Lahjoituskohteet – tai
lahjoita verkkosivuillamme

www.hengenuudistus.fi

Rahankeräyslupa Hengen uudistus kirkossamme ry:lle ajalla 
1.1.2019-31.12.2020. Luvan numero: RA/2018/820. Lupa jatkuu 
myös vuonna 2019. Toimeenpanoalue: koko Suomen alueella 
Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Hengen uudistus kirkossamme ry
FI21 2047 1800 1225 24

viite 1009 Hengen uudistuksen toiminta
viite 1012 toiminnanjohtaja Timo Pöyhösen tukirinki
viite 2639 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

Pixabay.com – Heather Truett

Samoihin aikoihin Jeesus meni 
vuorelle rukoilemaan ja vietti siellä 
koko yön rukoillen Jumalaa. 
Päivän koittaessa hän kutsui 
luokseen opetuslapsensa ja 
valitsi heistä kaksitoista, 
jotka nimesi apostoleiksi.

( L U U K .  6 : 1 2 - 1 3 )


