
Marraskuussa tuli maaliin 
maailman ensimmäinen 
Yhteisöhautomo-valmennus. 
Kyseessä on Hengen uudistuksen 
kehittämä koulutus kirkon 
piirissä vaikuttaville yhteisöille. 
Se toteutettiin yhdessä Lapuan 
hiippakunnan ja M4-verkoston 
kanssa. Hautomon seuraava 
kierros on jo alkanut yhteistyössä 
Mikkelin hiippakunnan kanssa.

KORONAN VARJOSSA
Yhteisöhautomoa oltiin käynnistämässä suu-
rin toivein keväällä 2020. Mutta juuri kun 
ensimmäisen lähijakson piti alkaa, pandemia 
iski ja koulutusleiri peruttiin niin yllättäen, 
että osa tiimeistä kääntyi kesken matkan ta-
kaisin kotiin. Peruuntunut jakso paikattiin 
lyhyellä etäkokoontumisella ja valmennus 
saatiin jotenkuten käyntiin.

Korona leimasi koko prosessia. Kaksi ker-
taa vuodessa järjestettäviä lähijaksoja toteu-
tettiin milloin etänä ja milloin paikan päällä, 
ja aina hybridinä. Vaikeuksista huolimatta 
koulutuksen sai maaliin aloittaneesta 13:sta 
tiimistä 10. Tosin osa tiimeistä vaihtui mat-
kalla. Perille päässeiden sitkeyttä korostaa se, 

että yhteisöt pysyivät hengissä kokoontumis-
rajoituksista huolimatta.

VIISI TEEMAA
Yhteisöhautomo-valmennukseen osallistuttiin 
tiimeittäin. Kustakin yhteisöstä oli mukana 
1-3 työntekijää ja vastaava määrä vapaaehtoi-
sia. Lähijaksoilla perehdyttiin aina yhteen yh-
teisönrakentamisen teemaan kerrallaan, jotka 
nousivat Hengen uudistuksen ns. Yhteisöpyö-
rä-työkalusta. Yhteisöpyörä jakaa tasapainoi-
sen yhteisön viiteen osa-alueeseen, joita ovat 
esimerkiksi oppiminen (hengellinen kasvu) ja 
osallisuus (lahjojen vapauttaminen).
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Ensimmäinen Yhteisöhautomo maaliin

Yhteisöt ja lähetystyön 
uusi toimintatapa6 HU:lle kolmas 

työntekijä?10

Parannus – tie 
elävämpään uskoon?4



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 4/2022

1. Mediamissio
Kiitetään hyvin menneestä mediamissiosta 
ja rukoillaan kaikkien kosketettujen puoles-
ta, että he löytävät seurakuntayhteyden ja 
pääsevät kasvamaan uskossaan.

2. Yhteisöjen kasvu
Kiitetään kaikista niistä kymmenistä uu-
denlaisista yhteisöistä, jotka ovat jo nyt tu-
kemme ja työmme piirissä. Pyydetään, että 
Jumala antaa kasvun ja yhteisöt voivat ta-
voittaa paljon ihmisiä Jeesukselle. Anotaan 
Jumalalta lisää kasvua ja uusia yhteisöjä.

3. Hengen uudistuksen toiminta
Pyydetään, että ovet aukeavat kokonaisten 
seurakuntien uudistumiselle yhteisöllisyy-
den kautta. Siunataan myös uushenkisyys-
työtämme, että tukiryhmiä syntyy eri puo-
lille maata. Pyydetään, että armolahjaopetus 
lisääntyy ja mm kevään radio-ohjelma ai-
heesta toteutuu.

4. Uusi työntekijä
Rukoillaan, että Jumala johdattaa meille oi-
kean henkilön kolmanneksi työntekijäksi ja 
että hän saa runsaasti kannattajia ja rukoili-
joita tuekseen.
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Pappien toimenkuva 
kaipaa muutosta

Kirkon sisällä syntyy jatkuvasti uudenlaisia messu- ja muita 
hengellisiä yhteisöjä. Niitä syntyy nimenomaan paikallisseura-
kuntiin, mutta myös herätysliikkeiden parissa. Ihanaa! Ilman 
eläviä yhteisöjä kirkon tulevaisuus näyttäisi perin ankealta.

Törmään kuitenkin jatkuvasti isoon ongelmaan: papeilla ei 
ole aikaa paimentaa yhteisöjä. Se rajoittaa merkittävästi uusien 
yhteisöjen perustamista ja olemassa olevien yhteisöjen hyvin-
vointia. Pappien työaika menee kaikkeen muuhun. On toimi-
tuksia, kokouksia, ylläpitotehtäviä, ja sitten paljon jotain, josta 
kukaan ei tunnu tietävän mitä se on. Tilastollisesti pappien 
työtehtävien olisi pitänyt vähentyä radikaalisti. Toimitusmää-
rät ovat romahtaneet, laitoshartaudet vähentyneet ja koronan 
myötä seurakuntien tilaisuudet ovat puolittuneet. Silti papit 
ovat yhtä kiireisiä kuin ennenkin. Heillä ei vain ole aikaa teh-
dä sitä työtä, mihin paimenen virka alunperin tarkoitettiin.

Luulen, että suurin syy tilanteeseen on se, miten papin työ 
kirkossa ymmärretään. Sitä ei nähdä ensisijaisesti paimenen 
tehtävän kautta, vaan julistus, sielunhoito ja toimitukset ko-
rostuvat yhteisön rakentamisen sijaan. Niinpä monissa seura-
kunnissa yhteisön vetämistä saa kyllä tehdä, mutta vasta kun 
muut työt on hoidettu eli ikään kuin harrastuksena. Se taas 
johtaa helposti uupumiseen.

Toisena syy on työn organisointi. Seurakuntatyössä halutaan 
olla mahdollisimman tasapuolisia ja niinpä kaikille papeille 
jaetaan toimituksia saman verran. Näin kalenteri täyttyy ti-
laisuuksista eikä yhteisön rakentamiselle jää aikaa. Vaihtoeh-
toinen tapa olisi jakaa tehtäviä armolahjojen ja kutsumuksen 
mukaisesti siten, että osa papeista tekisi enemmän toimituksia 
ja muuta asiakastyötä ja osa keskittyisi paimentamaan laumaa. 
Tai sitten työtä voisi organisoida esimerkiksi niin, että yhtei-
söpappi tekisi toimituksia tuplatahtiin yhden viikon kuukau-
dessa, ja muina viikkoina hän voisi keskittyä enemmän kait-
sentaan. Muitakin luovia vaihtoehtoja lienee löydettävissä, jos 
vain tahtoa on.

Oli syy mikä tahansa, tilanteeseen pitäisi kiireesti keksiä rat-
kaisu. Eihän voi olla niin, että kirkolla, jolla on enemmän 
työntekijöitä kuin millään muulla kirkkokunnalla koko maa-
ilmassa, ei ole mahdollisuutta kehittää yhteisöllisyyttä juuri 
työntekijävajauksen vuoksi. Tilanne olisikin jopa hieman koo-
minen ellei se olisi kirkon tulevaisuuden kannalta niin traa-
ginen.

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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Moni kristitty kaipaa Pyhän 
Hengen täyteistä elämää mutta 
uskonelämä ei muutu niin kuin 
toivoisi. Tämä herättää kipeitä 
kysymyksiä, jotka voivat jopa 
kääntyä syytöksiksi Jumalaa 
kohtaan: “Miksi minä en saa 
kokea sitä, mitä Raamatussa 
monet ovat kokeneet?” Mistä 
on kyse?

PARANNUS JA ARMO
Katumus ja usko liitetään Raamatussa ja 
varhaisessa kristillisyydessä kiinteästi yh-
teen. Jeesus sanoi: “Aika on täyttynyt, ja 
Jumalan valtakunta on tullut lähelle; teh-
kää parannus ja uskokaa evankeliumi”. 
(Mark 1:15). Näistä Jeesuksen sanoista 
näemme, että ensin on laitettava jotain 
pois, jotta voi ottaa vastaan evankeliumin. 
Parannuksen tekeminen ja uskon kas-
vaminen ovat erottamaton parivaljakko. 
Toisin sanoen katumuksen perusteellisuus 
määrittää sen, kuinka kokonaisvaltaisesti 
voi ottaa vastaan evankeliumin. Jos paran-
nuksen teko on puolinaista, niin myös us-
konelämä jää vajaaksi.

Ensin on kuitenkin Jumalan armo ja 
meidän parannuksemme on reaktiota sii-
hen. Pietari kirjoittaa:

“Te, jotka olette uudestisyntyneet, ette 

katoavasta, vaan katoamattomasta sieme-
nestä, Jumalan elävän ja pysyvän sanan 
kautta. Sillä: “kaikki liha on kuin ruoho, 
ja kaikki sen kauneus kuin ruohon kukka-
nen; ruoho kuivuu, ja kukkanen varisee, 
mutta Herran sana pysyy iankaikkisesti”. 
Ja tämä on se sana, joka on teille ilosano-
mana julistettu.” (1. Piet 1:23-25)

Pietari asettaa uudestisyntymisen ja ilo-
sanoman pyhityksen perustukseksi ja sen 
varassa hän kehottaa ihmisiä tarkastele-
maan omaa elämäänsä ja panemaan pois 
“kaiken pahuuden, vilpin, ulkokultaisuu-
den, kateuden ja panettelun” (1. Piet 2:1). 
Kun armon avulla on pantu pois vääriä 
asioita, hän kehottaa: “halatkaa niinkuin 
vastasyntyneet lapset sanan väärentämä-
töntä maitoa, että te sen kautta kasvaisit-
te pelastukseen, jos ‘olette maistaneet, että 
Herra on hyvä”. (1. Piet 2:2)”. 

Myös Jaakob kehottaa panemaan pois 
vääriä asioita, jotta sielumme voisi parem-
min:

“Sentähden pankaa pois kaikki saas-
taisuus ja kaikkinainen pahuus ja ottakaa 
hiljaisuudella vastaan sana, joka on teihin 
istutettu ja joka voi teidän sielunne pelas-
taa.” (Jaak. 1:21)

Niin ikään Paavali vetoaa uudestisyn-
tymiseen “kun olette Kristuksen kans-
sa herätetty, niin etsikää sitä, mikä on 
ylhäällä” (Kol 3:1) ja kasteeseen “olette-
han pukeutuneet uuteen” (Kol 3:10), kun 
hän kehottaa luopumaan vääristä asioista 

Puhdista mut 
kokonaan!
Parannus tienä 
elävämpään uskoon

OPETUSKIRJOITUS
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elämästämme. Ilman näitä meillä ei ole 
voimaa pyhittyä ja kasvaa Jumalan kuvan 
mukaan. Meidän kilvoituksemme on vas-
taus Jumalan armoon eikä toisinpäin. “Me 
rakastamme ensiksi koska Jumala on en-
siksi rakastanut” (1. Joh 4:19).

HENGEN TYÖ
Armon antaa meille rohkeuden tarkastel-
la omaa elämäämme ja sen pohjalta voim-
me tunnustaa ja luopua synneistämme. 
Sitä kautta Jumalan sana saa meissä sijaa 
ja voi tehdä pyhittävää työtänsä. Jos Ju-
malan sana ei uppoa eikä toimi elämässä 
jollain alueilla, se saattaa olla merkki siitä, 
että jotain väärää täytyy panna pois. Tälle 
pohjalle rakentuu kutsumme kristittyinä 
ja siinä kasvu.

On kuitenkin oleellista, että juuri Pyhä 
Henki saa näyttää elämässämme synnin ja 
totuuden - mikä onkin hänen tehtävänsä 
(Joh 16). Omaan ymmärrykseen nojaa-
va katumus ei riitä, koska olemme sokeita 
omille synneillemme niin, että emme edes 
osaa katua niitä oikein. Luterilaiset tun-
nustuskirjat opettavat, että ihminen on itse 
kyvytön ymmärtämään hengellistä tilaansa. 
Ainoa ratkaisu on pyytää apua Jumalalta: 

“Tähän yhteyteen kuuluvat pyhien 
kaikki rukoukset, joissa he pyytävät Juma-
laa opettamaan, valaisemaan ja pyhittä-
mään heitä. Näin he antavat ymmärtää, 
ettei heillä omasta takaa, luonnon kykyjen 
pohjalta, voi olla sitä, mitä he anovat Ju-
malalta. Yksin Ps. 119 sisältää toistakym-
mentä Daavidin pyyntöä, että Jumala soisi 
hänelle ymmärrystä jotta hän voisi oikein 
käsittää ja oppia Jumalan antaman ope-
tuksen. Samanlaisia rukouksia sisältävät 
Paavalin kirjeet: Ef. 1:17 s. Kol. 1:9-11 
Fil. 2:13.” (Yksimielisyyden ohje, 2. Vapaa 
tahto eli ihmisen kyvyt)

PUHDISTU JUMALAN KÄYTTÖÖN
Puhdistumisen ja kasvun kautta asetum-
me Jumalan tarkoittamalle paikalle hänen 
temppelissään eli seurakunnassa. Paavali 
käyttää tässä vertausta kahdenlaisista as-
tioista, jotka on tarkoitettu erilaista käyt-
töä varten. Vain puhdistetut astiat pääse-
vät jaloon käyttöön.

“Mutta suuressa talossa ei ole ainoas-
taan kulta- ja hopea-astioita, vaan myös 

puu- ja saviastioita, ja toiset ovat jaloa, 
toiset halpaa käyttöä varten. Jos nyt joku 
puhdistaa itsensä tämänkaltaisista, tulee 
hänestä astia jaloa käyttöä varten, pyhitet-
ty, isännälleen hyödyllinen, kaikkiin hy-
viin tekoihin valmis. Pakene nuoruuden 
himoja, harrasta vanhurskautta, uskoa, 
rakkautta, rauhaa niiden kanssa, jotka 
huutavat avuksensa Herraa puhtaasta sy-
dämestä.” (2.Tim 2:20)

Hengellisen elämän järjestys näkyy 
myös varhaisessa kristillisyydessä. Kirk-
koisien opetuksesta näkyy, että jos Pyhän 
Hengen tai armolahjojen toiminta näyt-
tää estyneen ihmisen elämässä, he lähte-
vät ensimmäiseksi selvittämään synnin tai 
kuuliaisuuden puutteen vaikutusta on-
gelmaan. Kun Pyhän Hengen toiminnal-
ta poistetaan esteitä, hän toimii ja täyttää 
puhdistamansa ihmisen seurakunnan yh-
teydessä ilman ihmeellisiä temppuja tai 
suorituksia.

Hengelliseen puhdistumiseen liittyy 
myös paljon väärinkäsityksiä ja vihollisen 
valheita. Ikäänkuin syntien tunnustami-
nen olisi niin raskas ja häpäisevä prosessi, 
ettei siihen kannata lähteä. Näin ei kui-
tenkaan ole. Pyhä Henki ei toimi nöyryyt-
tääkseen, vaan vapauttaakseen. Viholli-
nen haluaa pitää meidät epävarmuudessa 
ja huonolla omalla tunnolla, jotta emme 
voisi elää vapaata Jumalan lapsen elämää. 
Jumala taas osoittaa synnit, jotta voimme 
vapautua niistä ja elää syvemmässä yhtey-
dessä hänen kanssaan.

Näin Jeesuksen ristintyö ei ole vain 
teoria tai pelastuslippu taivaaseen, vaan 
armo vaikuttaa meissä ja meidän kautta 
lähimmäistemme hyväksi jo tässä ajassa. 
Olemme kuin puu, joka on istutettu ve-
den äärelle ja jonka läpi elämä virtaa (Ps 
1:3, Jes 44:4).

Kirjoitus perustuu Hengen uudistuksen ru-
kouspäivässä 3.12.2022 pidettyyn opetukseen

Lähijakson työskentelyt jakaantuivat kol-
meen vaiheeseen. Aluksi tutkittiin aina 
yhteisön nykytilaa. Sen jälkeen lähijakson 
teemaa katseltiin eri näkökulmista ja poh-
dittiin, millainen yhteisömme voisi olla. 
Lopuksi ideat kiteytettiin toimintasuunni-
telmaksi, jottei kehittämistyö olisi jäänyt 
vain puheeksi. Osallistujien palautteen 
mukaan Yhteisöhautomo auttoikin vie-
mään opitun käytäntöön.

OSALLISTUJIEN KOMMENTTEJA: 
MITÄ OPIT?

• Opin todella paljon! Rohkeutta olla 
Jumalan käytössä.

• Yhdessä olemme enemmän, näemme 
enemmän ja kuljemme rohkeammin.

• Olen kasvanut johtajana. Koulutus oli 
uusia ajatuksia herättävä.

• Kaksi vuotta oli hyvä - lyhyempi 
koulutus ei saisi näin hyvää kokemusta. 

• Epäonnistumisia on ollut mutta 
maailma ei siihen kaadu.

• Mulla on oikeasti mahdollisuus ottaa 
seurakuntalaiset mukaan ja vastuuttaa 
heitä. 

• On ollut hienoa kuulla toisten 
seurakuntien onnistumisista ja 
epäonnistumisista.

• Olen saanut kokeilla rukouksen eri 
tapoja ja tutustua Pyhän Hengen 
armolahjoihin.

• Opin yhteisön rakentamisen 
periaatteita. Esimerkiksi 
johtajuusportaat laittoi ajattelemaan.

• Opin, että yhteys tiimin kesken 
voi löytyä. Siitä on hyvä ammentaa 
laajemmin yhteisöön.

• Ei ole kestävää seurakuntaelämää 
ilman hengellistä kasvua Jeesuksen 
tuntemisessa.

• Löysin uuden identiteetin pappina, 
Jumalan lapsena. Rukouselämä syveni.

JATKOA SIVULTA 1

Pekka Ryhänen 
Opkon opiskelijatyön 
johtaja
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LÄHETYSTYÖ

Miltä näyttää lähetystyö, kun sitä 
toteuttaa yhteisö? Haastaako 
yhteisöjen syntyminen perinteisiä 
lähetystyön rakenteita tai 
synnyttääkö uusia? Sitä selvitin 
eri yhteisöistä. 

Jokainen on vaikuttaja omalla paikallaan, 
opetetaan Jyväskylän KohtaamisPaikassa. 
Jokainen seurakuntalainen halutaan va-
rustaa palvelemaan lahjoillaan, ja paino-
pisteenä on ihan tavallinen arki Suomes-
sa. Jotkut lähtevät kutsumuksensa myötä 
kaukaisemmille lähetyskentille. 

– Meidän lähettimme ovat lähteneet 
oman yhteisömme keskeltä. Tuemme li-
säksi yhteisömme nuorten lyhytaikaisia lä-
hetysmatkoja, kertoo Jyväskylän Kohtaa-
misPaikan pastori Mika Kilkki. 

– Välillä lähetysjärjestöistä tarjotaan 
meille ennestään tuntemattomia nimikko-
lähettejä, mutta se ei ole meidän tapam-
me toimia.

AKTIIVINEN YHTEYS 
KENTÄLLE KIINNOSTAA
Sama suhdeperusteinen lähetyskulttuuri 
vallitsee muissa vanhoissa ja vakiintuneis-
sa yhteisöissä. Kun lähtijät lähtevät lähe-
tysjärjestön kautta, kanavoituu kannatus 
niidenkin kautta, mitä Verkoston johtava 
pastori Riikka Hartikainen pitää hyvänä.  

– Verkosto oli pitkään sitoutunut kum-
milapsityöhön Nepalissa, ja yhteyttä hoi-
tivat seurakuntalaisemme. Kirjanpidon 
läpinäkyvyyden kannalta järjestö on hel-
pompi kumppani.

Tällä hetkellä Verkoston lähetyspanostus 
suuntautuu kotimaan evankeliointiin Alfa 
Suomi ry:n kautta. Tavoitteena on saada 
Alfatyö kannattamaan itse itseään, ja löytää 
tulevaisuudessa uusia lähetyskohteita.

– Olisi hienoa, jos uusi kohteemme 
olisi sellainen, että verkostolaiset voisivat 
halutessaan tehdä sinne suuntautuvia ly-
hytaikaisia lähetysmatkoja. 

Tällaista yhteyttä vaalitaan myös Lah-
den Kohtaamispaikassa, josta on jälleen 
tauon jälkeen lähdössä tiimi aktioon. 

Messukylän Kohtaamispaikassakin etsi-
tään uutta lähetyskohdetta. 

– Tuimme vuosia Etiopiassa teologista se-
minaaria, johon seurakuntalaisellamme oli 
suora yhteys, selittää Kohtaamispaikan pas-
tori Kaisa Yrjölä. – Autoimme perustamaan 
sinne omenatarhan, jonka kautta seminaarin 
omavaraisuus on noussut. Omenat ovat ni-
mittäin arvokkaita Etiopiassa, missä omena-
puut menestyvät vain pienellä alueella.

– Tulevakin lähetyskohdekin on sellai-
nen, jossa vapaaehtoisemme ovat aktiivi-
sesti mukana. Suora yhteys kentälle antaa 
meille varmuuden siitä, että apu menee 
perille, ja saamme työstä tuoreita tervei-
siä. Sen ansiosta voimme myös reagoida 
ajankohtaisiin, konkreettisiin tarpeisiin, 
esimerkiksi olemme auttaneet seminaarin 
kirjaston kirjojen hankinnassa. 

Lempäälässä Majakkayhteisön liepeille syn-
tyi seurakuntalaisten aloitteesta ja heidän 
kontaktiensa kautta vuosien projekti, jonka 
avulla rakennettiin naisten turvakoti Nami-
biaan. Varoja on kerätty Olkkarin Wappu 
-tapahtumissa monikymmenpäisen talkoo-
väen voimin. Mukaan on innostunut väkeä 
myös aktiiviseurakuntalaisten ulkopuolelta. 

Yhteisöt 
lähettäjinä 

Lempäälässä niin seurakuntalaiset kuin laajempikin kaupunkilaisten 

joukko kerää vapputapahtumalla varoja Kimbilioon.
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Marraskuussa muistelimme 
kiitoksella sodan pysäyttämää 
Siperian-työtä Hämeenlinnassa 
järjestetyssä kiitosjuhlassa. 
Lähes 30 vuoden aikana Yrjö 
Niemi ja sadat työn tukijat 
istuttivat ja tukivat Siperiassa 
seurakuntia, vierailivat 
vankiloissa ja lähettivät 
avustusta junavaunullisen 
toisensa perään. 

Ovi Siperian-työhön oli Jumalan avaama. 
“Moskovalaiset pyysivät 1990 meitä aut-
tamaan, kun heillä oli neljäkin kokousta 
päivässä ja ihmisiä tuli ovista ja ikkunois-
ta. Niin me sitten menimme,” muisteli 
Yrjö Niemi. Jo alustasta alkaen Jumala pu-
hui, että aika olisi rajallinen. 

Juhlassa Yrjö Niemi kertasi Sipe-
rian-työn vaiheita monipuolisen kuvaesi-
tyksen kautta. Yrjön tyttäret Henriikka ja 
Kreeta toivat muisteluihin oman, humo-
ristisen näkemyksensä isän seikkailuista 
mutavelliteiden takana ja vuorten sylissä. 

“Avustuksia lähetettiin 120 kuutio-
metrin venäläisissä junavaunuissa. Niiden 
täyttämisessä tarvittiin hienomekaniik-
kaa: rautakankea, sorkkarautaa ja vasaraa”, 
veisteli Pentti Nurminen muistellessaan 
voimia vaatinutta vaunujen avaamista, sii-
voamista, paikkaamista ja sulkemista. Hän 

vastasi vaimonsa Kirstin kanssa alkuvuo-
sien vaatekeräyksestä ja myöhemminkin 
ystäväkirjeen postituksesta. 

Hengen uudistuksen toiminnanjoh-
taja Timo Pöyhönen kiitti satoja Sipe-
rian-työssä mukana olleita ja rohkaisi Ti-
moteuskirjeen sanoman pohjalta: 

“Roomassa vangittu Paavali odotti te-
loitustaan ja totesi kaikkien Aasian maa-
kunnassa hylänneen hänet. Saattoi olla, 
että hän mietti, valuuko elämäntyö huk-
kaan. Mutta hänen jälkeensä kristillinen 
seurakunta kasvoi 40-50% vuodessa 300 
vuoden ajan! Kuten Jeesus kuvasi: vehnän-
jyvän osa on kuolla ja tuottaa sitä kautta 
runsaasti satoa. Nyt saamme uskoa Sipe-
rian seurakunnat ja uskovat Jumalan hal-
tuun, joka on kykenevä pitämään heistä 
huolta ja viemään työtään eteenpäin.”

Johanna Sandberg

Siperian-työtä 
juhlittiin kiitoksella

MITEN LÄHETYS NIVOUTUU 
TOIMINTAAN? 
Kauhavan Sykeyhteisö on uusi yhteisö, 
jossa lähetys on alusta asti ollut mukana.

– Keräämme messuissa kolehdin seura-
kunnan virallisen kolehtilistan mukaisiin 
kohteisiin. Sitä kautta tuemme myös lähe-
tystyötä. Esirukouksissa muistetaan nimik-
kolähettejä konkreettisinkin rukousaihein, 
kertoo Sykeyhteisöstä vastaava työntekijä 
Anna-Maria Sironen. – Syke-onlinessa on 
ollut mukana nimikkolähetti ja lähetyssih-
teeri, ja ukousillassa on vieraillut nimikko-
lähettiperhe. Näin lähetit ovat tulleet sy-
keyhteisöläisille tutummiksi. 

– Tavoitteemme on saada lähetystyö 
vielä kiinteämmäksi osaksi Sykeyhteisön 
toimintaa. 

Lähetystyö on muissakin yhteisöissä aktiivi-
sesti esillä tilaisuuksissa, vaikka vain yhden 
verkkosivulta löytyy tieto nimikkoläheteis-
tä. Yleisintä on kertoa lähettien kuulumi-
sia ja muistaa rukousaiheita messussa joko 
joka kerta tai lähetyskolehdin yhteydessä. 
Esimerkiksi Lahden Kohtaamispaikan tällä 
hetkellä neljästä lähetistä tai lähettiperheestä 
yksi vuorollaan kertoo kuulumisia messussa 
videon tai suoran videoyhteyden kautta joka 
toinen viikko lähetyskolehdin yhteydessä. 
Jyväskylän Kohtaamispaikka ei korvamer-
kitse kolehteja, ja lähettien kuulumiset ja 
rukousaiheet ovat tuoreina läsnä viikottain.

Turun Martinseurakunnan Missioyh-
teisössä käy puhujavieraina lähettejä ja 
myös vainotun seurakunnan kuulumiset 
esillä. Oma lähettiperhe toimii Japanissa, 
ja kolehdit kerätään aina lähetystyölle. 

Hartikainen puolestaan myöntää, että 
Verkostolla olisi parannettavaa lähetystyön 
tiedottamisessa: 

– Lähetyskohteemme ei näy messuis-
sa nyt lainkaan, eikä suurin osa verkosto-
laisista tiedä, että tuemme Alfa Suomea. 
Yhdistyksemme jäsenille se näkyy vuosi-
raportissa, sillä annamme 13,5 prosenttia 
tuloistamme eteenpäin lähetyskohteeseen. 

Lähettejä myös palaa yhteisöihin koti-
maanjaksoille ja pysyvästi. 

– Meidän nimikkolähettimme ovat 
auttaneet kielitaitoisina pakolaistyössä ko-
timaanjaksolla. Lähetystyö elävöittää koko 
yhteisöä, iloitsee Kilkki. 

Johanna Sandberg 
Yhteisövalmentaja
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Kangasniemi on pienehkö mutta 
varsin ponteva 4100 jäsenen 
seurakunta Etelä-Savossa. 
Toistakymmentä vuotta 
sitten seurakunnassa alettiin 
kirkkoherran ja vapaaehtoisten 
muusikoiden idean pohjalta 
järjestää kuun ensimmäisenä 
sunnuntaina gospel-messua. 
Nykyään yhdessä tekemisen 
kulttuuri leimaa jokaista 
sunnuntaiaamun messua.

Gospel-messun yhteyteen muodostui 
luonnostaan ensimmäinen messupalvelu-
ryhmä, joka vastasi messun eri tehtävis-
tä. Seuraava askel oli se, että nämä Gos-
pel-messun elementit otettiin mukaan 
joka sunnuntai. 

Kirkkoherra Matti Tolvasen käynnis-
tämät messuryhmät palvelevat kukin vuo-

rollaan ympäri vuoden. Ryhmän yhdys-
henkilö jakaa etukäteen tehtävät oman 
ryhmänsä jäsenille. Näitä tehtäviä ovat 
ovilla tervehtiminen, tekstin lukeminen, 
rukouspyyntöjen kerääminen ja niiden lu-
keminen, rukouspalvelu, kolehdin kanta-
minen sekä kirkkokahvien tarjoilu.

– Messuryhmien toiminnan myötä 
messun toteutukseen on tullut rikkaut-
ta ja samalla seurakunnan toimintaan on 
tullut mukaan uusia ihmisiä, kertoo Matti 
Tolvanen.

– Seurakuntalaisten mukanaolo mes-
sun tehtävissä on vahvistanut yhteisölli-
syyden kokemusta. Tavoitteemme on, että 
kaikilla halukkailla olisi mahdollisuus pal-
vella messussa omien lahjojensa mukaan.

– Haasteena on löytää uusia yhdyshenki-
löitä sekä etsiä ja kutsua ryhmiin uusia jäse-
niä. Toistaiseksi olemme siinä onnistuneet, 
ja jatkossakin tulemme pitämään esillä tätä 
osallisuuden kokemisen mahdollisuutta.

“OLEN TARPEELLINEN”
Messuryhmän yhteyshenkilö Marja-Liisa 

Messuryhmät – 
osallisuuden salaisuus
KANGASNIEMELLÄ MESSU RAKENNETAAN JA ELETÄÄN YHDESSÄ 

Mistä yhteisönäyn puraisema seurakunnan 
työntekijä löytää tukea ja saa varustamista 
näyn toteuttamiseen? Vastauksena tarpee-
seen olemme synnyttäneet alueellisia verkos-
toja, joita johtaa yhteisövalmentaja yhdessä 
paikallisten yhteisönrakentajien kanssa. 

Alueverkostot ovat tärkeä työkalu näys-
sämme kirkon uudistumisesta hengellises-
ti sytyttävien, armolahjoja vapauttavien ja 
missionaaristen seurakuntayhteisöje kautta. 
Näitä yhteisöjä haluamme nähdä kirkon 
piirissä 200 vuoteen 2028 mennessä. Mo-
nesti yhteisönrakentajat kokevat yksinäi-
syyttä omassa työyhteisössään, minkä li-
säksi perinteinen toimintakulttuuri ei tue 
ihmissuhteisiin perustuvaa yhteisötyötä. 
Siksi yhteentuleminen toisten saman näyn 
kantajien kanssa on arvokasta. 

“Avoin ja helposti lähestyttävä”.“Re-
hellisyys itsestä ja toisia kohtaan”. “Ver-
taistukea ja jakamista”. “Toisista inspiroi-
tuminen”. “Ainoa ev.lut. paikka, jossa voi 
olla vapaasti karsimaattinen”.  “Hengen 
yhteys”.  “Ohjaa ottamaan mukaan ja lait-
tamaan käytäntöön”. Tällaisia asioita alue-
verkostoihin kuuluvat pitävät arvokkaana. 
Spirit-verkoston arvot aito yhteys, johta-
jana kasvaminen ja Jumalan läsnäolon 
vaaliminen perustuvat eri paikkakunnilla 
käytyyn arvokeskusteluun. 

Spirit-verkosto kokoontuu Helsingissä, 
Turussa, Lahdessa, Pirkanmaalla, Jyväsky-
lässä ja Seinäjoella. Löydät tapaamisajat 
www.hengenuudistus.fi/spirit-alueverkostot. 

Johanna Sandberg

Vertaisoppimista 
ja Hengen 
yhteyttä Spirit-
alueverkostoissa

Oletko yhteisönrakentaja, joka kaipaa yh-
teyttä kaltaisiinsa? Ota yhteyttä! johanna@
hengenuudistus.fi
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MESSUSTA YHTEISÖKSI
VINKIT MATTI TOLVASELTA:

1. MUUTOSKAIPUU
Jo ennen kirkkoherran pestiä etsin ja 
sain vaikutteita jumalanpalveluksen 
kehittämisestä.

2. SEURAKUNTALAISET MUKAAN
Kirkkoherrana kutsuin messusta 
innostuneita ihmisiä miettimään 
yhdessä, miten voisimme elävöittää 
jumalanpalveluselämää. Näin syntyi 
idea gospelmessusta (aluksi eri nimellä).

3. VAIKUTTEITA MUUALTA
Lähdimme mukaan kirkkohallituksen 
Tiellä-hankkeeseen, josta saimme 
mallin messuryhmistä.

4. KUTSU JA VALTUUTUS
Kutsuin, koulutin ja valtuutin 
yhdeksän seurakuntalaista ryhmien 
yhdyshenkilöiksi.

5. LUOTTAMUS JA KIITOS 
En kysele perään mutta olen 
käytettävissä. Tarjoan tukea yhteisten 
tapaamisten muodossa. Seurakunta 
tarjoaa kerran vuodessa kiitosaterian 
ja kustantaa yhdyshenkilöt 
valtakunnallisille jumalanpalveluspäiville.

Suominen liittyi Kangasniemen seura-
kuntaan joitakin vuosia sitten. 

– Melko pian tuloni jälkeen minua 
pyydettiin mukaan messuryhmään. Ilah-
duin kovasti, koska olin tottunut osal-
listumaan aktiivisesti seurakuntatyöhön. 
Iloitsin siitäkin, että seurakuntalaisille on 
avautunut paikka kantaa vastuuta juma-
lanpalveluksessa. Siitä syntyy kokemus, 
että meitäkin tarvitaan. Saamme kuulua 
Jumalan suureen perheeseen ja tehdä siinä 
oman osuutemme.

– Kun messuryhmäni vetäjä halusi 
vuosien jälkeen luopua tehtävästään, hän 
kutsui minut tilalleen.

– Koen, että ryhmäni on sitoutunut tä-
hän tehtävään. Meistä jokainen on valmis 
vuorollaan palvelemaan uskollisesti. Mot-
tonamme on Ef. 2:10 : ”Me olemme hä-
nen tekonsa, luodut Jeesuksessa Kristuk-
sessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala 
on edeltäpäin valmistanut, että me niissä 
vaeltaisimme.”

– Luen mielelläni ennen jumalanpalve-
luksen alkua ryhmälleni jonkin rohkaise-

van sanan Raamatusta, Suominen jatkaa. 
– On tärkeää muistaa, että me palvelem-
me  Kaikkivaltiasta Elävää Jumalaa.

YHTEISÖ MYÖS VERKOSSA 
Joka sunnuntai Kangasniemen seurakun-
nan somekanavilla on jo hyvissä ajoin kat-
sojia ympäri Suomea. Kommenttikentään 
ilmestyy mukana olevien iloisia terveh-
dyksiä ja usein myös kiitoksia saarnasta ja 
musiikista. Näiden satojen sanankuulijoi-
den osallistumisen mahdollistaa remontin 
yhteydessä kirkkoon asennettu nykyaikai-
nen kuvauskalusto. 

Kuvaamisen hoitaa seurakuntamestari 
ja striimin äärellä päivystää pääosin vapaa-
ehtoisista koostuva ryhmä. Jokainen kom-
mentoija tulee nähdyksi ja saa vähintään 
reaktion ja hyvin usein myös sanallisen 
vastauksen, joka voi olla ystävällinen toi-
votus tai kiitos mukanaolosta. Näin juma-
lanpalvelus verkossa voi olla myös yhtei-
söllinen kokemus. 

Päivi Kettunen

Kirkkoherra Matti 
Tolvanen luottaa 
seurakuntalaisiin. 

Marja-Liisa Suominen iloitsee siitä, että saa palvella Jumalaa messuissa ja yhdyshenkilönä. 
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Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hanke

Syksyn mittaan olemme olleet yhteydes-
sä useisiin seurakuntiin, jotka haluaisivat 
kehittää yhteisöllisyyttä koko alueseura-
kunnan laajuisesti. Vastauksena tarpeeseen 
olemme kehittäneet Elinvoimaa yhteisölli-
syydestä -konseptin. Sen idea on käynnistää 
seurakunnassa kahden vuoden mittainen 
kehityshanke, jonka tuloksena seurakun-
nan toimintakulttuuri ottaa aimo harp-
pauksen kohti yhteisöllisyyttä. Konsepti 
koostuu yhteisövalmennuksesta, yhteisistä 
työskentelyistä työntekijöiden ja luotta-
mushenkilöiden kanssa sekä mentoroin-
nista. Hankkeen taustaksi seurakunnas-
sa tehdään räätälöity suunnitelma sekä ns. 
SLK-tutkimus, joka antaa dataa kehittä-
misen tueksi. Ensimmäisten seurakuntien 
kanssa on jo sovittu hankkeen käynnistä-
misestä vuoden 2023 aikana. Lisätietoja 
verkosta: www.hengenuudistus.fi/kokosrk.

Kirkkokolehti 2024 perhetyön vahvistamiselle 

Suurin osa Suomessa asuvista lapsista ei 
kuule Jeesuksesta. Seurakuntien päiväker-
hotoiminta ja pyhäkouluosallistuminen 
on romahtanut, kotien hengellisen kasva-
tuksen ketju on katkennut eikä koulu-
jen uskonnonopetuskaan ole enää vuosiin 
paikkannut näitä puutteita. Mitä asialle 
voisi tehdä? 

Koko perheen yhteisöt ovat osa ratkai-
sua. Vaikka nykyinen lapsiperhevanhempien 
sukupolvi pitää institutionaalista kirkkoa 
vieraana, ihmissuhteisiin ja yhdessä tekemi-
seen perustuva yhteisöllisyys kiinnostaa. Yh-
teisöissä kaiken ikäiset pääsevät kuulemaan 
Jeesuksesta ikätasolleen sopivalla tavalla sekä 
kasvamaan ja palvelemaan lahjoillaan. 

Toinen mahdollisuus on ruokkia per-
heiden omaa hengellistä elämää ja kasva-

tusta. Tällä hetkellä on huutava pula suo-
menkielisestä, elävään jumalasuhteeseen 
ohjaavasta ja ajanmukaisesta materiaalista 
kuten kristillisistä YouTube-kanavista, kir-
joista, videoista ja sovelluksista.

Kirkkohallitus myönsi Hengen uudis-
tus kirkossamme -yhdistykselle valtakun-
nallisen kirkkokolehdin 3. adventille 2024 
perhetyön projektiin, joka vastaa edellä 
esitettyyn haasteeseen. Tulemme tutki-
maan ja tekemään näkyväksi niin Suomes-
sa kuin maailmalla toimiviksi osoittau-
tuneita perhetyön malleja, kääntämään 
ja tuottamaan materiaalia, varustamaan 
vanhempia ja kouluttamaan seurakuntien 
työntekijöitä.

Rukoilethan Jumalan ohjausta ja siu-
nausta hankkeelle! 

Oriveden seurakunta on mukana Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankkeessa.

UUTISET

Seinäjoella 15.4.2023
Kouvolassa 22.4.2023 
Turussa syksyllä 2023

Ilmoittautumiset aukeavat vuoden 2023 alkupuolella www.spirit.fi 
Kyselyt: johanna@hengenuudistus.fi 

Kaksivuotinen tiimivalmennus eri vaiheissa oleville yhteisöille starttaa 
Tampereella keväällä 2023. Paikkoja voi kysellä suoraan järjestäjiltä
marika.salo@evl.fi.
Lisätiedot: https://koulutuskalenteri.evl.fi/learning-community-yhteisoille 

SPIRIT-VALMENNUS
TIIMEILLE, JOTKA 
HALUAVAT RAKENTAA 
HENGELLISESTI ELÄVÄÄ JA 
ULOSPÄINSUUNTAUTUVAA 
YHTEISÖÄ. 

VIELÄ 
EHTII!
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Kolmas työntekijä 
mietinnässä

Hengen uudistuksen työ etenee ja hyvä 
taloustilanteemme – kiitos tukijoiden! – 
mahdollistaa sen, että olemme harkitse-
massa kolmannen työntekijän palkkaa-
mista ensi keväänä. Uusi työntekijä tulisi 
kehittämään erityisesti sähköistä viestin-
täämme mutta myös yhteisövalmentamis-
ta ja muuta perustyötä. Lisäresurssi mah-
dollistaa niin ikään karismaattisuuden ja 
uushenkisyystyön jatkojalostamisen. Lo-
pullinen päätös uudesta työntekijästä teh-
dään hallituksessa alkuvuodesta. Kerrom-
me asiasta lisää seuraavassa lehdessä.

Uushenkisyystyön kuulumisia

Lokakuussa olimme mukana Hengen ja 
tiedon -messuilla kohtaamassa henkisiä et-
sijöitä. Tarjosimme heille mm. öljyllä voi-
telua, mikä otettiin innostuneesti vastaan. 
Saimme rukoilla lukuisten ihmisten puo-
lesta ja monet tulivat kosketetuiksi aivan 
kyyneliin saakka. Olimme messuilla Hel-
singin seurakuntayhtymän Hiljaisen tilan 
vieraana. (kuva)

Tulevana Keväänä järjestämme kirkon 
työntekijöille ja muille kiinnostuneille 
Kristittynä henkisyyden ajassa -koulutuk-
sen (27.1. etä ja 24.-25.3. lähi). Koulutuk-
sen pohjalta aiomme perustaa tukiryhmiä 

uushenkisyydestä kristityksi kääntyneille 
tai siinä prosessissa vielä oleville etsijöille. 
Alustavasti ryhmiä ollaan perustamassa ai-
nakin Turkuun, Tampereelle, Helsinkiin ja 
ehkä Hämeenlinnaan. Tarvittaessa ryhmiä 
voi syntyä muuallekin, mikäli tarvetta ja 
vetäjiä löytyy. Tukiryhmän idea on tarjota 
uushenkisyystaustasta tuleville mahdolli-
suus käydä turvallisesti läpi kokemuksiaan 
ja pohtia eri hengellisyyden muotojen väli-
siä rajalinjoja. Ryhmä voi tarvittaessa aut-
taa myös henkivaltoihin liittyvissä kamp-
pailuissa. Tukiryhmä ei kuitenkaan korvaa 
seurakuntayhteyttä.

Talous

Hengen uudistuksen taloustilanne on säi-
lynyt vakaana. Jatkossa etsimme uusia kuu-
kausilahjoittajia mahdollistamaan työn 
kehittämisen ja laajentamisen kolmannen 
työntekijän kautta. Jos haluat kanavoida 
tukesi tietylle työntekijälle, työntekijöiden 
henkilökohtaiset viitteet löytyvät lehden 
takasivulta. Myös kertaluontoisilla lahjoilla 
on merkistystä. Kiitos lahjastasi! MarraskuuLokakuuSyyskuu

■  KOTIMAANTYÖN LAHJOITUKSET

1 000 €

2 000 €

4 000 €

3 000 €

HENGEN UUDISTUKSEN TYÖNTEKIJÄT 
JOHANNA JA TIMO PERHEINEEN 
KIITTÄVÄT KAIKKIA TUKIJOITA JA 
LUKIJOITA UPEASTA VUODESTA 2022 
SEKÄ TOIVOTTAVAT JOKAISELLE 
HYVÄÄ JA SIUNATTUA JOULUA!

Halutessasi voit antaa Hengen uudistukselle 
joululahjan ja tukea kolmannen työntekijän 
palkkaamista. Lahjoitusohjeet takakannessa 
tai verkossa: www.hengenuudistus.fi/lahjoita.

HYVÄÄ JOULUA!



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


