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Nyt on kotimaan aika!
Olemme viime vuosina kehittäneet toimintaamme joustavammaksi ja helpommin johdettavaksi. Nyt ymmärrämme vieläkin paremmin, miksi. Korona-viruksen aiheuttama
poikkeustila on haastanut seurakuntamme ennen näkemättömällä tavalla. Kevyenä ja
laajasti verkostoituneena toimijana olemme voineet reagoida poikkeustilaan nopeasti.
Viime viikot verkostossamme on tehty pitkiä päiviä. Olemme luoneet uusia edellytyksiä,
joilla voimme vastata kriisin synnyttämiin evankeliumin työn haasteisiin ja mahdollisuuksiin.
Evankeliointi
Toteutamme seurakuntien jaettavaksi sähköisiä evankelioimispuheita, striimauksia ja
kampanjamateriaaleja. Tuotamme nopealla aikataululla Aikamedian kanssa Hyvä Sanoma -lehdestä edullisen korona-extran, jonka avulla seurakunnat voivat tukea ja tavoittaa
uusia ihmisiä. Olemme myös valmistamassa Pekka Perhon johdolla henkilökohtaisen
evankelioinnin etäkoulutuspaketin, jonka seurakunnat voivat jakaa jäsenilleen. Työstämme yksityisen yrittäjän tuella youtube-videota, joka rahoitetaan tavoittamaan yli miljoona
suomalaista! Yhteysevankelistaverkostomme palvelee osaltaan seurakuntia ajankohtaisilla evankelioinnin materiaaleilla ja ideoilla. IK-opiston kanssa järjestetty Kutsumuspolku-koulutuksemme jatkuu etäopetuksena.
Koulutyö
Koulujen siirtyminen etäopetukseen ei lamauttanut koulupastoreitamme. Päinvastoin.
Yhdessä he ovat muokanneet ja luoneet ajankohtaisia, etäopetukseen sopivia vierailuaiheita sekä materiaaleja. Ensimmäiset koulupastorien etätunnit pidettiin jo päivä etäopetukseen siirtymisen jälkeen. Koulupastorit julkaisevat Instagramissa livestriimauksia
nuorille sekä tuottavat kannustavia ja ahdistuksen käsittelemiseen liittyviä päivänavausäänitteitä ja videoita. Päivänavauksia on tilattu myös julkisuuden henkilöiltä kuten Mika
Poutalalta. Etäopetusta tukevat oppitunnit, materiaalit ja avaukset on otettu hyvin vastaan, ja niitä on jaettu ahkerasti niin koululaisille kuin henkilökunnallekin. Meillä on nyt
seurakuntien lapsi- ja nuorisotyön kanssa ainutlaatuinen mahdollisuus kohdata koululaisia verkossa sekä vahvistaa ja rakentaa uutta yhteistyötä koulujen kanssa.
Diakonia
Seurakuntien elintarvike ja EU-ruokajakelu, kuten koko diakoniatyö ovat nyt erittäin tärkeässä roolissa. Avun tarve poikkeustilan aikana ja sen jälkeen tulee kasvamaan. Keräämme tuoreita kokemuksia ja ideoita seurakuntien toteuttamista diakoniamuodoista
ja jaamme niitä sähköpostin sekä Ristin Voitto -lehden välityksellä. Alueelliset yhteysdiakonimme auttavat ja neuvovat seurakuntia sekä otamme uusia seurakuntia mukaan
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EU-ruokajaon ohjelmaan. Nyt on oikea aika vahvistaa seurakunnan diakoniatyötä!
Vammaispalvelumme toimijoista kuurojen työ ja näkövammaispalvelu ovat jo ennestään
olleet aktiivisia mediatoimijoita. Nyt he voivat työllään tavoittaa paljon uusia kuulijoita
ja katselijoita.
Muita tukitoimia
Tuemme ja innostamme seurakuntia ja uskovia rukoukseen. Teemme yhteistyötä Seinäjoen helluntaiseurakunnan rukousiltalähetysten kanssa. Rukousiltaan voidaan ottaa
yhdeksi teemaksi jonkin seurakunnan rukoushaasteet, jolloin tilaisuuden voi jakaa näkymään myös paikallisesti.
Herätysliikkeemme senioripäivät on siirretty alustavasti elokuulle. Organisoimme myös
soittokierroksen, joilla kartoitamme seniorityöntekijöiden kuulumisia ja turvaverkkoa.
Autamme mielellämme seurakuntia myös jäsenhuollossa sekä varainhankinnassa. Jaamme saamiamme tietoja ja kokemuksia muun muassa seurakuntien käyttämistä viestipalveluista sekä varainhankinnan mahdollisuuksista.
Talous ja haaste
Monien tilaisuuksien peruuntumiset leikkaavat tulovirtaamme merkittävästi. Ymmärrämme myös, että seurakuntien ja lahjoittajien mahdollisuudet tukea meitä ovat heikentyneet. Varovaisen arviomme mukaan tulomme pienenevät noin 30 000 euroa. Tämän varalle olemme laatineet säästö- ja lomautussuunnitelmat, jotka käynnistyvät tarvittaessa
huhtikuun puolessa välissä. Talouden realiteeteista ja mahdollisista säästötoimista huolimatta jatkamme työtä näky edellä. Uskomme, että Jumala pitää meistä huolen tavalla
tai toisella. Kotimaan aika on nyt!
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