Yksityinen kristitty voi jo nyt rukoilla mission puolesta
ja liittyä lahjoittajaksi. Olet omalta osaltasi valloittamassa
Suomea evankeliumin sanomalla. Tilaa uutiskirje sähköpostiisi, niin voit seurata mission etenemistä vaihe
vaiheelta eri puolilla Suomea.
Ota yhteyttä: info@missio2022.fi
Seurakunnat voivat välittää mission kautta sanoman
heille, jotka eivät vielä ole ”seurakunta-aktiiveja”. Evankeliumi välitetään tuoreella tavalla jokaiseen kotitalouteen ja jokaisen ihmisen ulottuville median, henkilökohtaisten kohtaamisten, tapahtumien ja sosiaalisen
avustamisen välityksellä. Mikäli seurakuntasi ei vielä ole
mukana, ota yhteyttä: onni@irrtv.fi.
Kristilliset järjestöt tekevät hienoa työtä evankeliumin
levittämiseksi. Mikäli järjestönne haluaa yhteistyöhön
mission kanssa, ota rohkeasti yhteyttä onni@irrtv.fi.
Yrityksesi voi ostaa näkyvyyttä ja mainoksia mission
mainosvälineistä, ja samalla tukea evankeliumin levittämistä Suomessa. Varoilla tuetaan mission taloutta.
Ota yhteyttä: ari.talja@irrtv.fi.

kristityt yhdessä

Kerro missiosta alueesi pastoreille ja selvitä, miten seurakuntanne ja muut paikalliset seurakunnat ovat hankkeessa mukana. Näin paikalliset kristityt voivat olla yhdessä
tekemässä työtä päämäärän saavuttamiseksi.

Seurakunnat tulevat vahvasti
esille

Järjestetään satoja paikallisia
tapahtumia

•

•

Koko Suomen kansa tavoitetaan
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•
•

On tärkeää, että evankeliumin sanomalla tavoitetut ihmiset pääsevät kasvamaan omassa hengellisessä elämässään. Siksi seurakunnat tarvitsevat suunnitelman,
kuinka ihmiset voidaan ohjata Jeesuksen seuraajiksi.
Esim. Alfakurssit ovat hyvä väline jatkotyötä varten.

Evankeliumi on esillä mediassa
koko Suomessa kuukauden ajan

jälkiseuranta

•

Ole mukana perustamassa paikallisia rukousverkostoja,
joissa rukoillaan Suomen kansan sekä järjestettävän
kampanjan onnistumisen puolesta. Tilaa rukouskirje
sähköpostiisi: rukous@missio2022.fi ja lähde mukaan
rukoilemaan.

Ihmisten puheenaiheeksi nousee
Jumala

rukous
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kuinka lähteä mukaan

Missio2022:n tarkoituksena on tavoittaa jokainen suomalainen evankeliumilla
Kirkkojen ja seurakuntien jäsenmäärän lasku
on herättänyt kristilliset toimijat
Missio2022 tarjoaa yksilökristityille, kristillisille järjestöille ja seurakunnille mahdollisuuden ja välineitä välittää
evankeliumin sanoma ymmärrettävällä ja ajankohtaisella
tavalla jokaiselle suomalaisille.
Suunnitteilla olevassa missiossa on neljä painopistealuetta: henkilökohtaisuus, media, tapahtumat ja
diakonia. Kampanja on tarkoitus järjestää syksyllä 2022.
Mission 30 päivää kestävä mediakampanja tavoittaa
eri medioiden kautta jokaisen Suomessa asuvan, jolloin
mission sanoma on esillä radiossa, televisiossa, sanomalehdissä, sosiaalisessa mediassa ja ulkomainonnassa.
Henkilökohtaisia kertomuksia uskon löytymisestä sisältävä missiokirja jaetaan 2,5 miljoonaan kotitalouteen.
Mediakampanjan lisäksi seurakunnat järjestävät satoja
paikallisia teematilaisuuksia ympäri Suomea, ja samanaikaisesti tehdään hyvää diakonian kautta. Myös eri ikäryhmät, kuten lapset ja nuoret huomioidaan.
Tällä hetkellä mukana ovat Radio Dei, Kansan Raamattuseura, Hyvä Sanoma ry, Suomen Vapaakirkko,
Mission Europe, Aikamedia, Jippiimissio, Suomen Evankelinen Allianssi ja XEE-evankeliointi elämäntapana ry,
Healing Rooms Finland Ry ja Alfa Suomi. Neuvottelut
jatkuvat edelleen laajalti eri kirkkokuntien, seurakuntien ja järjestöjen kanssa. Teknisenä järjestäjänä toimii
yleiskristillinen medialähetysjärjestö IRR-TV ry.
Medialähetysjärjestö IRR-TV on vuodesta 2003 järjestänyt jo 108 ”Power to Change” -mediamissiota maailman suurkaupungeissa neljällä mantereella. Suomessa
maakunnallisia Mahdollisuus Muutokseen -missioita on
järjestetty seitsemän. Nyt järjestettävälle kampanjalle
haetaan uutta nimeä. Missio on kirkkohistoriallisesti
merkittävä kristittyjen yhteinen mediahanke.

mediat
Monimediakampanja, jossa televisio, radio, printtimedia, netti, some sekä ulkomainonta valjastetaan
kertomaan evankeliumin sanomaa. Suomalaisille
tunnetut henkilöt kertovat median kautta oman
kokemuksensa siitä, miten he ovat kokeneet evankeliumin voiman elämässään.

tapahtumat

Seurakunnat voivat hyödyntää mission teemaa
omissa tapahtumissaan ja järjestää myös yhteisiä
tapahtumia tietyille kohderyhmille. Mission tapahtumatyöryhmä suunnittelee keskeisiin maakuntakeskuksiin suurtapahtumia, joissa on esillä
evankeliumi, hyvä musiikki ja henkilökohtaiset
kertomukset.

”Kun katselen meitä
kristittyjä ja eri seurakuntia, näen monta
syytä olla osallistumatta
tällaiseen isoon tapahtumaan. Mutta kun katson
yhteistä uskomme kohdetta Jeesusta, näen yhden
ylivertaisen syyn kertoa hänestä yhdessä kaikille!”
Ilkka Puhakka, evankelista, Mission Europe

kohtaamiset
Seurakunnat varustavat jäsenistöään kertomaan
evankeliumin ajankohtaisella ja luontevalla tavalla
arjessaan. Tähän avuksi seurakunnille tarjotaan erilaista varustamista kuten L10T, XEE, ”Evankeliumi
arjessa” ja muita varustamisvälineitä. Jokainen
seurakunta voi valita itselleen sopivan työkalun.

sosiaalinen työ
Mission yhteyteen on suunnitteilla myös avustusohjelma, jolla yhteistyökumppaneina olevat
järjestöt ja seurakunnat auttavat elämässään
apua tarvitsevia myös aineellisesti. Sosiaalinen
ulottuvuus tarkentuu vielä.
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”Luulen, että vastaavanlaista kampanjaa ei
kirkkohistoria tunne
tällä seutukunnalla.
Tutkimustuloksen mukaan suomalaisten kirkollinen olemus on jatkuvasti
ohentunut. (Nuorista) miehistä enää vain 15 %
ilmoittaa uskovansa Jumalaan. Me emme voi enää
vain istua toimistoissamme, vaan meidän täytyy
tehdä jotakin.”
Jouni Lehikoinen, kirkkoherra, Turun Mikaelinseurakunta,

