
TOIMINTAKERTOMUS 2019

Että seurakunta loistaisi!



Toimintakertomus 2019

Hyvä Sanoma ry:n 93. toimintavuosi jatkoi vuonna 2018 käynnistynyttä toiminnan 

uudistamista ja organisaation selkeyttämistä. Yhdistys otti käyttöön uuden visuaa-

lisen ilmeen ja evankelioinnin koordinaattorina aloitti Pekka Perho. Toimintavuon-

na kiinnitettiin erityistä huomiota seurakuntien diakoniatyötä tukevan rakenteen 

kehittämiseen sekä koulutyön uuden strategian jalkauttamiseen. Yhdistyksen 

strategia tukea seurakuntien aluejärjestelmän kautta vahvistui.

Hallitus, työntekijät, johtoryhmä ja jäsenet
Yhdistyksen hallitukseen kuuluivat Ville Anttila, Taneli Halonen, Petri Harjula (varapuheen-
johtaja), Kari Korhonen (puheenjohtaja), Mika Korkatti, Jouni Korpela ja Aki Ruotsala. 
Palkattuina työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja Janne Lahti, evankelioinnin koordinaat-
torina Pekka Perho (1.3. alkaen), lähetyspastori Marko Selkomaa, koulutyön koordinaattori 
Henna Orava, vankilatyön koordinaattori Vesa Rautasaari (1.6. alkaen) ja evankelioinnin 
koordinaattori Helena Kärkkäinen (31.5. saakka). Lisäksi EU ruokajakelun koordinoinnista 
vastasi Vuokko Hautala. Yhdistyksen johtoryhmään kuuluivat toimintavuonna Janne Lahti, 
Pekka Perho, Helena Kärkkäinen, Seppo Kaski, Henna Orava ja Mika Korkatti. Johtoryhmä 
kokoontui keskimäärin kerran kuukaudessa.
Tärkeässä roolissa olivat seurakunnat, yhdistyksen jäsenet, vapaaehtoistyöntekijät sekä lah-
joittajat, jotka mahdollistivat monipuolisen ja tuloksellisen toiminnan. Hyvä Sanoma ry:llä 
oli toimintavuoden lopussa noin tuhat henkilö-, yhteisö- ja kannattajajäsentä.

Viestintä ja varainhankinta
Toimintavuonna otettiin käyttöön yhdistyksen uudistunut mediailme sekä sille luotu graa-
finen ohjeisto. Tämä ja merkittävä osa muista yhdistyksen käyttämistä viestintäpalveluista 
hankittiin Aikamediasta. 
Viestinnässä ja varainhankinnassa käytettiin Ristin Voitto- ja Hyvä Sanoma -lehtiä. Ristin 
Voitossa julkaistiin viikkoilmoituksen lisäksi muun muassa teemasivuja. Hyvä Sanoma -leh-
dessä esiteltiin yhdistyksen vapaaehtoistyöntekijöitä ja toimintaa teemalla Hyvällä asialla. 
Sähköisessä viestinnässä hyödynnettiin Facebook-sivustoa ja yhdistyksen verkkosivuja. 
Sähköinen uutiskirje ilmestyi kerran kuukaudessa. Paperiversiona Hyvä Sanoma -jäsenkirje 
julkaistiin muutamia kertoja. 
Toimintasektoreilla oli käytössä myös omia sähköisiä ja paperisia julkaisuja. Varainhankin-
nan kannalta tärkeässä roolissa olivat yksityisten lahjoitukset sekä seurakuntien jäsen- ja 
tukimaksut.

Yhteistyö 
Hyvä Sanoma ry on osallistunut herätysliikkeen yhteisten asioiden hoitamiseen. Näitä ovat 
olleet seniorityöntekijöiden huomioiminen, evankelioinnin koulutussuunnittelu Iso Kirja 
-opiston kanssa, Juhannuskonferenssi sekä osallistuminen helluntaiseurakuntien yhteisten 
yhteisöjen (HYRY) toimintaan. Yhteisten yhdistysten lisäksi yhteistyötä on tehty muun muas-
sa Jippii-mission, Evankeliointi Elämäntapana ry:n ja Uskovaiset nuoret ry:n kanssa. Toimin-
nanjohtaja käytti myös työaikaa Helluntaliikkeen strategiatyöryhmässä työskentelyyn.
Aikamedian kanssa toteutettiin yhteisiä materiaalihankkeita, erityisesti Hyvä Sanoma ja 
Jees-lehtien osalta.



Erityistapahtumia
Seurakuntien kanssa järjestettyjen paikallisten ja alueellisten tapahtumien lisäksi yhdistys 
osallistui sekä valtakunnallisten tapahtumien järjestämiseen. Valtakunnallisia tapahtumia 
olivat muun muassa Malmin Saalem-seurakunnan Hyvä Sanoma -rukoustapahtuma tammi-
kuussa, seurakuntien Seniorityöntekijöiden virkistyspäivät Isossa Kirjassa toukokuussa sekä 
Helluntaiherätyksen Juhannuskonferenssi kesäkuussa. 
Juhannuskonferenssissa Hyvä Sanoma ry vastasi juhlateltan perjantai-illan tilaisuudesta, 
jossa julisti Daniel Kolenda. Yhdistyksen toimintamuodot esittäytyivät perinteiseen tapaan 
Missioteltan osastoilla sekä Visioteltan tietoiskuissa. 
Helluntaiseurakuntien Syyspäivät järjestettiin lokakuussa Seinäjoella. Hyvä Sanoma ry osal-
listui päiville omalla osastolla sekä videopuheenvuorolla. Keväällä yhdistys toimi Lapuan 
Helluntaiseurakunnan kumppanina kun he toteuttivat Pohjanmaan helluntaiseurakuntien 
työntekijäpäivät.
Alkuvuodesta toteutettiin helmikuussa Espanjan Fuengirolassa laaja Mahdollisuus muutok-
seen missiotapahtuma suomalaisten tavoittamiseksi. Hyvä Sanoma ry osallistui tapahtu-
man suunnitteluun sekä toteutukseen. Tapahtuman päävastuu oli Fuengirolan kotikirkolla 
ja Evankelisluterilaisella seurakunnalla. Tapahtuman yhtenä julistajana palveli Hyvä Sanoma 
ry:n lähetyspastori Marko Selkomaa. 
Elokuussa Hyvä Sanoma ry osallistui Porin Helluntaiseurakunnassa järjestettyihin yhteiskris-
tillisille evankelistapäiville.
Marko Selkomaan palvelutyö laajentui toimintavuoden aikana Fidan kanssa laaditun yh-
teistyösopimuksen myötä. Marko Selkomaa vieraili seurakuntakentällä sekä lähetystyöhön 
rohkaisevissa tapahtumissa että Hyvä Sanoma ry:n seurakuntien julistustyötä tukevissa teh-
tävissä. Marko Selkomaan työsuhde päättyi vuoden 2019 lopussa hänen siirtyessä lähetys-
järjestö Avainmedian palvelukseen.
Vuonna 2018 käynnistetyt Ei paineita, nyt rukoillaan -tapahtumat jatkuivat Juha Ketolan 
vetäminä muun muassa Nastolassa, Malmilla, Oulussa, Lapualla, Toivakassa, Lohjalla, Fors-
sassa, Mikkelissä, Rovaniemiellä, Kuhmossa, Seinäjoella, Porissa, Kouvolassa, kokkolassa 
ja Korsossa.  

Seniorityöntekijöiden päivät
Seniorityöntekijöille ja heidän puolisoilleen järjestettiin perinteiset virkistyspäivät. Päivät 
järjestettiin IK-opistolla 27.–29.5.2019 teemalla ”Hänen siipiensä suojassa”. Päivien järjes-
telyistä vastasivat Kymenlaakson seniorityöntekijät yhdessä Tapio Sopasen kanssa. Tapio 
Sopanen toimii Hyvä Sanoma ry:n seniorityön yhdyshenkilönä. Päivien kustannuksiin osal-
listui yli puolet maamme helluntaiseurakunnista.



Evankeliointi

Kotimaan evankelioinnin koordinaattorina toimi 31.5.2019 asti Helena Kärkkäi-

nen. Pekka Perho aloitti 1.3.2019 Helenan työn jatkajana. Evankelioinnin keskei-

set toiminnot olivat seurakuntavierailut, aluetyö Hyvä Sanoma yhteysevankelisto-

jen kautta, Kutsumuspolku-koulutus, tapahtuma- ja kampanjaevankeliointi, uusien 

seurakuntaistutusten tukeminen, elokuussa 2019 aloitettu Base-rukousvälituntitoi-

minta, sekä vankilalähetystyö.

Seurakuntavierailut
Pekka Perho toteutti evankelioivia ja kouluttavia seurakuntavierailuja, kiertueita ja tapah-
tumia yhteistyössä seurakuntien ja alueellisten yhteysevankelistojen kanssa. Seurakunta-
vierailuilla Pekka opetti ja julisti evankeliumia, esitteli yhdistyksen toimintaa sekä tapasi 
mahdollisuuksien mukaan seurakuntien vastuunkantajia, alueellisia yhteysevankelistoja ja 
muita avainhenkilöitä. Pekka Perho piti yli 200 tilaisuuttaa vuoden 2019 aikana.

Evankelistapalvelu 
Evankelistapalvelun toiminta kattaa koko Suomen. Seitsemääntoista alueeseen jaetusta 
toiminnasta vastasivat alueelliset yhteysevankelistat. Pääosin vapaaehtoispohjalta toimivat 
yhteysevankelistat järjestivät evankelistojen aluetapaamisia sekä toteuttivat seurakuntavie-
railuja yksin ja alueellisten tiimien kanssa. Alueellisia kokoontumisia sekä evankelioivia ja 
siihen innostavia kokouksia, seminaareja, yhteyspäiviä, evankeliointikoulutuksia ja aktioita 
toteutettiin yhteysevankelistojen toimesta useita kymmeniä. Aluekohtaisista toiminnoista 
laadittuja toimintakertomuksia vuodelta 2019 on tallennettu yhdistyksen asiakirjoihin.
Muutoksia vuoden 2019 aikana: Heikki Korppi siunattiin yhteysevankelistaksi Kainuun 
alueella. Jarmo Kallio aloitti yhteysevankelistana Satakunnan alueella, Tapani Tuomen rin-
nalla. Mia Saranen (Pirkanmaa) ja Pirjo Uusitalo (Pohjois-Pohjanmaa) siirtyivät toisiin tehtä-
viin.

Evankelistapalvelun alueelliset yhteyshenkilöt vuonna 2019 olivat:
•	 Lappi: Taneli Halonen.

•	 Kainuu: Ritva Vataja ja Ossi Hyvönen, syksystä eteenpäin Heikki Korppi

•	 Pohjanmaa 1 ja 2:: Liisa Satokangas ja Seppo Mäkipää

•	 Etelä-Pohjanmaa: Merja-Riitta Anttila

•	 Pohjois-Karjala: Anita Keinänen ja Henry Määttä

•	 Pohjois-Savo: Hellevi Pasanen.

•	 Etelä-Savo: Anna-Maija Kalliokoski

•	 Kaakkois-Suomi: Pauliina Kuikka

•	 Keski-Suomi: Sirpa Arposuo

•	 Keski-Suomi ja Pirkanmaan raja-alue: Tarmo Suominen 

•	 Häme: Teemu Kaski 

•	 Satakunta: Tapani Tuomi ja Jarmo Kallio

•	 Varsinais-Suomi: Lasse Hämäläinen

•	 Uusimaa: Sanna Ryhänen
Alueverkostoa uudistettiin vuoden 2019 lopulla, jakamalla verkosto kolmeen alueeseen, 
joille jokaiselle asetettiin aluejohtaja. Pohjois-Suomen alueesta vastasi Taneli Halonen, Län-



si-Suomen alueesta Tapani Tuomi ja Itä-Suomen alueesta Anna-Maija Kalliokoski. Aluejoh-
tajat toimivat evankelioinnin koordinaattorin alaisuudessa ja vastasivat alueensa yhteyse-
vankelistojen yhteydenpidosta ja työn tukemisesta. 

BASE - rukousvälitunnit
Syksyllä 2019 käynnistettiin valtakunnallinen Base -toiminta. Basen tarkoitus on innostaa 
nuoria aloittamaan yhteiskristillisiä Base-rukousvälitunteja omalla koulullaan. Base-verkos-
to rohkaisee uskovia nuoria ja innostaa heitä viemään evankeliumia eteenpäin, sanojen, 
käytännön palvelun ja luovuuden kautta. Pekka Perho toimi hankkeen innoittajana ja näyn 
kantajana. Koulutyön koordinaattori Henna Orava toi käytännön tuen ja suoran näkökul-
man koulumaailmaan uusien rukousvälituntien aloittajille. 
Myös valtakunnallinen koulupastoriverkosto kykettiin Base- hankkeeseen. IK -opiston ja 
Avainmedian kanssa sovittiin yhteistyöstä median, mainosten (julisteiden) ja tulevien vi-
deokuvausten suhteen. Base otettiin hyvin vastaan myös yhteiskristillisissä nuorten piireis-
sä. Vuoden 2019 lopulla Base ryhmiä oli käynnistetty 21:llä koululla ympäri Suomea. 

Kutsumuspolku-koulutus
Syksyllä 2019 käynnistyi ensimmäinen Kutsumuspolku -koulutus. Aiemmin Evankelistapol-
kuna tunnettu koulutus on uudistettu ja se toteutettiin yhteistyössä Iso Kirja-opiston kans-
sa. Hyvä Sanoma ry:n vastuu- ja pääopettajana toimi Pekka Perho. Koulutus keskiössä on 
evankeliumin eteenpäin meneminen ja oman palvelupaikan löytäminen. 

Uusien seurakuntien perustaminen 
Pekka Perho osallistui Helluntaikirkon start up-seurakunta työryhmän tapaamisiin. Toimin-
tavuoden aikana alettiin rakentamaan uusien seurakuntien perustamisen -strategian paket-
tia yhteistyössä Helluntaikirkon kanssa. Päämääränä on rakentaa väylä jonka kautta uusia 
seurakuntia on helppo synnyttää Helluntaikirkon yhteyteen. 

Vankilalähetystyö
Vankilatyön koordinaattorina vapaaehtoisena toiminut Vesa Rautasaari Saarijärveltä siirtyi 
tehtäväänsä palkalliseksi 1.6.2019. Palkkaus voitiin toteuttaa 50 %:na, määräaikaisena seu-
rakuntien sekä TE-keskuksen tuella. Palkkaus mahdollisti vapaaehtoistyötä monipuolisem-
man panostuksen vankilatyön ja vankilalähettien työn kehittämiseen sekä tukemiseen.
Toimintavuoden aikana Rautasaari edusti Helluntaiseurakuntien vankilatyötä Rikosseuraa-
musalan hengellisen työn neuvottelukunnassa. Hyvä yhteistyö jatkui myös eri kirkkokun-
tien muodostamassa Prison Fellowship -verkostossa, joka vastaa muun muassa eri kirk-
kokuntien yhteisestä vankilalähettien koulutukseen. Hyvä Sanoma ry vastasi koulutukseen 
kuuluvasta oman kirkkokunnan osuudesta helluntaiseurakuntiin kuuluville, koulutuksessa 
mukana oleville läheteille.
Toimintavuonna vankilalähetit vierailivat ja pitivät hengellisiä tilaisuuksia, tapasivat vankeja 
26 vankilassa. Monissa seurakunnissa järjestettiin vankilalähetyspäiviä. Vankilalähetit an-
toivat toivoa paremmasta niin sadoille vangeille kuin heidän omaisilleenkin sekä toimi-
vat monille myös tukihenkilöinä. Joulunaikana jaettiin vankiloihin lahjoitusvarojen avulla 
Kultalyhde-joululehteä. Lehtien mukana jaettiin myös Raamattu kansalle ry:n lahjoittamia 
seinäkalentereita. 
Toimintavuoden aikana valmistui vankilatyöstä kertova esittelyvideo sekä muuta esittely-
materiaalia erityisesti seurakuntia varten. Lisäksi helluntaiseurakuntiin kuuluville vankilalä-
heteille julkaistiin omaa uutiskirjettä.



Koulutyö

Helluntaiseurakuntien Koulupalvelun koordinaattorina toimi Henna Orava 50 % työajalla. 
Koulutyöasioita kehitettiin työntekijäkokouksessa, jonka muodostivat koulupastorit/ kou-
lutyöntekijät. Työntekijäkokouksen ”työrukkasena” käytettiin erillistä ohjausryhmää, joka 
valmisteli työntekijäkokoukset, koulutyön koulutuspäivät sekä ohjasi koulutyön kehittämis-
tä ja yhteistyöhankkeita. Ohjausryhmään kuuluivat: Janne Lahti, Henna Orava, Raino Ojala, 
Marjut Lindholm-Holopainen, Ville Saarni ja Toni Kivistö, joka jätti tehtävän elokuussa ja 
hänen seuraajakseen valittiin Merja Mäkinen. Ohjausryhmä työsti asioita Skype-palavereis-
sa, joita vuoden aikana pidettiin neljä (4.2., 11.4., 8.8. ja 7.10.). 

Koulupastoreita
Alueellisia koulupastoreita/ koulutyöntekijöitä vuonna 2019 olivat: Kirsi-Marja Sopanen/
Kainuu & Koillismaa, Raino Ojala/Pohjois-Pohjanmaa, Toni Kivistö/Pohjanmaa ja Etelä-Poh-
janmaa, Marjut Lindholm-Holopainen/Savo, Anniina Jakonen/Keski-Suomi, Marjo Hegli/
Päijät-Häme, Henna Orava/Pirkanmaan maakunta, Pauliina Kuikka/ Kaakkois-Suomi, Kirsti 
Männistö/Satakunta. Kirsti jäi eläkkeelle kesällä ja hänen tilalleen Satakunta valitsi Merja 
Mäkisen. Anis Murtomäen määräaikainen koulupastorin pesti Keski-Pohjanmaalla loppui 
helmikuun lopulla. Kanta-Häme valitsi omalle alueelleen kouluyhdyshenkilöksi Riihimäen 
helluntaiseurakunnan nuorisotyöntekijä Heidi Antinsalon. Hän koordinoi koulutyö oman 
toimensa ohjella. Vuoden lopulla saimme myös Pohjois-Karjalaan koulutyön yhdyshenki-
löksi Nina Kaasalainen-Palviaisen.   

Työn tuloksista
Koulutyön raportointia uudistettiin. Tietoja kerättiin nyt myös seurakuntien itsenäisestä 
koulutyöstä. Tämän avulla voitiin nähdä, kuinka strategiamme, työn moninkertaistaminen 
varustamalla ja kouluttamalla seurakuntia koulutyöhön edistyy. Tilastot kertovat huikeista 
tuloksista. Alueelliset koulupastorit vierailivat toimintavuonna lähes 700 koululla ja tavoit-
tivat seurakuntien kanssa yhteensä 68 837 oppilasta ja 4112 opettajaa/aikuista. Kaikista 
Suomen peruskouluista tavoitimme 31 % ja niissä opiskelevista koululaisista 13 %. Fidan 
globaalikasvatustuntien kautta tavoitimme 21 % kaikista tavoitetuista oppilaista ja seura-
kuntien itsenäisen koulutyön kautta tavoitettiin 34% kaikista tavoitetuista. 

Koulutuksia sekä työn laajentumista
Alueellisten koulupastoreiden varsinaisia koulutuspäiviä pidettiin vuoden aikana kaksi. 
Tammikuussa 17. - 18.1. koulupastoreilla oli koulutuspäivät Tallinnan risteilyllä.  Alkusyksys-
tä kokoonnuimme 20. - 22.8. Keuruulle Isoon Kirjaan vuoden toisille koulutuspäivillemme. 
Vuonna 2019 koulupastorit osallistuivat kevään Nuorisotyöseminaariin sen sijaan, että oli-
sivat pitäneet omat virkistyspäivänsä. Osallistuminen nähtiin strategisesti oikeaksi, koska 
tämä auttoi koulutyötä paremmin linkittymään osaksi seurakuntien nuorisotyötä. Koulutyö 
oli otettu vahvasti mukaan myös seminaarin ohjelmaan. 
Maakunnissa, joissa ei vielä ole alueellista koulupastoria (Lappi, Pohjois-Karjala, Kanta-Hä-
me, Varsinais-Suomi ja Uusimaa), kartoitettiin tilannetta ja käytiin keskusteluja asiasta. 
Tammikuun 23. päivä Hämeenlinnassa kartoitettiin mahdollisuuksista ja haastettiin maa-
kuntaa palkkaamaan alueellinen koulupastori. Seurakunnan päättäjät kokosivat yhteiseen 
tapaamiseen alueensa rehtorit, sivistystoimen johtajat ja seurakunnan päättäjät. Kanta-Hä-
meen kohdalla ei vielä päästy alueellisen koulupastorin palkkaamiseen, mutta maakunta 
valitsi Heidi Antinsalon kouluyhdyshenkilöksi oman työnsä ohella. Uudellamaalla järjestet-
tiin seurakuntien vastuunkantajille ja koulutyöstä kiinnostuneille koulutyön koulutuspäivä 
27.4. Espoonlahden helluntaiseurakunnassa. Päivän tuloksena perustettiin Uudenmaan 
koulutyötoimikunta, joka lähti työstämään maakunnallisen koulupastorin palkkaamista 
Uudellemaalle. Kiinnostusta omaa maakunnallista koulutyöntekijää kohtaan ilmaisi myös 
Pohjois-Karjala, mutta toistaiseksi he nimesivät vasta kouluyhdyshenkilön, joka on Nina 



Kaasalainen-Palviainen. Täysin ilman koulupastoria tai yhdyshenkilöä ovat vielä Lappi ja 
Varsinais-Suomi. 

Uutta materiaalia 
Ison Kirjan nuorisotyötoimintojen ja Helluntaikirkon kanssa tuotettiin uusi raikas hellun-
taiseurakunnan esittelyvideo 7 pointtia helluntaiseurakunnasta niin koulujen, seurakuntien 
kuin koulupastoreidenkin käyttöön. Toinen uusi suurempi materiaalikokonaisuus oli Sydän-
tunnit, jotka saimme käyttöömme. Sydäntunnit ovat syntyneet osana OPH:n ja Uudenkau-
pungin opetustoimen rahoittamaa perusopetuksen innovatiivista kokeilu- ja kehittämishan-
ketta. Hankkeen nimi on Sydäntarina kouluhyvinvoinnin edistämisessä. Opetuspaketin on 
kehittänyt Kouluhyvinvointitutor Henna Latvala. Henna Latvala halusi kehittämiensä tuntien 
jalkautuvan kouluihin ympäri Suomea, joten hän valitsi Helluntaiseurakuntien Koulupalve-
lun luontevaksi yhteistyökumppanikseen.  

Fidan globaalikasvatus  
Fidan globaalikasvatustunteja ja teemapäiviä pidettiin ennätyksellisesti yli 180 koululla, 
ja ne tavoittivat noin 13 900 oppilasta ja yli 960 opettajaa. Alkuvuodesta Fida oli mukana 
Educa-messuilla, missä kohdattiin opettajia eri puolilta Suomea ja julkaistiin uusi lasten 
ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia sekä Irakia käsittelevä oppimateriaalipaketti. Syys-
kuussa järjestettiin toimintapäiväkiertue, jonka puitteissa vierailtiin kymmenellä paikkakun-
nalla kahden viikon aikana. Toimintapäiväkiertueen päivät koostuivat asiantuntijoiden tee-
maluennoista ja toiminnallisista työpajoista, ja niiden toteuttamiseen osallistuivat Fidan ja 
HS Koulupalvelun lisäksi vahvasti myös paikalliset seurakunnat. Opettajien antama palaute 
kouluvierailuista on ollut erittäin hyvää; kouluvierailuista annetun yleisarvosanan keskiarvo 
oli 3,8 asteikolla 1-4.  

Verkostot ja näkyvyys 
Uuden strategiamme mukaan haluamme tuoda koulutyön osaksi jokaisen suomalaisen hel-
luntaiseurakunnan tavoittavaa lapsi- ja nuorisotyötä. Tätä tavoitetta edistettiin maakunnis-
sa tekemällä seurakuntien koulutyösuunnitelmaa yhdessä seurakuntien päättäjien kanssa. 
Keski-Suomen koulupastori Anniina Jakonen osallistui IK-opiston Lapsityövaliokuntaan ja 
Henna Orava osallistui IK-opiston Nuorisotyövaliokuntaan ja -toimikuntaan. Henna osallis-
tui myös Koulupalvelun edustajana HYRY-yhteisöjen nuortentyön palavereihin. Henna ja 
Anniina osallistuivat 12.4. SKOL:n (Suomen Kristillinen Opettajaliitto) verkostopalaveriin 
Tampereella.  
Koulutyö oli myös esillä IK-opistolla. Uusille opiskelijoille pidettiin Koulutyön perusteet 
-kurssi 23.10. Lisäksi Team Action -koulutyön pilottihankkeen jatkosuunnitelmista pidettiin 
kaksi palaveria vuoden aikana. 
Juhannuskonferenssissa Koulupalvelua esiteltiin Missioteltan HSry:n yhteisellä pisteelläm-
me ja Visioteltan tietoiskussa. Syyspäivillä Seinäjoella Koulupalvelun ajankohtaisia asioita 
tuli esille videopuheenvuoron muodossa yhdessä HSry:n kanssa. 
Vuoden aikana painettiin kaksi paperista koulutyön uutiskirjettä. Alkuvuodesta yhteinen 
uutiskirje ja syksyllä uutiskirje, joissa oli yhteisen aineiston lisäksi jokaisen maakunnan omaa 
aineistoa. Koulutyö oli myös esillä HSry:n sähköisissä uutiskirjeissä ja podcast-ohjelmissa. 
RV:ssä oli Anniina Jakosen kirjoittama kirjoitus koulutyöstä ja artikkeli syksyn ensimmäisestä 
maakunnallisesta koulutyön startti -koulutuksesta Mäntässä. Koulutyöstä kirjoitettiin artik-
keli vuoden jokaiseen VersoPlus uutiskirjeeseen (4 krt/vuosi). 
Maakunnallisilla työntekijäpäivillä koulupastorit pitivät omat puheenvuoronsa kertoen sekä 
valtakunnallisesta, että omasta koulutyöstään. Pohjanmaalla työntekijäpäivillä Lapualla 
Henna oli pitämässä pidemmän infon koulutyöstä. 
Koulupalvelu on ollut omalta osaltaan kehittämässä Base-materiaaleja. Erityisesti ohjeis-
tuksia Base-rukousvälitunnin aloittamiseen ja on ollut myös tukemassa nuoria heidän Ba-
se-rukousvälituntien aloittamisessa.



Diakonia

Vuosi 2019 oli Hyvä Sanoma ry:n sisäisessä strategiassa Diakonian teemavuosi. 

Teemavuoden tavoitteena oli tuoda diakoniatyötä monipuolisesti esille hellun-

taiherätyksessä ja kehittää diakoniatyön rakenteita. Näihin tavoitteisiin pyrittiin 

seuraavin keinoin:

Diakonian ohjausryhmän vahvistaminen
Diakonian ohjausryhmään kutsuttiin Vuokko Hautala Seinäjoelta. Hänen vastuullaan on EU 
ruokajakelu. 

Aluediakonien nimeäminen
Tavoitteena oli nimetä jokaiselle maakunnalle oma aluediakoni. Vuoden 2019 aikana saatiin 
nimettyä kuusi aluediakonia, joiden vastuualueina ovat Varsinais-Suomi, Uusimaa, Häme, 
Pirkanmaa, Pohjois-Karjala ja Pohjanmaa. Lisäksi kuurojen työlle nimettiin oma diakoni.

Tiedottaminen
Diakonian teemavuodesta ja siihen liittyvistä tapahtumista tiedotettiin Ristin Voitossa ja 
Hyvä Sanomassa. Konferenssissa diakonian teemavuosi oli näkyvästi esillä. Vammaispal-
velulla ei ollut enää omaa pöytää Missioteltassa, vaan toimittiin kiinteästi Hyvä Sanoman 
yhteydessä diakonia- teeman alla. Konferenssissa tehtiin diakonia-aiheista kyselyä ja saatiin 
paljon kontakteja ihmisiin, jotka olivat diakoniasta kiinnostuneita.

Teematilaisuuksien järjestäminen
Diakonian ohjausryhmä järjesti Diakonian Noste-koulutuksen Porissa syyskuussa 2019. Toi-
nen vastaava Diakonian Nostepäivä pidettiin Mäntässä marraskuussa. 

Kuulovammaistyöhön vaikuttaminen
Kuulovammaistyön tavoitteina oli esteettömän kuunteluympäristön saaminen seurakun-
tiin, asenteisiin vaikuttaminen, vertaistuen mahdollistaminen ja tiedon jakaminen. Martta-
lat ovat tehneet vaikuttamistyötä omassa ympäristössään, mutta kuulovammaistyö ei ole 
lähtenyt vielä laajemmin liikkeelle. 

Valtakunnalliset toimijat

Näkövammaistyö
Tavoitteena oli saavuttaa näkövammaisia evankeliumilla ja tarjota vertaistukitoimintaa sekä 
hengellisiä äänilehtiä ja kirjoja näkövammaisille ja lukemisesteisille.  
Näkövammaistyöryhmä on kokoontunut vuoden aikana kaksi kertaa. Keskeisiä toimintoja 
ovat olleet: 

Äänilehtien ja -kirjojen tuottaminen
Herätysliikkeen julkaisut Ristin Voitto, Hyvä Sanoma, Fida, Elämä ja Valo, Kristitty, Evanke-
lista, Avainmedia, Kultalyhde ja Hyvän Sanoman Uutiskirje on vuonna 2019 julkaistu ääni-
lehtinä näkövammaisille sopivassa formaatissa.  Ristin Voitto, Hyvä Sanoma ja Hyvän Sano-
man Uutiskirje ovat olleet koneäänisiä.  Muut lehdet lukee ihmisääni. Lehtiä koneäänelle 
muokkaavassa työryhmässä on ollut kuluneena vuotena yhdeksän jäsentä. Lukijoita on ollut 
kolme. 
Vuoden aikana on seurattu yleisen äänikirjatuotannon kehitystä.  On tutkittu mahdollisuut-



ta käyttää sähkökirjoja tai Näkövammaisten liiton asiakaskirjatuotantona tekemiä, synteti-
saattorin lukemia tekstikirjoja hengellisen kirjallisuuden saamiseksi näkövammaisille.
Vertaistukitoiminta
Vuonna 2019 on pidetty kaksi näkövammaisten hengellistä leiriä Evankelistakodilla.  Kesä-
leiri oli ajalla 22. - 26.7.2019 ja joululeiri 15.-17.11.2019. Kesäleirin raamattutunnit piti Jori 
Asikainen.  Juhlittiin myös merkkivuotta.  Vuoden 2019 joululeiri oli Hyvä Sanoma ry:n (ent. 
Vapaa Sisälähetys) 30. näkövammaisten hengellinen leiri.  Juhlakokous pidettiin kesäleirin 
yhteydessä. Joululeiri keskittyi yhdessäoloon, askarteluun ja joulumusiikkiin.

Kuurojen työ
Tavoitteena oli saavuttaa kuuroja evankeliumilla sekä tarjota vertaistukitoimintaa kuuroille. 
Toimintavuoden aikana järjestettiin ensimmäistä kertaa Naistenpäivät Oulussa. Mukana oli 
kahdeksan naista. Kuurojen hengelliset päivät järjestettiin Mäntässä. Mukana oli 21 viitto-
makielistä sekä kolme tulkkia. Vastaavat päivät järjestettiin ensimmäistä kertaa Forssassa 
19.10. Mukana oli 23 osallistujaa.
Raamattukurssien osalta Oulun raamattupiiri ja Iso Kirja järjestivät yhdessä Raamattu ja 
ihmissuhteet-kurssin 25.5 Oulussa. Luennoitsija oli Eija Saarenmaa. Kurssi koettiin tarpeel-
liseksi ja erittäin hyväksi. 
Perinteinen kesäleiri peruuntui Kankaanpään Hakoniemellä osallistujien vähyyden vuoksi. 
Miesten leiri järjestettiin Mikkelin Hirvensalmella, paikalla oli runsaasti osallistujia. 
Vastuunkantajien neuvottelupäivät pidettiin keväällä ja syksyllä Jyväskylän Toivonkulmassa 
16.3 ja Turun helluntaiseurakunnassa 23.11. 
Hyvä Sanoma ry:n kuurojentyö oli mukana missioteltan esittelyosastossa, kuten perintei-
sesti. Viittomakielisiä oli konferenssissa noin 18. 

Kehitysvammatyö
Tavoitteena oli saavuttaa kehitysvammaisia evankeliumilla, sekä tarjota vertaistukitoimintaa 
uskoville nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille. Kehitysvammatyöryhmä kokoontui vuon-
na 2019 yhden kerran. Syksyn tapaaminen siirtyi tammikuulle 2020.

Käsi kädessä –työ
Käsi kädessä -iltoja ja iltapäiviä järjestettiin Turussa, Helsingissä, Lahdessa ja Porvoossa. 
Lisäksi Keuruulla järjestettiin kehitysvammaisille tapahtumia seurakunnassa.
Valtakunnallinen Käsi Kädessä -jumalanpalvelus pidettiin Keravalla. Siitä vastasi pääkau-
punkiseudun Käsi Kädessä -tiimi. 

Kehitysvammaisten leirityö
Kehitysvammaisille pidettiin kolme leiriä: Käsi Kädessä Rauhallinen, Käsi Kädessä Aktiivi-
nen ja Käsi Kädessä Fifteen. Yhteensä saavutettiin 41 kehitysvammaista, joka on kaikkien 
aikojen ennätys.



Loppusanat

Että seurakunta loistaisi

Toimintakertomuksemme ”että seurakunta loistaisi” on monipuolinen läpileikkaus 

vuodesta 2019. Toimintaa ei olisi ilman Jumalaa ja seurakuntia rakastavia ihmisiä. 

Heidän työpanoksensa on ollut jälleen käsittämättömän suuri. Yhdessä olemme 

voineet toteuttaa yhdistyksen tehtävää tukea seurakuntia niin evankelioinnin, 

diakonian kuin koulutyönkin sektoreilla. 

Seurakunnat ovat tärkein työmme mahdollistaja. Esirukoukset, taloudellinen tuki 

ja myönteinen asenne ovat jo vuosia auttaneet seurakuntia palvelevien rakentei-

den, toimintojen ja kampanjoiden rakentamisessa. Merkittävän lisän ovat anta-

neet sadat yksityiset esirukoilijat, lahjoittajat ja kannattajajäsenet. He ovat tuo-

neet jälleen merkittävän lisän toiminnallemme. 

Kaikille yhdistyksen työssä mukana oleville sekä sitä eri tavoin tukeville haluan 

lausua sydämelliset kiitokset vuodesta 2019. Kiitos teille ja Jumalalle joka kaiken 

uskollisuutenne on teissä vaikuttanut.

Sydämellinen kiitos myös johtoryhmälle sekä hallitukselle, jonka kanssa olen saa-

nut tehdä tiivistä ja antoisaa yhteistyötä.

Toimintakertomuksen kokoamisesta ovat olleet kanssani vastuussa Pekka Perho, 

Henna Orava ja Seppo Kaski. Tekstiä ovat tuottaneet useat eri sektoreista vas-

tuussa olevat henkilöt. Erillinen kiitos vielä teille.

Nyt on loistamisen aika!

Janne Lahti
Toiminnanjohtaja


