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Tervehdys!
Valtakunnallisen mediamission valmistelut etenevät ja tässä kirjeessä on koottuna tämän
hetken tilanne.
Valtakunnallisista järjestöistä missioon ovat tähän mennessä ilmoittautuneet mukaan Radio
Dei, Hyvä Sanoma ry, Suomen Vapaakirkko, Kansan Raamattuseura, Mission Europe, Aikamedia Oy, Jippiimissio ry, Suomen Evankelinen Allianssi ry (SEA), XEE - Evankeliumi Elämäntapana ry, Healing Rooms Finland ry, Alfa Suomi, Uusheräys ja Radio Patmos.
Helluntaiseurakunnissa käsittely on meneillään. Myönteisen osallistumispäätöksen on tähän
mennessä tehnyt jo reilu parikymmentä helluntaiseurakuntaa.
Olemme valmistelemassa missiota tukevia koulutuksia ja palveluja Aikamedia Oy:n, Avainmedia Lähetysjärjestö ry:n, Evankelistakotiyhdistys ry:n, IK-opiston ja Kristillinen alkoholistija narkomaanityö (Kan) ry:n kanssa. Kokoamme näistä kaikissa yhteisen työkalupakin käyttöönne.
Missiomateriaalista on tehty tarkentavia kysymyksiä, tässä vastauksia niihin.
Mitä osallistumismaksu sisältää?
• Mission medianäkyvyyden valtakunnallisesti ja maakunnallisesti sekä uutis- ja puffimateriaalia paikallisiin medioihin. Mediakanavia ovat televisio, valtakunnalliset ja maakunnalliset lehdet, radio ja sosiaalinen media.
• Missiokirjan alueen kotitalouksiin. Kirja sisältää uskoontulokertomuksia. Kirjasta löytyy
myös linkki missionettisivujen kautta missioon osallistuvien seurakuntien kotisivuille.
• Maakunnallisen missiotapahtuman ja sen mainostamisen.
• Printtimateriaalia kuten missiojulisteita, kutsupohjia paikallisille tapahtumille sekä mahdollisesti roll-upin tai banderollin.
• Sähköistä materiaalia, missiologo eri muodoissa, kutsupohjia, kuvia, teksti- ja videomateriaalia, ideapankin yms.
• Alueellinen tiedotus ja koulutustapahtuma vastuunkantajille.
Mitä muita mahdollisia kuluja on missiosta?
• Seurakuntalaisten evankeliointikoulutuksen järjestäminen (missio tarjoaa motivoivan
viitekehyksen) – koulutus on hyvä sijoitus myös mission jälkeiseen aikaan.
• Omien tapahtumien, kampanjoiden ja teematilaisuuksien järjestäminen, mainostaminen
(yksin tai yhdessä muiden paikallisten seurakuntien kanssa) sekä luvat yms.
• Omien evankelioimismateriaalien tuottaminen sekä mahdollisen mission lisämateriaalin hankkiminen (missiolle tulee verkkokauppa, josta voi ostaa extramateriaalia kuten
roll-uppeja, banderolleja, paitoja, lakkeja, pinssejä yms.)
• Missioon osallistuvat järjestöt sekä helluntaiseurakuntien omat yhteisöt (hyry) tarjoavat
evankelioinnin ohella koulutuksia, seminaareja ja materiaaleja muun muassa jälkihoidosta, Alfa- ja solutyön käynnistämisestä, pienryhmä- ja tukihenkilötoiminnasta, erityissielunhoidosta, rikkinäisten ihmisten kohtaamisesta, sosiaalisen median käyttämisestä ja
striimauksesta.
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Voiko osallistumismaksusta saada alennusta?
Osallistumismaksu on tärkeä osa missiota. Mitä useampi seurakunta osallistuu missioon, sitä
laajempi näkyvyys evankeliumille voidaan hankkia. Jokainen osallistumismaksu on mission
onnistumisen ja evankeliumin saavuttavuuden kannalta tärkeä. Missio vie evankeliumin sellaisillekin paikkakunnille, joissa ei ole evankelioivaa seurakuntaa. Haluamme auttaa seurakuntaa keräämään osallistumismaksun. Kysymys on kotimaan lähetystyöstä. Maksu voidaan
pienentää jos sitä yrityksistä huolimatta ei saada kerättyä.
Mihin mennessä päätös osallistumisesta on tehtävä?
Seurakunnan ja koko mission etu on, että osallistumispäätös on tehty toukokuun 2021 loppuun mennessä. Kesän jälkeen käynnistyvät alueellisen ja paikallisen yhteistyön rakentaminen, rukouskampanjat, tiedotus- ja koulutustilaisuudet sekä neuvottelut missionäkyvyyden hankkimisesta. Jos seurakunnan päätöksenteko siirtyy syksyyn, menettää seurakunta ja
koko missio-organisaatio arvokasta valmisteluaikaa.
Mikä on Hyvä Sanoma ry:n rooli ja peruste 300 euron palvelumaksulle?
Koordinoimme helluntaiseurakuntien osallistumista missioon IRR-TV:n pyynnöstä. Tiedotamme missiosta ja rohkaisemme osallistumaan siihen, keräämme ilmoittautumiset ja osallistumismaksut sekä kokoamme tietoa oman herätysliikkeemme missioon liittyvistä koulutuksista, materiaaleista, toimintamalleista ja palveluista. Olemme sitoutuneet hoitamaan
tehtävää seuraavan puolentoista vuoden aikana. Kolmensadan euron palvelumaksu, joka
vastaa keskimäärin yhtä kokouspalkkiota, kattaa keskeisimmät resursoinnit tehtävän hoitamiseksi.
Miten maksut on mahdollista suorittaa?
Osallistumismaksun voi maksaa yhdessä tai useammassa erässä. Maksun voi suorittaa halutessaan kokonaan jo ennen tämän vuoden kesää. Maksut voidaan jakaa 12 kuukausierään,
jopa useampaan, kunhan maksut on maksettu ennen mission alkua syksyllä 2022.

Yhteydenpito
Kokoamme helluntaiseurakuntia koskevan materiaalimme omalle verkkosivustolle. Olemme perustaneet kontaktiryhmän, joka on yhteydessä seurakuntiin ja jolta voitte kysyä kaikkea missioon liittyviä asioita.
Olemme iloisia ja innostuneita missioon liittyvistä monista mahdollisuuksista. Ennen kaikkea evankeliumin esille nostaminen maassamme tässä laajuudessa on jotain, mitä olemme
kaikki odottaneet. Toivomme, että missio on seurakunnassanne esillä säännöllisenä rukousaiheena. On tärkeää, että saamme edetä missiossa Jumalan suunnitelmissa ja aikataulussa.
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