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Vuosi käynnistyi koronan jatkuessa haasteellisesti. Pekka Perho jäi pois evankelioinin koor-
dinaattorin tehtävästä, joka toi monia lisäjärjestelyjä. Pekka hoitaa edelleen Kutsumuspol-
ku-koulutustamme IK-opiston kanssa. Yhteistyömme jatkuu myös Nouse ja Loista -työssä, 
jota Pekka hoitaa puolisonsa Neean kanssa Avainmedian yhteydessä.

Evankelistaverkostomme yhteyshenkilönä aloitti tammikuussa Anna-Maija Kalliokoski Mik-
kelistä. Hän toimii osa-aikaisena ja auttaa myös viestinnässä sekä Missio2022 hankkeessa. 

Paljosta työstä huolimatta olemme kuluneista kuukausista kiitollisia. Seurakunnat on kutsut-
tu loistamaan ja sen hyväksi toimimme. Merkittäviä ilonaiheitamme ovat olleet koulutyön 
onnistumiset etätunneissa ja sähköisissä materiaaleissa, seurakuntien saavuttamat digiloikat 
sekä Missio2022 -hankkeen eteneminen. 

Yhdistyksen vuosikokous ja yhdistyminen Helluntaikirkon kanssa

Hyvä Sanoma ry:n hallitus päätti siirtää vuosikokouksen syksyyn. Vuoden 2020 toimintaker-
tomukseen kannattaa tutustua yhdistyksen verkkosivuilla. Vuosikokousmateriaali lähetetään 
sähköisesti seurakuntiin vuosikokouksen ajankohdan varmistuttua. 

Yhdistyksen toiminnan siirtämisestä Helluntaikirkon yhteyteen on laadittu aiesopimus, joka 
allekirjoitetaan toukokuussa. Aiesopimukseen liittyviä toimenpiteitä tarkastellaan molem-
pien yhteisöjen vuosikokouksissa ensi syksynä, jolloin sopimus saanee lopullisen muotonsa. 

Yhdistymiskeskusteluissa on korostettu, että toimintamme jatkuu samoilla sektoreilla kuin 
ennenkin, vahvemmin ja monipuolisemmin. Toiminnalla pyritään tukemaan ja tekemään yh-
teistyötä kaikkien helluntaiseurakuntien kanssa seurakuntien järjestäytymismuodosta riip-
pumatta.

Käytettävissä olevia koulutuksia seurakuntien hyödynnettäväksi 

•	 Kutsumuspolku-koulutus yhdessä IK-opiston kanssa (kahdeksan viikonloppua). 
Uusi lukuvuosi käynnistyy syksyllä 2021, haku on käynnissä.

•	 Sijoita ihmisiin - evankelioinnin ABC 
Paikallisesti toteutettava yhden päivän käytännöllinen koulutus

•	 Evankeliumi arjessa -verkkoevankeliointi 
Yksin tai pienryhmässä toteutettava verkkokoulutus

•	 Vapaaehtoisten hyvinvointi ja tukeminen, Innostu ja innosta -koulutus 
Yhden koulutuspäivän kokonaisuus, joka auttaa vapaaehtoistyöntekijöiden tukemisessa. 

•	 Missio2022-hanketta tukevia koulutuksia on tulossa mm. IK-opistolta.

Materiaaleja

•	 Uusintapainos Marko Selkomaan kirjasta Askeleet uuteen elämään. Sopii hyvin vas-
tauskoontulleille. Toimitamme kirjaa 20 kappaleen erissä 75 eurolla (sis. postikulut).

•	 Meiltä löytyy myös aiemmin ilmstyneet Selkomaan kirjat Askeleet yliluonnolliseen, 
Loistava seurakunta, Pyhä Henki, Parantakaa sairaita, Ihmeiden aikakausi, Yli estei-
den. Toimitamme myös niitä 20 kappaleen erissä 75 eurolla (sis postikulut). Nämä kirjat 
sopivat hyvin vaikkapa pienryhmien käyttöön tai lahjakirjoiksi.

Lisätietoa koulutuksista ja materiaaleista: www.hsry.fi/srk-info tai sähköpostilla
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