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Yleistä

Johdanto

Hyvä Sanoma ry:n 94. toimintavuosi oli maaliskuusta alkaen hyvin poikkeuksellinen. 
Maailmanlaajuiden Covid-19-pandemia (korona) pakotti seurakunnat yllättäen haas-
tavaan tilanteeseen, ja Hyvä Sanoma ry:nkin oli mukautettava toimintaansa nopeasti. 

Pysähdys, tilannearvio ja toimintojen mukauttaminen tapahtui vajaassa kuukaudes-
sa. Nopeimmin reagoitiin koulupalvelussa, jossa työskentely etätuntien pitämiseksi 
ja sähköisen materiaalin lisäämiseksi käynnistyi välittömästi. Koulujen siirryttyä etä-
opetukseen 17.3.2020, lähti ohjeistukset maakunnallisille koulutyöseurakunnille jo 
19.3.2020. 

Toimintavuosi oli haastava, mutta myös myönteisesti yllättävä. Seurakunnat onnistui-
vat uudistamaan toimintojaan sekä tavoittamaan uudella tavalla niin omia jäseniään 
kuin seurakuntaan kuulumattomiakin. Yhdistys selviytyi pakollisesta rytminmuutok-
sesta hyvin, ja toimintavuotta voidaan työntekijöiden lyhyistä lomautusjaksoista huoli-
matta pitää onnistuneena, vaikkakin erilaisena. 

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. Hal-
litus kokoontui vuoden aikana, suurimmaksi osaksi etänä, kymmenen kertaa.
Yhdistyksen vuosikokous siirrettiin koronasta johtuen syksyyn. Aikataulun suhteen yhdistyk-
sen säännöistä poikettiin poikkeuslain luvalla. Syksyn vuosikokouksessa uudeksi hallituksen 
jäseneksi Taneli Halosen tilalle tuli Veera Hug. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa pu-
heenjohtajaksi valittiin Petri Harjula ja varapuheenjohtajaksi Mika Korkatti.
Palkattuina työntekijöinä toimivat toiminnanjohtaja Janne Lahti, evankelioinnin koordinaat-
torina Pekka Perho, koulutyön koordinaattori Henna Orava ja vankilatyön koordinaattori 
Vesa Rautasaari. Lisäksi EU-ruokajakelun koordinoinnista vastasi Vuokko Hautala. Kevään 
aikana työntekijöistä olivat lomautettuina Janne Lahti, Pekka Perho ja Henna Orava (2-6 
viikkoa). Yhdistyksen johtoryhmään kuuluivat toimintavuonna Janne Lahti, Pekka Perho, 
diakoniatyöstä vastaava Seppo Kaski, Henna Orava ja hallituksen edustajana 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, varainhankinta ja talous
Viestinnässä ja varainhankinnassa käytettiin ensisijaisesti Ristin Voitto ja Paimen Plus -lehtiä, 
podcast-ohjelmia sekä sähköistä mediaa. Ristin Voitossa ja Paimen Plussassa yhdistys teki 
yhteistyötä toimituksen kanssa muun muassa pääkirjoituksissa, artikkeleissa, uutisaiheissa 
sekä teemanumeroissa. Ristin Voitossa julkaistiin viikottain varainhankintaan liittyvä ilmoi-
tus. Sähköisessä viestinnässä hyödynnettiin Facebook-sivustoa, yhdistyksen verkkosivuja 
sekä uutiskirjettä kerran kuukaudessa. Kannattajajäsenille postitettiin paperinen jäsenkirje 
kaksi kertaa vuodessa.
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Toimintasektoreilla oli käytössä myös omia sähköisiä ja paperisia julkaisuja. Varainhankin-
nan kannalta tärkeässä roolissa olivat lahjoitukset sekä seurakuntien jäsen- ja tukimaksut.
Yhdistyksen taloudessa korona aiheutti paljon epävarmuutta. Alkukesän lomautuksilla va-
rauduttiin tulojen romahtamiseen. Seurakuntavierailujen peruuntumiset vähensikin tuloja 
merkittävästi. Sen sijaan seurakuntien tukimaksut ja lahjoitukset laskivat odotettua vähem-
män. Samalla säästötoimien ja etätyöskentelyn ansiosta kulut pienenivät huomattavasti. 
Koko vuoden tuloksen jääminen selkeästi plussalle oli iso ja myönteinen yllätys. Tarkemmat 
tiedot yhdistyksen taloudesta löytyvät tilinpäätöksestä.

Yhteistyö 
Hyvä Sanoma ry on osallistunut herätysliikkeen yhteisten asioiden hoitamiseen. Yhteisistä 
asioita on sovittu herätysliikkeen valtakunnallisilla neuvottelupäivillä tai Helluntaiseurakun-
tien yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen (HYRY) kokouksissa. Yhteisiä asioita olivat muun 
muassa Juhannuskonferenssin, Syyspäivien ja helluntaiherätyksen strategiatyön tukeminen 
sekä seniorityöntekijöiden huomioimisesta vastaaminen. 
Yhdistys teki monipuolista yhteistyötä sisaryhteisöjen kanssa sekä käytti heidän palvelu-
jaan. Aikamedian kanssa tehtiin yhteistyötä viestinnässä, taloushallintopalvelussa sekä 
erilaisissa materiaalihankkeissa. Aikamedian materiaaleissa yhteistyötä tehtiin erityisesti  
Jees- ja Hyvä Sanoma -lehdissä. Yhdistys käytti Avainmedian ylläpitämää verkkosivupal-
velua sekä markkinoi Avainmedian Usko-TV- ja Tuleuskoon.fi-verkkosivustoja. Iso Kirja (IK) 
-opiston kanssa yhdistys toteutti Kutsumuspolku-koulutuksen sekä valmisteli Käsi kädessä 
-leirit sekä seniorityöntekijöiden virkistyspäivät, jotka molemmat peruttiin koronapande-
mian vuoksi. Yhdistys toteutti verkostopäivänsä IK-opistolla sekä osallistui IK-opiston lap-
si- ja nuorisotyövaliokunnan työskentelyyn sekä Lapsiystävällinen seurakunta -strategian 
valmistelemiseen. Evankelistakoti ry toimii muun muassa yhdistyksen Näkövammaisleirien 
järjestämispaikkana. Lähetysjärjestö Fidan kanssa laajinta yhteistyötä tehtiin Fidan globaa-
likasvatushankkeen kanssa. Hyvä Sanoma ry:n yhteistyö Kristillinen Alkoholisti- ja Narko-
maanityö (KAN) ry:n sekä Elämä ja Valo ry:n kanssa kosketti erityisesti yhdistyksen vankila-
lähetystyötä. Suomen Helluntaikirkon kanssa tehtävä yhteistyö kosketti tiedon jakamisen 
tasolla kaikkia yhdistyksen toimintoja. Keskeisimpiä olivat muun muassa helluntaiherätyk-
sen strategiatyö, viranomaiskontaktit, seurakuntien istuttaminen (Start Up) ja maahanmuut-
tajatyö. Kirkon toimiessa HYRY-yhteisöjen puheenjohtajana ja seurakuntia tiedottavien we-
binaarien kokoajana oli yhteistyö niidenkin vuoksi tiivistä.
Helluntaiseurakuntien yhteisten rekisteröityjen yhteisöjen lisäksi Hyvä Sanoma ry yhteis-
työkumppaneita olivat Jippii-missio ry, XEE - Evankeliointi Elämäntapana ry ja Uskovaiset 
nuoret ry. 

Selvitys yhdistymisestä Suomen Helluntaikirkon kanssa
Hyvä Sanoma ry:n ja Suomen Helluntaikirkon hallitus päättivät käynnistää Hyvä Sanoma 
ry:n hallituksen esityksen pohjalta selvitystyön, jolla kartoitettiin mahdollisuuksia siirtää 
Hyvä Sanoma ry:n toiminta osaksi Suomen Helluntaikirkon toimintaa. Selvitystyötä tekivät 
molemmat toimijat erikseen ja yhdessä. Yhteisessä työryhmässä olivat Hyvä Sanoma ry:n 
puolelta Janne Lahti ja Mika Korkatti ja Helluntaikirkon puolelta Esko Matikainen ja Mika 
Yrjölä. Lisäksi molempien hallituksien puheenjohtajat, Mika Korkatti ja Petri Harjula sekä 
Mika Yrjölä ja Leevi Launonen, kokoontuivat. Hallitusten yhteinen kokous järjestettiin Hel-
singissä 12.8.2020, jonka pohjalta laadittiin esitys periaatepäätöksestä sekä Hyvä Sanoma 
ry:n että Suomen Helluntaikirkon vuosikokouksille.
Hyvä Sanoma ry:n vuosikokouksessa 19.9.2020 esitelty, yhteisesti laadittu, periaatepäätös 
hyväksyttiin. Suomen Helluntaikirkko hyväksyi esityksen, että selvitystyö toimintojen siirtä-
miseksi voi jatkua. Syksyllä selvitystyö ei juurikaan edennyt, vaan odotti Helluntaikirkolle 
valitun uuden 1.1.2021 aloittavan hallituksen järjestäytymistä. 
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Erityistapahtumia
Seurakuntien kanssa järjestettyjen paikallisten ja alueellisten tapahtumien lisäksi yhdistys 
osallistui sekä valtakunnallisten tapahtumien järjestämiseen. Koronan vuoksi Helluntaiherä-
tyksen Juhannuskonferenssi suunniteltiin ja toteutettiin verkkokonferenssina. Hyvä Sanoma 
ry näkyi verkkokonferenssissa muun muassa omalla videollaan. Seurakuntien työntekijöi-
den Syyspäivät toteutettiin Jyväskylän helluntaiseurakunnan isännöimänä etänä. Toimin-
nanjohtaja Janne Lahti osallistui lähetykseen Jyväskylässä käsiteltäessä helluntaiherätyksen 
strategiaa.
Tammikuussa ennen koronapandemiaa kokoontuivat eri kristillisen järjestöjen ja kirkkokun-
tien edustajat keskustelemaan valtakunnallisen mediamission toteuttamisesta. Osallistujat 
tekivät päätöksen suunnittelun käynnistämisestä IRR-TV:n johdolla. 

Seniorityöntekijöiden muistaminen
Seniorityöntekijöille ja heidän puolisoilleen ei voitu koronan vuoksi järjestää perinteisiä 
virkistyspäiviä. Sen sijaan seurakunnissa seniorityöntekijöiden muistamiseksi kerätyillä va-
roilla lähetettiin kaikille Valtter Luodon kirjan Sen Jumala teki - sekä Ristin Voitto- tai Hyvä 
Sanoma -lehden määräaikainen tilaus. Seniorityön yhdyshenkilönä toimi Tapio Sopanen.

Yhdistyksen verkostopäivät
Syyskuussa, koronavaikutuksien ollessa pienimmillään, yhdistys toteutti suunnittelemansa 
verkostotapaamisesta, johon kutsuttiin kaikki yhdistyksen työssä olevat työntekijät ja va-
paaehtoisjohtajat. Vastaavia yhteyspäiviä ei yhdistyksessä ollut järjestetty useisiin vuosiin.
Kaksipäiväiseen tapahtumaan osallistui reilut kolmekymmentä vastuuhenkilöä. Eri toimin-
tasektoreista vastaavien tutustumisen ja yhteistyön rakentamisen lisäksi päivien aikana tu-
tustuttiin yhdistyksen viestintäkarttaan sekä käsiteltiin vapaaehtoistyöntekijöiden tukemis-
ta. Verkostopäivistä tuli erittäin myönteinen palaute, ja niille toivottiin myös jatkoa. 
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Evankeliointi

Yleistä
Kotimaan evankelioinnin koordinaattorina toimi Pekka Perho. Evankelioinnin keskeiset toi-
minnot olivat seurakuntavierailut, aluetyö Hyvä Sanoma -yhteysevankelistojen kautta, Kut-
sumuspolku-koulutus, tapahtuma- ja kampanjaevankeliointi, uusien seurakuntaistutusten 
tukeminen, Base-rukousvälituntitoiminta sekä vankilalähetystyö. Viestintäkanavina käytet-
tiin myös Radio Patmoksen Parasta Suomelle -ohjelmia sekä niiden pohjalta toteutettuja 
podcast-julkaisuja.
Vuosi oli Covid-19-pandemian takia hyvin poikkeuksellinen. Erityishankkeita vuoden aikana 
oli Sijoita Ihmisiin – Evankelioinnin ABC -kurssin kehittäminen, Hyvä Sanoma plus lehti sekä 
Evankeliumi arjessa -verkkovalmennuskurssi. 
Pekka Perhon työkausi päättyi toimintakauden lopussa, 31.12.2020.

Seurakuntavierailut
Pekka Perho toteutti evankelioivia ja kouluttavia seurakuntavierailuja, kiertueita ja tapahtu-
mia yhteistyössä seurakuntien ja alueellisten yhteysevankelistojen kanssa. Seurakuntavie-
railuilla Pekka opetti ja julisti evankeliumia, esitteli yhdistyksen toimintaa sekä tapasi mah-
dollisuuksien mukaan seurakuntien vastuunkantajia, alueellisia yhteysevankelistoja ja muita 
avainhenkilöitä. Koronapandemia keskeytti suurimman osan kokoustoiminnasta keväällä 
2020. Seurakuntavierailut vaihtuivat Evankeliumi arjessa -videosarjan tuottamiseen ja koro-
nateemaisen Hyvä Sanoma pluslehden kasaamiseen, jota jaettiin seurakuntien välityksellä 
kymmeniintuhansiin koteihin. Lehden kokonaispainosmäärä oli 100 000. Seurakuntavierai-
luiden peruuntuessa Pekka Perho oli keväällä kuusi viikkoa lomautettuna.

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 
ehdittiin toteuttaa keväällä muutamia. Covid-19-pandemian myötä yhteysevankelistat siir-
tyivät palvelemaan seurakuntia median ja tilaisuuksien tuottamisessa. Syksyllä oli useita 
koulutuksia suunniteltuna, mutta ne jouduttiin perumaan koronan toisen aallon ja uusien 
kokoontumiskieltojen tähden.
Evankelistapalvelun toimintaa johti koordinaattori Pekka Perho ja aluetiimi. Toimintakau-
den alussa Pohjois-Suomen alueesta vastasi Taneli Halonen, Länsi-Suomen alueesta Tapani 
Tuomi ja Itä-Suomen alueesta Anna-Maija Kalliokoski. Aluejohtajat toimivat evankelioinnin 
koordinaattorin alaisuudessa ja vastasivat alueensa yhteysevankelistojen yhteydenpidosta 
ja työn tukemisesta.
Muutoksia vuoden 2020 aikana: Susanna Hotakainen (Keski-Pohjanmaa) ja Leif Flink (Lap-
pi) siunattiin uusiksi yhteysevankelistoiksi. Taneli Halonen (Lappi) muutti perheineen elo-
kuussa Etiopiaan lähetystyöhön. Merja-Riitta Anttila (Etelä-Pohjanmaa), Hellevi Pasanen 
(Pohjois-Savo), Henry Määttä (Pohjois-Karjala) ja Lasse Hämäläinen (Varsinais-Suomi) siir-
tyivät toimintakauden aikana toisiin tehtäviin.
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Evankelistapalvelun vastuuhenkilöinä toimivat vuonna 2020:
Lapin yhteysevankelista:    Taneli Halonen, elokuusta eteenpäin Leif Flink
Kainuun yhteysevankelista:   Heikki Korppi
Pohjanmaa 1 ja 2 yhteysevankelistat:  Liisa Satokangas ja Seppo Mäkipää
Keski-Pohjanmaan yhteysevankelista:  Susanna Hotakainen
Etelä-Pohjanmaan yhteysevankelista:  Merja-Riitta Anttila
Pohjois-Karjalan yhteysevankelistat:  Anita Keinänen ja Henry Määttä
Pohjois-Savon yhteysevankelista:   Hellevi Pasanen
Etelä-Savon yhteysevankelista:   Anna-Maija Kalliokoski
Kaakkois-Suomen yhteysevankelista:  Pauliina Kuikka
Keski-Suomen yhteysevankelista:   Sirpa Malin (os. Arposuo)
Keski-Suomen ja Pirkanmaan
raja-alueen yhteysevankelista:   Tarmo Suominen 
Hämeen yhteysevankelista:   Teemu Kaski 
Satakunnan yhteysevankelistat:   Tapani Tuomi ja Jarmo Kallio
Varsinais-Suomen yhteysevankelista:  Lasse Hämäläinen
Uudenmaan yhteysevankelista:   Sanna Ryhänen

Evankelistapalvelun koordinaattorina toimii tulevalla toimintakaudella (2021) Anna-Maija 
Kalliokoski.

Base-rukousvälitunnit
Toimintakauden aikana Base-projekti innosti nuoria aloittamaan yhteiskristillisiä Base-ru-
kousvälitunteja omilla kouluillaan. Base-verkosto rohkaisi uskovia nuoria ja innosti heitä 
viemään evankeliumia eteenpäin sanojen, käytännön palvelun ja luovuuden kautta. Pekka 
Perho ja koulutyön koordinaattori Henna Orava johtivat työtä. IK-opiston Nuorisotyövalio-
kunta sekä useampi muu nuorisotyötä tukeva taho olivat mukana levittämässä näkyä.
Base-toimintaa oli keväällä 25:llä eri koululla eri puolella Suomea. Koronapandemian myö-
tä koulut suljettiin, ja suuri osa Base-ryhmistä jäi tauolle. Joillakin paikkakunnilla nuoret 
kokoontuivat Zoom-sovelluksen kautta. 
Ensimmäinen Mega Base -tapahtuma pidettiin tammikuun lopulla Järvenpäässä. Maria 
Jalo (os. Suonpää) koordinoi tapahtumaa yhdessä Pekka Perhon ja tiimin kanssa. Mega 
Base -tapahtumassa olivat mukana Järvenpään Saalem (Helluntaikirkko), Arkki (Vapaakirk-
ko), Station, Overflow-seurakunta, Vineyard Uusimaa ja Hyvä Sanoma ry. 
Syksyllä koulut avautuivat jälleen ja kaksi uutta Base-ryhmää aloitti toiminnan. 
Toimintakauden lopulla sovittiin, että vuonna 2021 Base-projektia pidettäisiin esillä niin 
Youth Celebration -tapahtumassa kuin muissakin suuremmissa nuorten tapahtumissa.
Base-koordinaattorina toimii tulevalla toimintakaudella (2021) Pohjois-Pohjanmaan koulu-
pastori Raino Ojala. Mega Base -tapahtumista vastaa tulevaisuudessa Maria Suonpää.

Kutsumuspolku-koulutus
Keväällä 2020 päättyi ensimmäinen Kutsumuspolku-kurssi. Osa kevään viikonlopuista jou-
duttiin järjestämään etänä Teams-sovelluksen kautta. Kurssilta valmistui 24 oppilasta. Syk-
syllä 2020 käynnistyi toinen Kutsumuspolku-koulutus. Mukaan ilmoittautui 21 oppilasta. 
Koulutus toteutetaan jälleen yhteistyössä Iso Kirja -opiston kanssa. Hyvä Sanoma ry:n vas-
tuu- ja pääopettajana toimi Pekka Perho. Koulutuksen keskiössä ovat evankeliumin eteen-
päin meneminen ja oman palvelupaikan löytäminen. 
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Uusien seurakuntien perustaminen (Start Up)
Hyvä Sanoma ry on mukana Helluntaikirkon Start Up -seurakuntatyöryhmän tapaamisis-
sa. Pekka Perho edusti Hyvä Sanoma ry:tä työryhmässä toimintakauden aikana. Start Up 
-työryhmä syksystä eteenpäin oli läheisesti yhteydessä Joensuun helluntaiseurakunnan ja 
Joensuussa 1.1.2021 toimintansa aloittavan Loft-seurakunnan kanssa. Kutsumuspolku-kou-
lutus oli omalta osaltaan mukana innoittamassa ja tukemassa Loft-seurakunnan syntyä. Osa 
uuden seurakunnan johdosta oli mukana ensimmäisellä Kutsumuspolulla.

Vankilalähetystyö
Vankilatyön koordinaattorina toimi Vesa Rautasaari Saarijärveltä. Palkkatuen päättyessä 
Rautasaaren palkkaus päättyi kesäkuussa. Palkkausta jatkettiin uusien kannattajien voimin 
elokuussa. 
Rautasaari edusti Helluntaiseurakuntien vankilatyötä Rikosseuraamusalan hengellisen työn 
neuvottelukunnassa. Hyvä yhteistyö jatkui myös eri kirkkokuntien muodostamassa Prison 
Fellowship -verkostossa, joka vastaa muun muassa eri kirkkokuntien yhteisestä vankilalä-
hettien koulutukseen. Käytännössä edustukset ja niihin liittyvät palaverit hoidettiin koronan 
vuoksi lähes kokonaan etäyhteyksien avulla.
Valtakunnallista vankilalähetyspäivistä maaliskuussa jouduttiin koronan vuoksi luopumaan. 
Samalla yhteydenpito vankilalähetteihin rajoittui pieniin tapaamisiin sekä etäyhteyksiin. 
Vankilalähettien oman herätysliikkeen koulutukset siirrettiin tulevalle vuodelle. Vankilalähe-
tit vierailivat ja pitivät hengellisiä tilaisuuksia, tapasivat vankeja 26 vankilassa alkuvuodesta 
normaalisti. Koronarajoituksien astuessa voimaan vankilavierailut pysähtyivät käytännössä 
kokonaan.
Joulun aikana jaettiin vankiloihin lahjoitusvarojen avulla tuhat Kultalyhde-joululehteä sekä 
Raamattu Kansalle ry:n lahjoittamia seinäkalentereita sekä kommentaariraamattu jokaiseen 
vankilaan. Kommentaariraamattujen jako jatkuu vuonna 2021. 
Syksyn aikana toteutettiin Vesa Rautasaareen johdolla muutamia seurakuntavierailuja muun 
muassa Kauhavalla, Härmässä, Nivalassa ja Saarijärvellä. Seurakuntavierailuilla kerrottiin, 
miten evankeliumi on muuttanut monien vankien elämää. Samalla annettiin tietoa siitä, 
mitä vankilatyö on ja miten siihen voi osallistua.
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Koulutyö

Yleistä
Helluntaiseurakuntien Koulupalvelun koordinaattorina toimi Henna Orava 50 prosentin 
työajalla. Koulutyöasioita kehitettiin työntekijäkokouksessa, jonka muodostivat koulupas-
torit ja koulutyöntekijät. Vuoden aikana pidettiin yksi työntekijäkokous elokuun koulutus-
päivien yhteydessä ja yksi ylimääräinen ”koronapalaveri”.
Työtekijäkokouksen ”työrukkasena” käytettiin työntekijäkokouksen valtuuttamaa ohjaus-
ryhmää, joka valmisteli työntekijäkokoukset, koulutyön koulutuspäivät sekä ohjasi koulu-
työn kehittämistä ja yhteistyöhankkeita. Koulupalvelun ohjausryhmään kuuluivat Janne 
Lahti, Henna Orava, Raino Ojala, Marjut Lindholm-Holopainen, Merja Mäkinen, Iina Mat-
tila (Fidan uusi globaalikasvatuksen koordinaattori) ja opettajajäsenenä Pauli Uusikylä. Oh-
jausryhmä työsti asioita Teams-palavereissa, joita vuoden aikana pidettiin viisi (10.1., 10.3., 
6.5., 12.8. ja 5.10.).

Alueet ja niiden koulupastorit ja koulutyöntekijät
Pohjois- ja Keski-Pohjanmaa: Raino Ojala
Etelä- ja Keski-Pohjanmaa: Toni Kivistö                                                              
Savo:    Marjut Lindholm-Holopainen
Päijät-Häme:   Marjo Hegli                                                                    
Kaakkois-Suomi:   Pauliina Kuikka (ostopalveluperiaatteella)
Satakunta:    Merja Mäkinen   
Keski-Suomi:   Riikka Siltala 50 prosentin työajalla ja Anniina Jakonen 50
    prosentin työajalla, keväällä ja syksyn lomautettuna.
Pirkanmaa:    Henna Orava 50 prosentin työajalla heinäkuun loppuun asti.
Kainuu & Koillismaa:  Kirsi-Marja Sopanen heinäkuuhun asti, jolloin hän jäi eläkkeelle.
    Hänen tilalleen on valittu Hilde Paco (aloittaa elouussa 2021).  
Uusimaa:    Henna Orava 50 prosentin työajalla elokuun alusta lähtien.
Kanta-Häme:   kouluyhdyshenkilönä toimi Heidi Antinsalo
Pohjois-Karjala:   kouluyhdyshenkilönä toimi Nina Kaasalainen-Palviainen 

Muut alueet
Uudenmaan maakunnallisen koulupastorin hanke eteni yhdeksän seurakunnan yhteisen 
koulupastorin ja koulutyön kehittäjän palkkaamiseen 50 prosentin työajalla. Tehtävään va-
littiin Henna Orava, työsuhde alkoi 1.8.2020. Henna Oravan työnantajana toimii Hyvä Sa-
noma ry. Uudenmaan koulutyötä johtaa alueellinen koulutyötoimikunta ja palkkauksesta 
vastaavat seurakunnat suorittavat osuutensa Hyvä Sanoma ry:lle. 
Henna siirtyi Uudellemaalle Pirkanmaan maakuntaseurakuntien koulutyöstä, joten syksyn 
Pirkanmaa oli ilman alueellista koulutyöntekijää. Tämän lisäksi vielä Lappi ja Varsinais-Suo-
mi olivat ilman alueellista koulupastoria tai yhdyshenkilöä.

Koulutus
Alueellisten koulupastoreiden koulutuksia pidettiin vuoden aikana kaksi. 13.–14.2.2020 
kokoonnuttiin Taulun kartanolle Kankaisiin. Koulutuspäivien teemana oli Fidan globaalikas-
vatus. Toinen koulutus oli 19.–21.8.2020 IK-opistolla Keuruulla. Koulutuspäivien päätee-
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moina olivat etätuntien tekniset valmiudet, sisällöntuottaminen ja globaalikasvatus. Vahvan 
annin syksyn koulutuspäiville toivat näytetunnit, materiaalien ja kokemusten jakaminen ja 
Pekka Perhon vetämä hengellinen osuus.                                       
Henna Orava ja Merja Mäkinen kävivät Fida Health Promotion (FHP) -terveyskasvatuskou-
lutuksen kevään 2020 aikana. Monet koulupastorit osallistuivat myös 29.2.2020 Helsingissä 
pidettyyn Seksuaalikasvatusseminaariin, jonka järjesti Suomen vapaakristillinen neuvosto.

Työn tuloksia
Henna Orava ja Iina Mattila uudistivat koulutyön raportointia. Raportoinnissa yhdistettiin 
eri vierailuaiheet sekä lisättiin määrät tavoitetuista oppilaista ja opettajista lukuvuoden ai-
kana. 
Vuoden 2020 aikana koulupastorit yhdessä seurakuntien kanssa vierailivat 304 koululla ta-
voittaen 23 037 oppilasta ja 1 383 opettajaa tai aikuista. Tulokset jäivät huomattavasti 
edellisiä vuosia pienemmiksi koronan aiheuttamien rajoitusten takia. Keväällä 2020 koulut 
olivat monta kuukautta etäopetuksessa ja osassa kouluista oli vierailukielto lähes koko vuo-
den ajan. Luvut eivät kerro koko totuutta, koska niissä ei näy sähköisten materiaalien kautta 
tavoitetut oppilaat. 
Vuoden aikana sähköisiä materiaaleja ladattiin Koulupalvelun kotisivuilta yli 4 000 kertaa. 
Seurakuntien itsenäisen koulutyön kautta tavoitettiin 51 prosenttia (vuonna 2019 määrä oli 
34 prosenttia) kaikista tavoitetuista. Tämä osoittaa Koulupalvelun strategiassa etenemistä 
oikeaan suuntaan. Strategian tavoitteena on vahvistaa ja varustaa seurakuntia omassa kou-
lutyössään.

Korona ja koulutyö
Koronapandemian alkaessa koulut siirtyivät etäopetukseen, jolloin koulupastorit pitivät 
kriisipalaverinsa 17.3.2020. Seurakuntien yhteistyön koulujen kanssa haluttiin jatkuvan 
poikkeusoloista huolimatta. 
Koulupastorit valmistivat sähköisiä materiaaleja olemassa olevista sekä uusista tunti- ja vie-
railuaiheista (aamunavaukset, Kiitollisuus-tuntikokonaisuudet ylä- ja alakouluille, sähköiset 
pääsiäiskertomukset jne.). Koulupalvelun toiminnalla pyrittiin myös lievittää lasten ja nuor-
ten korona-ahdistusta. Kevään aikana aloitettiin Koulupalvelun Instagram-livelähetykset, 
joita pidettiin kahdeksan. Lähetyksiin osallistui 20-80 nuorta. 
Nopeasta toiminnasta kertoo, että 19.3.2020 lähetimme seurakuntiin Koulupalvelun tie-
dotteen. Tiedotteessa kerrottiin uusista materiaaleista sekä toimintamahdollisuuksista etäi-
petukseen siirtyneiden koulujen kanssa. Huhtikuun alussa Koulupalvelu lähetti tiedotteet 
kouluihin etätuntimahdollisuuksista ja sähköisistä materiaaleista. Etätuntien lisäksi kouluille 
tarjottiin ulkotunteja. Korona-aika tiivisti Koulupalvelun sisäistä yhteistyötä.

Uutta materiaalia
Helluntaiherätystä esittelevien oppituntien tueksi tuotettiin IK-opiston Nuorisotoimintojen 
kanssa kolme lisävideota (usko, kaste ja rukous). Videot valmistuivat loppuvuodesta. Kii-
tollisuus-oppituntien sähköinen materiaali valmistui keväällä. Viljele & Varjele -materiaali 
valmistui vuodenvaihteessa. Päivänavauksia tuotettiin Koulupalvelun verkkosivuille. Koulu-
työssä hyödynnettiin Aikamedia Oy:n tuottamaa Yrittäjyys - siunaus vai kirous -kirjaa. Kirjaa 
lahjoitettiin muun muassa yrittäjien tuella koulujen yrittäjyyskasvatuksen tueksi.

Fidan globaalikasvatus 
Myös globaalikasvatuksen toimintoja sopeutettiin vallitsevaan epidemiatilanteeseen. Vuo-
den aikana tuotettiin nettimateriaalia, joka oli suunniteltu käytettäväksi internetissä itse-
näiseen opiskeluun. Teemoja oli kaksi, joista toinen keskittyi kehitysyhteistyöhön ja toinen 
yhteiseen ihmisyyteen. Toimintapäiväkiertueen tilalla pidettiin yläkoululaisille suunnattu 
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webinaari teemasta nuoret ja vaikuttaminen. Webinaarin tekemiseen osallistui oppilaita 
kolmesta koulusta, ja vieraana oli entinen freestylehiihtäjä Pekka Hyysalo. Webinaaria var-
ten tuotettiin myös videoita, joissa tansanialaiset nuoret kertoivat, miten he vaikuttavat 
omaan yhteisöönsä.
Koulutyöntekijöille pidettiin kaksi koulutusta, helmikuussa ja elokuussa. Uudellamaalla glo-
baalikasvatusta esiteltiin seurakunnille koulutyökoulutuksen yhteydessä. Globaalikasvatus-
tunteja pidettiin perinteisesti luokassa vieraillen, netin kautta etänä ja ulkotunteina. Tunteja 
pidettiin 55 koululla, ja niihin osallistui 3 770 oppilasta ja 225 opettajaa. Koululaiswebinaa-
rin kautta saavutettiin noin 320 oppilasta ja 13 opettajaa.

Verkostot ja näkyvyys
Keski-Suomen koulupastori Anniina Jakonen ja Iina Mattila osallistuivat IK-opiston Lapsi-
työvaliokuntaan, ja Henna Orava osallistui IK-opiston Nuorisotyövaliokuntaan ja -toimikun-
taan. Koulupastoreita oli mukana 20.-22.2.2020 IK-opiston Nuorisotyöseminaarissa, jossa 
haluttiin koulutyötä verkottaa enemmän seurakuntien nuorisotyöhön. Koulupalvelu oli mu-
kana helluntaiherätyksen Lapsiystävällinen seurakunta -strategian luomisessa. Koulutyötä 
esiteltiin Kutsumuspolku-koulutuksessa oleville IK-opistolla16.2.2020.                      
Vuoden aikana julkaistiin Koulupalvelun uutiskirje täydennettynä alueiden omilla terveisillä. 
Koulutyö oli esillä Hyvä Sanoma ry:n sähköisissä uutiskirjeissä, podcast- ja Radio Patmok-
sen Parasta Suomelle -ohjelmissa. Koulutyöstä kerrottiin Aikamedia Oy:n Verso Plus -uutis-
kirjeissä neljä kertaa vuodessa.
Koulupalvelun strategiasta ja roolista kerrottiin 27.10.2020 Keski-Suomen koulutyötoimi-
kunnalle. Koulupalvelu piti esillä Base-rukousvälituntitoimintaa omissa verkostoissaan ja oli 
mukana rohkaisemassa Base-rukousvälituntien pitämisestä vastaavia nuoria.
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Diakonia

Yleistä
Vuosi 2020 oli Hyvä Sanoma ry:n Diakonian toinen toimintavuosi. Sen edeltäjä, Vammais-
palvelu ehti toimia 14 vuotta. Diakonian toimintoja ovat tällä hetkellä: 

•	 valtakunnallinen diakoniatyön kehittämishanke

•	 kuurojen työ

•	 näkövammaistyö

•	 kehitysvammaistyö

•	 EU-ruokajakelu
Hyvä Sanoma ry:n Diakonia tukee helluntaiseurakuntia edistämään kaikille avointa ja syrji-
mätöntä seurakuntaa, joka perustuu ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen. 
Vuonna 2020 jatkettiin Diakonian rakenteiden kehittämistä. Maailmanlaajuinen koronapan-
demia muutti suunnitelmia ja perui tapahtumia. Useimmat tapahtumat ja palaverit voitiin 
pitää etäyhteyksien välityksellä.

Diakonian kehittämishanke
Yhteysdiakonit pitivät diakoniatyön rakenteiden kehittämispäivän Jyväskylässä 22.2.2020. 
Maahanmuuttoviraston erityisasiantuntijana toimiva pastori Tomi Kuosmanen kutsuttiin 
tiimin valmentajaksi. Päivässä syntyi alustava diakoniantyön kehittämissuunnitelma, jota 
työstettiin palavereissa 5.9.2020 ja 6.10.2020 Yhteysdiakoneista muodostettiin myös 3–4 
hengen tiimi, joka tuotti sisältöä ja työsti suunnitelmaa eteenpäin. Kehittämishankkeen 
nimeksi annettiin Hyvällä sydämellä – kohti diakonista seurakuntaa.

Yhteysdiakonit ja teematilaisuudet
Tavoitteena oli nimetä jokaiselle maakunnalle oma yhteysdiakoni. Vuoden 2020 aikana ni-
mitettiin yksi uusi yhteysdiakoni. Vuoden lopussa yhteysdiakoneja oli seitsemän. Lisäksi 
kuuroille nimettiin oma diakoni. Yhteysdiakonien kouluttaminen ja teematilaisuuksien jär-
jestäminen peruuntuivat koronapandemian vuoksi.  

Viestintä
Hyvä Sanoma- ja Ristin Voitto -lehdet sekä Hyvä Sanoma ry:n sähköinen uutiskirje uutisoi-
vat diakonia-aiheisia juttuja. Juhannuskonferenssin peruuntuminen heikensi Hyvä Sanoma 
ry:n Diakonian valtakunnallista näkyvyyttä.

Kuulovammaistyö
Kuulovammaistyön tavoitteina olivat esteettömän kuunteluympäristön saaminen seurakun-
tiin, asenteisiin vaikuttaminen, vertaistuen mahdollistaminen ja tiedon jakaminen. Tarja ja 
Kalevi Marttala ovat tehneet aktiivista vaikuttamistyötä omassa ympäristössään, mutta kuu-
lovammaistyö ei ole lähtenyt vielä laajemmin liikkeelle. 

Näkövammaistyö
Näkövammaistyön tavoitteena oli saavuttaa näkövammaisia evankeliumilla ja tarjota ver-
taistukitoimintaa sekä hengellisiä äänilehtiä ja kirjoja näkövammaisille ja lukemisesteisille. 
Näkövammaistyöstä vastaava työryhmä kokoontui etäyhteyksien välityksellä.
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Äänilehtien ja -kirjojen tuottaminen
Helluntaiherätykseen kuuluvien yhteisöjen julkaisuja tuotettiin näkövammaisille sopivaan 
äänilehtiformaattiin. Osa yhdeksästä lehdestä julkaistiin koneäänisinä ja osa ihmisäänellä 
luettuina. 
Toimintavuoden aikana sovittiin Aikamedia Oy:n kanssa, että Aikamedian kaikista kirjois-
ta tuotetaan koneääniset versiot näkövammaisia varten. Toimintavuoden aikana tuotettiin 
näkövammaisille noin viisi kirjaa. Yhdyshenkilönä ja suunnittelijana toimi näkövammaistyö-
ryhmän jäsen Heikki Ekola.
Äänilehtien ja -kirjojen tuottajaryhmän palaverit pidettiin Zoom-sovelluksen kautta. Lop-
puvuoden palaverissa muistettiin toiminnan merkkivuotta: äänilehtituotanto aloitettiin 30 
vuotta sitten, ja ensimmäinen koneääninen lehti jaettiin 10 vuotta sitten.

Vertaistukitoiminta
Toimintavuonna pidettiin näkövammaisten hengellinen leiri Evankelistakodilla 10.-
14.8.2020. Raamattutunnit piti Keravan helluntaiseurakunnan pastori Jori Asikainen. Pan-
demian vuoksi leirin aikana ei tehty retkiä. Leiritoimikunta piti vuoden aikana palaverinsa 
etänä. Marraskuulle suunniteltu näkövammaisten joululeiri peruttiin.

Tiedotus
Leireistä ilmoitettiin Ristin Voitossa, Näkövammaisten Airuessa sekä muissakin mediois-
sa. Sokeiden viikolla (46) Ristin Voitossa julkaistiin artikkeli näkövammaisuudesta otsikolla 
”Usko antaa voimaa erityiseen elämään”. Artikkeli laadittiin näkövammaistyöryhmän ja lei-
ritoimikunnan jäsenten tuella. 

Kuurojen työ
Tavoitteena oli saavuttaa kuuroja evankeliumilla sekä tarjota vertaistukitoimintaa kuuroille. 

Toimintaa
Naistenpäivät järjestettiin Turussa. Osallistujia oli 15. Marika Jouhki on toiminut kuurojen 
työn diakonina ja käynyt vierailulla Imatran, Helsingin ja Oulun raamattupiireissä ja samalla 
myös seurakunnissa kertomassa työstään. Turun raamattupiiri järjesti miestenleirin Turun 
Kupiluodossa. Mukana oli kymmenen osallistujaa. Oulun, Jyväskylän ja Helsingin alueilla 
haastateltiin vapaaehtoistulkkeja. Osa haastatteluista julkaistiin Hyvä Sanoma ry:n kuurojen 
työn kotisivuilla. 
Perinteiset Kuurojen työn neuvottelupäivät pidettiin keväällä ja syksyllä. Kevään neuvot-
telupäivät peruuntuivat koronatilanteen vuoksi. Syksyn neuvottelupäivät pidettiin Oulussa 
17.10.2020. Juhannuskonferenssi peruuntui muuttui koronatilanteen vuoksi etäkonferens-
siksi. Kuuroille järjestettin kolme tilaisuutta suoratoistoina.

Diakoniakoulutuspäivät 
Hyvä Sanoman ry:n Kuurojen työn ensimmäinen diakoniakoulutus järjestettiin 26.9.2020 
Helsingin Saalem-seurakunnassa. Osallistujia oli 15 henkilöä eri puolilta Suomea: Oulusta, 
Jyväskylästä, Tampereelta ja Helsingin alueelta. Aiheina olivat  muun muassa diakoniatyön 
arvot, diakonian periaatteet ja perhetyö. Kouluttajana toimi Hyvä Sanoma ry:n kehitysvam-
maistyön vastaava Marjukka Anttila. 

Kehitysvammatyö
Tavoitteena oli saavuttaa kehitysvammaisia evankeliumilla sekä tarjota vertaistukitoimintaa 
uskoville nuorille ja aikuisille kehitysvammaisille. Kehitysvammatyöryhmä kokoontui vuon-
na 2020 kaksi kertaa.
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Käsi kädessä -työ
Käsi kädessä -tilaisuuksia järjestettiin alkuvuodesta Turussa, Helsingissä, Lahdessa ja Por-
voossa. Koronapandemia katkaisi tilaisuuksien järjestämisen keväällä ja uudestaan lop-
pusyksystä. Valtakunnallinen Käsi Kädessä -jumalanpalvelus oli tarkoitus järjestää Porvoos-
sa, mutta se päätettiin siirtää vuodella eteenpäin. 
Kehitysvammatyöryhmä on tilannut postikortteja myytäväksi Käsi Kädessä -tilaisuuksissa ja 
-leireillä. 

Kehitysvammaisten leirityö
Kehitysvammaisten leirit peruttiin koronapandemian vuoksi. 

EU-ruokajakelu
Hyvä Sanoma ry toimii EU-ruokajaosta vastaavan Ruokaviraston kumppaniorganisaationa. 
Yhdistys on hyväksytty vähävaraisten EU-ruoka-avun toimenpideohjelmaan vuosille 2017–
2021. Hyvä Sanoma ry:n EU-ruokajaon koordinaattorina toimi Vuokko Hautala Seinäjoelta.
Vuonna 2020 yhdistyksen jakeluorganisaatiossa oli 34 seurakuntaa ja yhdistystä. Elintar-
vikkeita vastaanotettiin 130 402 kiloa, ja tuotteita jaettiin 140 303 kiloa, joista paketteina  
20 036 kappaletta ja aterioita valmistettiin 173 kappaletta. Elintarvikeavulla tavoitettiin ar-
vion mukaan 24 339 henkilöä. EU-ruoka kattoi noin 12 prosenttia seurakuntien jakamasta 
elintarvikeavusta. 
Ruoka-avustus annettiin kaikille, jotka tulivat kassin noutamaan. Ruoka-apua hakevan ta-
pahtumaan saapuminen ja jonoon asettuminen katsottiin täyttävän avoimen jakelun valin-
takriteerit. Poikkeuksellinen vuosi pandemiatilanteen takia muutti ruokajakelun käytäntöjä. 
Jakelupisteet järjestivät valmiiksi pakattujen ruokakassien jakelun ulkotiloissa. Myös kotiin 
toimitukset lisääntyivät.
Aiemmin seurakunnat järjestivät jakelun yhteyteen muun muassa lounas- ja hartaushetkiä, 
tiedottivat seurakunnan tapahtumista ja kaupungin sosiaalipalveluista. Koronapandemiasta 
johtuen näin ei voitu toimia. Lähes jokainen jakelupiste raportoi lisääntyneestä ruoka-avun 
tarpeesta ja sen kasvavasta merkityksestä avunsaajille.


