Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikertomus 2018
Yleiskatsaus
Vuosi 2018 oli Hiljaisuuden Ystävät ry:lle uudistumisen aikaa. Vuosikokous toi yhdistyksen
hallitukseen sukupolvenvaihdoksen. Jo pitkään tehty hyvä työ ja kriisiaikojen rohkeat
päätökset alkoivat kantaa hedelmää.
Edellisenä vuonna saavutettu talouden käännös parempaan päin vahvistui. Jäsenistö kasvoi
maltillisesti samoin kuin lehden painosmäärä. Yhdistys oli haluttu yhteistyökumppani
kirkollisissa verkostoissa. Koulutuksessa katse kääntyi tulevaan.
Kokonaisuudessaan tämä vahvisti käsitystä siitä, että yhdistyksen perustehtävä vaalia
kristillistä spiritualiteettia tässä ajassa sekä arvot: usko Kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloon,
vieraanvaraisuus, luotettavuus ja ystävyys luomakunnan kanssa puhuttelevat laajalti.

Resurssit
Henkilöstö ja hallinto
Hiljaisuuden Ystävät ry:n toiminnanjohtajana toimi Mika K T Pajunen. Kyseessä oli samalla
sekä Pajusen ensimmäinen että ensimmäinen kokonainen vuosi vakituisella osa-aikaisella
(80%) toiminnanjohtajalla. Osa-aikaisuuden toteutuminen oli kuitenkin osittaista ja
toiminnanjohtajalla oli vuoden lopussa kuukauden verran tällä osa-aikaisuudella kertyneitä
ylitöitä.
Ylityökertymä selittyy suhteellisen työmäärän laskun (osa-aikaisuus) lisäksi myös todellisen
työmäärän kasvulla. Taloushallinnonpalveluiden siirto ja uudistuneet järjestelyt merkitsivät
muun muassa sitä, että toiminnanjohtaja oli aiempaa enemmän mukana yhdistyksen
jokapäiväisen talouden hoitamisessa, josta edellinen tilitoimisto oli kantanut aiemmin
enemmän vastuuta.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa. Hallituksen puheenjohtajana
toimi kevätkaudella Tuula Sääksi ja muina jäseninä Juha Tanska (varapuheenjohtaja), Saija
Kronqvist, Marjatta Malmberg, Eivor Pitkänen, Panu Pihkala ja Tiina Reinikainen sekä
varajäseninä Seppo Laakso ja Topi Haarlaa.
Vuosikokouksessa 31.5.2018 valittiin uusi hallitus, jonka puheenjohtajaksi tuli Mari Leppänen
sekä muiksi jäseniksi Panu Pihkala (varapuheenjohtaja), Susanna Erätuli, Taneli Heikka, Saija
Kronqvist, Seppo Laakso, Tiina Reinikainen sekä varajäseniksi Topi Haarlaa ja Jyrki Koivisto.
Hallituksen vaihdon yhteydessä kiitettiin väistyvää hallitusta ja sen puheenjohtajaa Tuula
Sääkseä, joka oli kaitsenut yhdistyksen poikkeuksellisen kriisiajan läpi. Uusi hallitus toi
mukanaan selvän sukupolvenvaihdoksen, jossa ehkä ensimmäistä kertaa yhdistyksen
historiassa hallituksen enemmistön muodostivat alle 50-vuotiaat puheenjohtaja Leppäsen
ollessa hänet valittaessa alle 40 vuotta. Hallitus panosti vuoden aikana siirtymävaiheen
mahdollisimman hyvään hoitamiseen ja pitkän linjan strategiseen työskentelyyn.

Hallitus keskitti vuoden aikana paljon voimavaroja yhdistyksen talouden strategiseen
suunnitteluun ja kehittämiseen. Talouden suurissa linjoissa ja tärkeissä yksityiskohdissa
apuna toimi edelleen yhdistyksen palkkiotoiminen talouskonsultti Lauri Haavisto.
Talous toiminnan mahdollistajana
Yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kanssa jatkui ja vakiintui
uuden toistaiseksi voimassa olevan yhteistyösopimuksen solmimisen myötä. Sopimuksessa
määritellään yhteistyön alaksi seurakuntien jumalanpalveluselämän ja hengellisen elämän
tukeminen ja kehittäminen. Sen sisältöjä tarkistetaan vuotuisissa rahoitus- ja
yhteistyöneuvottelussa.
Vuonna 2018 Kirkkohallitus jatkoi yhdistyksen työn tukemista 5000€ avustuksella.
Luterilaisen kirkon pääasiallinen tuki muodostui kuitenkin edelleen suomenkielisissä
seurakunnissa kerättävän hiippakunnallisen kolehdin myötä.
Vuoden 2018 kolehtituotto 77 289,95€ ei yltänyt vuoden 2017 ennätystuottoon, mutta oli
silti edelleen erittäin hyvä. Tämä selittynee pitkälti sillä, että edellisenä vuonna monet
yhdistyksen jäsenet kanavoivat hätäapuaan yhdistykselle valtakunnallisen kolehdin kautta,
joka muodostui sen johdosta ennätyskorkeaksi. Vuonna 2018 tämä ylimääräinen apu lienee
alkanut tasaantua.
Valtaosa vuoden 2018 kolehdista tuli kirkkohallituksen myöntämästä hiippakunnallisesta
kolehdista suomenkielisissä seurakunnissa 6.5.2018. Tämä valtakunnallinen kolehti on
yhdistyksen suurin yksittäinen tulonlähde, josta riippuvaisuus aiheuttaa tietyn
epävarmuustekijän yhdistyksen toiminnan ja talouden pitkän aikavälin suunnittelulle.
Lyhyellä aikavälillä yhdistyksen tulevaisuus on kuitenkin turvattu, sillä kirkkohallituksen
täysistunto myönsi yhdistyksellemme kolehtisunnuntain myös vuodelle 2019.
Kolehti- ja jäsenmaksukertymä 2009-2018
vuosi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

kolehtituotto €
24 604
24 542
58 430
17 709
74 803
71 147
68 565
21 473
87 391
77 290

jäsenmaksutuotto €
25 965
27 751
28 919
31 494
31 371
33 670
31 166
29 805
36 100
37 998

yhteensä €
50 569
52 293
87 349
49 203
106 174
104 817
99 731
51 278
123 491
115 288

Yhdistyksen kirjanpidosta, maksuliikenteestä ja jäsenrekisteristä vastasi Rantalainen Oy
Uusimaan Järvenpään toimipiste. Vaikka talouspalveluiden siirto edelliseltä tilitoimistolta
Rantalaiselle tapahtui jo syksyllä 2017, ei vielä vuonna 2018 päästy nauttimaan siirron
suunnitelluista hyödyistä. Vuoden 2018 jäsenlaskutus ei onnistunut tyydyttävällä tavalla ja
yhdistys hakee Rantalaiselta edelleen korvausta tässä tapahtuneista virheistä. Tästä johtuen
taloushallintopalveluissa ei saavutettu sille vuoden 2018 talousarviossa asetettuja tavoitteita.
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Yhdistyksellä ei ollut erillistä toimistoa vaan se vuokrasi Toiminimi Liina Pajuselta arkiston ja
kirjaston säilytyspalvelua toiminnanjohtajan kotitoimiston yhteydessä. Tämä johti
huomattavaan säästöön vuokrakuluissa aiempiin vuosiin verrattuina. Toisaalta
vuokrakuluissa saadut säästöt kuluivat pitkälti kasvaneisiin matkakuluihin, mikä puolestaan
takasi yhdistyksen laajemman läsnäolon jäsenistönsä parissa ja erilaisissa
yhteistyöverkostoissa.
Tämän lisäksi yhdistys on saanut edelleen käyttää Helsingin hiippakunnan tuomiokapitulin
istuntosalia hallituksen kokouksiin ja Anglikaanisen kirkon Suomessa työhuonetta Agricolan
kirkon yhteydessä Helsingissä toiminnanjohtajan satunnaisiin työtapaamisiin ja
toimistotyöhön kumpaakin korvauksetta.
Jäsenistö
vuosi
jäsentä,
joista hlö
yhteisö

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
1059 1070 1084 1182 1231 1236 1259 1269 1158
1146
12

2018
1215
1199
16

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden 2018 aikana 53 henkilö- ja neljällä yhteisöjäsenellä.
Tämä vastaa 4,6% kasvua henkilöjäsenissä ja 33% yhteisöjäsenissä. Jäsenistö on näin hyvällä
kasvu-uralla.
Jäsenmäärän kasvu selittyy yhdistyksen uusiutumisen ohella sinnikkäällä työllä jäsenistön
ylläpitämiseksi. Vuoden aikana ei erotettu jäseniä maksamattomien laskujen vuoksi, vaan
pyrittiin tavoittamaan laskunsa maksamatta jättäneet ja saada heidät säilyttämään
jäsenyytensä ja hoitamaan siihen kuuluvat velvoitteensa. Omaksutun linjan työläydestä
huolimatta tämä aktiivinen karhuamispolitiikka johti yhdistyksen lähimenneisyyden
suurimpaan jäsenmaksutuottoon.
Uusia jäseniä saatiin yhdistyksen verkkosivujen kautta sekä eri tilaisuuksien kuten Papiston
päivien yhteydessä, jossa yhdistys piti hiljaista huonetta.

Perustoiminta
Vuosikokous pidettiin Aleksanterinkirkon kryptassa Tampereella 31.5.2018.
Vuosikokoukseen otti osaa 16 jäsentä. Puheenjohtajana toimi Jussi Holopainen ja sihteerinä
toiminnanjohtaja. Vuosikokouksessa valittiin uusi hallitus.
Koulutus
Yhdistys järjesti vuonna 2018 seuraavat kirkon koulutuskalenterissa julkaistut koulutukset:
1. Retriitinohjaajakoulutus Ilkossa 15.-17.1. ja 10.-12.4.
2. Retriitinohjaajakoulutus Joutenlammin kurssikeskuksessa 13.-15.3., 15.-17.5. ja 25.-27.9.
3. Hengellisen ohjauksen päivä Turun Kristillisellä Opistolla 11.4.
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Retriitinohjaajakoulutuksissa kouluttajina toimivat Ilkossa Liisa Erkiö ja Tapio Koivu sekä
Joutenlammilla Anu Ylitolonen ja Petri Karttunen. Kokeneiden retriitinohjaajien ja
retriitinohjaajakouluttajien käyttö yhdistyksen palkkiotoimisina kouluttajina on
osoittautunut erinomaiseksi järjestelyksi, joka osallistaa ja tuo esiin yhdistyksen jäsenten
parasta osaamista. Koulutukset ovat myös saaneet osallistujilta kerätyssä palautteessa
kiitosta, jonka ansaitsevat ennen kaikkea kouluttajat.
Vuodelle 2018 suunnitellut lyhyet Lectio Divina (1op) ja Syvemmälle rukoukseen (1op) koulutukset eivät toteutuneet vähäisen ilmoittautumismäärän vuoksi. Samasta syystä jäi
toteutumatta myös Helsingin hiippakunnan suunnittelema Hengellisen ohjauksen pitempi
koulutus (5op), jossa yhdistyksemme oli tarkoitus olla yhteistyökumppanina mukana.
Vuoden aikana koettiin kuitenkin käänne parempaan suuntaan, kun yhdistyksemme otti
vastatakseen Hengellisen ohjauksen pitkän koulutuksen järjestämisestä valtakunnallisesti
vuonna 2019. Koulutukseen ilmoittautuminen oli valtavan suosittua ja sitä varten päätettiin
perustaa kaksi ryhmää, joista toinen suunnataan erityisesti pääkaupunkiseutulaisille ja toinen
muualta Suomesta tuleville.
Toinen osoitus yhdistyksen koulutusten kysynnästä syntyi vuoden aikana suunnitellun
Hiljaisuuden joogan ohjaus -koulutuksen myötä, johon on myös ilmoittautunut vuodelle 2019
osallistujia kahden ryhmän verran. Hiljaisuuden jooga on yhdistyksemme jäsenen
sairaalapappi Heli Harjunpään luoma kristillinen joogalaji, joka palvelee hiljaisuuden viljelyä.
Toiminnanjohtaja ja Harjunpää vetivät osin tältä pohjalta oman kanavan Turun
arkkihiippakunnan kirkkoherrojen ja viestijöiden päivässä Porissa 26.9. sekä toteuttivat
yhteistyössä Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistyksen (TYT), Diakoniaammattikorkeakoulun opiskelijakunta O'Diakon ja Helsingin Diakonissalaitoksen (HDL)
kanssa ”Hiljaisuus kirkon työssä” -koulutuspäivän Helsingin Diakonissalaitoksen kirkolla
Helsingissä 10.11.
Näiden lisäksi toiminnanjohtaja osallistui myös muihin yhden päivän erilliskoulutuksiin,
joihin lukeutuivat hengellisen ohjauksen päivät Joensuussa 29.1. ja Turussa 11.4. sekä
Meditatiivisen marraskuun päivä Kuopiossa 11.11. ja Päijät-Hämeen hiljaisuuden ystävien
tapaaminen Lahdessa 27.9.
Uusien koulutusten suunnittelu sekä lisäryhmien perustaminen vuoden 2019 koulutuksiin
kuluttivat huomattavasti voimavaroja, mutta avasivat uusia uria yhdistyksen tulevaan
toimintaan.
Muu toiminta ja verkostot
Yhdistys toteutti yhteistyössä Kirkkohallituksen sekä Helsingin Diakonissalaitoksen kanssa
Ekopaasto-kampanjan hiljaisuuden retriitin Heponiemen hiljaisuudenkeskuksessa 2.-4.3.
Retriitin vetivät eri rooleissa järjestäjiksi kutsutut yhdistyksemme jäsenet Panu Pihkala
(ympäristötunteiden käsittelyn asiantuntija), Ulla Oinonen (Kirkkohallitus) ja Mika K T
Pajunen (HYS). Kyseessä oli uusi avaus niin Ekopaasto-kampanjalle kuin yhdistyksellekin.
Retriitin virikepuheista ja sisällöllisestä suunnittelusta vastasi pitkälti hallituksemme jäsen
Panu Pihkala, jonka työ luomakunnan ystävänä sai vuoden aikana laajalti tunnustusta myös
muun muassa Kansanvalistusseuran vuoden 2018 Sivistyspalkinnon muodossa.
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Ekopaasto-kampanjan retriitin jatkuvuus koki kuitenkin kolauksen keväällä saatujen uutisten
myötä, kun HDL ilmoitti lakkauttavansa Heponiemen hiljaisuudenkeskuksen toiminnan.
Heponiemen lakkauttamisuutiset tuottivat ahdistusta ja pahaa mieltä monien hiljaisuuden
ystävien parissa sekä kysymyksiä retriittiliikkeen tulevaisuudesta. Monien mielikuvissa
yhdistyksemme ja Heponiemen toiminta sekoittuivat toisiinsa.
Yhdistyksemme kanavoi jossakin määrin Heponiemen lopettamiseen liittyvää keskustelua
Facebook-sivuillaan ja kävi keskustelua monien tahojen kanssa hiljaisuuden liikkeen
tulevaisuudesta. Yhdistyksen toiminnan kannalta välitön toimenpide oli uusien tilojen
löytäminen Heponiemeen suunnitteilla oleville koulutuksille.
Toiminnanjohtaja ja uusi puheenjohtaja kävivät kesällä keskusteluja tulevaisuudesta muun
muassa HDL:n ja Jamilahden kansanopiston kanssa, jonka lisäksi toiminnanjohtaja vieraili
Metropoliitta Ambrosiuksen luona Kulttuurikeskus Sofiassa.
Käytyjen keskustelujen pohjalta oli selvää, että HDL haluaa edelleen tukea hiljaisuutta, mutta
etsii uusia muotoja tämän toteuttamiseen. Näihin lukeutui muun muassa edellä esitelty
kirkonalan opiskelijoiden koulutuspäivä. Samoin yhdistyksen ja Kulttuurikeskus Sofian
välinen yhteistyö on vahvistunut entisestään.
Heponiemen kiinteistöjen tulevaisuus oli vuoden 2018 lopulla avoinna. Yhdistyksemme auttoi
jättämään jäähyväiset Heponiemen hiljaisuudenkeskukselle sen kiitosjuhlassa 23.9., jossa
toiminnanjohtaja toimi päätöspalveluksen liturgina.
Uusia alkuja syntyi puolestaan liturgisen konsultoinnin alalla, jossa toiminnanjohtaja kirjoitti
teologisen taustaselvityksen Liedon harmaakivikirkon remontin tarpeisiin ja kävi kertomassa
tästä kahdessa Liedon kirkossa järjestetyssä tilaisuudessa. Konsultointi sai myös
mediahuomiota eri lehdissä, jonka lisäksi Kirkon koulutuskeskus pyysi luvan käyttää
taustaselvitystä omassa jumalanpalvelusopetuksessaan.
Yhdistyksen keskeisinä verkostoina toimivat luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämän ja
spiritualiteetin asiantuntijoiden verkostot, jota kautta moni työ ja toiminta kanavoitui.
Asiantuntijakontaktien lisäksi hyviä suhteita ylläpidettiin ja kehitettiin myös
tuomiokapitulien ja kirkon johdon kanssa. Toiminnanjohtaja muun muassa avusti arkkipiispa
Tapio Luomaa hänen sosiaalisen median torstairukouksiensa julkaisemisessa.
Luterilaisen kirkon lisäksi kehitettiin yhteyksiä ekumeenisiin kumppaneihin. Yhdistyksemme
on Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) kumppanuusjärjestö. Toiminnanjohtajalla on
ekumeenisessa neuvostossa kaksoisrooli yhdistyksen edustajan lisäksi Anglikaanisen kirkon
Suomessa edustajana, jossa roolissa hän toimi SEN:n kevätkokouksen puheenjohtajana ja
valittiin syyskokouksessa neuvoston hallitukseen ensimmäisenä anglikaanien edustajana.
Yhteydet Suomen ortodoksisen kirkon eri toimijoihin vahvistuivat toimintavuoden aikana.
Toiminnanjohtaja otti osaa luterilais-katoliseen dominikaaniseen pyhiinvaellukseen Italiaan
toukokuussa sekä vieraili Tampereen hiippakunnan teologisen reflektion ryhmän kanssa
Suomen Vapaakirkon ylläpitämässä ViaDia Pirkanmaan toimintakeskuksessa ja antoi
haastattelun Vapaakirkon äänenkannattajalle Suomen Viikkolehdelle.
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Yhdistyksemme oli muutoinkin haluttu yhteistyökumppani ja yhteistyöstä käytiin
keskusteluja muun muassa Suomen Pipliaseuran ja Fokus ry:n kanssa. Yhdistys piti kutsusta
hiljaista huonetta Papiston päivillä Finlandia-talossa Helsingissä 3.-4.10.

Säännöllisten verkostojen yhteenveto:
1. Pysyvät verkostot
a. Alueelliset – Pääkaupunkiseutu
- Helsingin hiippakunnan hengellisen ohjauksen ohjausryhmä HOO n. 3-5
kokoontumista/v
b. Valtakunnalliset
- Hiippakuntien ja keskushallinnon jumalanpalvelus- ja spiritualiteettiverkosto 2/v
- Hiljaisten talojen väen kokoontumiset 1/v
- Suomen Ekumeeninen Neuvosto 2/v
c. Kansainväliset
- Yhdistys on aiemmin ottanut osaa eurooppalaisen Spiritual Directors in Europe- sekä
ruotsalaisen Kompass Föreningen -järjestöjen kokouksiin, mutta vuosi 2018 ei
tarjonnut mahdollisuutta näihin osallistumiseen.
2. Vuorovuosin toistuvat verkostot
- Pysäkki-hengellisen elämän päivien työryhmä
- Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivien työryhmä

Viestintä
Yhdistys viesti julkaisemansa Hiljaisuuden Ystävät -lehden, verkkosivujen sekä ”Hiljaisuuden
ystävät” -Facebook-ryhmän kautta ja osallistui oman alansa keskusteluun muissa medioissa.
Hiljaisuuden Ystävät -lehti
Hiljaisuuden Ystävät –lehti ilmestyi vuonna 2018 maalis-, kesä-, loka- ja joulukuussa yhteensä
4 kertaa. Lehden palkkiotoimisena toimitussihteerinä toimi Johanna Tanska, taitosta vastasi
Erkki Kiiski ja lehden paino oli Newprint Oy.
Lehti toteutti yhdistyksen perustehtävää vaalia kristillistä spiritualiteettia tässä ajassa.
Samalla se toimi yhdistyksen toiminnan käyntikorttina erilaisissa tapahtumissa ja
tilaisuuksissa. Lehteä myytiin ja jaettiin muun muassa erilaisissa koulutuksissa,
neuvottelupäivillä ja messuilla ja niitä oli luettavana retriittitaloissa.
Lehdellä oli vuoden lopussa 44 erillistilausta. Tämän lisäksi lehti toimitettiin kaikille
yhdistyksen henkilöjäsenille (1199) sekä kolme kappaletta kutakin numeroa yhteisöjäsenille
(16). Tämä merkitsi vuoden lopun jakelutasolla 1335 postitse toimitettua kappaletta. Kasvua
vuoden alun postitettavasta painostarpeesta oli näin yli 100 kappaleen verran, mikä
merkitsee noin 9% kasvua.
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Lehden painosmäärä vaihteli yhdistyksen tarpeen mukaan seuraavasti:
1/2018 Itä
1700 kpl
2/2018 Kauneus
1500 kpl
3/2018 Suru
2000 kpl
4/2018 Länsi
1700 kpl
Tämä merkitsi keskimääräistä 1725 kappaleen painosta.
Aiemmin vakiintuneesta 1500 kappaleesta suuremmat painokset selittyivät seuraavista
syistä: Numerossa 1/2018 oli tuolloin vielä uuden toiminnanjohtajan haastattelu, joka toimi
hyvänä esittelynä erilaisissa tilanteissa. Numero 3/2018 piti sisällään arkkipiispa emeritus
Kari Mäkisen ensimmäisen laajemman haastattelun hänen eläköitymisensä jälkeen, jonka
lisäksi numeroa myytiin seurakunnille sururyhmiä varten. Vuoden viimeisen numeron
kohdalla taas vaikutti yhdistyksen kasvun myötä syntynyt suurempi postitustarve.
Muut mediat ja sosiaalinen media
Yhdistyksen muissa medioissa vuonna 2017 saama positiivinen julkisuus jatkui, mutta
keskittyi pääasiassa alkuvuoteen 2018. Vielä tuolloin uudesta toiminnanjohtajasta julkaistiin
henkilöhaastattelu Askel-lehdessä 1/2018. Mahdollisesti ekopaastoretriitin innoittamana
Anna-lehti julkaisi helmikuussa verkkojutun hiljentymisestä, jossa oli linkki yhdistyksen
kotisivuille. Myös vapaakirkollinen Suomen Viikkolehti haastatteli toiminnanjohtajaa
retriitteihin liittyen ja oululainen luterilaisten seurakuntien Rauhan Tervehdys paastonaikaan
liittyen.
Lehtihaastattelujen lisäksi toiminnanjohtaja teki neljä YLE1:n radion iltahartautta, joiden ote
oli kevyen kontemplatiivinen. Syksyllä Askel-lehden toimitus kutsui toiminnanjohtajan
vieraakseen suunnittelemaan tulevaa yhteistyötä.
Yhdistyksen omat verkkosivut tarjosivat vaivattoman näyteikkunan yhdistyksen toimintaan
sekä käyttöliittymän, jota kautta saattoi liittyä yhdistyksen jäseneksi. Verkkosivuihin tehtiin
vuonna 2018 pieniä päivityksiä. Kyseessä oli lähinnä uusien sisältöjen tuominen yhdistyksen
kolehtipyhään ja hiljaisen huoneen jumalanpalvelukseen liittyen sekä toiminnanjohtajan
esittely ja EU-säädösten mukaisen rekisteri- ja tietosuojaselosteen (GDPR) lisääminen.
Kotisivujen kalenteri toimi edelleen kaikkea hiljaisuuden toimintaa kokoavana palveluna.
Kalenteria päivitettiin osittain vapaaehtoisvoimin, josta oli yhdistykselle suuresti hyötyä.
Kotisivujen blogissa julkaistiin myös jäsenten kirjoituksia, jotka ohjasivat eri tavoin
hiljaisuuden pariin.
Verkkosivujen ohella ”Hiljaisuuden ystävät” -Facebook-ryhmä mahdollisti tutustumisen
yhdistyksen toimintaan sekä hiljaisuuden liikkeeseen laajemmin. FB-ryhmässä ilmoitettiin,
mainostettiin ja käytiin keskustelua erilaisista hiljaisuuden kysymyksistä ja tapahtumista.
Ryhmään kuului vuonna 2018 vajaa kaksi kertaa enemmän jäseniä kuin yhdistykseen itseensä
eli noin 4000 jäsentä. Tämä tarjoaa merkittävän potentiaalin yhdistyksen jäsenkunnalle.
Sosiaalinen media yhdenvertaistaa jäsenten ja muiden kiinnostuneiden osallistumista ja
tavoittaa uudenlaista osallistujakuntaa. Yhdistyksen haasteena on sosiaalisen median
laajempi haltuun ottaminen muunkin kuin Facebookin osalta.
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Strategian toteutumisen arvio
1. Vahvistamme hengellistä ohjausta osana kirkon elämää.
Hengellinen ohjaus läpäisee yhdistyksemme kaikkea toimintaa. Koulutukset antavat siihen
välineitä ja erilaiset tapahtumat sekä lehti tukevat hengellisiä ohjaajia tehtävässään.
Tämän lisäksi vuonna 2018 oli nähtävissä selvä taite kiinnostuksessa hengellistä ohjausta
kohtaan. Vaikka vuodelle suunniteltu koulutus ei toteutunut, saavutti vuonna 2019 alkamaan
suunniteltu kolmen vuoden hengellisen ohjauksen koulutus suuren suosion. Monelta taholta
kuului muutoinkin viestiä siitä, että hengelliselle ohjaukselle tai ainakin sen koulutukselle on
nyt kysyntää.
Yhdistyksen suurin haaste on nyt siinä, miten tähän kysyntään voidaan vastata yhdessä
seurakuntien ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.
2. Vahvistamme yksityisen rukouselämän ja jumalanpalveluksen vuorovaikutusta.
Yhdistys otti verkostojensa kautta säännöllisesti osaa jumalanpalveluksen ja spiritualiteetin
alalla käytävään keskusteluun ja tuki näiden välistä vuorovaikutusta koulutustensa ja
aineistojensa kautta. Spiritualiteetin ja jumalanpalveluselämän tiivis vuorovaikutus toteutui
myös yhdistyksen Kirkkohallituksen kanssa solmimassa yhteistyösopimuksessa ja todentui
Liedon kirkon remontin teologisessa konsultaatiossa, jossa haettiin tilan mahdollisuuksia
molempien tukemiseksi. Ekopaasto-retriitti tarjosi mahdollisuuksia ympäristötunteiden
käsittelyyn hiljaisuuden ja jumalanpalveluksen kontekstissa.
3. Kehitämme malleja tarjota rukoushiljaisuutta vastaukseksi hengelliseen etsintään.
Yhdistys tarjosi koulutuksissaan ja viestinnässään erilaisia malleja ja mahdollisuuksia
meditatiiviselle rukoukselle.
Uutena avauksena vuonna 2018 syntyivät ekopaasto-retriitti sekä liturginen konsultointi.
Samalla kehitettiin vuonna 2019 alkavaa hiljaisuuden joogan ohjaus -koulutusta sekä pitkää
kolmivuotista hengellisen ohjauksen koulutusta. Kehitystyötä tehtiin myös
verkkohengellisyyden saralla niin ekopaastoretriitin kuin Pipliaseuran kanssa tehtävän
yhteistyön kohdalla.
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