Hiljaisuuden Ystävät ry:n vuosikertomus 2019
Yleiskatsaus
Vuosi 2019 oli Hiljaisuuden Ystävät ry:lle voimakasta kasvun aikaa. Kasvu näkyi niin
jäsenistön määrässä kuin koulutusten suosiossa sekä toiminnan ja talouden kasvussa.
Yhdistyksemme oli edelleen haluttu yhteistyökumppani kirkollisissa verkostoissa.
Vuoden aikana vahvistui tarve vastuullisen kasvun linjojen luomiselle. Perustaa vastuulliselle
kasvulle luotiin muun muassa päätöksillä käynnistää pienimuotoinen vastuullinen
sijoittaminen, panostamalla viestintään, perustamalla Hiljaisuuden jooga -verkosto
yhdistyksen yhteyteen sekä tutkimalla vastaavien verkostorakenteiden luomista hengellisen
ohjauksen, luontohengellisyyden ja pyhiinvaellusten tarpeisiin; sekä tutkimalla
mahdollisuutta strategiseen kumppanuuteen etenkin työvoiman jakamisessa yhdessä
Karjalan Evankelinen seura ry:n kanssa.
Vuoden aikana kävi myös ilmeiseksi, että yhdistyksen perustehtävä vaalia kristillistä
spiritualiteettia tässä ajassa sekä arvot: usko Kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloon,
vieraanvaraisuus, luotettavuus ja ystävyys luomakunnan kanssa ovat uudella tavalla
ajankohtaisia ja puhuttelevat laajenevaa ja monimuotoistuvaa joukkoa tämän ajan ihmisiä.
Oleelliseksi kysymykseksi tällöin nousee tälle ajalle sopivien tapojen ja kanavien löytäminen
kristillisen rukoushiljaisuuden asian edistämiselle.

Resurssit
Henkilöstö ja hallinto
Hiljaisuuden Ystävät ry:n toiminnanjohtajana toimi Mika K T Pajunen. Kyseessä oli Pajusen
toinen kokonainen vuosi vakituisena osa-aikaisena toiminnanjohtajana. Osa-aikaisuuden aste
oli keskimäärin 80%, poikkeuksena maalis-toukokuu ja syys-marraskuu 100% sekä kesäkuu
ja joulukuu 20%. Syynä osa-aikaisuuden väliaikaiseen muuttamiseen oli Kirkon
tutkimuskeskuksen apuraha, jonka vastaanottaminen edellytti pienempää osa-aikaisuutta
apurahajaksojen aikana. Toiminnanjohtaja teki töitä pääosin kotitoimistostaan käsin
poikkeuksena tammikuu ja joulukuu, jotka hän hoiti etänä Etelä-Ranskasta käsin. Vuoden
aikana ei pystytty purkamaan jo edellisenä kautena syntynyttä ylityökertymää, jota oli
vuoden lopulla 19 työpäivää. Syynä tähän on ennen kaikkea yhdistyksen kova kasvu.
Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. Hallituksen puheenjohtajana
toimi Mari Leppänen ja muina jäseninä Panu Pihkala (varapuheenjohtaja), Susanna Erätuli,
Taneli Heikka, Saija Kronqvist, Seppo Laakso, Tiina Reinikainen sekä varajäseninä Topi
Haarlaa ja Jyrki Koivisto.
Hallitus panosti kuluvan vuoden aikana voimavaroja erityisesti viestintään ja strategisen
yhteistyön mahdollisuuksien selvittämiseen. Viestintään saatiin voimakas panostus, kun
Susanna Erätuli korvasi Johanna Tanskan Hiljaisuuden Ystävät -lehden toimitussihteerinä
aloittaen samalla yhdistyksen palkkiotoimisena viestijänä. Strategiselle yhteistyölle
puolestaan syntyi tilaisuus Karjalan Evankelinen seura ry:n aktiivisuuden myötä, jonka
seurauksena pohdittiin yhdistysten työntekijävoimavarojen mahdollisen jakamisen
synergiaetuja.

Yhdistyksen talouden suurissa linjoissa ja tärkeissä yksityiskohdissa apuna toimi edelleen
yhdistyksen palkkiotoiminen talouskonsultti Lauri Haavisto. Yhdistys päätti vuoden aikana
aloittaa maltillisen vastuullisen sijoittamisen, jota ei kuitenkaan ehditty vielä vuoden 2019
aikana panna käytäntöön.
Talous toiminnan mahdollistajana
Yhteistyö Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kanssa jatkui
vakiintuneelta pohjalta. Kirkkohallituksen kanssa solmitussa yhteistyösopimuksessa
yhteistyön alaksi on määritelty seurakuntien jumalanpalveluselämän ja hengellisen elämän
tukeminen ja kehittäminen. Sopimuksen sisältöjä tarkistetaan vuotuisissa rahoitus- ja
yhteistyöneuvottelussa.
Kirkkohallitus jatkoi yhdistyksen työn tukemista 5000€ avustuksella. Luterilaisen kirkon
pääasiallinen tuki muodostui kuitenkin edelleen suomenkielisissä seurakunnissa kerättävän
hiippakunnallisen kolehdin myötä.
Vuoden 2019 kolehtituotto 72 531,92€ laski jonkin verran edellisvuoden tuotosta, mutta oli
silti edelleen hyvä. Kolehdin tuottoa arvioidessa on hyvä ottaa huomioon kirkkohallituksen
täysistunnon määräämän hiippakunnallisen kolehdin sijoittuminen kesän lopulle
sunnuntaihin 28.7.2019.
Vuosittain päätettävä valtakunnallinen kolehti on edelleen yhdistyksen suurin yksittäinen
tulonlähde, josta riippuvuus aiheuttaa epävarmuustekijän yhdistyksen toiminnan ja talouden
pitkän aikavälin suunnittelulle. Lyhyellä aikavälillä yhdistyksen tulevaisuus on turvattu, koska
olemme saaneet vastaavan kolehdin myös vuodelle 2020.
Kolehdin rinnalla ilahduttavaa on yhdistyksen jäsenmaksutuoton selvä kasvu viime vuosien
aikana. Tämä selittyy sekä yhdistyksen jäsenmäärän kasvulla että tehokkaammalla
jäsenmaksujen perinnällä, jossa on ollut loppuvuonna 2020 myös palkattuna lisätyövoimaa.
Kolehti- ja jäsenmaksukertymä 2009-2018:
vuosi
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

kolehtituotto €
24 604
24 542
58 430
17 709
74 803
71 147
68 565
21 473
87 391
77 290
72 532

jäsenmaksutuotto €
25 965
27 751
28 919
31 494
31 371
33 670
31 166
29 805
36 100
37 998
40 690

yhteensä €
50 569
52 293
87 349
49 203
106 174
104 817
99 731
51 278
123 491
115 288
113 222

Yhdistyksen kirjanpidosta, maksuliikenteestä ja jäsenrekisteristä vastasi Rantalainen Oy
Uusimaan Järvenpään toimipiste. Yhdistyksellä ei ollut erillistä toimistoa vaan se vuokrasi
Toiminimi Liina Pajuselta arkiston ja kirjaston säilytyspalvelua toiminnanjohtajan
kotitoimiston yhteydessä. Tämä järjestely on sekä tuottanut huomattavia säästöjä

vuokrakuluissa että mahdollistanut toiminnanjohtajan matkustamisen ja siten 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. Hallitustyöskentelyssä painopiste on tosin siirtynyt
entistä enemmän etäkokouksiin.
Jäsenistö
vuosi
jäsentä,
joista hlö
yhteisö

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1059 1070 1084 1182 1231 1236 1259 1269 1158 1215
1146 1199
12
16

2019
1269
1248
21

Yhdistyksen jäsenmäärä kasvoi vuoden 2019 aikana 49 henkilö- ja viidellä yhteisöjäsenellä.
Tämä vastaa 3,9% kasvua henkilöjäsenissä ja 24% yhteisöjäsenissä. Jäsenistö on näin hyvällä
kasvu-uralla ja henkilöjäsenten määrällinen kasvu toista vuotta noin viidenkymmenen
tienoilla. Kasvu selittynee koulutusten huiman kasvun tuoman lisäyksen ohella voimistuneella
viestinnällä, joka on kasvattanut yhdistyksen tunnettavuutta aivan uusilla alueilla.

Perustoiminta
Vuosikokous pidettiin kirkkopäivien yhteydessä Jyväskylässä 17.5.2019. Vuosikokoukseen
otti osaa 13 jäsentä. Puheenjohtajana toimi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Mari
Leppänen ja sihteerinä toiminnanjohtaja.
Koulutus
Yhdistys järjesti vuonna 2019 seuraavat kirkon koulutuskalenterissa julkaistut koulutukset:
1. Retriitinohjaajakoulutus Bergvikissä ja Korpirauhassa
2. Hengellisen ohjauksen koulutus Bergvikissä ja AitO toimintakeskuksessa
3. Hiljaisuuden joogan ohjauksen peruskoulutus Agricolan kirkossa Helsingissä ja Halssin
leirikeskuksessa Sauvossa
4. Hengellisen ohjauksen päivä Turun Kristillisellä Opistolla 10.4.2019
Vuoden 2019 koulutukset yllättivät yhdistyksemme positiivisesti. Kaikki koulutukset saivat
osakseen niin suuren suosion, että päädyimme perustamaan jokaista varten kaksi
koulutusryhmää. Tämä ei olisi ollut mahdollista ilman osaavaa ja sitoutunutta hiljaisuuden
ystävien joukkoa, josta saimme työvoimaa perustettuja lisäryhmiä varten. Koulutukset
toteutuivat seuraavasti:
Yhdistyksen perinteinen retriitinohjaajakoulutus suunniteltiin alun perin Bergvikin
toimintakeskukseen Salon Kruusilaan siten, että siinä toimivat kouluttajina Tarja Korpela ja

Tapio Koivu. Tämä ryhmä toteutui 16 osallistujan voimin. Tämän lisäksi saimme perustettua
toisen ryhmän yhteistyössä Helsingin seurakuntayhtymän Hiljaisen tilan papin Henri Järvisen
kanssa, jossa yhdistyksemme puolesta kouluttajaksi tuli kokenut Seppo Laakso. Koulutus
toteutui Korpirauhan leirikeskuksessa Siuntiossa 19 osallistujan voimin. Molemmat
koulutukset tapahtuivat samaan, koulutuskalenterissa ilmoitettuun aikaan 27.-29.5., 30.8.-1.9.
ja 11.-13.11.2019.
Hengellisen ohjauksen pitkä, kolmelle vuodelle sijoittuva koulutus oli alun perin suunniteltu
toteutettavaksi Helsingin hiippakunnan hengellisen ohjauksen ryhmän suunnittelema vuonna
2018, jolloin tämä kuitenkin peruuntui vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Koulutus päätettiin
tämän johdosta toteuttaa yhdistyksemme kautta valtakunnallisena ja siitä tuli erittäin
suosittu ja ilmoittautuneita tuli reilusti yli neljäkymmentä.
Päädyimme lopulta toteuttamaan koulutuksen kahdessa ensimmäisen vuoden ryhmässä,
jotka jakautuivat maantieteellisesti pääkaupunkiseutulaisiin ja muuhun Suomeen siten, että
pääkaupunkiseutulaisten ryhmän retriittimuotoinen koulutusjakso toteutui Bergvikin
kurssikeskuksessa ja muun Suomen AitO:n toimintakeskuksessa Tampereella. Molemmissa
toimivat kouluttajina koulutuksen alkusuunnittelija Pekka Y. Hiltunen sekä Henri Järvinen,
Aija Kaartinen ja toiminnanjohtaja. Bergvikin lähijaksoon osallistui 24 ja AitO:n 21
osallistujaa.
Aivan uutena avauksena aloitimme sairaalapappi, joogaopettaja Heli Harjunpään kehittämän
Hiljaisuuden joogan ohjaajakoulutuksen. Vuoden 2019 ensimmäinen ohjaajakoulutuksen
perusjakso osoittautui hyvin suosituksi, jonka johdosta kehitimme Agricolan kirkon
voimistelusalin ryhmän rinnalle toisen leirimuotoisen vaihtoehdon Halssin leirikeskukseen
Liedon seurakunnan suosiollisella avustuksella.
Agricolan kirkolla kuutena maanantaipäivänä tapahtuneeseen koulutukseen otti osaa 22
opiskelijaa. Heidän joukossaan oli Kotimaa-lehden toimittaja Olli Seppälä, joka kirjoitti
kokemuksestaan lehteen ja teki näin Hiljaisuuden joogaa tunnetuksi. Tämän lisäksi Heli
Harjunpää, toiminnanjohtaja ja monet muut ovat pitäneet asiaa esillä useissa medioissa.
Kouluttajina Agricolan ryhmässä toimivat Heli Harjunpään lisäksi toiminnanjohtaja ja Henri
Järvinen, jotka osallistuivat myös itse oppijoina koulutukseen. Sen sijaan leirimuotoisen
ryhmän kouluttajina olivat Harjunpää ja toiminnanjohtaja ja siihen osallistui 14
koulutettavaa. Leirimuotoisen koulutuksen keskimmäinen jakso jouduttiin siirtämään
tuplavarauksen vuoksi Akaan seurakunnan Kumpulan leirikeskukseen, mikä tuotti jonkin
verran ylimääräistä työtä.
Hiljaisuuden joogan ohjaajakoulutus toi yhdistykselle paljon näkyvyyttä sekä jonkin verran
uusia jäseniä ja tuloja. Koulutuksen synnyttämä ohjaajien yhteisö johti myös Hiljaisuuden
jooga -verkoston perustamiseen yhdistyksen yhteyteen. Verkoston sihteeriksi nimettiin
Hiljaisuuden joogan kehittänyt Heli Harjunpää. Samassa yhteydessä päätettiin ”tutkia
vastaavan verkostorakenteen luomista hengellisen ohjauksen, luontohengellisyyden ja
pyhiinvaellusten tarpeisiin.” (HYS hallitus 4/19.9.2019 § 6.) Yhdistys kävi rakentavaa
vuoropuhelua Luonto-Fullness -verkoston kanssa.

Muu toiminta ja verkostot
Seurakuntavierailujen rooli ja merkitys vahvistuivat koulutusten ohella entisestään
yhdistyksen toiminnassa. Vaikka vuoteen 2019 ei kuulunut yhtään uutta kirkkorakennukseen
liittynyttä liturgista konsultointia, tarjosivat tähän perustuvat koulutukset samoin kuin
perinteisemmät hiljaisuuden illat ja vastaavat antoivat mahdollisuuden tehdä yhdistyksen
asiaa tunnetuksi sekä edistää yhdistyksen arvoja ja tavoitteita paikallisseurakunnissa.
Seurakuntavierailujen myötä yhdistys sai myös uusia yhteisöjäseniä Pirkkalan, Salon ja Oulun
Karjasillan seurakunnista.
Näihin lukeutuivat seuraavat toiminnanjohtajan pitämät koulutukset ja tapahtumat:
- Pirkkalan seurakunnan messu ja avoin koulutustilaisuus ehtoollisavustajille 17.2.2019.
- Hetki hiljaisuudelle -tapahtuma Sääksmäen seurakunnassa 21.3.2019.
- Riihimäen seurakunnan miestapahtumassa saarnaajana ja luennoitsijana 27.10.2019.
- Salon seurakunnan työntekijöiden jumalanpalveluskoulutus sekä Keidas-illan tilaisuus
meditatiivisesta rukouksesta 6.11.2019.
- Hiljaisuuden iltapäivä Akaan seurakunnan Kylmäkosken kirkossa 9.11.2019.
- Karjasillan seurakunnan jumalanpalveluskoulutuspäivä ja meditatiivinen messu Oulussa
20.11.2019.
Näiden lisäksi toiminnanjohtaja osallistui Liedon seurakunnan, Arkkihiippakunnan ja
Museoviraston järjestämään Kirkkotila avautuu -seminaariin Liedossa 20.5.2019 ja piti siellä
oman esityksensä. Liturginen konsultointi kulki muutoinkin vahvasti mukana yhdistyksen
toiminnassa ja tulevaisuuden suunnitelmissa siten, että toiminnanjohtaja teki vuoden aikana
pohjatöitä kahteen vuodelle 2020 sijoittuvaan konsultointiin liittyen.
Toiminnanjohtaja osallistui muutoinkin aktiivisesti jumalanpalveluksen ja spiritualiteetin
kysymysten käsittelyyn Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkostoissa. Näistä
tärkeimpänä voidaan pitää yhdistyksemme pysyvää roolia Kirkon keskushallinnon
jumalanpalvelus- ja spiritualiteettiverkoston ainoana järjestöjäsenenä. Verkoston
spiritualiteettipuoli on itse asiassa syntynyt edellisen toiminnanjohtajamme Sirkka-Liisa
Raunion aloitteesta ja kantaa nyt näin laajempaa hedelmää. Muista verkostoista ja
tapahtumista voidaan erityisesti nostaa esiin seuraavat:
- Rauhan ja hiljaisuuden huoneen pitäminen Kirkon kasvatuksen päivillä Jyväskylässä 8.10.1.2019 yhdessä Susanna Erätulen sekä Liina Pajusen kanssa.
- Kirkon evankelioinnin neuvottelukunnan Lontoon-matkan suunnittelijana ja oppaana 15.18.3.2019.
- Jaetut eväät -jumalanpalveluspäivät Helsingissä 29.-30.3.2019.
- Hiljaisten talojen kokoontuminen Metsäkestilässä 10.6.2019.
- Missiologisen symposiumin ”Jeesuksen seuraaminen ja rukous” -pienryhmän vetäminen
Helsingissä 22.10.2019.
- Digitalisaatio & jumalanpalvelus ja spiritualiteetti -seminaari Helsingissä 19.11.2019.
Järjestimme myös kirkkohallituksen pyynnöstä yhteistyössä heidän kanssaan ensimmäisen
pyhiinvaellusten verkostotapaamisen Kirkon talossa Helsingissä 6.3.2019.
Pyhiinvaellusinnostus virisi muutoinkin voimakkaasti eri puolilla ja yhdistyksemme tarjosi
sille yhden kanavan, jonka arvo tullee lähivuosina kasvamaan. Yhdistys tiedotti
pyhiinvaelluksista myös kotisivuillaan ja on mukana aiheeseen liittyviä tapahtumia.
Pyhiinvaelluksen nousu on myös kansainvälinen trendi, jonka kautta liitymme konkreettisesti

yleiseurooppalaiseen kulttuuriperintöön, joka näkyi vuoden 2019 aikana erityisesti St Olov’s
Waterwayn avaamisena ja siihen liittyneinä tapahtumina.
Kansainvälisistä avauksista merkittävimmät olivat Jyväskylän kirkkopäiville Englannin
kirkolta saatu tekijänoikeuslupa käyttää Common Worship -lektionaaria Pipliaseuran ja
Anglikaanisen kirkon Suomessa kanssa yhteistyönä tehtävään verkossa luettavaan
hetkipalvelusmateriaaliin. Hanke liittää Suomen evankelis-luterilaisen kirkon laudes- ja
vesperhetket Englannin kirkon viikonpäivälektionaariin Pipliaseuran alustalla. Lupa
lektionaarin käyttöön on alustavasti myönnetty kolmelle vuodelle ja lukuohjelma on tarkoitus
julkaista helatorstaina 2020.
Toinen merkittävä kansainvälinen kanava avautui Strasbourgin ekumeenisen instituutin
kansainvälisen kesäseminaari Doctrine Divides – Spirituality Unites? Strasbourgissa 3.10.7.2019 myötä, jossa toiminnanjohtaja solmi yhteyksiä lähinnä muihin eurooppalaisiin
toimijoihin ja päätyi yllättäin pitämään kokemuksellista spiritualiteetin workshopia yhdessä
saksalaisen kollegan kanssa.
Kansainvälisten suhteiden lisäksi vaalimme ja kehitimme suhteita toisiin hengellisen kentän
toimijoihin Suomessa. Näihin lukeutui etenkin Jumalan läsnäolon teologiasta kehkeytyvä
dialogi karismaattisen liikkeen kanssa, jonka seurauksena toiminnanjohtaja osallistui
keskustelijana Hengen Uudistus Kirkossamme ry:n KesäSpirit -tapahtuman yhteen osioon
Ideaparkissa, Lempäälässä 2.8.2019.
Ekumeenisia suhteita ylläpidettiin sekä käytännön kohtaamisissa että Suomen Ekumeenisen
Neuvoston (SEN) toiminnassa, jossa olemme mukana SEN:n kumppanuusjärjestönä.
Toiminnanjohtajalla on ekumeenisessa neuvostossa kaksoisrooli yhdistyksen edustajan
lisäksi Anglikaanisen kirkon Suomessa edustajana, mikä tuo mukanaan mahdollisuuden myös
hallitustyöskentelyyn.
Toiminnanjohtaja on jo useamman vuoden ajan kääntänyt SEN:n Suomessa julkaisemat
Kristittyjen ykseyden rukousviikon tekstit, joita voidaan käyttää myös
arkiretriittimateriaalina. Arkiretriitit nostivat toimintavuonna huomattavasti suosiotaan
erityisesti Kati Pirttimaan perustamassa ja ylläpitämässä Facebook-ryhmässä, jonka kohdalla
olemme tehneet kasvavaa yhteistyötä.

Viestintä
Yhdistys viesti julkaisemansa Hiljaisuuden Ystävät -lehden, verkkosivujen sekä sosiaalisen
median kanavien välityksellä ja osallistui oman alansa keskusteluun muissa medioissa.
Hiljaisuuden Ystävät -lehti
Hiljaisuuden Ystävät –lehti ilmestyi vuonna 2019 maalis-, kesä-, loka- ja joulukuussa yhteensä
4 kertaa. Lehden palkkiotoimisena toimitussihteerinä toimi numeron 1/2019 osalta Johanna
Tanska ja numerosta 2/2019 eteenpäin Susanna Erätuli. 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 56 erillistilausta. Tämän lisäksi lehti toimitettiin kaikille
yhdistyksen henkilöjäsenille (1248) sekä kolme kappaletta kutakin numeroa yhteisöjäsenille
(21). Tämä merkitsi vuoden lopun jakelutasolla 1367 postitse toimitettua kappaletta.
Lehden painosmäärä vaihteli yhdistyksen tarpeen mukaan seuraavasti:
1/2019 Passio
2/2019 Etelä
3/2019 Elonkorjuu
4/2019 Pohjoinen

1700 kpl
1700 kpl
1800 kpl
1800 kpl

Keskimääräinen painos oli näin 1750 kappaletta.
Sosiaalinen media ja muut mediat
Yhdistyksen sosiaalisen median ilme ja panostus selkeytyi huomattavasti palkkiotoimisen
viestijämme Susanna Erätulen työn seurauksena. Yhdistyksen sosiaalisen median käyttö
jakautuu nyt siten, että ’Hiljaisuuden Ystävät’ Facebook-ryhmä toimii nyt hiljaisuuden
liikkeen yhteisönä, jota yhdistys moderoi; ’Hiljaisuuden Ystävät ry’ Facebook-sivu puolestaan
on yhdistyksen virallinen viestintäkanava; ja ’@hiljaisuudenystavat’ on yhdistyksen
Instagram-tili, jolla julkaistaan tunnelmaa luovia hiljaisuushetkiä. Jokaisella näistä kanavista
on oma profiilinsa, joista Instagram on uusi väylä, joka tavoittaa uutta joukkoa.
Erityisen merkittäväksi on muodostunut vuoden aikana kehkeytynyt yhteistyö ’Kirkko
Suomessa’ Facebook-kanavan kanssa, jonne olemme saaneet kerran viikossa oman viestin
julkaistavaksi. ’Kirkko Suomessa’ -kanavalla oli vuonna 2019 yli 60 000 seuraajaa.
Yhdistyksen muissa medioissa saama positiivinen julkisuus keskittyi eniten paastonaikaan,
jolloin toiminnanjohtaja esiintyi monissa seurakuntien medioissa sekä piti YLE Radio 1:n
hiljaisen viikon aamuhartaudet ja osallistui pääsiäispäivänä samalla kanavalla lähetettyyn
hiljaisuutta käsitelleeseen Horisontti-keskusteluohjelman jaksoon. Muutoin yhdistyksen asia
oli esillä tasaisesti ympäri vuoden ja erityisesti jäsenten ja muiden hiljaisuudesta
kiinnostuneiden ylläpitämänä.

Strategian toteutumisen arvio
1. Vahvistamme hengellistä ohjausta osana kirkon elämää.
Vuosi 2019 osoittautui hengellisen ohjauksen koulutuksen osalta jonkinlaiseksi läpimurroksi,
jonka seurauksena on lupa odottaa uuden hengellisten ohjaajien sukupolven tulemista.
Tämän lisäksi hengellisen ohjauksen kysymykset ja välineet läpäisevät yhdistyksemme
kaikkea toimintaa. Koulutukset antavat siihen välineitä ja tekevät hengellistä ohjausta
näkyväksi ja tuovat sitä osaksi seurakuntien arkipäivää samoin kuin vaikkapa hiljaisuuden
retriiteille on jo monin paikoin tapahtunut. Yhdistyksen mediat vaikuttavat samaan tapaan
pitämällä asiaa esillä ja hyvällä tavalla arkipäiväistämällä sitä.
2. Vahvistamme yksityisen rukouselämän ja jumalanpalveluksen vuorovaikutusta.
Yhdistys otti verkostojensa kautta säännöllisesti osaa jumalanpalveluksen ja spiritualiteetin
alalla käytävään keskusteluun ja tuki näiden välistä vuorovaikutusta koulutusten ja muiden
materiaalien kautta. Yksityisen rukouselämän ja yhteisen jumalanpalveluksen vuorovaikutus
tulee erityisen selvästi esiin hengellisen ohjauksen välineiden kautta samoin kuin yhdistyksen
uusissa avauksissa liturgisessa konsultoinnissa ja hiljaisuuden joogassa, jotka selvästi
rakentavat näiden kahden välille siltaa.
3. Kehitämme malleja tarjota rukoushiljaisuutta vastaukseksi hengelliseen etsintään.
Yhdistyksen kehitystyö alkoi näkyä vuonna 2019 sekä omassa toiminnassa että julkisuudessa
etenkin hiljaisuuden joogan osalta, joka selvästi tarjosi uuden rukoushiljaisuuden mallin
sellaiselle kohderyhmälle, jonka hengelliseen etsintään perinteinen seurakuntatyö harvoin
tarjoaa mahdollisuuksia. Tämän lisäksi perinteisemmät rukoushiljaisuuden mallit saavan
uuden mahdollisuuden esimerkiksi verkossa toteutettavan hengellisyyden muodossa
yhdistyksemme tukemissa sosiaalisen median arkiretriiteissä ja Pipliaseuran kanssa
kehitteillä olevassa hetkipalveluslukuohjelmassa.

