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Hiljaisuuden Ystävät ry: toimintasuunnitelma vuodelle 2021
Hiljaisuuden Ystävät ry jatkaa toimintaansa vuonna 2021 uutta strategiaa hyväksi havaitun
strategian pohjalta kehittäen. Vaalimme kristillistä spiritualiteettia omassa ajassamme:
• Uskomme arvojemme mukaan Kolmiyhteisen Jumalan läsnäoloon
• Edistämme vieraanvaraisuuden toteutumista
• Olemme luotettava yhteistyökumppani
• Elämme ystävinä luomakunnan kanssa
Seuraamme visiotamme ja teemme kristillistä rukoushiljaisuutta entistä tunnetummaksi
kirkossa ja yhteiskunnassa:
•

Koulutamme ja tuemme retriitinohjaajia, hengellisiä ohjaajia ja matkakumppaneita,
ignatiaanisia retriitinohjaajia sekä hiljaisuuden joogan ja pyhiinvaellusten ohjaajia.

•

Tuemme seurakuntia, hiippakuntia sekä muita kumppaneitamme kristillisen
spiritualiteetin kysymyksissä.

•

Vahvistamme viestintää ja viestimme rukoushiljaisuudesta entistä laajemmin.

•

Elämme ystävinä luomakunnan kanssa kaikessa toiminnassamme ja edistämme
kristillistä luontohengellisyyttä.

•

Kehitämme verkostomaista toimintatapaa, että jäsenemme voisivat osallistua entistä
aktiivisemmin yhdistyksen toimintaan ja että voisimme toivottaa yhä uusia
kristillisestä rukoushiljaisuudesta ponnistavia toimijoita tervetulleiksi
yhdistykseemme.

•

Kehitämme strategista kumppanuutta Karjalan Evankelinen Seura ry:n kanssa
työvoiman turvaamiseksi toiminnanjohtaja-, toimistosihteeri sekä viestintäpalveluissa.

•

Luomme edellytyksiä uuden strategian 2021-2024 luomiselle ja toteuttamiselle.

Yhdistyksen koulutukset
1. Retriitinohjaajakoulutukset:
a. Retriitinohjaajakoulutus 2021 6 op
Uusimuotoinen koulutus jossa ryhmän oman avaus- ja päätösosan lisäksi välillä
vapaavalintainen ohjattu retriittikokemus ja virtuaalikokoontumisia.
Kouluttajina Tarja Korpela ja Tapio Koivu.
b. Retriitinohjaajakoulutus 2021-2022 6 op
Toteutetaan perinteisesti yhteistyössä Kalajoen Kristillisen Opiston kanssa
kolmessa lähijaksossa 24.-26.9.2021, 14.-16.1. ja 1.-3.4.2022, joista
keskimmäinen on ryhmän oma retriitti.

c. Retriitinohjaajakoulutus retriittiä jo ohjanneille 6 op
Pohjana perinteinen retriitinohjaajakoulutus jonka tuottamaa osaamista
verrataan oppijalla jo olevaan osaamiseen. Kullekin oppijalle laaditaan tämän
pohjalta henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), jossa oppijan aiemmin
hankkima osaaminen tunnustetaan (AHOT). Koulutus sisältää oppijan oman
retriitin ja muita opintoja sopimuksen mukaan.
d. Arkiretriittikoulutus 1 op
Toteutetaan verkossa ja koostuu osallistumisesta arkiretriittiin perehtymisestä
arkiretriitin periaatteisiin ja traditioon sekä ryhmän ohjaamista tukevasta
koulutuksesta. Toteutetaan yhteistyössä Espoon hiippakunnan tuomiokapitulin
kanssa. Kouluttajina Kati Pirttimaa ja Mika K T Pajunen.
e. Ignatiaaninen retriitinohjaajakoulutus 2021-2022 10 op.
13.-20.9.2021 & 21.-28.3.2022; Tammilehto, Tammilehdontie 37 Rymättylä.
2. Hengellisen ohjauksen koulutukset
a. Hengellisen ohjauksen koulutus 2019-2021 vuosi C 5 op
b. Hengellisen ohjauksen koulutus 2020-2022 vuosi B 5 op
c. Hengellisen ohjauksen koulutus 2021-2023 vuosi A 5 op
- Pitkät koulutukset toteutuvat yhteistyössä Helsingin ja Tampereen
seurakuntayhtymien kanssa.
d. Johdatus hengellisen ohjaukseen 3 op
5.-7.3. & 25.-26.10.2021 Poitsilan kartano, Tikkupolku 1 Hamina. Yhteistyössä
Turun arkkihiippakunnan ja Espoon tuomiokapitulien kanssa.
3. Hiljaisuuden Joogan ohjaamisen koulutukset
a. Hiljaisuuden Joogan ohjaamisen peruskoulutus 5 op
Toteutus retriittimuotoisena kolmessa jaksossa 15.-16.3., 10.-11.5. ja 6.7.9.2021 Toimintakeskus AitO, Kirjoniementie 15 Tampere. Toteutuu
yhteistyössä Tampereen seurakuntayhtymän kanssa.
b. Hiljaisuuden Joogan ohjaamisen jatkokoulutus 5 op
Toteutus retriittimuotoisena avaus- ja päätösjaksossa 1.-2.3. ja 23.-24.10.2021,
Poitsilan kartano, Tikkupolku 1, Hamina, sekä näiden välissä tapahtuvana
virtuaalitapaamisina ja -ohjauksina.
- Kouluttajina Heli Harjunpää ja Hannu S. Aho.
4. Pyhiinvaelluskoulutus 5 op
Koulutus koostuu kahdesta lähijaksosta sekä virtuaalisista kokoontumisista ja omasta
kehittämishankkeesta. Orientaatiopäivä 16.3. klo 17.30-20.30 (virtuaalinen); lähijaksot
23.-25.4. ja 29.-31.10.2021 Turun kristillinen opisto, Lustokatu 7, Turku.
Toteutetaan yhteistyössä Pyhiinvaellushankkeen, Turun kristillisen opiston ja
Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Kouluttajina Annastiina Papinaho, Jussi
Holopainen, Kalle Elonheimo ja muita.

