VUODESTA 1986

HILJAISUUDEN
YSTÄVÄT RY

KUUNTELEN, ON AIVAN HILJAISTA.
RUKOILEN, JUMALA ON LÄHELLÄ. -VIRSI 922

HILJAISUUDEN VILJELYÄ
JA KRISTILLISTÄ
SPIRITUALITEETTIA
JO YLI 35 VUODEN AJAN

Hiljaisuuden Ystävät vaalii hengellistä elämää ja
lähimmäisenrakkautta tässä ajassa. Yhdistys kouluttaa
kristillisen spiritualiteetin taitajia laaja-alaisesti.
Olemme koti ihmisille ja yhteisöille, jotka vaalivat
rukoushiljaisuutta ja luomakunnan eheyttä. Yhdessä verkostojen
kanssa luomme mahdollisuuksia hiljentymiseen, mietiskelyyn ja
sisäiseen rukoukseen. Viestimme hiljaisuudesta ja rakennamme
yhteyttä asiasta kiinnostuneiden kesken myös eri
kirkkokunnissa ja kristillisissä yhteisöissä.
Toimimme Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustuksen
pohjalta ekumeenisessa hengessä. Yhdistyksen arvoja ovat
myötätunto, ilo, yhteisöllisyys ja ystävyys luomakunnan kanssa.
Arvojemme ytimessä on inkarnaatio, kolmiyhteisen Jumalan
ihmiseksi tulemisen salaisuus.

PITKÄT PERINTEET
ERÄMAAISIEN JA -ÄITIEN PERINNÖSTÄ TÄHÄN PÄIVÄÄN

Piispainkokous asetti 1986 työryhmän selvittämään
retriittitoiminnan asemaa ja tehtävää Suomen kirkossa.
Työryhmän mietinnössä todettiin retriitin liittyvän kristilliseen
mietiskelyperinteeseen, johon kuuluu hengellisten harjoitusten
ja hiljaisuuden vaaliminen.
Rukoushiljaisuuden ja meditaation merkitys jäi reformaation
kirkossa vähälle huomiolle. Suhtautuminen ei kuitenkaan
johtunut periaatteellisista kannanotoista. Työryhmän muistiossa
todettiin, että retriitti liittyy kirkon omaan hengelliseen
perintöön. Siitä tuli osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon
toimintaa.
Vuodesta 1986 lähtien Hiljaisuuden Ystävät ry on vaalinut tuota
arvokasta perintöä. Vuosikymmenten aikana yhdistys on
kouluttanut yli tuhat retriitinohjaajaa, hengellisiä ohjaajia ja
myös aivan uudenlaisia hiljaisuuden osaajia.
Hiljaisuuden Ystävien hallituksen puheenjohtajana toimii Turun
arkkihiippakunnan piispa Mari Leppänen.

KOULUTUKSET
& VERKOSTOT
RETRIITINOHJAUS
Retriitinohjaajakoulutusta
järjestetään eri puolilla Suomea.
Kokenut retriitinohjaaja voi
kouluttautua erillistä väylää pitkin.
Tarjolla on koulutusta myös
ignatiaanisessa retriitinohjauksessa ja arkiretriitissä.
Pidämme yllä valtakunnallista
tapahtumakalenteria retriittien ja
hiljaisuuden tapahtumien osalta.

Teemme yhteistyötä useiden
hiljaisuuden verkostojen
kanssa. Tavoitat kauttamme
eri alojen erityisosaajat.
Ohessa osa koulutuksistamme.
Voit kysyä koulutusta myös
räätälöidysti.

HILJAISUUDEN
JOOGA®
Kristillinen harjoituskokonaisuus
koskettaa koko ihmistä ja
kutsuu rukoukseen,
armollisuuteen ja hyväksyvään
läsnäoloon. Koulutuksen käynyt
saa pätevyyden Hiljaisuuden
joogan® ohjaajaksi.

HENGELLINEN
OHJAUS

MEDITATIIVINEN
VALOKUVAUS

Kolmen vuoden aikana toteutuva
koulutus kutsuu joka vuosi uusia
osallistujia. Hengellisten ohjaajien
koulutus on yksi yhdistyksen
alkuperäisistä tehtävistä.

Meditatiivisen valokuvauksen
ohjaamisen perusteet -koulutus
tarjoaa mahdollisuuden opiskella
läsnäolevaa valokuvausta ja soveltaa
menetelmää omaan työhön
liittyvässä ohjaamisessa.
Meditatiivinen valokuvaus yhdistää
myötätuntoisen katseen, läsnäolon
ja aistien harjoittamisen hengellisen
katselemisen perinteeseen.

LUONTOHENGELLISYYS
Koulutus tarjoaa
mahdollisuuden opiskella
luonnossa toteutettavia
hiljentymisharjoituksia ja
tuottaa uudenlaista osaamista.
Luontohengellisyys kytkee
yhteen luontohyvinvoinnin,
kristillisen spiritualiteetin ja
ekologisen ajattelun.

PYHIINVAELLUS
Koulutuksessa opiskellaan
pyhiinvaeltamista kristillisen
spiritualiteetin muotona,
kulttuurisena ilmiönä ja tienä
kohtuullisuuteen. Pyhiinvaellus
kytkee yhteen ruumiin ja mielen
hyvinvoinnin. Koulutus soveltuu
monille eri aloille.

HENKISESTI JA
HENGELLISESTI
HYVINVOIVA
TYÖYHTEISÖ
Kirkon koulutuskeskuksen kanssa
yhteistyössä järjestettävä
johtamisen erityiskoulutus, jonka
avulla johtamistehtävissä toimiva voi
syventää osaamistaan ja
tietämystään työyhteisöjen
hengellisen ja henkisen hyvinvoinnin
kysymyksissä.
Ajankohtaiset koulutukset
Kirkon koulutuskalenterista ja
nettisivuiltamme.

HENGELLISEN JA
KULTTUURISEN MAISEMAN
MUUTTUMINEN
Hiljaisuuden Ystävien koulutuksissa kokonaisen ihmisen
huomioon ottavaa hengellisyyttä lähestytään kristillisestä
perinteestä käsin. Koulutustoiminnan kysyntä on viime
vuosina kasvanut voimakkaasti. Taitavat kouluttajat ja
koulutussisällöt ovat osaltaan vastanneet aikakautemme
hengelliseen etsintään. Vuonna 2021 yhdistyksen
koulutuksissa opiskeli yhteensä 195 opiskelijaa.
Perinteisten koulutusten suosion ohella muuttuneesta
ilmapiiristä kristillisen spiritualiteetin alueella kertoo myös
kiinnostus Hiljaisuuden joogan® ohjaajakoulutusta kohtaan.
Kehollisuutta ja kristillistä rukousta yhdistävä menetelmä on
levinnyt vähitellen yhä laajemmin osaksi seurakuntien
kokoavaa toimintaa. Muutos ilmenee myös monimuotoisena
pyhiinvaellustoimintana ja luontohengellisyytenä.
Pilotoimme yhdessä Kirkon koulutuskeskuksen kanssa
organisaatioissa eri tasoilla toimiville johtajille suunnattua
Henkisesti ja hengellisesti hyvinvoiva työyhteisö koulutusjaksoa. Yhtenä tavoitteena on, että johtajat itse
tunnistavat ja löytävät tapoja tukea omaa henkistä ja
hengellistä hyvinvointiaan.
Sydänrukouksen ohjaajakoulutus (Centering prayer) on myös
uusi koulutus, joka tuo ajankohtaisen, kansainvälisen
meditatiivisen rukouksen muodon suomalaisten etsijöiden
ulottuville.

ARJEN USKONNOLLISUUS
KIINNITTYY HILJAISUUTEEN,
LUONTOON JA KONKREETTISEEN
TEKEMISEEN KUTEN IHMISTEN
AUTTAMISEEN. AUTTAMISEN
MERKITYKSELLISYYTTÄ
KOROSTAVAT ERITYISESTI
AKTIIVISET MEDITAATION
HARRASTAJAT JA HE, JOTKA
KOKEVAT LUONNOSSA
LIIKKUMISEN HENGELLISESTI
TÄRKEÄNÄ.
NELJÄNNES SUOMALAISISTA
KERTOO RUKOILEVANSA
VÄHINTÄÄN KERRAN VIIKOSSA
JA KAIKKIAAN PUOLET
SUOMALAISISTA VÄHINTÄÄN
KERRAN VUODESSA. KOLMANNES
SUOMALAISISTA TAAS EI
RUKOILE KOSKAAN. LISÄKSI
YKSITYISEEN RUKOUSELÄMÄÄN
LIITTYY OSALLA SUOMALAISISTA
KRISTILLINEN TAI MUU
MEDITAATIO (15 %), JOOGA (11 %),
HILJAISUUDEN RETRIITIT (6 %) TAI
PYHIINVAELLUKSET (4 %).
LAINAUS ON KIRKKO TAMPEREELLA VERKKOSIVULTA. SE PERUSTUU KIRKON
TUTKIMUSKESKUKSEN JULKAISUUN
USKONTO ARJESSA JA JUHLASSA, SUOMEN
EVANKELIS-LUTERILAINEN KIRKKO
VUOSINA 2016-2019.

TERVETULOA
JOUKKOOMME!
YHDISTYKSEN JÄSENYYDESTÄ JA JÄSENEDUISTA

Lämpimästi tervetuloa Hiljaisuuden ystävät ry:n jäseneksi,
vaalimaan kristillistä spiritualiteettia tässä ajassa! Olemme
yhteisellä asialla. Meitä yhdistyksen jäseniä on ympäri
Suomea ja maailmaa, monen ikäisiä, eri ammattiryhmien
edustajia opiskelijoita ja eläkeläisiä unohtamatta. Tervetuloa
joukkoomme, jota kiinnostaa hiljaisuus, hiljainen meditoiva
rukous, hiljaisuuden retriitti, hengellinen ohjaus, kehon
rukous ja pyhiinvaellus.
Jäsenyyttä voivat hakea sekä yksityiset henkilöt että juridiset
yhteisöt. Seurakunta- tai yhteisöjäsenyyden hakeminen
edellyttää joskus kirkko- tai seurakuntaneuvoston tai
yhdistyksen hallituksen päätöstä.
Yhdistyksen jäsenenä saat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän
Hiljaisuuden Ystävät -lehden - yhteisöt saavat useamman
lehden. Kesällä 2022 yhdistys tarjoaa henkilöjäsenhinnalla
alennettuja lepokotiviikkoja täysihoidolla kartanomiljöössä
Haminassa. Jäsenet ja jäsenyhteisöjen työntekijät saavat
keskimäärin 10 % alennuksen yhdistyksen
koulutusmaksuista.
Yhteisöjäsenyys seurakunnille (150€ / vuosi)
Yhteisöjäsenyys järjestöille (80€ / vuosi)
Henkilöjäsenyys (30€ / vuosi)

Jäseneksi voi liittyä jäsenlomakkeella tai täällä:
www.hiljaisuudenystavat.fi/liity-jaseneksi

WWW.HILJAISUUDENYSTAVAT.FI
TOIMISTO@HILJAISUUDENYSTAVAT.FI
INSTAGRAM: @HILJAISUUDENYSTAVAT
FB-RYHMÄ: HILJAISUUDEN YSTÄVÄT
FB-SIVU: HILJAISUUDEN YSTÄVÄT RY
TOIMINNANJOHTAJA
TT, PASTORI JUHA TANSKA
JUHA.TANSKA@HILJAISUUDENYSTAVAT.FI
PUH. 045 343 0200

