
 
 

 

HEIDÄN KIRKOSTA MEIDÄN KIRKKO 
Spiritualiteetti ja karismaattisuus uudistuvan kirkon lähteinä 
 
 
Perjantai 21. toukokuuta 2010 klo 9.00–17.00 Kokkokankaan seurakuntakeskuksessa,  
Kissaojantie 12, 90450 Kempele. 
 
Seminaarin tavoitteet: 

- tarkastella kirkon uhkia, mahdollisuuksia ja tulevaisuudennäkymiä niin Oulun 
hiippakunnassa kuin koko maassa; 

- arvioida seurakunnan toimintaa ja toimintarakennetta kirkon työn uudistumisen 
tarpeista käsin; 

- tarkastella uudistuvan seurakuntatyön painopisteinä tavoittavuutta, vaikuttavuutta , 
merkittävyyttä ja yhteyttä; 

- tehdä ehdotuksia seurakunnan jäsenten mahdollisuuksista toimia vastuunkantajina ja 
vapaaehtoistyöntekijöinä seurakunnassa; 

- arvioida spiritualiteetin ja karismaattisuuden merkitystä kirkon uudistumiselle; 
 
Seminaari on tarkoitettu seurakuntien ja kirkollisten järjestöjen työntekijöille erityisesti Oulun 
hiippakunnassa sekä kaikille muille kirkkomme rakentamisesta kiinnostuneille. 
 
Seminaarin järjestää Kirkonrakentajien Foorumi/Hengen uudistus kirkossamme ry yhteistyössä 
Oulun hiippakunnan ja Kempeleen seurakunnan kanssa. 
 
Seminaarin puheenjohtajana toimii Kirkonrakentajien Foorumin puheenjohtaja piispa emeritus 
Jorma Laulaja ja sihteerinä Foorumin sihteeri talousneuvos Reijo Telaranta.  
 

Ohjelma 
 
9.00 Aamukahvi ja ilmoittautuminen 
 
9.30 Alkuhartaus 
 Pappisasessori, FT Pekka Rehumäki 
 Kempeleen seurakunnan kirkkoherra  
 
9.45 Miksi tämä teema? 
 Talousneuvos Reijo Telaranta 
 Hengen uudistus kirkossamme ry hallituksen puheenjohtaja 
 
10.00  Avausesitelmä: Helluntaitervehdys tänään 
 Piispa, TT Samuel Salmi, Oulun hiippakunta 



 
10.15 Heidän kirkosta meidän kirkoksi 
 Päätoimittaja Tapani Ruokanen, Suomen Kuvalehti 
  
10.30 Messun uusi tuleminen kirkon tavoittavan ja vaikuttavan työn keskiöön 
 Teologian tohtori Juhani Forsberg 
  
10.45 Kommentti ja keskustelu 
 
11.30 Näky tavoittavasta, vaikuttavasta ja yhteyteensä kutsuvasta seurakunnasta 
 Opetusneuvos Veikko Pöyhönen 
  

Työpajatyöskentelyn esittely 
Työpajoille on nimetty isäntä/emäntä sekä asiantuntija. Lisäksi työskentelyssä on 
mukana kiertäviä asiantuntijoita, jotka vierailevat työpajoissa ja tuovat niiden 
työskentelyyn virikkeitä kommenteillaan, kysymyksillään ja toisista työpajoista 
välittämillään ideoilla. Työpajat voivat niin halutessaan jakautua eri osa-alueita 
työstäviin tiimeihin. 
 

12.00 Lounas 
 
13.00 Työpajat 
 
 1. Seurakunnan työalat tavoittavan ja vaikuttavan toiminnan näkökulmasta 

Työpajan isännät: teologian tohtori, kappalainen Päivi Jussila ja kappalainen  
Lauri Kujala  
Työpajan asiantuntija: opetusneuvos Veikko Pöyhönen 
Työpajan tehtävänä on arvioida seurakuntien nykyisiä työmuotoja erityisesti 
tavoittavuuden ja vaikuttavuuden näkökulmasta. 

 
2.  Jäsenyyden vahvistaminen ja maallikkovastuu 

Työpajan isäntä/emäntä: Yliopisto-opettaja FM, MA Kirsi Fiskaali 
Työpajan asiantuntija: DI Juha Maalismaa 
Työpajan tehtävänä on esittää visioita ja keinoja miten seurakuntalaisten 
jäsentietoisuutta vahvistetaan ja tehdä ehdotuksia kiinnostavista 
vapaaehtoistyömalleista. 

 
 3. Messun uusi tuleminen 

Työpajan isäntä: vs. hiippakuntasihteeri Kari Tiirola ja kappalainen Saija 
Kronqvist 
Työpajan asiantuntija: teologian tohtori Juhani Forsberg 
Työpajan tehtävä on esittää visioita ja keinoja messun uudistamiseksi niin, 
että kirkot täyttyvät sunnuntaista toiseen.  

 
 4. Meidän kirkko 

Työpajan isäntä: hiippakuntadekaani, TT Niilo Pesonen, Oulun hiippakunta 
Asiantuntija: piispa emeritus Jorma Laulaja 
Työpajan tehtävänä on antaa virikkeitä seurakuntien strategiselle 
suunnittelulle ja toiminnan kehittämiselle sellaiseksi, että seurakunnan 
jäsenet kokevat seurakunnan omakseen.  
- Yhteen hiileen puhaltaminen: Miten voidaan seurakunnissa päästä siihen, 



että työmuodoilla on myös yhteisiä hankkeita kaikkien seurakunnan alueella 
asuvien tavoittamiseksi? 

- Kirkon julkisuuskuva ja viestintä: Miten seurakunta voi itse vaikuttaa omaan 
julkisuuskuvaansa ja siihen, miten seurakunnan jäsenet julkisuuskuvan 
kautta kokevat seurakuntansa? Mikä tässä on seurakuntalehtien merkitys? 

  
14.30 Kahvi 
 
15.00 Kirkko ja media 

- havainnot työpajojen työskentelystä 
- kirkko mediassa ja median käyttö kirkossa 
Päätoimittaja Tapani Ruokanen, Suomen Kuvalehti 

 
15.30 Työpajatyöskentelyn tulokset ja seminaarin yhteenveto 

Jokaisen työpajan isäntä/emäntä raportoi (max. 10 min.) työpajansa työstä. 
Yleiskeskustelu 
Seminaarin yhteenveto, seminaarin puheenjohtaja piispa emeritus Jorma Laulaja 

 
16.45 Seminaarin päätös ja siunaus 
 Piispa emeritus Jorma Laulaja 
 
18.00 Messu kaikelle kansalle Kempeleen Pyhän Kolminaisuuden kirkossa 
 
 
Maksut ja ilmoittautuminen 
Seminaarin osallistumismaksu on 40 euroa, joka sisältää ohjelman, lounaan ja kahvit. 
Hengen uudistus kirkossamme ry:n jäsenille osallistumismaksu on 30 euroa. 
 
Ilmoittautuminen: Kempeleen seurakunnan virastoon, puh. 08-5614511 tai internetin 
kautta osoitteessa www.hengenuudistus.fi josta saat pdf-laskun sähköpostiisi. Jos 
verkon kautta maksaminen ei ole mahdollista, voit ilmoittautua maksamalla 
maanantaihin 14.5.2010 mennessä seminaarimaksun tilille: Hengen uudistus 
kirkossamme ry, Nordea 204718-122524. Tilisiirron Viesti -osaan merkinnät ”Foorumi 
Kempele” sekä seminaariin osallistujan/osallistujien nimi/nimet. 
Ilmoittautumisen yhteydessä voit valita työpajasi ja esittää toivomuksesi työpajan 
tiimistä. Työpajan johto päättää tiimeistä ja niiden aiheista. 
 
Tiedustelut: Reijo Telaranta puh. 0400 412628 ja Veikko Pöyhönen (Hengen uudistus 
kirkossamme ry), Niilo Pesonen (Oulun hiippakunta, 045 7555 556) ja Pekka Rehumäki 
(Kempeleen seurakunta, 040 7790 301). 
 
Tervetuloa rakentamaan kirkkoamme! 
 
 
Kirkonrakentajien Foorumi  Kempeleen seurakunta  Oulun hiippakunta 
Hengen uudistus kirkossamme ry 
 

 


