MISSIO
19.9.–16.10.
Se löytyi -missio on kristittyjen yhteinen,
kirkkohistoriallisesti merkittävä hanke
evankeliumin välittämiseksi kaikille
ihmisille koko Suomen alueella. Yli 400
seurakuntaa ja järjestöä valmistautuvat
yhdessä neljä viikkoa kestävään
mediakampanjaan, jonka tavoitteena on
nostaa puheenaiheeksi Jumala ja se, mitä
yhteys Häneen merkitsee. Kampanjan aikana
järjestetään myös satoja tapahtumia ja
tempauksia. Missio luo erinomaiset
edellytykset henkilökohtaisiin
kohtaamisiin sekä kiinnittää huomion
yksinäisyydestä kärsivien lähimmäisten
auttamiseen.

MISSION 4 OSA-ALUETTA

MEDIA

TAPAHTUMAT

Kysymys on
Missioon osallistuvat
monimediakampanjasta,
seurakunnat saavat
johon liittyvät televisio,
käyttöönsä mission nimen,
radio, printtimedia, internet, logon ja graafisen ilmeen
sosiaalinen media (some) sekä missiomateriaalia.
sekä ulkomainonta. Eri
Seurakunnat voivat
mediavälineet kertovat
järjestää tapahtumia ja evankeliumin sanomaa
tempauksia yksin tai
henkilökohtaisesti.
yhdessä muiden missiossa
mukana olevien kanssa.

KOHTAAMISET DIAKONIA
Se löytyi -missio antaa
näkyvyytensä kautta
kristityille erinomaiset
puitteet kertoa omasta
löydöstään sukulaisille,
ystäville ja työtovereilleen.
Missiossa mukana olevat
toimijat tarjoavat
seurakunnalle palveluja.

Missiolle on nähty
tärkeäksi määritellä
diakoninen ulottuvuus,
jossa evankeliumi tulee
esille käytännön tekoina.
Missiohanke haastaa
seurakuntia ja kristittyjä
kohtaamaan eri-ikäisiä
yksinäisyydestä kärsiviä
lähimmäisiä.

RUKOUS
Koko missiota kannattelee uskovien rukous. Rukous yhdistettynä Pyhän Hengen ohjaamaan toimintaan on avain
mission onnistumiselle.

”Katso, nyt on otollinen aika,
katso, nyt on pelastuksen päivä.”
1. Kor. 6:2

MISSIOSSA TAPAHTUU
Valtakunnallisella tasolla

o

Mediakampanja 19.9.-16.10. Syyskuun lopulla jaetaan jokaiseen kotiin missiokirja.

o
o

Seurakuntien yhteisiä missiotapahtumia Hämeenlinnassa 23.9.-5.11.
Missiokahvila Hämeenlinnassa 3.-29.10. Osuuspankin talossa Reskalla ma-la klo 12-19.

o

Seurakuntien omia missiotapahtumia 19.9. alkaen

Hämeenlinnan alueella
Seurakunnallisella tasolla

MISSIOON VALMISTAUTUMINEN
Missioon valmistautuminen on ollut käynnissä niin valtakunnallisesti, alueellisesti kuin
seurakuntatasolla. Valmistautuminen on tapahtunut varustavien koulutusten, tapahtumien
suunnittelun ja rukousten kautta.
è Hämeenlinnan alueen rukousilta ja samalla kampanjan avaustilaisuus on 15.9 klo 18
Hämeenlinnan vapaaseurakunnassa. Missioon liittyviä koulutuksia on mahdollista katsoa ja
kuunnella myös tallenteina.

MITEN OSALLISTUA MISSIOON?
RUKOUS
Henkilökohtainen rukous
Missio tarvitsee ennen kaikkea rukousta. Jumala
toimii usein vastauksena meidän rukouksiimme.
Voit hyödyntää mission puolesta rukoilemisessa
seurakunnan kotisivuilta löytyviä mission
rukousaiheita.
è Rukoile myös läheistesi puolesta, että
missio voi vaikuttaa heidän elämäänsä.

Hämeenlinnan seurakuntien rukousilta
Olemme seurakuntina rukoilleet yhdessä jo noin
vuoden ajan.
è Hämeenlinnan alueen yhteinen
rukousilta ja Se löytyi -mission
avaustilaisuus on 15.9.2022 klo 18
Vapaakirkossa.

Mission aikainen 24/7 rukousvartio
Toteutamme mission aikana ympärivuorokautisen rukousvartion eri puolilla Suomea. 28
paikkakuntaa on sitoutunut järjestämään kukin
vuorokauden ajaksi rukousvartion, niin että joka
hetki rukoillaan jossain päin Suomea mission
puolesta.
è Joka ilta klo 19 lähetetään rukous- ja
ylistystilaisuus. Tilaisuus löytyy
missio2022.fi -sivustolta kohdasta Ajankohtaista -> Missio-rukoukset.
Hämeenlinnan alueen seurakuntien rukousvartio on 22.9. klo 9 - 23.9. klo 9.
Seurakuntamme vastuulla on rukoilla erityisesti klo 12-14 ja klo 02-04.
è Voit ilmoittautua seurakunnassa mukaan yhteiseen rukousvartioon laittamalla nimesi
ilmoittautumislistaan.
è Adventtikirkko on auki rukoilijoita varten klo 09-24, 06-09. Yöllä kukin rukoilee kotonaan.
è Rukous- ja ylistystilaisuus on 22.9 klo 19-20 adventtikirkossa.

MEDIA
Mediaan liittyen kaikki johdetaan keskitetysti missiotoimistosta käsin. Medianäkyvyyden takia uskonasiat tulee
olemaan keskustelunaiheena työpaikoilla, kouluissa kuin kodeissakin.
è Hyödynnä medianäkyvyyden tuomia mahdollisuuksia.

HENKILÖKOHTAISET KOHTAAMISET
è Omat läheiset. Rukoile lähimmäistesi
puolesta ja itsellesi Jumalan johdatusta. Hyödynnä
ne tilaisuudet, jotka Jumala sinun kohdallasi avaa
ystäviesi, sukulaistesi, työ- ja opiskelutovereittesi ja
ehkä ventovieraidenkin ihmisten kanssa. Varmista,
että he ovat saaneet missiokirjan ja löytävät tiensä
selöytyi.fi -sivustolle.
è Kontaktihenkilö. Se löytyi -mediakampanjan
kautta kiinnostuneet voivat pyytää missiolta
yhteydenottoa. (kts kuva) Yhteydenottoa pyytänyt
pyritään ohjaamaan lähimpänä asuvalle
kontaktihenkilölle. Jos sinua kiinnostaa toimiminen
kontaktihenkilönä ota yhteyttä seurakuntamme
missiokoordinaattoriin Päivi Tyrniin, 0408290647,
paivi.tyrni@gmail.com.
è Missiokahvila on auki lokakuussa 3.-29.10.
ma-la 12-19. Voit kutsua ystäväsi, naapurisi tai
työtoverisi yhdessä kanssasi missiokahvilaan.

SE LÖYTYI -TAPAHTUMAT
Hämeenlinnan alueen seurakunnat järjestävät yhdessä
neljä Se löytyi -tapahtumaa mission aikana:
o 23.9 klo 18-20 Kid’s Action Night Jukolan koululla
o 8.10 klo 18.00 Markuksen evankeliumin monologi,
Pauli Mahlamäki Tornion kaupunginteatterista,
Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa
o 22.10 klo 18.00 Jipun konsertti Hämeenlinnan
kirkossa
o 5.11 (kellonaika vielä auki) Nuorten tapahtuma, Roni
Samuel, Hämeenlinnan helluntaiseurakunnassa
è Tule mukaan yhdessä läheistesi kanssa. Tapahtumista
tehdään sähköiset/paperiset kutsut ja julisteet
käytettäväksi esim. sosiaalisissa medioissa.

Seurakuntamme tapahtumat
è Lisäksi voit kutsua läheisesi mukaan seurakuntamme
jumalanpalveluksiin ja tapahtumiin.
Jumalanpalvelukset klo 16 Turuntiellä huomioivat
25.9-30.10 Se löytyi -teeman. Tilaisuuksissa mm.
käydään läpi Raamatun henkilöiden
muutoskertomuksia.

DIAKONIA
Ruokajaon yhteydessä on keskustelumahdollisuus sitä
kaipaaville tiistaisin kello 13-14.
o Monikulttuurisuustapahtuma järjestetään
seurakunnassamme lauantaina 29.10 klo 16
è Tavoitteenamme on myös järjestää lokakuussa arkisin
päiväsaikaan neljä lauluvierailua hoivakoteihin
seurakunnan lähettyvillä. Jos osaat laulaa tai soittaa
jotain instrumenttia, niin ota yhteyttä Heikki Tyrniin,
0505538234, heikki.tyrni@helluntaiseurakunta.net
o

