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Seurakunnan kasvun liike Suomessa 
Tämä on seurakunnan kasvun liikkeen uutislehden 

ensimmäinen numero. Uutislehteä kustantaa Seu-
rakunnan kasvu ry ja se julkaistaan ja postitetaan 
lukijoille säännöllisen epäsäännöllisesti aina kun 
materiaalia on kertynyt riittävästi. 

Seurakunnan kasvu ry on järjestö, jonka tavoitteena 
on yhdistää koko Kristuksen ruumis sen yhteisen 
hankkeen taakse, että koko Suomi voitetaan 
Kristukselle uusia seurakuntia perustamalla. 

Tämä uutislehtinen kutsuu sinut samalla mukaan 
seurakunnan kasvun liikkeeseen. Emme toimi minkään 
yksittäisen tunnustuskunnan puitteissa vaan 

yhteistyöhössä kaikkien kristillisten seurakuntien ja 
järjestöjen kanssa. Kutsumme sinutkin mukaan – sinut, 
joka haluat nähdä Suomen täyttyvän raamatullisilla 
seurakunnilla, joista jokainen voi löytää itselleen 
rakastavan hengellisen kodin. 

(SUOLA = SUOMEN 
OPETUSLAPSEUTTAMINEN). 

Seurakuntien perustamisen strategia tunnetaan nimellä 
DAWN (Discipling A Whole Nation=koko kansan 
opetuslapseuttaminen). Tämän julkaisun nimi on johdettu 
samasta ajatuksesta. 

Seurakunnan kasvun liikkeen alku Suomessa 
Ensimmäinen kansallinen seurakuntien perusta-

misstrategia laadittiin Filippiineillä vuonna 1974. 
Myöhemmin sitä alettiin kutsua nimellä DAWN. 
Strategian ajatuksena on koko kansan opetuslap-
seuttaminen uusia seurakuntia perustamalla. Tavoite on, 
että jokaisella on seurakunta, joka on lähellä häntä – 
maantieteellisesti, kulttuurillisesti ja sosiaalisesti. 

DAWN ON PARAS TÄHÄN MENNESSÄ 
KEHITETTY STRATEGIA MAAILMAN 
EVANKELIOIMISEKSI. 

C. Peter Wagner, Fuller Theological Seminary 

Suomessa pidettiin alustava seurakunnan kasvun 
konferenssi vuonna 1988. Tällöin paikalla oli myös 
DAWN Ministries järjestön perustaja ja johtaja Jim 
Montgomery. Tässä konferensissa valmisteltiin maa-

perää kaikkien yhteisellä näylle. Näky ei kuitenkaan 
toteutunut silloin ajatellussa aikataulussa. 

LÄHETYSKÄSKYN TOTEUTTAMISEKSI 
ON TEHTÄVÄ MUUTAKIN, MUTTA 
DAWN ON KAIKEN LÄHTÖKOHTA 

Ralph Winter, U.S. Center for World Mission 

Seurakunnan kasvun innokkain puolesta puhuja 
Suomessa on jo vuosien ajan ollut Helsingin NMKY:n 
nuorten aikuisten toiminnan johtaja, teologian maisteri 
Kari Törmä. Hän on järjestänyt johtajuuden ja 
pienryhmätoiminnan koulutustilaisuuksia, joihin on 
vuosien varrella tullut aina vain vahvempi seurakunnan 
kasvun painotus. Hän oli myös päävastuussa viime 
syksyn Seurakunnan kehittämisen konferenssin 
järjestelyistä. 

Seurakunnan kehittämisen konferenssi 1994 
Marraskuun lopussa 1994 järjestettiin Helsingissä 

kansallinen Seurakunnan kehittämisen konferenssi. 
Konferenssissa oli 220 osallistujaa useista tunnustus-
kunnista, herätysliikkeistä ja kristillisistä järjestöistä. 
Vähän alle puolet osallistujista oli yhteisöjensä 
täysiaikaisia työntekijöitä, useimmat muut pitkäaikaisia 
maalikkovastuunkantajia. 

Konferenssissa julkaistiin Heikki Lassilan tutkimus 
suomalaisten hengellisestä tilasta ja seurakuntien 

kehittämismahdollisuuksista: Joka niemeen, notkoon, 
saarelmaan... Kirjassa on muun muuassa kyse-
lytutkimuksien avulla selvitetty sitä, miten suomalaiset 
uskovat ja miten he ovat tulleet uskoon. 

Julkaistuun tutkimukseen nojaten todettiin, että vain 
3% suomalaisista osallistuu säännöllisesti hengellisiin 
tilaisuuksiin. Kuitenkin 81% sanoo olevansa kiinnostunut 
seurakunnallisesta toiminnasta 

Konferenssin osallistujat jaettiin ryhmiin tunnus-



 

 

tuskunnittain ja heille esitettiin alla oleva kysymys, johon 
he vastasivat taulukossa esitetyllä tavalla. 

JOS SAISIT UNEKSIA... 
Miten monta uutta seurakuntaa tunnustuskuntanne 
perustaisi Suomeen vuoteen 2000 mennessä? 

Tunnustuskunta (A) (B) (C) 
Luterilaiset 600 1400 2000 
Helluntalaiset 220 400 620 
Vapaakirkkolaiset 93 127 220 
Adventistit 60 40 100 
Pelastusarmeijalaiset 25 25 50 
Ruotsinkieliset 30 15 45 
Itsenäiset seurakunnat 12 63 75 
Yhteensä 1040 2070 3110 

(A) NYKYISET SEURAKUNNAT  (B) PERUSTETTAVAT 
SEURAKUNNAT  (C) SEURAKUNNAT VUONNA 2000 

Jos kaikki eri tunnustuskunnista muodostuneiden

ryhmien ilmoittamat luvut lasketaan yhteen, saadaan 
tulokseksi noin 2000 uuttaa seurakuntaa. 

2000 UUTTA SEURAKUNTAA 
VUOTEEN 2000 MENNESSÄ 

Kyseessä on tässä vaiheessa näky. Seuraava kan-
sallinen Seurakuntien kehittämisen konferenssi järjes-
tettäneen noin parin kolmen  vuoden kuluttua. Tällöin 
olemme toivottavasti siinä vaiheessa, että tun-
nustuskuntien viralliset edustajat sitoutuvat virallisiin 
tavoitteisiin perustaa tietty määrä uusia seurakuntia 
tietyssä ajassa. 

Seurakunnallisiin tilaisuuksiin osallistuvien ja niistä 
kiinnostuneiden määrän välillä on siis suuri ero. Se vaatii 
tunnustamaan sen, että kenties emme ole olleet valmiita 
vastaanottamaan kaikkia halukkaita heidän omilla 
ehdoillaan – kuitenkaan evankeliumin ydinsanomasta ja 
raamatullisista arvoista tinkimättä. 

Seurakunnan kasvun neuvosto 
Seurakunnan kehittämisen konferenssin yhteydessä 

muodostettiin kansallinen Seurakunnnan kasvun 
neuvosto. 

Seurakunnan kasvun neuvosto on ryhmä hengellisiä 
johtajia lukuisista tunnustuskunnista ja kristillisistä 
järjestöistä. Neuvoston toiminta-ajatuksena on tukea 
uusien seurakuntien syntymistä Suomessa. 

Seurakunnan kasvun neuvosto kokoontuu 2-4 kertaa 
vuodessa. Se pyrkii toiminnallaan ja arvovallallaan 
tukemaan kansallisia ja paikallisia seurakunnan kasvun 
hankkeita. Neuvosto koordinoi seminaarien ja muiden 
koulutustapahtumien järjestämistä sekä alueellisten 
neuvostojen toimintaa.  

Seurakunnan kasvun neuvoston jäsenet 
Kai Arasola............. teol.toht., past., prk:n esim. (adv.) 
Jan Edström........................pastori, pääsihteeri (bapt.) 
Ulf Emeleus ............................. vt. kirkkoherra (ev.lut.) 
Pekka Halmesmaa .............teol.toht., dosentti (ev.lut.) 
Antti Hämäläinen.......... toiminnanjoht., saarnaaja (its.) 
Erkki Keski-Lusa.................................. pastori (vap.) 
Vilho Kivikangas ..................................lääk. lis. (hell.) 
Veli-M. Kärkkäinen......kasv.maist, M.Th, reht. (hell.) 

Heikki Lassila..........................tietokantahallitsija (its.) 
Arja Laukkanen..............koul.siht, päätoim. (pel.arm.) 
Olli Luoma ............................................ pastori (KRS) 
Asko Matikka................. fil. maist., piirisiht. (kansanl.) 
Hannu Paavola ..................pastori, lähetyssiht. (ev.lut.) 
Mika Piirto ..................................tekniikan lis. (ev.lut.) 
Michael Preisfreund .............toiminnanjohtaja (ev.lut.) 
Heikki Ranssi .................pastori, insinööri (HNMKY) 
Ilkka Salminen................................... saarnaaja (hell.) 
Taisto Salo.................... pastori, raam.opist.joht. (vap.) 
Håkan Sandström ..................................pastori (met.) 
Otso Sovijärvi.......... teol. lis., rovasti, kirkkoh. (ev.lut.) 
Esko Särkkälä......M.A., dipl.ins., pääsiht. (HNMKY) 
Timo Tormas ............................................pastori (its.) 
Graham Turner....................................... Ph.D. (vap.) 
Marja-Leena Turunen.................pukuompelija (met.) 
Kari Törmä ........ teol.maist., toiminnanjoht. (HNMKY) 
Olli Valtonen....................................... pastori (ev.lut.) 
Kalle Venäläinen........................M.Th., pastori (adv.) 
Auvo Vesalainen..................................opettaja (vap.) 
Hannu Vuorinen.................................. pastori (ev.lut.) 
Markku Ylipää........... seurakunnan joht., kanttori (its.) 
Samuel Yrjölä ..................................... saarnaaja (hell.) 

Alueelliset neuvostot 
Seurakunnan kasvun neuvosto toimii valtakunnallisella 

tasolla ja on luonteeltaan näkyä levittävä. Alueneuvostot 
toimivat paikallisesti ja ovat toimeenpanevia elimiä. Ne 
ovat tukipiirejä ja kokemusten vaihtopaikkoja uusien 
seurakuntien perustajille. Alueellisten neuvostojen avulla 

voidaan koordinoida myös tunnustuskuntien yhteisesti 
käynnistämiä seurakunnanperustamishankkeita. 
Alueelliset evankelioimistiimit voivat toimia 
alueneuvostojen tukemina ja avustaa eri hankkeissa. 

Seurakunnan kasvun neuvosto on nimennyt neljään 



 

 

kaupunkiin kokoonkutsujat alueellisia neuvostoja varten. 
Tässä vaiheessa uskomme, että riittävää kiinnostusta 
löytyy ainakin Helsingin, Tampereen, Turun ja 
Jyväskylän alueelta. 

Alueneuvostot tulevat tarvitsemaan vastuunkantajia 
erilaisiin tehtäviin. Kutsumme sinut kertomaan 
työnäystäsi ja antamaan lahjasi käyttöön. 

Alueneuvostojen yhteyshenkilöt 
Helsinki Heikki Lassila..............puh. (90) 890 030 
 Esko Särkkälä ...........puh. (90) 388 3697 
Tampere  Markku Ylipää........puh. (931) 341 0937 
 Mika Piirto..............puh. (931) 223 1512 
Jyväskylä Taisto Salo ................puh. (943) 770 668 
Turku Graham Turner........puh. (921) 243 3662 

Neuvoston työryhmät 
Seurakunnan kasvun neuvosto on nimennyt kolme 

työryhmää. Työryhmät toimivat neuvoston tukemina 
mutta itsenäisesti, kuitenkin niin, että yhteinen näky ja 
tavoite ohjaavat niiden toimintaa. 

Seurakunnan kasvun tutkimustyötä koordinoi 
tietokantahallitsija Heikki Lassila Chrisma seurakunnasta 

Tiedottamista ja yhteyksiä mediaan koordinoi 
Seurakunnan kasvu ry:n pääsihteeri Esko Särkkälä. 

Esirukousta Seurakunnan kasvun liikkeen puolesta 

koordinoi toiminnanjohtaja, saarnaaja Antti Hämäläinen 
Ahvenanmaan rukouspalvelu ry:stä. Hän on yksi 
Suomen esirukousjohtajista. Rukoustyöstä kiinnostuneet 
voivat ottaa yhteyttä häneen. 

Työryhmien koordinaattorit 
Heikki Lassila................................puh. (90) 890 030 
Esko Särkkälä..............................puh. (90) 388 3697 
Antti Hämäläinen...........................puh. (928) 34 419 

Seurakunnan kehittämisen avustajat
Seurakunnan kehittämisen avustajat on ryhmä 

seurakunnan kasvusta kiinnostuneita pastoreita ja 
maallikoita. Ryhmän toiminta-ajatuksena on auttaa 
seurakuntia kokonaisvaltaisesti niiden laadullisessa ja 
lukumäärällisessä kasvussa niin, että ne pystyvät 
istuttamaan tytärseurakuntia. Se luo myös työkaluja 
seurakuntien käyttöön. 

Srk:n kehittämisen avustajien yhteyshenkilöt 
Kari Törmä .................................  puh. (90) 349 8738 
Esko Särkkälä ............................. puh. (90) 388 3697 

Seurakunnan kehittämisen avustajat on valmis 
auttamaan seurakuntia ja yhteisöjä sekä työntekijöitä ja 
vastuunkantajia niiden haasteissa ja ongelmissa. 

Ryhmä ei tarjoa yksinkertaisia ratkaisuja vaikeisiin 
ongelmiin mutta voi luottamuksellisesti tarjota uusia 
näkökulmia ja periaatteita ongelmatilanteisiin. 

Seurakunnan kehittämisen avustajat 
Jukka Hammarén.................. insinööri, maanvilj. (its.) 
Erkki Keski-Lusa ..................................pastori (vap.) 
Hannu Komonen (puh.joht.).................. opettaja (hell.) 
Olavi Komu ...........opettaja, SVK-tutk.kirj.hoit. (vap.) 
Klaus Rytöhonka ..................... päiväkodin joht. (hell.) 
Esko Särkkälä.......M.A., dipl.ins, pääsiht. (HNMKY) 
Kari Törmä ........ teol.maist., toiminnanjoht. (HNMKY) 
Esa Vihavainen.................................. saarnaaja (hell.) 
Markku Virkkilä................................... lääk.lis. (hell.) 
Markku Ylipää........... seurakunnan joht., kanttori (its.) 

Olen sitä mieltä, että... 
»Seurakunnan kasvun liikkeen ei tule pyrkiä rakentamaan itselleen hierarkkista rakennetta 
– päinvastoin sen tulee huolellisesti välttää sellaisen muodostuminen. Autoritäärisen johta-
misen aika länsimaisessa kristillisyydessä on ohi. Näkyni on olla tukemassa uudenlaisten 
rakenteiden syntymistä. Katson, että kenenkään ei tule hallita toisia yläpuolelta vaan 
jokaisen tulee olla tasavertainen osa dynaamista kokonaisuutta. Ihmisten ja yhteisöjen ei 
tule liityä toisiinsa käsky- ja alistumissuhteilla vaan työssä mukana olevien välisillä 
ystävyys- ja yhteistyö- ja luottamussuhteilla. Kun kaikki löydämme paikkamme, voimme 
kukin olla yhdessä asiassa toistemme johtajia ja toisessa seuraajia, joissakin asioissa 
voimme tehdä aloitteita toisessa vastaanottaa aloitteita. Näin jokaisen kutsumus ja näky 
saavat tilaa ja jokaisen lahjat tulevat käyttöön.» Esko Särkkälä, pääsihteeri, Seurakunnan kasvu ry 



 

 

SVK-tutkimuskirjasto 
Suomen vapaiden kristittyjen tutkimuskirjasto toimii 

itsenäisenä yksikkönä Suomen Teologisen Instituutin 
yhteydessä. Kirjaston tavoitteena on palvella myös 
käytännön seurakuntatyön tarpeita. Kirjasto toimii 
yhteistyössä Seurakunnan kasvun liikkeen kanssa. 
Kirjastossa on edustava kokoelma alan teoksia. Kirjasto 

lainaa myös postitse ja avustaa omissa 
kirjahankinnoissasi. Kirjaston kontaktit mahdollistavat 
edullisen tavan hankkia kirjallisuutta. 

SVK-tutkimuskirjasto 
Kirjastonhoitaja Olavi Komu ..........puh (90) 684 1022 

Seurakunnan kasvu ry 
Seurakunnan kasvu ry on tämän vuoden alussa 

toimintansa aloittanut järjestö. Se on perustettu edis-
tämään seurakuntien perustamista ja palvelemaan 
kansallista seurakunnan kasvun liikettä 

Esko Särkkälä on Seurakunnan kasvu ry:n täys-
aikainen pääsihteeri. Hän on 32-vuotias lähetystieteen 
maisteri ja diplomi-insinööri. Hän on saanut 
lähetystieteellisen koulutuksensa Yhdysvalloissa

Fullerin Teologisessa Seminaarissa, jossa hän syventyi 
erityisesti johtajuuden kehittämiseen ja seurakunnan 
kasvuun. 
Seurakunnan kasvu ry:n hallitus 
Heikki Lassila..........................tietokantahallitsija (its.) 
Michael Preisfreund .............toiminnanjohtaja (ev.lut.) 
Esko Särkkälä......M.A., dipl.ins., pääsiht. (HNMKY) 
Kari Törmä ........ teol.maist., toiminnanjoht. (HNMKY) 

Seurakunnan kasvun materiaalia 
PERJANTAIFAX on Seurakunnan kasvu ry:n 

julkaisema yhden sivun mittainen rohkaisevia pikku-
uutisia sisältävä tiedote. Se lähetetään suoraan lukijoiden 
telefax-laitteisiin kerran viikossa. Ulkomaisten uutisten 
lähde on DAWN Europan julkaisema saksankielinen 
Freitags-Fax. Aineistoa voivat lähettää kaikki, joilla on 
kerrottavanaan rohkaisevia uutisia

Jumalan valtakunnan voittokulusta. Perjantaifaxin 
tilaushinta on 150 mk/vuodessa. 

Seurakunnan kasvu ry:n kustantamaa ja Heikki 
Lassilan toimittamaa tutkimusta JOKA NIEMEEN, 
NOTKOON, SAARELMAAN... voi tilata Seura-
kunnan kasvu ry:ltä hintaan 45 mk/kpl. Hinta sisältää 
postikulut. 

Toimintamme taloudelliset tarpeet 
Toiminnan suurimmat kulut ovat pääsihteerin 

kannatus sekä tiedotustoiminta. Tiedotustoiminnan 
kuluista merkittävimmät ovat monistus ja postitus. 
Kirjanmyynti ja Perjantaifax tuottavat jonkin verran 
mutta eivät tarpeeksi. Haastamme jokaisen seurakunnan 
kasvusta kiinnostuneen tukemaan tätä työtä sekä 
rukouksillaan että varoillaan. 

Riittävän taloudellisen tuen saaminen on yhdistyksen 
toiminnan elinehto. Ilman säännöllisiä antajia,

yhdistys ei kykene ylläpitämään tiedotusta eikä muuta 
toimintaansa eikä täysiaikaista työntekijää. Pääsihteeri 
keskustelee mielellään kanssanne toimintamme 
taloudelliseen tukemiseen liittyvistä asioista. 

Kannatustilit 
Seurakunnan kasvu ry ............KOP 140530–101686 
käytä viitenumeroa 1009, niin säästämme pankkimaksuissa  

Pääsihteeri Esko Särkkälä.....KOP 140550-107019 

Enemmän suolaa, enemmän suolaa... 
Suola lähetetään lukijoille sitoumuksetta. Jos tiedät 

jonkun, joka on kiinnostunut ja haluaa saada oman 
Suolan, toimita meille hänen yhteystietonsa. 

Suolan seuraavaa numero käsittelee DAWN (Dis-
cipling A Whole Nation = koko kansan opetuslap-
seuttaminen) -liikkeen syntyä, näkyä ja periaatteita. 
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