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EsIPuhe

Vuosien omistautunutta työtä seurannut territorion ”Visio 1-2-5”, jonka edelliset territorion johtajat,  
everstit Johnny ja Eva Kleman suunnittelivat vuonna 2014, on osoittautunut hyödylliseksi  
työvälineeksi ja rohkaisuksi sadoille territoriomme ihmisille. Vuosien 2016–2018 aikana olemme 
saaneet tavata nuorisoa, sotilaita, siviilityöntekijöitä, sosiaalisen työn työpisteiden johtajia sekä 
upseereita ja nähdä, mitä Suomen ja Viron Armeijalle kuuluu; arvioida territorion vahvuuksia samoin 
kuin asioita, jotka vaativat parannusta. 

Hengelliset päivät, rukoukset, hiljaiset päivät, retriitit ja keskustelut tulevaisuudesta tarjoavat  
mahdollisuuden kuunnella Pyhää Henkeä, unelmoida ja suunnitella tulevaisuuden suuntaa.  
Kuten palapelissä, tavoitteet on asetettu, unelmat luotu, ydinarvot sovittu ja viimeinkin,  
pitkän pohdinnan ja rukouksen seurauksena sekä kenraali Brian Peddlen kutsun rohkaisemana,  
visio ”Kutsuttu palvelemaan” on valmis. Missio jatkuu vuonna 2019! 

Patrick & Anne-Dore Naud
everstit
Suomen ja Viron Pelastusarmeijan johtajat

Pyydän , jatkakaa unelmointia!

 Antakaa Pyhän Hengen valaista matkaanne!

     Luottakaa häneen!
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PelastuSaRmeIJan 
GlOBaalI mIsSIO
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Kenraali Brian Peddle kirjoitti kenraaliksi nimittämisensä jälkeen: 

”Tulkintani mukaan Jumalan tahto on, että meidän tulee välittömästi ja aivan uudella tavalla olla yh-
teydessä tähän särkyneeseen maailmaan. Meidän täytyy hylätä kaikki ajatukset ’ylläpitäjän roolista’ 
tai vallitsevan tilanteen hyväksymisestä. Meidän täytyy varoa, ettemme sorru keskinkertaisuuteen 
ja pysyä lujina paholaisen yrittäessä häiritä meitä. Sanoisin jopa: ’Miksi emme ottaisi takaisin sitä, 
minkä paholainen on varastanut?’

Meidän tulee elvyttää uskomme Jumalan Pelastusarmeijan ihmisille lähettämään kutsuun ja tulla 
opetuslapsiksi, jotka ovat sitoutuneet hänen missioonsa – tuoda ihmiset Jumalalle ja Jumala 
ihmisille.”

”Minun oli nälkä, ja te annoitte minulle ruokaa. Minun oli jano, ja te annoitte minulle 
juotavaa. Minä olin koditon, ja te otitte minut luoksenne. Minä olin alasti, ja te vaa-
tetitte minut. Minä olin sairas, ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankilassa, 
ja te tulitte minun luokseni. Silloin vanhurskaat vastaavat hänelle: ’Herra, milloin me 
näimme sinut nälissäsi ja annoimme sinulle ruokaa, tai janoissasi ja annoimme sinulle 
juotavaa? Milloin me näimme sinut kodittomana ja otimme sinut luoksemme, tai 
alasti ja vaatetimme sinut? Milloin me näimme sinut sairaana tai vankilassa ja kävim-
me sinun luonasi?’ Kuningas vastaa heille: ’Totisesti: kaiken, minkä te olette tehneet 
yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle.’”  
(Matt. 25:35–39) 

Nämä kaksi kohtaa ”ihmisten tuominen Jumalalle” ja ”Jumalan tuominen ihmisille” 
ovat osoitus Pelastusarmeijan integroidusta missiosta.

Kansainvälinen toimintaperiaatteemme muistuttaa meitä siitä, että missiomme, joka perustuu 
Raamattuun ja jota motivoi Jumalan rakkaus, on ”julistaa evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta ja 
kohdata ihmisten tarpeet hänen nimessään ilman mitään erottelua”.
William Booth kuvaili Pelastusarmeijaa lintuna, jolla on kaksi siipeä. Toisella siivellä julistetaan  
Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Toisella siivellä kohdataan ihmisten tarpeet hänen nimessään 
ilman mitään erottelua. Hän sanoi, että jos molemmat siivet eivät ole käytössä, ”Pelastusarmeijan 
lintu” ei voi lentää. 
 
Kenraali Peddle on myös sanonut: 
”Pelastusarmeijan tulee olla sellainen Armeija, 
jollainen Jumala haluaa sen olevan 2000-luvulla.”
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teRRItORION 
vIsIO Ja 
KOKONaISvaltaINeN 
mIsSIO

”Katso: minä luon uutta. 
Nyt se puhkeaa esiin – ettekö huomaa?
Minä teen tien autiomaahan
 ja joet kuivuuden keskelle.” 
Jes. 43:19

On taisteluita, 
joihin tarvitaan yhä Armeija!
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JOhDantO 
Olemme kiitollisia upseereille, sotilaille ja vapaaehtoisille, jotka ovat tehneet arvokasta rakkauden 
ja myötätunnon työtä liikkeemme alusta asti, Suomessa vuodesta 1889 lähtien ja Virossa vuosina 
1927–1940 sekä jälleen vuodesta 1995. Pitkään historiaamme mahtuu monia merkittäviä tapahtu-
mia. Perheiden, lasten ja yksinäisten parissa tehty työ on loistava todistus omistautumisesta. Kun 
juhlimme 130-vuotiasta Pelastusarmeijaa Suomessa vuonna 2019, luottakaamme siihen, että Jumala 
antaa meille uusia näkökulmia ja mahdollisuuden kehittää Suomeen ja Viroon uusia toimintatapoja 
2000-luvun mission toteuttamiseksi.  

lauSuMa
Sitoudumme kokonaisvaltaiseen missioon Jumalan rakkaudesta, josta Jeesus Kristus eli, saarnasi ja 
näytti mallia, ja jonka Pyhä Henki tänä päivänä mahdollistaa hänen seuraajissaan. Missiomme on:

• Rakastaa lähimmäisiämme
• Saarnata pelastuksen evankeliumia sekä elää pyhitettyä elämää 
• Palvella kärsivää ihmiskuntaa
• Osoittaa sosiaalista vastuuta 

… jotta VOIMME

4uudistaa elämää
4palauttaa arvokkuuden
4antaa toivoa

On taisteluita, 
joihin tarvitaan yhä Armeija!
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1. Olemme mallina kristillisestä rikkaudesta, edistämme ydinarvojamme ja ylläpidämme kolmi-
osaista työtämme sielujen pelastamiseksi, pyhien kasvattamiseksi ja kärsivän ihmiskunnan 
palvelemiseksi. 

2. Kehitämme ja toteutamme hyvän johtamisen ja hallinnon järjestelmiä luoden vastuullista  
ilmapiiriä, hyvää taloudenhoitoa ja vastuullisuutta koko territoriossa.  

tavOItteEMme

Vastuullisuusliikkeen 4 pilaria:

1. Hallinto
2. Vaikutusarviointi
3. Talous
4. Lastensuojelu
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3. Sitoudumme palvelemaan kaikkia sukupolvia. Annamme aikaa, osoitamme kiinnostusta,  
annamme äänen naisille ja miehille sekä perheille ja asetamme lapset, nuoret ja perheet  
työmme etusijalle.  

4. Rohkaisemme terveisiin yhteisöihin, olemme mallina integroidulle missiolle, parannamme tilo-
jamme, pyrimme kaikkein laadukkaimpaan palveluun ja taloudelliseen tasapainoon jokaisessa  
toimipisteessämme.    

5. Otamme käyttöön luovia lähestymistapoja yhteisötyössämme kuunnellen ja oppien yhteis-
kuntamme monimuotoisuudesta, olemme avoimia keskustelulle ja otamme tärkeät aiheet 
huomioon.  

6. Arvostamme henkilöstöämme ja pidämme heistä huolta kannustaen upseereitamme,  
sotilaitamme ja työntekijöitämme koulutukseen ja kehittymiseen.  

7. Edistämme läpinäkyvyyttä, pyrimme avoimeen viestintään ja sitoudumme vuorovaikutukseen  
ja erilaisten näkökulmien jakamiseen. 

8. Edistämme Pelastusarmeijan kansainvälisyyttä sekä sitoudumme  
Pelastusarmeijan kansainvälisiin kampanjoihin ja humanitääriseen apuun. 
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Kristillinen uskomme motivoi meitä – perustamme on Raamattu 

• Seuraamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä ja kuljemme heidän rinnallaan,  
jotka kokevat ahdinkoa, kärsimystä ja heikkoutta. 

• Näemme ihmisen hengen, sielun ja ruumiin muodostamana kokonaisuutena.  
Pelastusarmeijalaiset on kutsuttu kohtaamaan ihmiset kokonaisvaltaisesti,  
ja se tulee huomioida kaikessa työssämme.

• Näemme Jeesuksen elämässä, kuolemassa ja ylösnousemuksessa Jumalan,  
jolla on rajattomat mahdollisuudet ja tahto auttaa kaikkia. 

• Ilmaisemme sanoilla, teoilla ja asenteilla Jumalan ehdotonta rakkautta kaikkia ihmisiä kohtaan.
• Uskomme, että uudistuminen ja elämänmuutos ovat mahdollisia, kun uskomme Jeesukseen 

Kristukseen. 

Kunnioitamme syrjimättä jokaisen ihmisarvoa  

• Uskomme, että jokaisen ihmisen tulisi Jumalan luomana saada varauksetonta  
arvostusta ja kunnioitusta. 

• Lähimmäisenrakkauden, rehellisyyden, suvaitsevaisuuden, luottamuksen  
ja anteeksiannon perusarvot  
ohjaavat meitä, kun palvelemme ihmisiä ja tarjoamme heille käytännöllistä,  
hengellistä ja sosiaalista apua.

• Taistelemme sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta, tuemme haavoittuvia ihmisiä ja 
annamme äänen heille, joilla sitä ei ole. 

• Pyrimme kohtaamaan ja kuuntelemaan kaikkia ihmisiä arvostaen. 
• Tiedostamme, etteivät ihmiset ole avuttomia työmme kohteita. Tarjoamme apua ja tukea 

tavalla, joka vahvistaa ihmisten omanarvontuntoa. 

YDInaRvOmME
”sYDän JuMalalle – käSI IhMISElle” 
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Olemme itsenäinen evankelinen liike 

• Teemme yhteistyötä kirkkojen, yhdistysten, järjestöjen, laitosten, päätöstentekijöiden,  
hallinnon, talouselämän ja yhteiskunnan kanssa.

• Hyväksymme vastuumme yhteiskunnassa, johon pyrimme myös aktiivisesti vaikuttamaan. 

Toimimme jaetun vastuun periaatteella 

• Arvostamme ja kunnioitamme kanssamme toimivien eri tahojen työtä.
• Teemme työtä yhdessä työntekijöidemme ja vapaaehtoistemme kanssa kunnioittaen  

toinen toistamme.
• Pyrimme yhdessä kehittämään, hyväksymään ja arvioimaan tavoitteitamme.
• Pyrimme löytämään parhaat toimintatavat. 
• Olemme vastuussa Jumalalle, toisillemme, niille, joita palvelemme ja niille, jotka tukevat meitä.

Haluamme edistää uudistusta
 
• Pyrimme olemaan relevantteja ja seuraamaan aikaamme, koska uskomme,  

että missiollamme on merkitystä yhteiskunnalle.
• Kehitämme ennakoivasti erilaisia työmuotoja ja palveluidemme laatua.
• Pyrimme toimimaan yhteisöllisesti, ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti.

Ydinarvomme ja visiosuunnitelmamme nostavat esiin monia asioita, jotka ovat 
prioriteetteja toiminnassamme. Jotkut kohdista ovat yksinkertaisia toimintaohjeita, 
toiset on annettu rohkaisuksi, ja osa on suosituksia. Ne voivat vaihdella ja muotoutua 
paikallisen tilanteen ja kontekstin mukaan. Jotkut asiat myös vaativat aikaa kehittyäk-
seen.
 
Olkaa rohkeita. On aina parempi kokeilla uutta ja uskaltaa epäonnistua, kuin että ei 
koskaan yrittäisi mitään. Keksijä Thomas Edison epäonnistui tuhat kertaa kehittäes-
sään hehkulamppua. Kun toimittaja kysyi ”Miltä tuntui epäonnistua tuhat kertaa?”, 
Edison vastasi: ”En epäonnistunut tuhat kertaa. Hehkulampun keksiminen oli proses-
si, jossa oli tuhat vaihetta.”

Jatkakaa unelmointia!

 Antakaa Pyhän Hengen valaista matkaanne!

     Luottakaa häneen!
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Vision edistäminen
Julisteet
Suosittelemme, että ”Visio 2019–2024”, ”Tavoitteet” ja ”Ydinarvot” -julisteita laitetaan esille kaikkiin
Pelastusarmeijan osastoihin, sosiaalisiin työpisteisiin ja kierrätyskeskuksiin. 

Visiolehtinen
”Visio 2019–2024” -lehtisiä jaetaan jäsenille, vapaaehtoisille, työntekijöille, johtajille ja upseereille.

Hengelliseen elämään keskittyminen
Hengellinen sodankäynti ja rukous
Kehotamme osastoja ja sosiaalisia työpisteitä lisäämään säännöllisen rukoushetken tai  
rukouskokouksen ohjelmaansa sekä perustamaan tiloihinsa pysyvän rukoushuoneen tai -pisteen. 
130-vuotisteemamme muistuttaa meitä siitä, että ”On taisteluita, joihin tarvitaan yhä Armeija” – ja 
tämä Armeija ristii kätensä taisteluun. Tutkimme keinoja territorion ”Rukoustaulun” luomiseksi. Taulu 
voi hyödyntää sosiaalisen median alustoja – jolloin rukousaiheiden jakaminen ja toisten tukeminen 
rukouksen avulla on mahdollista. 
 
Pyhien kasvattaminen
Jotta voimme kasvattaa ihmisiä pyhitykseen, kannustamme jokaista osastoa  
( ja sosiaalista työpistettä, jos mahdollista) järjestämään säännöllisiä Raamatun opetustunteja.

Hyvien uutisten jakaminen
Tiedotamme sosiaalisessa mediassa, Rummutuksessa ja painetuissa julkaisuissa hyvistä uutisista, 
kuten uusista uskoon tulleista, sotilaista & jäsenistä, tapahtumiin osallistujista sekä erityisistä ta-
pahtumista ja kampanjoista. Tällaisia uutisia voivat olla erilaiset menestystarinat, erityiset ohjelmat 
sekä merkittävät kierrätystoiminnan ja sosiaalisten työpisteiden tapahtumat. Tarvitsemme apuanne 
näiden uutisten keräämisessä.

mIsSIOmME PRIORIteEtIt
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Kokonaisvaltainen missio 
Tukeaksemme hengellistä missiotamme tavoitteenamme on palkata kappalainen kaikkiin  
sosiaalisiin työpisteisiimme.

Identiteettimme juhlistaminen
Näkyvyys 
Pelastusarmeija on alusta pitäen ollut näkyvä Armeija. Virkapukumme, ulkoilmakokoukset ja erilai-
set julkiset tilaisuudet ovat voimistaneet näkyvyyttämme. Olemme ylpeitä identiteetistämme ja 
aktiivisesti etsimme uusia tapoja olla näkyvillä, ei vain nostaaksemme esiin Pelastusarmeijaa vaan 
kertoaksemme hengellisestä tehtävästämme. 

Punainen kilpi on helposti tunnistettava ja tunnettu kansainvälinen symboli, joten käytetään ja 
pidetään sitä esillä rohkeasti ja ollaan ylpeitä siitä, keitä olemme.

Suosittelemme, että jäsenet, työntekijät ja johtajat, jotka eivät käytä Pelastusarmeijan virkapukua, 
käyttäisivät nimikylttiä, jossa on heidän nimensä ja – mikä tärkeintä – punainen logomme.  
Suosittelemme, että myös upseerit käyttäisivät nimikylttiä säännöllisesti.

Yhteisön toimintaan osallistuminen
Osallistumme naapuristomme ja paikallisen yhteisön toimintaan
On lukuisia mahdollisuuksia tukea ja auttaa ihmisiä sekä osallistua paikallisen yhteisön elämään. 
Esimerkkinä tästä ovat erilaiset ulkoilmatapahtumat, Sotahuudon myyminen ulkona tai kauppa-
keskuksissa ja osallistumiset yhteisiin, paikallisiin tapahtumiin. Yksi tapa ei sovi kaikille. Toimitaan 
innovatiivisesti ja luovasti rakennustemme sisä- ja ulkopuolella. 

mIsSIOmME PRIORIteEtIt



Kutsuttu palvelemaan  |  16

2. Korinttolaiskirje 4:5–7 

Emmehän me julista sanomaa itsestämme vaan 
Jeesuksesta Kristuksesta: Jeesus on Herra, ja hän 
on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, 
joka sanoi: ”Tulkoon pimeyteen valo”, valaisi itse 
meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka 
säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, 
ja se levittää valoaan. Tämä aarre on meillä savi- 
astioissa, jotta nähtäisiin tuon valtavan voiman 
olevan peräisin Jumalasta eikä meistä itsestäm-
me. 

Pyydämme teitä rukoilemaan Armeijamme ja näiden rukousaiheiden puolesta: 

Visio
Visiomme “Kutsuttu palvelemaan” kuvastaa tahtoamme olla tehokkaita missiossa. Rukoilemme, että 
Jumalan Henki liikkuu territoriossamme innoittaen ja muuttaen meitä henkilökohtaisesti ja motivoi-
den meitä missiossamme pelastaa sieluja, kasvattaa pyhiä ja palvella kärsivää ihmiskuntaa. 

Henkilöstö
Jumalan kirkko ei ole tiiltä ja betonia – se on lihaa ja verta. Rukoilemme uusien kääntyneiden, soti-
laiden, nuorten sotilaiden, alipäälliköiden, kokelaiden ja kadettien puolesta. Rukoilemme erityisesti, 
että Jumalan Pyhä Henki siunaa Armeijan aikuis- ja perhetyötä sekä lapsi- ja nuorisotyötä. 

teRRItORION  
RuKOuSaIheEt 2019
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Koulutus ja kehitys
Jumala on siunannut meitä ja lähettänyt meille hienoja ihmisiä, ja hän kutsuu meitä huolehtimaan 
heistä hyvin. Toivomme, että voimme kouluttaa opetuslapsia ja kasvattaa ihmisiä pyhitykseen. 
Meidän täytyy panostaa työtovereihimme ja kouluttaa sekä kehittää johtajiamme ja työntekijöitäm-
me. Kiitämme Jumalaa niistä monista koulutusmahdollisuuksista, joita osastoissa ja sosiaalisissa 
työpisteissä on vuosittain. Rukoilkaa näiden koulutus- ja kehitystapahtumien puolesta. Rukoilemme 
erityisesti uusien paikallisten johtajien puolesta ja että saisimme alipäälliköitä osastoihimme. 

Kappalaisuus
Sosiaaliset työpisteet ovat keskeinen ja tärkeä osa territoriomme työtä. Sosiaalinen työmme huo-
lehtii palveluidemme käyttäjien fyysisistä ja hengellisistä tarpeista. Nämä työpisteemme tarvitsevat 
kappalaisen tukea. Rukoilemme, että Jumala auttaa meitä vastaamaan tähän tarpeeseen. Rukoilem-
me, että Jumala auttaa sosiaalisissa työpisteissämme kappalaisena jo työskenteleviä ja hengellistä 
työtä tekeviä luomaan positiivisia suhteita niin että evankeliumin ilosanomaa jaettaisiin luovalla 
tavalla. 

130 vuotta Suomessa 
Kiitämme Jumalaa Pelastusarmeijan 130 vuodesta Suomessa. Rukoilemme Jumalan jatkuvaa 
siunausta, johdatusta ja varjelusta työllemme tässä osassa maailmaa. Kun juhlistamme Pelastusar-
meijan 130-vuotista työtä territoriossamme, rukoilemme kenraali Brian Peddlen ja komentaja Rosalie 
Peddlen syyskuisen Suomen vierailun puolesta. Rukoilemme, että Herra käyttäisi heidän vierailuaan 
rohkaisuna ja inspiraationa ja puhuisi sekä haastaisi meitä heidän kauttaan. Rukoilemme erityisesti, 
että ihmiset oppisivat tuntemaan Jeesuksen Herrana ja Pelastajana ja että moni voisi saada innoituk-
sen ryhtyä sotilaaksi tai upseeriksi. 
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Visio ”Kutsuttu palvelemaan” rohkaisee teitä olemaan osa Jumalan suunnitelmaa Pelastus-
armeijalle Suomessa ja Virossa. Seuraavat kysymykset on tarkoitettu osastoille, mutta niitä 
voidaan soveltaa muissakin työpisteissä.

Pyydän, että kutsutte jäseniänne, sotilaitanne ja vapaaehtoisia säännöllisiin ”Kutsuttu 
palvelemaan” -kokouksiin. Toivottakaa heidät tervetulleiksi. Tarjotkaa jotain hyvää. Puhu-
kaa elämästä ja naurakaa, lukekaa kohta Raamatusta ja rukoilkaa yhdessä. Lukekaa visiota 
”Kutsuttu palvelemaan” ja pyytäkää ihmisiä kertomaan ajatuksiaan visiosta ja sen vaikutuk-
sesta osastoonne.

Alle on listattu keskustelun avaamiseen tarkoitettuja kysymyksiä. Kysymysten tarkoitus on 
saada aikaan hyvää keskustelua ja uusia ideoita! ”Kutsuttu palvelemaan” -vision käytän-
nön toteutus on erilainen eri osastoissa. Nämä kysymykset ovat askelia paikallisen vision 
päivittämiseen. Kiitämme teitä halukkuudestanne osallistua siellä, missä olette. Siunatkoon 
Jumala teitä keskusteluissanne!

Identiteettimme juhlistaminen:

• Miten kuvailisitte Pelastusarmeijaa – ja erityisesti osastoanne? 
• Kun mietitte osastonne jäseniä ja osastoperhettänne, miten kuvailisitte toisianne?
• Miten haluaisitte muiden näkevän osastonne tai kuvailevan sitä?
• Voitteko luetella erityispiirteitä, jotka yhdistävät seurakuntaanne? 
• Mikä motivoi osastonne toimintaa ja omaa toimintaasi?

OMan OSaStON vIsION 
luOmINeN Ja kEhIttäMInEn
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Yhteisön toimintaan osallistuminen: 

• Mitä tarpeita osastonne alueella on? Miten voisitte ottaa niistä selvää?
• Kun ajattelette näitä tarpeita – mikä tekee osastostanne merkityksellisen/hyödyllisen  

tai merkityksettömän/hyödyttömän? 
• Mihin tarpeisiin voisitte vastata?  
• Onko yhteisössänne toisia seurakuntia tai järjestöjä, joiden kanssa voisitte tehdä  

yhteistyötä ollaksenne tehokkaampia? 
• Miten voisitte kehittää yhteistyötä?
• Haluatteko vetää puoleenne ainoastaan niitä, jotka ovat samankaltaisia kuin te, vai oletteko 

aidosti avoimia ja vastaanottavaisia – myös niitä kohtaan, jotka saattavat olla hyvin erilaisia kuin te? 
• Minkälaisia mahdollisuuksia osastonne naisilla on viettää yhteistä aikaa? Entä miehillä? 
• Mitä ohjelmaanne voisi kutsua perheystävälliseksi? 
• Miten rohkaisette lapsia ja nuoria tulemaan osastoonne?
• Mitä voimavaroja (myös koulutettua henkilöstöä) teillä on lasten ja nuorten huomioimiseen?
• Miten otatte ympäristön huomioon ostoksissa, ohjelman suunnittelussa ja osallistuessanne  

yhteisön toimintaan?

Hengelliseen elämään keskittyminen:

• Onko evankeliumi esillä tehokkaasti ja ajankohtaisella tavalla?  
Voisiko esim. Godly Playsta olla hyötyä? 

• Miten tervetulleeksi ja hyväksytyksi tunnet itsesi osastossasi?
• Jaatteko viikon aikana säännöllisesti uudistumistarinoita?  
• Miten voitte kehittää uskoanne? (raamattuopetus, rukouskokoukset, rukoushuone?)
• Onko osastossanne osastoasiain neuvottelukunta, jossa voisitte keskustella osaston asioista? 
• Onko osastonne kasvava ja tuleeko sinne uusia ihmisiä?
• Kuinka usein teillä on sotilaskursseja? 
• Miten avoimesti keskustelette tämän päivän monikulttuurisen yhteiskunnan asioista?

Vision edistäminen:

• Miten voitte edistää visiota ”Kutsuttu palvelemaan” osastossanne?
• Miten näkyvä Pelastusarmeija on yhteisössänne? Miten helposti ihmiset löytävät sen? 
• Mitä hengellistä ja käytännön työtä osastossanne tehdään?
• Voisitteko kehittää jotain sosiaalisen työn aluetta? (esim. ihmiskaupan vastaista työtä)

Seuraavat vaiheet ja toimintasuunnitelma:

• Mitä teidän tulisi kehittää tai muuttaa, jotta osastostanne tulee se Pelastusarmeija,  
jonka Jumala haluaa?
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KESKustElun avuKSI
Hankkikaa kaupunkinne/alueenne kartta. Mitä näette kartalla? Merkitkää karttaan missä sijaitsevat:
• koulut
• sairaalat
• liikeyritykset ja järjestöt
• kirkot ja seurakunnat
• leikkikentät

Katsokaa karttaa yhdessä ja pohtikaa:

Mikä teitä huolestuttaa?  
Onko asioita, joiden puolesta pitäisi rukoilla? 
Esim. hierontapalvelupaikat, onko siellä mahdollisesti ihmiskaupan uhreja? 

Mitä mahdollisuuksia on? 
Esim. koulut – haluaisitteko kutsua heitä Pelastusarmeijaan tai vierailla kouluissa? 
 
Mitä ette näe? 
Kun Jeesus tuli Jerikoon, hän näki ihmisen, jota muut eivät nähneet tai halunneet nähdä. Opetuslap-
set eivät huomanneet Sakkeusta, mutta Jeesus pysähtyi ja näki hänet puussa. Hän ei vain nähnyt 
miestä puussa vaan myös hänen tarpeensa ja sanoi: ”Tule alas, haluan tulla vieraaksesi”. (Luuk. 19:5)

Ketä ette kohtaa?  
Kun Jeesus lähti Jerikosta, sokea mies istui tien vierellä kerjäämässä. Kun hän kuuli Jeesuksen  
kulkevan ohitse, hän alkoi huutaa. Väkijoukko yritti hiljentää hänet, mutta hän huusi kovemmin. 
Jeesus pysähtyi ja kutsui Bartimeuksen luokseen. (Mark. 10:49)

Kun katselette kaupunkianne, avatkaa silmänne, korvanne, sydämenne ja mielenne. 
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Mitä sinulla on kädessäsi? 
Kun Mooses oli epävarma, mitä tuli tehdä ja mitä Jumala odotti, Herra sanoi hänelle: 
”Mikä sinulla on kädessäsi?” Mooses vastasi: ”Sauva.” (2. Moos 4:2)

Piirrä paperille kuva sauvasta ja kirjoita siihen, mitä kaikkea Jumala on antanut sinun käteesi? 

Kävelkää ympäri rakennusta ja listatkaa ne resurssit, jotka teillä on – ja miettikää miten Jumala 
haluaisi käyttää näitä tiloja?

Ihmiset – mitä taitoja ympärilläsi olevilla ihmisillä on?

Kiittäkää Jumalaa niistä resursseista, joita teillä on ja rukoilkaa niiden puolesta, joita vielä tarvitsette.

”Pyytäkää niin teille annetaan. Etsikää niin te löydätte. Kolkuttakaa niin teille avataan.” (Matt. 7:7)
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