Vuosikertomus 2015
TAUSTAMME
BBC ,Brunstad Christian Church, aiemmin DKM, Den Kristelige Menighet, on Norjassa 1900- luvun alussa
syntynyt herätysliike, joka pyrkii auttamaan jäseniään elämään kristittyinä Uuden Testamentin mukaan.
Liikkeen alullepanija oli Johan O. Smith. Nykyisin toimintaa on 65:ssä maassa, kaikilla mantereilla.
Seurakuntia on 54:ssä maassa. Useissa valtioissa, kuten Norjassa, Tanskassa ja Saksassa, näillä seurakunnilla
on yleishyödyllisen yhdistyksen status.
Suomeen herätysliike saapui 1960-luvun lopussa. Kiinteistöjen omistusta varten liike organisoitui Suomessa
yhdistykseksi nimeltä DKM Suomi ry. Suomessa 2015 oli jäseniä noin 300, joista noin 40% alle 25-vuotiaita.
Jäseneksi voi tulla jokainen, joka tahtoo elää sopusoinnussa seurakunnan opin ja toisten jäsenten kanssa.
Jäsenrekisterinä toimi 2015 entiseen tapaan PMO-järjestelmä, jonka perusteella ilmoittautumiset
konferensseihin ja muihin tapahtumiin toteutuvat.
BRUNSTAD
Toimintamme tähtää jäsenten monipuoliseen hyvinvointiin. Toiminnan tietoisena päämääränä on lasten ja
nuorten terveen ja tasapainoisen kehityksen tukeminen itsenäisiksi, vastuullisiksi yksilöiksi, joilla on terve
itsetunto ja jotka kykenevät yhteistyöhön erilaisten ihmisten kanssa ja hyväksymään ja arvostamaan
erilaisuutta. Seurakunnan työ pyrkii antamaan heille hyvät lähtökohdat tulevaisuuden ihmissuhteisiin ja
yhteistoimintaan työpaikoilla ja yhteiskunnassa.
Kaiken seurakunnan työn keskipiste on Brunstadin 1956 perustettu konferenssikeskus. Keskusta on
jouduttu laajentamaan useaan otteeseen, jotta suurin osa halukkaista pääsisi noin 7 kertaa vuodessa
järjestettäviin kokoontumisiin, joihin osallistuvat tulevat jopa 30:sta maasta. Vuonna 2015 keskuksen
tiloihin majoitettiin suurimman osan vuotta noin 1000 turvapaikanhakijaa yhteistyössä Norjan valtion
kanssa.
Brunstadin konferenssikeskuksessa majoitus oli vielä 70-luvulla pääosin ruohokentällä olevissa teltoissa.
Asuntovaunujen määrä kasvoi vähitellen. Hygieniaolosuhteet olivat täysin riittämättömät, eikä
vatsatautiepidemioilta voitu välttyä. Asumistason nostamiseksi hyvälle tasolle ja ympärivuotisen käytön
parantamiseksi toteutettiin 2000-luvun alussa ”Uusi Brunstad” –projekti. Mm. entinen leirintäalue muuttui
viihtyisäksi rivitaloalueeksi, ylärinteelle rakennettiin kerrostaloja. Seurakunnan jäsenet saattoivat ostaa
asumisoikeuden näihin asuntoihin kuukaudeksi vuodessa. Muuna aikana asuntoja vuokrataan
konferenssikeskuksessa järjestettävien suurten tapahtumien majoitustiloiksi.
Seurakunnan voimakkaan kasvun vuoksi tilat alkoivat käydä ahtaiksi. Kesäkonferensseja alettiin pitää
kahteen kertaan, jotta halukkailla olisi mahdollisuus osallistua ja tilat riittäisivät. Jatkorakentaminen
osoittautui välttämättömäksi ja kiirelliseksi, minkä vuoksi käynnistettiin B2020 – Brunstad 2020 – projekti.
Tähän kuuluu asuntokapasiteetin ja kokoustilojen voimakas lisääminen, samoin suhteellisen isojen
liikuntatilojen (uimahalli, sisäjalkapallokenttä, jäähalli) rakentaminen. Tämä projekti on ollut tervetullut
myös Stokken kunnalle, jonka alueella Brunstad sijaitsee, koska alueelle tuskin muuten tällaisia tiloja olisi
koskaan saatu.
KANSAINVÄLINEN NUORISOVAIHTO-OHJELMA

Seurakunnan kansainvälisen nuorisotyön keskeinen toimintamuoto on jo noin 10 vuotta ollut Suomessa Alagiksi kutsuttu järjestely, viralliselta nimeltään Youth Exchange Project. Nuoret voivat tämän järjestelyn
ansiosta toimia vuoden ajan monikansallisissa työyhteisöissä eri maissa. Osa toiminnasta on Norjassa
harmonisoitu osaksi eräiden alojen ammattikoulutusta. Useimmat osallistuneet ovat kokeneet tämän ajan
erittäin rikastuttavana ja pysyviä ystävyyssuhteita – myös avioliittoja – on syntynyt yli rajojen. Suomalaisia
nuoria on projektiin osallistunut noin 70, vuonna 2015 noin 10. Järjestelyn tavoitteena on, että nuoret
oppivat yhteistyötä yli kieli- ja kansallisuusrajojen sekä hyvää työmoraalia.
BRUNSTAD TV, TULKKAUS JA KÄÄNNÖSTYÖ
DKM Suomi ry:n toimintaan vuonna 2015 kuului kaikkiin konferensseihin osallistuminen. Norjan DKM:n
oman, 5 vuotta toimineen TV-kanavan ansiosta myös ne, jotka eivät voi lähteä konferensseihin, ovat
voineet seurata kokouksia. Omien simultaanitulkkien koulutus jatkui; vuonna 2015 järjestettiin 2
tulkkauskoulutustilaisuutta, lisäksi ohjausta tapahtui käytännön tilanteissa. Konferenssien lisäksi tulkattiin
lukuisia muita lähetyksiä. Tulkkausteknisiä laitteita on päivitetty.
Vuosittain on jo yli 15 vuoden ajan järjestetty Brunstad-juhla kahdesti vuodessa. Järjestäjäpaikkakunta
vaihtuu joka kerta. Seurakunnat joka maasta osallistuvat juhlaan omilla paikkakunnillaan TV-lähetyksen
kautta. Järjestäjinä toimivat 2015 kanadalainen ja ranskalainen seurakunta. Ensi kerran Jerusalemissa
järjestettyä helluntaikonferenssia seurattiin 2015 Suomessakin TV:n välityksellä.
Brunstad TV:n tuella järjestettiin Suomessa eri maiden nuorisoryhmille kohdistettu, paikallisesti
toteutettava Til Aksjon! – sarja, jossa eri nuorisoryhmät kilpailivat kristinuskon ymmärtämisessä käytännön
tasolla.
Seurakunnan käännöstoiminta jatkui aktiivisena vuonna 2015. Kuukausittain ilmestyi Kätkettyjä Aarteita lehti, joka on 1:1 käännös vastaavasta norjankielisestä lehdestä. Kääntämiseen osallistuvat eri-ikäiset
suomalaiset. 2015 vietiin päätökseen kaikille kohdistettu raamattukoulutus, jonka oppimateriaali
käännettiin norjankielestä ja painatettiin. 2014 aloitetusta 8-osaisesta sarjasta toteutettiin 2015 osat 4-8,
ja koulutusiltoja oli kahdella paikkakunnalla yhteensä 9.
Marraskuussa 2015 Norjassa ilmestyi seurakunnan uusittu strategiasuunnitelma (”Turvallinen lapsuus on
aikuisten vastuulla”) lasten ja nuorten suojelemiseksi seksuaaliselta ja muulta hyväksikäytöltä. Tämän 24sivuisen ohjeistuksen käännöstyö suomeksi on vielä kesken.
PÄÄSIÄISLEIRI
Lasten ja nuorten toimintaa on järjestetty hyvin laajasti. 2015 järjestettiin Brunstadilla ensi kerran
tapahtumaviikko ennen pääsiäistä, jolloin eri maista saapuvat nuoret voivat yhdessä ja yli
kansallisuusrajojen osallistua, kiinnostuksensa mukaan, mitä erilaisimpiin harrasteryhmiin jääkiekosta ja
musiikista kakunleipomiseen ja tietokonepeleihin. Tarjonta oli monipuolista, jotta kenenkään ei tarvitsisi
jäädä ulkopuolelle. Lukuisat suomalaiset nuoret osallistuivat.
PAIKALLISSEURAKUNTIEN TOIMINTA (LAHTI JA KIRKKONUMMI)
Vuonna 2015 toiminta jatkui pääasiallisesti entiseen tapaan. Kerran tai kahdesti viikossa oli kokous,
kesäaikaa lukuunottamatta. Joitakin uusia toimintamuotoja on aloitettu tai vanhoja kehitetty tuntuvasti.
HARRASTERYHMÄT, RETKEILYT JA LIIKUNTA

Vuonna 2015 käynnistettiin Suomessa nuorille erilaisia harrasteryhmiä. Näitä ryhmiä olivat salibandy,
ratsastus, tekniikka, media ja fitness. Musiikista kiinnostuneet nuoret harjoittelivat esityksiä ja tuottivat
korkeatasoisia äänitteitä osin uusista lauluista. Näin valmistettiin ohjelmaa erilaisiin juhliin. Lisäksi on
järjestetty tietokonepelitapahtumia ja ylläpidetty nettisivuja.
Viikoittain on pelattu jääkiekkoa tai lentopalloa Lahden ja Kirkkonummen nuorten yhteisharjoituksina. Eri
ikäisille on järjestetty liikuntaa, 7-vuotiaista alkaen. Tavoitteena on, että kukaan ei syrjäytyisi. Norjasta
saapui kaksi jääkiekkojoukkuetta ystävyysotteluun.
Nuorten ohjatuissa talkoissa on opetettu pitämään huolta omista toimitiloista yhdessä toisten kanssa ja
kantamaan vastuuta. Helsingin kaupungin vappusiivoukseen osallistui entiseen tapaan noin 40 nuorta.
Elokuussa tehtiin perinteinen viikonlopun mittainen nuortenretki, tällä kertaa Sulkavalle. Dubaista saapui
sikäläisten nuorten joukko ystävyysvierailulle Suomeen. Elokuussa 2015 järjestettiin perinteinen kaikkien
nuorten viikonloppuretki Sulkavalle.
MUUTA
Lapsi- ja nuorisotyöhön kuuluivat lisäksi pyhäkoulu ja nuortenillat sekä nuorten toimintaryhmät. 15vuotiaille järjestettiin jälleen rippikoulua vastaava raamattuopetus. Nuoret äidit ovat tavanneet toisiaan
mammaryhmässä, varttuneet miehet saunoivat usein yhdessä, varttuneille naisille pidettiin venyttelyiltoja
ja kaikenikäisille naisille käsityöiltoja.
Vappuna, kuten joka vuosi jo kauan, Helsingin kaupungin järjestämään vapun jälkien siivoukseen
osallistuttiin, tällä kertaa noin 40 nuoren voimin.
Kirkkonummella järjestettiin jokavuotinen kokoontuminen, johon osallistui noin 250 henkilöä. Jonkin
verran osallistujia tuli Venäjältä ja Eestistä. Elokuussa ryhmä suomalaisia osallistui Pietarin seurakunnan
järjestämään viikonlopputapaamiseen, samoin ryhmä suomalaisia osallistui Ukrainassa pidettyyn
konferenssiin.
Juhannuksena 2015 Suomessa järjestettiin jälleen erityisesti lapsille ja nuorille kohdistetut juhannusjuhlat
kahdella paikkakunnalla.
Seurakunnan toimintaan kuuluivat 2015 perinteiseen tapaan ansioituneiden henkilöiden
merkkipäiväjuhlien ja seurakunnan sisällä avioituvien nuorten hääjuhlien järjestäminen. Nämä tilaisuudet
ovat koko seurakunnan juhlia. 2015 vietettiin yhdet 60-vuotisjuhlat sekä kahdet hääjuhlat järjestäminen.
Lahden uusien toimitilojen rakennussuunnitelmat eivät 2015 edenneet kaavoituksen hitaan etenemisen
vuoksi. Nykyiset tilat ovat olleet liian pienet jo useita vuosia. Kirkkonummen toimitilat ovat vielä jokseenkin
riittävät, tosin harrastus- ja liikuntatiloja ei sielläkään ole.
TALOUS
DKM Suomi ry:n toiminta rahoitettiin 2015 talkootöin ja lahjoituksin. Suomi osallistui myös Brunstadin
yhteisalueiden rakennusprojektiin, Golden Heartiin. Toiminnan suhteen seurakunta on omavarainen,
avustuksia ei ole saatu ulkomailta, kunnilta tai valtiolta.
Kaikki talkootöistä ja lahjoituksista saatu tulo menee kustannusten kattamiseen ja tulevaisuuden toiminnan
valmisteluun. Seurakunnan jäsenten työ- ja lahjoituspanos on mittava, vertailukohtaa ei ole helppoa löytää.

Tämä kertoo siitä, miten tärkeänä ja mielekkäänä jäsenet toiminnan kokevat. DKM Suomi ry on voittoa
tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö, jonka toiminnasta kukaan mukana oleva ei saa taloudellista
hyötyä, ei-materiaalista hyötyä sitäkin enemmän.

