Golden Heart
Lainamarkkinat muuttuivat vuoden 2008 finanssikriisin iskettyä Norjaankin . Riskejä oli pienennettävä.
Viranomaiset antoivat pankeille määräyksiä, joilla tiukennettiin oman pääoman ja likviditeetin vaatimuksia.
Tämän seurauksena pankit alkoivat tarkemmin arvioida, miten helposti asiakkaiden lainojen takuuna oleva
omaisuus voitaisiin realisoida.
Sydämenasioiden rahoittaminen
BCC:n jäsenmäärä on kasvussa. Paikallisseurakunnat haluavat kyetä ennakoimaan talouttaan. Olemme
iloisia siitä, että nuoremme tahtovat jatkaa BCC:ssä aikuistuttuaan, mutta sen seurauksena jäsenmäärä
kasvaa voimakkaasti. Pitkän aikavälin taloussuunnittelun avulla paikallisseurakunnat pystyvät täyttämään
tehtävänsä, kuten lähetystyön, ja luomaan lapsi- ja nuorisotyölle hyvät edellytykset.
BCC:n paikallisseurakunnat tahtovat rakentaa tarkoituksenmukaisesti ja varautuen tulevaisuuden tarpeisiin.
”Paikallisseurakuntamme eivät tavoittele ylellisyyttä, mutta eivät myöskään halua jatkuvasti jäädä jälkeen
ympäröivän yhteiskunnan laatutasosta”, sanoo johtokunnan jäsen Finn Åge Ödegård. Useimmat niistä
haluavat varautua tulevaan ja rakentaa aina esim. tulevien 20 vuoden tarpeisiin.
Seurakunnat ovat hyvin perillä siitä, että niiden kiinteistöjä on vaikeampi muuttaa rahaksi kuin esim.
omakotitaloja. Kolmannen sektorin lainatarpeisiin suhtaudutaankin lainamarkkinoilla paljon nuivemmin
kuin esimerkiksi asuntorakentamisen tarpeisiin. Rahoituskriisi herättikin monet paikallisseurakunnat
tarkemmin arvioimaan tulevaisuuden tarpeensa. Niistä monet tekivät selvityksiä siitä, milloin ne
tarvitsisivat pääomaa näiden tarpeittensa täyttämiseen, Ödegård päättää.
Eräässä paikallisseurakunnassa huomattiin mielenkiintoinen ilmiö, joka voitiin sitten todeta myös monissa
muissa seurakunnissa. ”Paikallisseurakuntamme on ostanut tai rakentanut toimintakeskuksen kolme
kertaa, aina noin 15 vuoden välein, ja tilojen kapasiteetti on joka kerta kaksinkertaistunut” , kertoo BKM
Eikerin johtokunnan puheenjohtaja Svein Arne Kristiansen. ” Rakennuskustannukset ovat joka kerta olleet
kymmenkertaiset edelliseen projektiin verrattuna. Tämän perusteella voimme haarukoida tulevaisuuden
investointitarpeita”, hän toteaa.
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Sydämenasian kehitys
BKM Oslo & Follo on BCC:n suurimpia seurakuntia. Tarvetta toimitilojen laajentamiseen olisi ollut jo kauan.
Tämä seurakunta on kasvanut voimakkaasti viimeisten 20:nvuoden aikana. 2009 perustettiin niitä jäseniä
varten, jotka tahtoivat tukea tulevaa rakennustyötä, oma lahjoitussuunnitelma. Innostus projektiin levisi;
yhä useammat tahtoivat osallistua. Samaan aikaan aloitettiin uusien toimitilojen suunnittelu.
Ajatuksena oli, että enää ei panostettaisi lyhytaikaiseen, rankkaan rutistukseen, vaan että parempi tulos
saavutettaisiin, kun jäsenten enemmistö osallistuu määrätietoiseen työhön pitkällä aikavälillä. Uusi
lähestymistapa sai kannatusta, kun se esitettiin avoimesti ja motivaatiota herättäen, samalla esitellen
harkitut ja realistiset tulevaisuudensuunnitelmat. Päämääränä oli saavuttaa vähintään 50 %:n omapääoma
ennen kuin omat investoinnit olisivat ajankohtaisia.
BKM Oslo Follon projektista tuli menestys. Monet paikallisseurakunnat alkoivat soveltaa samaa konseptia.
”Suunnittelimme tätä järjestelyä vain oman paikallisseurakuntaamme tarpeisiin”, sanoo BKM Oslo &
Follon johtokunnan puheenjohtaja Morten Stadven. ”Kun sitten kerroimme toisille seurakunnille
projektistamme, niin yllätyimme sen saamasta innostuneesta vastaanotosta”.

2011 eräät paikallisseurakunnat päättivät yhdessä, että tätä strategiaa tarjottaisiin kaikkien Norjan
paikallisseurakuntien käyttöön. Jotta mahdollisimman monet tavoitettaisiin, pyydettiin BCC:n edustajistoa
ja hallitusta toimimaan projektin koordinaattorina ja vetäjänä. Konsepti esiteltiin Brunstadilla konferenssin
aikana järjestetyssä tilaisuudessa.
Kultainen Sydän
BCC ryhtyy vetämään projektia
Projekti- ja säästökäytäntö oli jo menestyksellisesti ehditty ottaa käyttöön useissa suurissa
paikallisseurakunnissa. BCC ryhtyi vetämään projektia seuraavilla kolmella ehdolla:
Konseptin käyttöönoton paikallisseurakunnissa on oltava vapaaehtoista
Jokaisen seurakunnan jäsenen osallistumisen oman seurakuntansa projektiin on oltava vapaaehtoista
Konseptia käyttävät paikallisseurakunta eivät voi periä mahdollisesti maksamatta jääneitä maksuja
jäseniltään.
Golden Heart – nimen saanutta säästökonseptia esiteltiin ja ehdotettiin kaikille Norjan
paikallisseurakunnille. Päämääränä oli, että jokaisella seurakunnalla olisi vähintään 50%:n oma pääoma,
kun investointitarpeet tulisivat.
BCC voi olla Golden Heart -projektin vetäjä sillä edellytyksellä, että sekä yksittäisten seurakuntien jäsenten
että seurakuntien osallistuminen siihen perustuu vapaaehtoisuuteen.
BCC:n edustajisto
BCC tarjoaa Golden Heart –projektiin osallistuville paikallisseurakunnille neuvontaa ja talouden seurantaan
tarvittavaa tietoa. BCC kehitti tietokoneohjelman, jonka avulla voidaan arvioida kunkin seurakunnan tulevat
taloudelliset tarpeet tiettynä tulevaisuuden ajankohtana. Golden Heart –projektia nostettiin esiin
Brunstadin eri konferenssien yhteydessä. BrunstadTV aloitti oman ohjelmasarjan nimeltä
BrunstadMagasinet, jossa mm. Golden Heart oli keskeisessä osassa.
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Vapaaehtoisuus
Golden Heart – projektiin osallistuminen on täysin vapaaehtoista. BCC esitti, että projektiin osallistuvat
seurakunnat tekevät avustussuunnitelman ja aiesopimuksen projektiin osallistuvien jäsentensä kanssa,
niin että kaikki ymmärtäisivät järjestelyn sisällön. Aiesopimuksen ehdotettiin sisältävän kuvauksen varojen
käyttökohteesta ja varojen hallinnasta sekä toteamuksen siitä, että sopimus pohjautuu täysin
vapaaehtoisuuteen.
Golden Heart
Golden Heart –projektiin osallistuvat seurakunnat ovat noudattaneet näitä suuntaviivoja. Jokainen
osallistuja allekirjoittaa sopimuksen, joka varmistaa osallistuvan oikeudet säästösuunnitelman
vapaaehtoisuudesta.

Projektin päämääränä on antaa kullekin seurakunnalle mahdollisimman hyvä kuva siitä, millaista
taloudellista pohjaa tulevaisuuden investoinnit tulevat vaatimaan. Sopimukseen sisältyy kaksisuuntainen
riippumattomuus: Osallistuvalle ei koidu mitään henkilökohtaista etua, eivätkä seurakunnat voi vaatia
suunniteltuja avustuksia suoritettaviksi.
Myönteinen vastaanotto
BCC:n jäsenet ottivat lämpimästi vastaan Golden Heart –projektin. Konsepti esiteltiin aluksi Norjan
seurakunnille, eikä kestänyt kauan, ennen kuin ulkomaisetkin seurakunnat kiinnostuivat siitä.
31.12.2012 yhteensä 45 seurakuntaa kahdeksasta Euroopan ja Aasian maasta olivat liittyneet Golden Heart
–projektiin. Vuotta myöhemmin määrä oli kasvanut 73:en seurakuntaan 13:sta maasta, mukaan lukien
Australian ja USA:n. Vuoden 2015 alussa siihen osallistuvia seurakuntia oli 76, joukossa myös afrikkalaisia
seurakuntia.
“Golden Heart on todella inspiroinut meitä”, sanoo johtokunnan jäsen Finn Åge Ödegård. ”Emme osanneet
odottaa, että se herättäisi näin laajaa mielenkiintoa. Mutta kiinnostus heräsi, kun paikallisseurakunnat
oivalsivat, miten paljon se lisäisi turvallisuutta ja ennakoitavuutta.”
“Sitä paitsi Golden Heart perustuu yhteisöllisyyteen. Oletimme projektin kiinnostavan ennen kaikkea alle
60-vuotiaita, mutta nyt voimme todeta, miten siihen osallistuminen on eläkeläisistäkin mielekästä ja
hauskaa. Olemme myös nähneet, ettei se kiinnosta vain varsin vakavaraisia seurakuntia Norjassa ja LänsiEuroopassa, vaan että monet seurakunnat Euroopan ulkopuolelta ovat käsittäneet tällaisen säästämistavan
vahvuudet ja tahtovat osallistua Golden Heartiin”, Ödegård toteaa.

