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Jussi Miettinen, 
pääsihteeri

”Miehet ovat Marsista ja naiset Venuksesta.” Kirjailija 
John Gray antoi tällaisen nimen miehen ja naisen eroja kä-
sittelevälle kuuluisalle parisuhdekirjalleen. Totta! Mies ja 
nainen ovat monessa mielessä kuin eri planeetoilta. Tuntuu 
uskomattomalta, että paratiisissa Jumala antoi heille kut-
sumuksen toimia yhdessä – toisiaan täydentäen – Jumalan 
kuvana. Katolisen kirkon entinen paavi Johannes Paavali 
II sanoi, että ”ihminen tulee Jumalan kuvaksi pikemmin yh-
teyden hetkellä kuin yksinolon hetkellä”. Hän viittasi uskon-
elämän yhteisölliseen ulottuvuuteen. Adamin ja Eevan ero-
avaisuudet täydensivät ja yhdistivät heitä, ne eivät ajaneet 
heitä toisiaan vastaan eivätkä erilleen toisistaan.

Uskon yhteisöllinen luonne pakkaa jäämään jalkoihin 
tänä individualismin aikana. Puhumme omasta kutsumuk-
sestamme ja itsemme kehittämisestä yhteisöllisten tavoit-
teiden sijaan. Hengellisissä yhteisöissä – myös OPKOssa 

– olisi paljon tehtävää siinä, miten naiset ja 
miehet voivat toimia yhdessä Jumalan kuvina 
sukupuolten erilaisuutta arvostaen.

Ihmisten erilaisuus on parhaim-
millaan voimavara ja menestyste-
kijä, huonoimmillaan ristiriitojen 
aiheuttaja. Joskus lähes ratkaise-
mattomilta tuntuvien jännitteiden 

taustalta löytyy erilaisuusosaamatto-
muutta. Toisen tapa ajatella ja toimia 
voi tuntua mahdottomalta ymmärtää, 

koska se poikkeaa niin kovas-
ti siitä, mikä on itsel-

lemme luontaista. Ju-
malan seurakunta on 
kuitenkin Jumalan 
luomien ja kalliisti 
lunastamien ainut-
laatuisesti erilais-

ten ihmisten perhe. Erilaisuus näyttäytyy sukupuolisuuden 
lisäksi esimerkiksi persoonallisuuden, armolahjavarustuksen, 
kulttuurimieltymysten ja erityisosaamisen alueilla.

Erilaisuusosaamisen lisäksi tarvitaan riittävää yksimieli-
syyttä, jotta on mahdollista toimia yhdessä. Kristittyjen yh-
teydessä vallitsee luova jännite riittävän samanlaisuuden ja 
riittävän erilaisuuden välillä. Tarvitsemme keskeisissä opilli-
sissa kysymyksissä yksimielisyyttä, mutta samalla ilmapiiriä, 
joka sallii ja tukee erilaisuutta sekä suhtautuu lähimmäiseen 
kannustavasti ja armahtavasti.

Kristillisen seurakunnan perustehtävä nousee evankeliu-
mista. Kun rakennamme yhteisöjä, meidän on aina kysyttävä 
itseltämme, toteutammeko yhteisön perustehtävää vai olem-
meko taantuneet perusolettamustilaan. Perusolettamustilas-
sa tehdään jotain aivan muuta kuin oikeasti pitäisi. Kristil-
lisen seurakunnan perustehtävä nousee Jumalan sanasta ja 
evankeliumista. OPKOssa tahdomme tänä vuonna rakentaa 
sellaista yhteisöllisyyttä, jossa evankeliumi Kristuksesta saa 
valloittaa sydämiä, vapauttaa ihmisiä toimimaan omina itse-
nään Jumalan kuvina ja evankeliumin asialla.

Tämän ulkoasultaan uudistuneen Arkki-lehden teemana 
on Alexandre Dumasin Kolmesta muskettisotureista tuttu 
lause: ”Yksi kaikkien, kaikki yhden puolesta”. Jumalan seura-
kunta ja sen erilaiset ilmenemismuodot ovat keskeneräisten 
ihmisten yhteisöjä. Pyhä, puhdas ja täydellinen Jeesus Kris-
tus on niissä kuitenkin läsnä. Kun toimimme erilaisissa yhtei-
söissä, kannattaa soveltaa Martti Lutherin kehotusta uskoa 
lähimmäisestä hyvää ja selittää häntä koskevat asiat parhain 
päin. Hyvä Arkki-lehden lukija, toivotan sinulle iloa omasta ja 
matkatoverisi ainutlaatuisuudesta Jumalan kuvana!
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Teologiset 
opintopäivät 

kiinnostivat

Ruttistyö kerää lapsia

Lähtisitkö ulkomaille?
Miltä kuulostaisi Intia tai 

vaikka Jordania?

Brittivieraat innostivat: 
Rakasta Jeesusta 

kampuksella
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L oistava lumi häikäisee silmiä ja 
kylmä puree korvia Ryttylän 
kylässä Hausjärvellä. Astun 27 

asteen pakkasesta sisään Jokimiesten 
tuvan ovesta. Karjalanpiirakat laite-
taan uuniin ja istumme sohvalle kes-
kustelemaan. 

Jarkko otti jo seurusteluaikana pu-
heeksi mahdollisuuden lähteä lähetys-
työhön. Pian jo kolkuteltiin lähetysjär-
jestöjen ovia. Kansanlähetyksestä tuli 
tieto, että Jarkon kasvatustieteiden 
maisterin ja Soilen kauppatieteiden 
maisterin koulutuksille olisi käyttöä 
Keski-Aasiassa.

Uudessa maassa 

Keski-Aasia alkoi kiinnostaa Soilea 
jo silloin kun hän opiskeli Ryttylässä 
raamattukoulussa.

- Kun Keski-Aasian lähetit vierailivat 

kertomassa työstään, ajattelin, että jos 
minä lähtisin lähetystyöhön, haluaisin 
tuonne, Soile muistelee.

Jarkolla kesti hieman kauemmin 
lämmetä ajatukselle. 

– Etiopiassa kasvaneena lähetyslap-
sena olin kiinnostuneempi jostakin 
Afrikan maasta tai Papua-Uudesta-
Guineasta. Mutta kyllä Keski-Aasiakin 
alkoi pian kiinnostaa.

Keski-Aasiassa Jokimiehet työsken-
telivät suuressa kehitysapujärjestössä. 
Jarkko toimi ala-asteen rehtorina ja 
Soile oli kotona lasten kanssa. Alussa 
haasteita oli paljon.

– Kun aloitin ala-asteen rehtorina, 
silloisen rehtorin puoliso kidnapattiin 
ja rehtori joutui turvallisuussyistä pois-
tumaan maasta. Hän oli ollut maassa jo 
kahdeksan vuotta. Olisin voinut oppia 
häneltä paljon, Jarkko kertoo.

Pian seurasi lisää haasteita. Yksi 

koulumme opettajan taustajärjestön 
työntekijä ammuttiin kadulla kylmä-
verisesti. Tästä syystä kaikki kyseessä 
olevan järjestön työntekijät kutsuttiin 
turvallisuussyistä pois maasta. Lyhyel-
lä aikavälillä jo toinen opettaja joutui 
lähtemään koulun tiimistä joka lisäsi 
huomattavasti Jarkon työtaakkaa.

Naisten rinnalla

Soilella oli oma kutsumuksensa koto-
na. Lasten hoitamisen lisäksi hän kes-
titsi lähetystyöntekijöitä. Tämän lisäk-
si hänellä oli myös erityinen tehtävä. 

– Sain ottaa vastaan kotiimme köy-
hiä naisia, jotka myivät käsitöitä. Keitin 
teetä ja keskustelimme, Soile kertoo 
hymyillen.

Jokimiehet pystyivät tukemaan mie-
hensä hylkäämiä naisia ja leskiä osta-
malla heiltä liinoja ja muita käsitöitä. 
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Keskustelun 
kautta olemme 

oppineet 
näkemään 

erilaisuutemme 
voimavarana

”

Näin köyhät naiset pystyivät elättä-
mään itsensä ja lapsensa kunniallisesti. 
Usein naiset tulivat Soilen luokse myös 
murheineen.

– Välillä heitä oli rankkaakin kuun-
nella, kun murheet olivat niin valtavia. 
Voi vain rukoilla, että Jumala tekisi ih-
meen.
Vähitellen joihinkin naisiin muodostui 
luottamuksellinen suhde.

– Koin, että näiden naisten tukemi-
nen oli Jumalan antama tehtävä, Soile 

sanoo.
Neljän vuoden jäl-

keen vanhimman lap-
sen sairastuminen 
lastenreumaan toi per-
heen takaisin Suomeen.

Erilaisuus voimavarana

Jarkko ja Soile ovat molemmat vah-
vatahtoisia. Omista mieltymyksistä 
luopuminen ja näkökulman vaihtami-

nen ei ole ollut heille helppoa, mutta 
he ovat hioneet toisiaan 16 vuoden 
avioliiton aikana.

– Jarkko on rationaalinen ja minä 
olen haaveilija. Jarkko on käytännön 
ihminen. Hänellä pysyy kädessä kirves 
ja vasara, mutta toisaalta myös kirja. 
Hän osaa keskustella, Soile kuvailee. 
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Jokimiesten per-
heeseen kuuluvat 
Jarkko ja Soile sekä 
Henriikka, 11, Katarii-
na, 9, Jonatan, 8 ja 
Sarlotta, 6.   
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Jarkon mielestä Soile on puolestaan tai-
teilija, joka nauttii kauneudesta ja osaa 
arvostaa sitä.

Kaksi vahvaa luonnetta ovat oppineet 
keskustelemaan.

– Keskustelun kautta 
olemme oppineet näke-
mään erilaisuutemme 
voimavarana. Toisen 
luonne onkin täydentävä 
tekijä, Soile iloitsee.
Jarkko on ollut mielestään ”liian särmä, 
liian laatikko”. Hän kokee Soilen luon-
teen täydentävän itseään.

– Olen saanut Soilen kautta jousta-
vuutta elämään. Iloitsen siitä, että Soile 
ei ole niin pilkun tarkka.

Uusia haasteita

Jokimiesten uusi koti on löytynyt 
Ryttylästä. Soile on edelleen kotona, 
vaikka hän on yrittänyt löytää osa-ai-
katöitä.

– Olen kokenut tärkeäksi sen, että 
olen kotona lasten tullessa koulusta. 
Uskon, että moni mielenterveyson-
gelma jäisi syntymättä, jos äideillä tai 
isillä olisi enemmän aikaa lapsilleen. 
Olisi joku joka auttaisi läksyissä ja teki-
si välipalan, eikä liian aikaisin ajettaisi 
lapsia pärjäämään omillaan.

Jarkolla on Suomessa uudet haasteet. 

OPKOn kurssikeskuksen Enä-Sepän 
ja kahdeksan opiskelijatyöntekijän joh-
taminen vaatii paljon. Haasteet eivät 
Jarkkoa huimaa, vaan mieli on odotta-

va ja kiitollinen. Ruko-
uksen mieli ja Jumalan 
tahdon etsiminen on 
hänen ohjenuoransa.

– OPKOssa tuntuu eri-
tyisen hyvältä se, että 

rukoilemme. Tuntuu siltä, että rukoil-
lessamme elämme Hänen tahdostaan 
käsin ja siinä pysyessämme työmme 
menee oikeaan suuntaan.

Jarkko kokee nuoren sukupolven pa-
rissa tehtävän työn erityisen tärkeäksi.

– Nuoret saavat muutosta aikaan. 
Herätykset ovat yleensä lähteneet nuo-
rista. OPKOssa on tehty hyvää työtä jo 
pitkään, kuten monessa muussakin jär-
jestössä, Jarkko sanoo.

Pääosin vapaaehtoisvaroin toimi-
vassa järjestössä työskenteleminen on 
Jarkolle tuttua. Lähetystyöntekijöinä 
Jokimiehet ovat eläneet vapaaehtoisen 
kannatuksen varassa jo viitisen vuot-
ta.

– Malli on raamatullinen. Raa-
mattu kehottaa meitä antamaan 
omastamme. Se pitää myös 
meidät nöyrinä.

Jarkko saa Soilelta tukea 
hengelliseen työhönsä.

Lähde tukemaan Jokimiehiä
Sinulla on mahdollisuus lähteä tukemaan Jarkon työtä liittymäl-
lä opiskelijatyön tai Enä-Sepän tukirenkaaseen. Voit tehdä sen 
jollain seuraavista tavoista:

netissä lahja.opko.fi • 
ilmoittaudu sähköpostilla: opko@opko.fi • 
soittamalla (09) 612 9940• 

– Iloitsen siitä, että puolisoni haluaa 
olla mukana hengellisessä työssä. Se ei 
ole itsestään selvää aikana, jossa kris-
tillisyyttä kyseenalaistetaan ehkä voi-
makkaammin kuin koskaan ennen.

Jokimiehet haluavat odottaa Juma-
lalta suuria ja olla valmiita lähtemään 
liikkeelle.

– Ollaan valmiita elämään niin kuin 
Raamattu meitä kehottaa elämään, 
Jarkko innostaa.

Teksti ja kuvat:
Ilkka Kontturi

Herätykset ovat 
yleensä lähteneet 

nuorista. 
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K ristillisyys poikkeaa alakulttuu-
reista hyvin perustavanlaatui-
sella tavalla. Kristittyjen yhte-

ys ei nimittäin perustu sisäpiiriläisten 
samankaltaisuuteen ja ulkopuolisten 
erilaisuuteen. Erilaisuuden ihanne 
kuuluu kristittyjen yhteyteen olennai-
sesti, olennaisemmin kuin mihinkään 
muuhun yhteisöön. 

Raamattu puhuu kyllä myös siitä, 
että tietyt asiat ovat kaikille ihmisille 
yhteisiä. Jokainen ihminen on luotu 
Jumalan kuvaksi ja äärettömän arvok-
kaaksi. Siksi kaipaus Jumalan yhtey-
teen kuuluu olemuksellisesti jokaiseen 
ihmiseen. Jokainen ihminen on myös 
langennut pois Jumalan yhteydestä ja 
tarvitsee sovitusta ja syntien anteeksi-
antamusta Kristuksessa. 
Tämä samanlaisuus ei kuitenkaan sur-
vo ihmisiä samaan muottiin ja yritä 

poistaa heidän keskinäistä erilaisuut-
taan. Oikeastaan asia on päinvastoin. 
Juuri se, että kaikki ihmiset ovat niin 
perustavalla tavalla samanlaisia, antaa 
aidosti tilaa ihmisten väliselle erilai-
suudelle.  

Erilaisina Jumalan kuvina

Kun Jumala loi ihmisen omaksi ku-
vakseen – mieheksi ja naiseksi – hän 
osoitti, että ihmisten erilaisuus kuuluu 
alusta alkaen hänen hyviin suunnitel-
miinsa. Juuri ihmisten erilaisuus on 
olennainen osa Jumalan kuvana ole-
mista ja heijastaa Jumalan omaa ole-
musta. Kolminainen Jumalamme on 
itse erilaisten yhteys, jossa persoonien 
välinen erilaisuus vetää näitä toisten-
sa puoleen ja muodostaa dynaamisen 
rakkauden yhteyden.

Se, miten Jumala tahtoo toteuttaa 
erilaisten yhteyttä seurakunnassa, on 
siis johdonmukaista seurausta hänen 
omasta olemuksestaan ja on siksi 
seurakunnalle jotain luovuttamatonta. 
Tämä periaate näkyy kaikessa Uuden 
testamentin opetuksessa seurakun-
nasta.

”On vain yksi ruumis ja yksi Henki, 
niin kuin myös se toivo, johon teidät 
on kutsuttu, on yksi. Yksi on Herra, 
yksi usko, yksi kaste! Yksi on Jumala, 
kaikkien Isä! Hän hallitsee kaikkea, 
vaikuttaa kaikessa ja on kaikessa. 
Mutta kukin meistä on saanut oman 
armolahjansa, sen jonka Kristus on 
nähnyt hyväksi antaa.” (Ef. 4:4-7)

Jumala jatkaa luomistyönsä rikkautta 
jakamalla kullekin oman armolahjansa 

8 opko
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ihanteen kaikuja ja syyttää riittämät-
tömyydestä itseämme tai toisiamme, 
vaikka kristitylle toisten tarvitsemisen 
ei pitäisi olla mikään häpeä. Meidän tu-
lisi pikemminkin iloita siitä, kun joku 
toinen voi lahjallaan täydentää minun 
puutteeni tai kun lahjamme saavat 
yhdessä paljon enemmän aikaan kuin 
kunkin lahja saisi yksittäin. Olemme 
lahjoja toinen toisillemme

”Armolahjoja on monenlaisia, mutta 
Henki on sama. Myös palvelutehtä-
viä on monenlaisia, mutta Herra on 
sama. Jumalan voiman vaikutuksia on 
monenlaisia, mutta hän, joka meissä 
kaikissa kaiken vaikuttaa, on sama. 
Hän antaa Hengen ilmetä itse kussa-
kin erityisellä tavalla, yhteiseksi hyö-
dyksi. (1.Kor. 12.4-7)

Jumala jakaa rikkaasti
Toisinaan tapaa kristittyjä, jotka eivät 
usko saaneensa mitään lahjaa, jolla 
palvella seurakuntaa. Joku taas on 
lannistunut siitä, ettei hän ole sellai-
nen kuin joku toinen.  Jeesus varoittaa 

tällaisesta asenteesta 
kertomalla miehestä, 
joka kaivoi ainoan 
talenttinsa maahan, 
koska luuli saaneensa 
vähän.  Meitä ei ole kut-
suttu tuijottamaan sitä, 
mitä meiltä itseltämme 
puuttuu, vaan anta-

maan lahjamme käyttöön ja rohkai-
semaan toisiamme. Jumalan lahjojen 
vähätteleminen ei ole nöyryyttä vaan 
hänen halveksimistaan. Hän jakaa 
lahjojaan rikkaasti ja on tarkoituksella 
antanut erilaisille ihmisille erilaiset 
lahjat. 

”Eihän ruumiskaan muodostu yhdestä 
jäsenestä vaan monista. Vaikka jalka 
sanoisi: ”Koska en ole käsi, en kuulu 
ruumiiseen”, se silti kuuluu ruumii-
seen. Ja jos korva sanoisi: ”Koska en 

ole silmä, en kuulu ruumiiseen”, se silti 
kuuluu ruumiiseen.” (1. Kor. 12:14-16) 

Niin kuin ruumiin jäsenet ovat toisiinsa 
nähden eri paikoissa, myös me kristityt 
elämme arkeamme erilaisissa paikois-
sa ja tapaamme erilaisia ihmisiä. Tämä 
on evankeliumin julistamisen kannalta 
aivan loistava asetelma, koska myös 
ne ihmiset, joille meidän tulee kertoa 
evankeliumia ovat erilaisia ja eri pai-
koissa. Arjen kontaktiemme kautta au-
keavat luontevimmat mahdollisuudet 
evankeliumin kertomiseen. 

Mieti siksi sitä, ettei kukaan toinen 
ole juuri sellainen kuin sinä eikä täs-
mälleen samalla paikalla kuin sinä, 
eikä siksi kukaan toinen voi todistaa 
Kristuksesta juuri samalla tavalla ja 
samoille ihmisille kuin sinä. Ja tämän 
kaiken takana on Jumala, joka rakastaa 
sekä sinua että niitä, joita kohtaat.

Soili Haverinen,
Helsingin opiskelijatyontekijä

Toisinaan tapaa 
kristittyjä, 

jotka eivät usko 
saaneensa mitään 

lahjaa, jolla palvella 
seurakuntaa. 

ja kutsumuksensa palvella seurakun-
taa. Kukaan yksittäinen ihminen ei siis 
ole koko Kristuksen ruumis, eikä ke-
nelläkään ole kaikkia lahjoja.

”Jos koko ruumis olisi pelkkää sil-
mää, olisiko silloin kuuloa? Tai jos 
se olisi pelkkää korvaa, olisiko sil-
loin hajuaistia? Jumala on kuiten-
kin asettanut ruumiiseen kaikki eri 
jäsenet niin kuin on nähnyt hyväksi. 
Jos kaikki olisi yhtä ja samaa jäsen-
tä, olisiko silloin mitään ruumista? 
Jäseniä on kuitenkin monta, kun 
taas ruumis on yksi. Ei silmä voi 
sanoa kädelle: ”Minä en tarvitse si-
nua”, eikä liioin pää jaloille: ”Minä 
en tarvitse teitä.” Päinvastoin, juu-
ri ne ruumiinjäsenet, jotka meidän 
mielestämme ovat muita heikom-
pia, ovat välttämättömiä.” (1. Kor. 
12:17-22)

Vajavaisuus yhdistämässä

Inhimillisellä tasolla erilaisuus tarkoit-
taa useimmiten vajavaisuutta jonkin 
asian suhteen. Silmä ei 
kuule, eikä korva haista. 
Minä en ole jotain sellais-
ta mitä toinen on ja toisin 
päin. Tämä vajavaisuus 
yhdistää meitä toisiimme. 
Kolminainen Jumala ei 
tarvitse vajavaisuutta yh-
distäväksi voimaksi, mut-
ta me ihmiset näytämme tarvitsevan. 
Erilaisuuden myöntäminen ei ole aina 
helppoa, koska se merkitsee nöyrty-
mistä ja omien rajojensa tunnistamis-
ta ja tunnistamista: Minä en voi riittää 
kaikkeen yksin, eikä minun kuulukaan. 
Minä tarvitsen toisia ja toiset tarvitse-
vat minua.

Tämä asenne on hyvin kaukana tä-
män ajan itseriittoisen individualistin 
ihanteesta, joka pitää toisen tarvitse-
mista vain heikkoutena. Tunnetasol-
la saatamme kokea individualistisen 

haaSte
Pyydä kavereitasi kerto-• 
maan minkälaisia lahjoja 
sinulla voisi olla?
Pyydä Jumalaa kirkasta-• 
maan sinulle lahjojasi ja 
mahdollisuuksia käyttää niitä 
seurakunnassasi

9Arkki 1/2013
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B ritannian korkeakoulu-
jen kristillisen liiton 
(UCCF) tiimijohtaja Pe-

ter Dray, 31,  vieraili walesilaisen 
opiskelijan  Alex Passmoren, 21, 
kanssa OPKOn työntekijäpäivillä 
viime vuo-
den lopulla. 
He jakoivat 
kokemuksiaan työstä opiskelijoi-
den parissa Isossa-Britanniassa.

Dray on työskennellyt UCCF:ssä 
kymmenen vuotta, ensin vapaaeh-
toisena ja myöhemmin vakituisena 
työntekijänä.

- Päävastuitani ovat johtaminen 
ja vakituisten työntekijöiden ja va-
paaehtoisten työntekijöiden ohjaa-
minen. Nykyisin toimin tiimijohta-
jana, Dray kertoo.

Peter Dray jaksaa työssään ennen 
muuta siksi, että hän uskoo kristin-
uskon olevan totta.

- Olen täysin vakuuttunut siitä, että 
Jeesus nousi kuolleista ja vihollisem-
me synti, kadotus ja kuolema on lyöty. 
Vain Jumala voi auttaa minua näiden vi-
hollisten kanssa. 

Alex Passmore aikoo valmistuttuaan 
työskennellä vuoden vapaaehtoisena 
UCCF:n palveluksessa. Hän opiskelee 

historiaa ja saa opintonsa päätökseen 
ensi kesänä. Mitä Alex tietää Suomen 
historiasta?

- En mitään, Alex vastaa naurahtaen.
Passmore on ollut mukana UCCF:n toi-
minnassa siitä lähtien, kun hän tuli yli-

opistoon. Kristityksi 
hän kertoo tulleen-

sa jo nuorempana.
- Mitä enemmän ymmärsin kristin-

uskon sanomaa, sitä enemmän halusin 
olla kristitty, Passmore kertoo.

Ensi kertaa Suomessa

Sekä Dray että Passmore vierailivat 
ensimmäistä kertaa Suomessa.

- Lumi on todella kaunista. Meillä ei 
ole ikinä näin paljon lunta Englannis-
sa. Ja sauna oli sanoinkuvaamaton. 
Suomalaiset ovat olleet vieraanva-
raisia ja ruoka hyvää. Täällä on ollut 
todella hyvä olla.

Passmore puolestaan kertoo, että 
Enä-Sepän sauna oli paras missä hän 

on ikinä käynyt.
- Nukuimme hyvin saunassa käynnin 

jälkeen, Dray lisää.
Lumihangessa kieriskelyn miehet 

jättivät kuitenkin väliin.

- Se olisi ollut ehkä liian suuri askel, 
Dray arvelee.

Sana opiskelijoille

Peter Dray haluaa sanoa suomalaisille 
opiskelijoille saman kuin brittiopiske-
lijoille: hän pitää heitä sankareinaan. 

- Yliopistossa voi olla todella vaikeaa 
pysyä lujana Jeesuksen puolesta ja 
pitää Häntä rakkaana, kun monet 
ympärillä pitävät sellaista type-
ränä. Syventäkää rakkauttanne 
Jeesukseen siitä rakkaudesta 
käsin, jota Hän osoittaa teille.

Sampsa Nelimarkka
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11Arkki 1/2013

Mikä on UCCF? 

Universities and Colleges Christian Fellowship•	

Yliopistojen ja korkeakoulujen kristillinen liitto •	
on perustettu vuonna 1928 isossa-Britannias-
sa.

Järjestö edustaa evankelikaalista kristillistä us-•	
koa opiskelijoiden ja valmistuneiden keskuu-
dessa sekä edistää Raamatun opiskelua ja tut-
kimusta.

80 palkattua ja 80 vapaaehtoistyöntekijää.•	

Johtajana Richard Cunningham vuodesta •	
2004.

www.uccf.org.uk

11Arkki 1/2013
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Elin Weckman 
FSSMn opiske-
lijatyön johtajan 
sijaiseksi 

Elin Weckman, so-
sionomi (AMk) diakoni 
aloitti tammikuun alus-
sa Studentmissionin 
(FSSM) opiskelijatyön johtajana. Weckman 
sijaistaa puoli vuotta opintovapaalla olevaa 
Lilian Lindéniä.

Toimintamme tulot ja kulut vaihtelevat kuukausittain ja 
vuodenajoittain paljon, joka aiheuttaa korkokuluja. Lisäksi 
rahoitusta tarvitaan ajoittain suurempia summia remontteihin, 
vaikka ne maksavat itsensä ajan myötä takaisin. olisiko sinulla 
mahdollisuus antaa korotonta ystävälainaa oPkon työhön ja 
siten tuoda säästöjä rahoituskuluihimme? Maksuaikataulu ym. 
järjestelyt voidaan sopia tilannekohtaisesti.

ota yhteys talouspäällikkö Tiina oinoseen ja kysy lisää, 
p.	(09)	612	9940,	s-posti:	tiina.oinonen@opko.fi.

Jarkko Jokimies 
OPKOon

Johtavaksi opiske-
lijatyöntekijäksi ja 
leiri- ja kurssikeskus 
Enä-Sepän johtajaksi 
on valittu kM Jarkko 
Jokimies. Aikaisemmin Jokimies on toiminut 
mm. luokanopettajana ja viimeisimpänä 
lähetystyössä keski-Aasiassa alakoulun 
rehtorina. 

Soili Haverinen 
Helsingin opis-
kelijatyöhön 

Helsingin oPkon 
pitkäaikainen 
työntekijä Soili 
Haverinen, TM on 
palannut Helsingin opiskelijatyöhön. 
Soili	on	tehnyt	viime	vuodet	uskonnonfilo-
sofian	väitöskirjaa	Helsingin	yliopistossa	ja	
Valtakunnallisessa teologian tohtoriohjel-
massa eri sukupuolikäsitysten teologisista 
perusoletuksista. 
    - Väitöskirja on vielä kesken, mutta nyt on 
aika palata välillä käytännön työhön. Helsin-
gin oPkon työssä haluan keskittyä erityisesti 
tavoittavaan työhön, toteaa Soili.

Markus Korri 
Veritas Forum-
koordinaattoriksi

Uudeksi Veritas Forum 
Finlandin koordi-
naattoriksi on valittu 
sosionomi (AMk), teol yo. Markus Korri. 
Veritas Forum –työhön korri siirtyi leiri- ja 
kurssikeskus Enä-Sepän johtajan paikalta 
tammikuun alussa.

Mikä on Veritas Forum?
Veritas Forum Finland on voittoa tavoitte-
lematon verkosto, jossa opiskelijat yliopis-
tokampuksilla ja oppilaitoksissa ympäri 
Suomen voivat olla mukana järjestämässä 
keskusteluja, tapahtumia ja kampanjoita 
tärkeistä elämänkysymyksistä. Suomessa 
Veritas Forum -työtä koordinoi oPko. 
Lue lisää: www.veritasforum.fi

1.-3.3. opiskelijaleiri, Jeremia - hankala Herran tähden”, Enä-Seppä
9.3. kirkkokansan raamattupäivä, Lahti
23.2. Ruttureppu Action-päivät oPkon palvelukeskusella, Helsinki
26.3.-2.4. Ukrainan aktio
28.3.-31.3. nuorten leiri, Enä-Seppä
12.4.-14.4. Ruttureppu-leiri, Enä-Seppä
19.4.-21.4. Apologia-forum Törmäyskurssilla, Ryttylä
23.–26.4. Valmennuskurssi Helsingin yliopiston teologisen tiedekun-
nan pääsykokeisiin, Suomen Raamattuopisto 
27.4. oPkon liittokokous palvelukeskuksella, Helsinki
5.5. Ystäväpyhä, Suomen Raamattuopisto
17.5.-19.5. ora&Labora, Enä-Seppä
18.5. Ruttis Action-päivä, Enä-Seppä
3.6.-12.6. Jordanian aktio
14.6.-16.6. Lähetyksen kesäpäivät, kauniainen
16.6. - 20.6. Ruttureppu-leiri, Enä-Seppä

Lisätiedot www..opko.fi



Linja alkaa 2.9.2013 ja päättyy 
16.5.2014. 

Kustannukset ovat tiimivuodelta 
4080 euroa (+ aktioiden lentoliput), 
johon on mahdollista hakea opin-
totukea. Hakuaika linjalle päättyy 
12.7.2013. 

Lisätiedot: jussi.valkonen@opko.fi, p. 
045 127 4828 / olli.lehmonen@opko.
fi, p. 040 416 3714. 

Vuonna 1964 näki päivänvalon järjestö nimeltä Ylioppilaslähetys. Myöhemmin 
nimi päivittyi muotoon opiskelija- ja koululaislähetys.

Ensi vuonna oPko viettää 50-vuotis syntymäpäiväjuhlia. Juhlallisuuksien suun-
nittelu on jo jokin aika sitten polkaistu käyntiin. Sinä toiminnassa mukana ollut tai 
uusi kasvo, valmistaudu ensi vuoteen! 

Ps. Jos olet kiinnostunut tulemaan mukaan suunnittelemaan juhlallisuuksia omalle 
paikkakunnallesi, soita meille! OPKOn palvelukeskus, p. (09) 612 9940.

Koululaistiimi on lukuvuoden mittainen missionaalinen tutkimusmatka 
Jumalaan ja omaan itseen. 

Tiimissä syvennytään Raamattuun, rukoukseen, evankeliointiin, lähetykseen 
ja ihmisen hyvinvointiin hyödyntämällä Perheniemen opiston monipuolis-
ta koulutustarjontaa ja kirjallisuutta. Tavoitteena on tunnistaa omia lahjoja, 
kasvupotentiaalia ja kasvaa Jeesuksen opetuslapsena.  Tiimi tarjoaa myös 
kokemuksen kristillisestä koululaistyöstä, joka toteutetaan Suomen Ev. lut. 
opiskelija- ja koululaislähetyksen (oPko) työn yhteydessä ja työntekijöiden 
ohjauksessa. Tiimissä korostetaan tekemällä oppimista eli saatua tietoa so-
velletaan käytäntöön jatkuvasti. Tiimi tarjoaa mahdollisuuden osallistua kan-
sainväliseen aktioon. 

Vuonna 2009 lähti liikkeelle 
prosessi lukuvuoden mittai-
sesta Kasvava Usko - kurssista 
n. 18-25 vuotiaille nuorille 
aikuisille Perheniemen opis-
tolle. Nyt suunnitelmat ovat 
edenneet siihen asti, että 
ensimmäinen kurssi nimellä 
Missionaalinen Koululaistiimi 
voi alkaa syyskuussa 2013 
Perheniemessä. 

Ylioppilaslähetyksen lähetysseminaarilaisia 
keväällä 1966. Kuva: OPKOn arkisto. 
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Vuoden 2012 loppupuolella järjestettävät 
Maata Näkyvissä festivaalit kokosivat 
noin 24 000 osallistujaa. Myös oPko antoi 
oman panoksensa festareiden kokonaisuu-
teen esitepöydän ja koululaistyön johtajan 
Olli Lehmosen raamattuopetuksen kera. 
Festareille osallistuneet saivat kolmen päi-
vän aikana kuulla musiikkia ja puheita vä-
hintään loppuvuoden tarpeiksi. kristillisen 
rockin huippunimiin lukeutuvan tennes-
seeläisbändin Disciplen laulajalla Kevin 
Youngilla oli rohkaiseva sanoma kym-
mentuhatpäiselle yleisölle.  

- Maailmalla on meille viesti. Se yrittää 
opettaa meille omat tapansa television ja 
elokuvien välityksellä. Tee paljon rahaa, yri-
tä kovemmin, hanki hyvä talo. Jos teet niin 
ja näin, vain silloin olet todella onnellinen, 
Young opettaa.

Tuhannet nuoret kuuntelivat hiljaa, kun 
Young puhui.

- Maailman viesti on, että seksi ja huu-
meet tekevät sinut onnelliseksi. Ja et vain 
ole onnellinen, vaan vapaa. itse asiassa se 
on päinvastoin. nämä asiat vangitsevat 
meidät, sanoo kevin.
kevin Young opettaa mikä on todellinen 
apu orjuuteemme. 

 - Jeesuksen kristuksen evankeliumi on: 
Jumala rakasti sinua niin paljon, että lähetti 
ainoan poikansa, jotta et joutuisi elämään 
orjuudessa, vaan olisit vapaa.  

oPkon esitepöydällä oli 
mahdollisuus tehdä oma 
rintamerkkinsä oPkon leiri- ja 
kurssikeskuksen Enä-Sepän 
ullakolta löytyneistä aarteista. 
Vanhat kankaat ja 60-luvun 
sanomalehdet  sekä nuotta-
lehdet saivat uuden elämän 
sadoissa rintamerkeissä.

JeeSukSen kRiStukSen eVankeLiumia

Disciplen (suom. opetuslapsi) 
laulaja Kevin Young. 
Kuva: Spixels

oPkon eSitteLYPöYdäLLä kuhiSee

Tapahtuman järjestivät SLEY:n 
nuorisotyö ja Turun evankelis-
luterilaiset seurakunnat.

Ilkka Kontturi
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Enä-Sepässä järjestetyllä Raamattu rak-
kaaksi -leirillä tutustuttiin ihmeelliseen ar-
moon.

Marraskuisen Raamattu rakkaaksi -lei-
rin teemana oli ”Ihmeellinen armo”. Ai-
heeseen paneuduttiin opetusten lisäksi 
raamattutyöskentelyn avulla ryhmässä ja 
yksin. opetuksissa käsiteltiin muun muassa 
armossa elämistä, Jumalan rakkautta sekä 
lakia ja evankeliumia.

Turun ja Porin opiskelijatyöntekijän Mik-
ko Paavolan opetus laista ja evankeliu-
mista herätti keskustelua muun muassa 
laittomuudesta ja lakihenkisyydestä sekä 
tekojen suhteesta pelastumiseen. Tampe-
reen koululais- ja opiskelijatyöntekijä Topi 
Viitasalo opetti sanaleikin avulla, ettei 
meidän tulisi elää lain alla, vaan lainalla, 
Jeesukselta saatavan lainavanhurskauden 
turvin.

Leirille osallistuneen Tanja Heiskasen 
mielestä armo oli enemmän kuin osuva 
valinta teemaksi.

LainaLLa Vai Lain aLLa?

– Arjen keskellä teki hyvää saada muis-
tutus siitä, että vaikka elämä monesti on 
suorittamista, meidän ei tarvitse yrittää 
kelvata tai suorittaa Jumalalle. Saamme 
olla juuri niin puutteellisia ja väsyneitä kuin 
olemme.
Myös Leena Kittilä oli tyytyväinen leirin 
aiheisiin.

– opetusten myötä armo kirkastui 
enemmän. Uskon, että tämä voi näkyä 
myös ulospäin.

MAHdoTToMAn RAkASTAJA

kylväjän ja oPkon lähetyssihteeri Anne 
Gröhn puhui Jumalan rakkaudesta ja ihmi-
sen rakkaudettomuudesta ilman Jumalaa.
Hän kertoi koskettavan kertomuksen kau-
kasian lähetyskentältä. Eräs nuori nainen 
oli ennakkoluuloinen ja uppiniskainenkin 
kristinuskoa kohtaan. Hänet mursi lopulta 
lähetystyöntekijöistä välittyvä aito rakkaus.

– Minulle tämä puhuu rakkauden tär-

Raamattu rakkaaksi -leirin antiin kuului opetus-
ten lisäksi yhdessäoloa, ulkoilua, saunomista sekä 
rukousta. Leirille osallistui parisenkymmentä 
henkilöä.

keydestä evankelioinnissa: Jumala tahtoo 
valloittaa maailman rakkaudellaan ja mei-
dän tulee olla Hänen rakkautensa kanavia, 
Anne opetti.

Tuomiosunnuntaina pidettiin vielä eh-
toollisjumalanpalvelus. Päivään mahtui 
myös raamattutyöskentelyä Helsingin 
opiskelijatyöntekijä Petteri Tuohinon 
johdolla.

Sampsa  Nelimarkka
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Perusta-lehden Teologiset opintopäi-
vät keräsivät yli 200 osallistujaa tam-
mikuun alussa Suomen Raamattuo-
pistolle Kauniaisiin.
Päivien teemaa Totuus ja Rakkaus kä-
siteltiin erityisesti C. S. Lewisin ja Sø-
ren Kiergekaardin opetuksien poh-
jalta. Tapahtuman ulkomainen vieras 
oli Lewis-tutkija Michael Ward, joka 
luennoi ja piti työpajoja C. S. Lewisin 
Narnia-kirjasarjan maailmasta.

kouvolasta kauniaisiin 

Teologiset opintopäivät kiinnostivat 
myös nuorempaa polvea. Kouvolalai-
nen Roni Vatto, 17, kertoo tulleensa 
paikalle, koska teologia on ollut lähel-
lä hänen sydäntään riparista lähtien ja 
koska aihe oli varsin mielenkiintoinen. 

- Lisäksi sain koulusta luvallisia pois-
saoloja, kun uskonnonopettaja suosit-
teli tätä tapahtumaa. Sain myös hyviä 
kavereita matkaan mukaan, Roni sa-
noo.

- Myös Olli-Heikki Inkisen, 18, sai 
paikalle uskonnonopettajan suosittelu. 
Hänestä päivillä on ollut parasta Wor-
din pitämä luento C.S. Lewisin kirjois-
ta.

- Seuraavalla kerralla, kun lukee Le-
wisin kirjoja, pitää keskittyä enemmän 
niin sanottuihin piiloviesteihin, joita 
hän on kirjoihin jättänyt, Inkinen sa-
noo.

teoLogiSet oPintoPäiVät kiinnoStiVat oPiSkeLiJoita

C.S. Lewis kiinnostaa myös Aino Lai-
netta, 19.

- Odotan erityisesti tämän päivän 
työpajoja, esimerkiksi Lewisin apolo-
getiikasta, Laine kertoo.

Minna Paanaselle, 18, kiinnostavia 
aiheita ovat olleet Isä Meidän -rukous 
ja Jason Lepojärven luento.

- Välillä luennot menevät vähän kor-
kealentoisiksi ja huomaa, että ne on 
ehkä tarkoitettu enemmän asiaan kun-

nolla perehtyneille. On ollut kuitenkin 
mukavaa ja on ymmärtänyt ja saanut jo-
tain irtikin luennoista, Paananen sanoo.

”Tästä saa tosi hyvin irti”

Roni suosittelee päivää ikäisilleen 
erittäin lämpimästi, vaikka aiheet saat-
tavatkin vaikuttaa korkealentoisilta.

- Luennoitsijat yleensä selittävät asi-
at hyvin auki ja normaalilla maalaisjär-

Ohjelmien välissä oli hyvä rentoutua sohvalla ja 
keskustella kuulemastansa. Vasemmalta oikealle: 
Olli Heikki Inkinen, Aino Laine, Minna Paananen ja 
Roni Vatto.



jellä ymmärtää hyvin. Ei tarvitse olla 
teologian yliopisto-opintoja ymmär-
tääkseen täydellisesti. Tästä saa tosi 
hyvin irti, vaikka ei olekaan mikään 
yliopisto-opiskelija, Roni sanoo.

”Mielenkiintoista on ollut ja suositte-
len lämpimästi kaikille”, Roni lopettaa.
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Tapahtuman odotettu puhujavieras oli Lewis-
tutkija, teologian tohtori Michael Ward Oxfordin 
yliopistosta.

Wardin luennoi tutkimuksensa Planet Narnia: The 
Seven Heavens in the Imagination of C. S. Lewis 
(2008) pohjalta.

OPKOn työntekijöitä esittelypöydän edessä (vasem-
malta oikealle): Johtava opiskelijatyöntekijä ja Enä-
Sepän johtaja Jarkko Jokimies,Veritas Forum-koordi-
naattori Markus Korri, Helsingin opiskelijatyöntekijä 
Soili Haverinen, vs. tiedottaja Ilkka Kontturi ja 
pääsihteeri Jussi Miettinen.

Teksti: Sampsa  Nelimarkka
Kuvat:  Ilkka Kontturi ja 

Matti Korhonen (työntekijät)
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kun uusi vuosi on alkanut, olen miettinyt 
uudestaan aloittamista, uutta alkua. Mikä 
se on? Milloin se alkaa? kuka siitä päät-
tää? Voiko kuka tahansa aloittaa alusta? 
onko alusta aloittaminen oikeastaan edes 
mahdollista? Monet meistä saattavat aja-
tella, että tilaisuus uuteen alkuun on aina 
vuoden vaihtuessa. Seuraavana vuon-
na asiat voi tehdä eri tavalla, jättää kaik-
ki edellisen vuoden epäonnistumiset ja 
muut negatiiviset asiat taakseen ja aloit-
taa alusta. Entäpä ne muut ihmiset? Ehkä 
he eivät koe uutta alkua tarpeelliseksi. 
 
kuitenkin valtaosa kokee uuden alun tar-
peelliseksi ja tärkeäksi, minäkin. Miksi? Ehkä 
joidenkin meistä mieltä painaa jokin asia 
menneisyydessä, josta haluaisi päästää irti. 
Joku saattaa kohdata suuria muutoksia elä-
mässään ja ajatella sen olevan hänen uusi 
alkunsa. Toinen kokee tyytymättömyyttä 
omaan toimintaansa ja haluaa siihen muu-
tosta. niin, ehkäpä uuden alun toivomisessa 
on taustalla jonkinlainen tyytymättömyys. 
 
Jos miettii sitä, voiko kuka tahansa aloittaa 
alusta, saattaa helposti ajatella, ettei kaikilla 
ihmisillä ole uuteen alkuun tarvittavia re-
sursseja. Joku voi olla niin pohjalla ja hu-
kassa ja koko elämä pelkkiä vääriä valintoja 
täynnä, ettei minkäänlaisia toivon rippeitä 
enää ole havaittavissa. Siitä vetää helposti 
sellaisen johtopäätöksen, että kategoriaan 
”toivottomat tapaukset” kuuluvat ihmiset 
eivät yksinkertaisesti vain voi aloittaa alusta. 
 
Minusta kuka tahansa voi saada elä-
mässään uuden alun ja kuka tahansa voi 
päättää haluavansa aloittaa alusta. Uusi 
alku ja toivo eivät riipu siitä kuinka pal-
jon vääriä valintoja on elämässä valittu. 
Tai onko vierellä ketään tukemassa alusta 
aloittamista. Toivottomia tapauksia ei siis 

edes ole olemassa, toivo kuuluu jokaiselle. 
Mistä uuden alun voi löytää? Minä olen 
löytänyt sen Jeesuksesta, saanut sen Jee-
sukselta ja voin saada uuden alun edel-
leen, vaikka joka päivä. kuinka mahtavaa 
onkaan saada tuntea se mieletön rakkau-
den ja hyväksynnän määrä, kun tajuaa 
mistä todellisuudessa onni ja kaikki hyvä 
löytyy. kaikista töppäilyistäni ja epäon-
nistumisistani huolimatta jokainen 
päivä Jeesuksen kanssa on uusi. 
kaikki väärät valinnat ja ikävät 
asiat lakkaavat painamasta, kun 
ne saa jättää Jeesukselle. Hän 
ei kiusaa niistä, tuomitse tai 
ajattele sinun olevan toivoton 
tapaus. Ei, Jeesus on toivo! 
 
Jos sinusta tuntuu siltä, että tar-
vitsisit elämässäsi uuden alun, 
tarvitsisit toivoa, voit pyytää sitä 
Jeesukselta. Sanot Jeesuksel-
le, ”Jeesus minä tarvitsen 
uuden alun ja toivon, 
tässä ja nyt, tarvitsen 
sinut kulkemaan 
vierelläni ja vie-
mään minua 
oikeaan suun-
taan. Tahdon 

antaa ne kaikki ikävät asiat sinulle ja koko 
elämäni sinun käsiisi.”. Vaikkapa jotenkin 
noin, Jeesus osaa kyllä pistää hösseliksi. ;) 
 

 
Siunausta elämääsi,

Julianna Rantanen

Minulla on omat suunnitelmani teitä varten, sanoo 
Herra. Minun ajatukseni ovat rauhan eivätkä tuhon 
ajatuksia: minä annan teille tulevaisuuden ja toivon.
Jer. 29:11
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Syksyn Ruttureppuleiri toi toden totta 
elämää Enä-Sepän leirikeskukseen, kun 
viikonlopun kestävä varhaisnuorten leiri 
käynnistyi viime marraskuun lopulla. Työn-
tekijöiden lisäksi leirille osallistui yhteensä 
melkein 80 lasta ja nuorta. Tiilikaisen 
Mervi piti apuhärvääjien kanssa huolen 
siitä että kaikille löytyi paikka mihin kallis-
taa päänsä ääriään myöten täydessä Enä-
Sepän leirikeskuksessa ja että leiri pysyi 
ruodussa ja Herran hoidossa. Lehmosen 
Olli ja Valkosen Jussi vetivät leirin ope-
tuksia ja muita ohjelmia, yhdessä harjoitte-
lija Hanna Merenheimon ja apuvetäjien 
ja isosten kanssa. 

Leirillä oli mm. Raamatun opetusta, pe-
lejä ja leikkejä sekä ulkona lumessa että 
sisätilojen lämmössä, erilaisia luovan toi-
minnan pajoja, raikuvaa laulua ja muita 
elämän ääniä. Välillä oltiin hiljaa Jumalan 
edessä ja välillä mentiin täysillä. Leiri-illat 
päättyivät hartaushetkiin, joissa laulettiin ja 
rukoiltiin yhdessä. 

Mä tulin tosi iloseksi taas niistä lapsis-

ta. Sunnuntaina oli ihan mielettömän 
onnellinen fiilis ku monesta suusta soi 
”Laulakaa Herralle, huutakaa maa...” Ja 
se riemu, ilo, nauru ja onnellisuus vaan 
iski mun läpi, iloitsee isonen Julianna, 18.

oMA MUSAVidEo

Leirillä laulettiin ja esitettiin monia lauluja, 
jotka olivat leiriporukan itsensä tekemiä. 
Yksi näistä oli kappale nimeltä Valtaa mut, 
josta tehtiin myös musavideo leiriporukan 
voimin. Musavideo on nähtävissä interne-
tissä osoitteessa www.ruttureppu.fi  

opetukset pidettiin kahdessa eri ryhmäs-
sä. nuorempi väki teki näytelmiä kahdesta 
Raamatun kertomuksesta, joissa Jeesus oli 
temppelissä ja pohti Jussin johdolla sitä 
miten sekä Jeesus että Psalminkirjoittaja 
(Ps. 84) tahtoivat olla temppelissä, Jumalan 
edessä.

Vanhemmat leiriläiset juttelivat ollin 
johdolla puolestaan siitä mitä me ihmiset 

kaipaamme. Vaikka tässä maailmassa mo-
net väittävät muuta niin totuus on, että 
Jeesus haluaa ja voi täyttää syvimmän kai-
pauksemme. Jeesus lupaa antaa meidän 
sisällemme pulppuamaan elävän veden 
lähteen. 

Leiriltä jäi mieleen, että vaikka olisi 
kuinka pimeää ja synkkää. niin aina on 
valoa ja se valo on Jeesus, toteaa leiril-
le osallistunut Matias, 14. 

Viimeisessä opetuksessa leiriläiset saivat 
kirjoittaa lapuille kysymyksiä, joihin vastail-
tiin työntekijä- ja isosporukalla. Lapsia kiin-
nosti mm. mikä on elämän tarkoitus, leirillä 
vierailleen supersankari Richard-Heron 
elämä, mistä voi tietää mikä on totta ja 
mistä voi tietää, että usko on omaa eikä 
vaan vanhempien.

Sampsa Nelimarkka ja 
Olli Lehmonen

Näin ruttislaiset kokoontuivat 
kuvattavaksi RuttisAction-
päivillä viime tammikuussa 
Kylväjän toimistolla.

Ruttureppu-leiri pidetään •	
12.-14.4. Ilmoittaudu nyt 
(leiri täyttyy nopeasti)! 
RuttisAction-päivä 18.5. •	

www.ruttureppu.fi

SeuRaaVa



Kuvat: Annaleena Pakkanen ja Elin Weckman

Jumalan seurakunta koostuu kaikkialla maailmassa elävistä kris-
tityistä sisarista ja veljistä. Myös sinusta ja minusta! Jeesus antoi 
meille kaikille yhdessä kaste- ja lähetystehtävän. On suuri etu-

oikeus toimia Mestarin asialla koulussa, yliopistossa, työpaikalla ja 
missä sitten milloinkin liikummekaan. Opiskelija ja Koululaislähetys 
(OPKO) vie hyvää uutista eteenpäin kotisuomen lisäksi ulkomailla. 

Vuonna 2013 järjestämme yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen kans-
sa aktioita ja reissuja mielenkiintoisiin paikkoihin kuten Ukrainaan, 

Jordaniaan, Intiaan, Tanskaan ja Saksaan. Mitä jos lähtisit mukaan? 
Lyhytaikainen lähetystyö tarjoaa mahdollisuuksia kertoa Jeesukses-
ta, kohdata kristittyjä opiskelijoita, tutustua uusiin kulttuureihin ja 
itseensä sekä saada jopa koko elämänkestäviä vaikutteita. Aktioihin 
voit hakea tukea vaikka paikallisseurakunnastasi tai ystäviltäsi. Tule 
ottamaan selvää siitä, kuinka paljon mahtuu pieneen sydämeen. Ter-
vetuloa mukaan!

Jussi Miettinen, OPKOn pääsihteeri
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Viime vuoden leiriläisiä Jordaniassa.

Intialaista katuelämää

Jordanian aktiossa 3.-12.6.13 tutustumme mm. paikalli-
seen oPkon toimintaan ja osallistumme inspiroivalle evan-
kelioivalle leirille. Teemme myös 1-2 päivän retkiä Raamatun 
maisemiin mm. Jordan-joelle, kuolleelle merelle sekä Johan-
nes kastajan kastepaikalle. Reissulla opimme tuntemaan myös 
paikallisia opiskelijoita ja kuulemme minkälaista on elää kristit-
tynä muslimimaassa. 

Aktion tavoitehinta on 200 euroa (sis. majoituksen, aamiaiset, 
illallisen ja matkat paikan päällä) + lennot noin 450 e. Aktio on 
tarkoitettu 18- n. 30 -vuotiaille. Mukaan mahtuu kahdeksan 
henkilöä, koulutuspäivä 4.5. oPkon palvelukeskuksella Helsin-
gissä. Hae viimeistään 15.3. 

Lisätiedot mukana olevalta Topi Knihtilältä (YTM, Lahden ja 
Jyväskylän opiskelijatyöntekijä): jordania@opko.fi Matka jär-
jestetään yhteistyössä Kansanlähetysopiston kanssa.

Intian aktiomme, 8.-21.8.13, starttaa Chennain suurkaupun-
gista Tamil nadun osavaltiosta, josta suunnistamme kohti maa-
kuntia. 

Matkamme sisältää:

kristillistä mediatyötä (tuotamme kuvaa ja ääntä lähetystyön •	
käyttöön)
tutustumista ja osallistumista kristilliseen opiskelijatyöhön•	
vierailuja seurakunnissa ja paikallisten kristittyjen luona•	
Raamattua, rukousta ja yhteyttä•	
mahdollisuuksien mukaan rantaelämää, snorklaamista ja •	
kulttuurielämyksiä
junamatka karnatakan metropolialueelle Bangaloreen•	
elämää suurempia hetkiä!•	

Aktion järjestää Medialähetys Sanansaattajat (SAnSA) ja opiske-
lija- ja koululaislähetys. Lisätietoja Sansasta Mirta Martinilta, p. 
050	341	5303,	mirta.martin@sansa.fi	tai	intia@opko.fi.	
Hae aktioon viimeistään 30.4.

Mukana aktiossa Mirta Martin (Sosionomi AMk, nuorisotyön-
ohjaaja, seikkailunohjaaja), Jussi Miettinen (pastori, pääsihteeri, 
työnohjaaja), Marko Pihlajamaa (pastori, henkilöstojohtaja). 
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HUOM! UKRAINAN AKTION ilmoittaumispäivä meni jo, 
mutta voit vielä tiedustella aktiosta Anne Gröhniltä: 
ukraina@opko.fi

OPKO ja Kylväjä järjestävät aktiomatkan pääsiäisenä 
26.3.-2.4.13 Ukrainan rantakaupunkiin Odessaan. 

21Arkki 1/2013

Lue lisää: www.opko.fi/atiot
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Miten olet tullut OPKOn toimintaan mukaan?
Ensimmäisen kerran tutustuin oPkon toimintaan isosisko-
ni kautta, joka otti minut mukaan opiskelijailtoihin, vaikka 
olin yläkoululainen. Siskoni hauskojen kokemuksien vuoksi 
suunnittelin jo lukiossa, että haluan mennä mukaan oPkon 
toimintaan, kun aloitan opiskelut yliopistossa. otin kyllä 
varaslähdön ja osallistuin abivuonna boksiaktioon, mikä vain 
lisäsi innostustani. Viime syksynä minua pyydettiin mukaan 
oPkon hallitukseen ja joulun jälkeen olen ollut hallituksessa 
musiikkivastaavana. oPkon kirkkopyhät olivat minulle jo 
ennestään tuttuja, mutta nyt olen tämän vuoden aikana 
osallistunut mm. joulun alla järjestettyyn Seuraa Staraa-
tapahtumaan.  
 
Mistä pidät OPKOn illoissa:
oPkon illat ovat oulussa lämminhenkisiä ja rentoja. Siellä 
on helppoa olla oma itsensä. Tärkeää on ollut myös toisten 
kristittyjen yhteys, joka on antanut voimaa jaksaa arjessa. 
Parasta silti on tinkimätön raamattuopetus.

Minulla on ollut aikaisemmin kova halu päästä palvelemaan 
seurakunnassa, mutta en ole aikaisemmin oikein löytänyt 
paikkaani. nyt koen, että saan käyttää saamiani lahjoja seu-
rakunnan palvelemiseen ja tekemälläni työllä saan jotakin 
konkreettista aikaan. olen kiitollinen siitä, että saan tehdä 
työtä iloisella mielellä.

Lemppariraamatunkohta juuri nyt:
Matt. 5:14-16 on puhutellut minua koko viime syksyn. 
kohta valaa minuun voimaa olla rohkeasti kristitty esimer-
kiksi koulussa. kristityillä on maailmalle paras sanoma, jota 
ei kannata piilottaa vakan alle. 

kuka?
Saara Kalliopuska•	
20-vuotias musiikkikasvatuksen opiskelija•	
Asustelee kotikaupungissansa oulussa ja elää huoletonta ja •	
mukavaa opiskelijaelämää
Lemppariruokasi:  kaikki isän tekemä ruoka. •	
Lempiväri:  Murretun vihreä ja valkoinen. 

Parasta musiikkia juuri nyt:  Vaikea valita. Ehkä tällä hetkellä irlantilai-•	
nen kansanmusiikki.
Paras vuodenaika: kevät, kun luonto pikku hiljaa herää eloon ja •	
koivuissa on hempeän vihreät hiirenkorvat.
Lemppari harrastuksesi: Musiikki, mutta se ei taida olla pelkästään •	
harrastus.
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OPKOn lahjoitustulot ilman kolehteja

Varhaisnuorisotyö 2053 
nuoriso- ja kouluvierailutyö 2060 
Yleinen kannatus koululaistyölle 2082 
Helsingin seudun opiskelijatyö 2118 
Joensuun opiskelijatyö 2257 
Jyväskylän opiskelijatyö 2121 
kainuun opiskelijatyö 2134 
kuopion opiskelijatyö 2147 
Lahden opiskelijatyö 2228 
oulun opiskelijatyö 2163 
Pieksämäen opiskelijatyö 2176 
Porin opiskelijatyö 2189 
Savonlinnan opiskelijatyö 2192 
Tampereen opiskelijatyö 2202 
Turun opiskelijatyö 2215 
Valtakunnallinen opiskelijatyö 2040 
kansainvälinen työ 2037 
Veritas Forum Finland 2095 
Pääsihteeri 2008 
Tukityö 2011 
Svenska verksamheten 9108 
Leiritoiminta Enä-Sepässä 3269 
kansainväliset tapahtumat 5432

VIITTEET:

Fi26 8318 6710 0053 04 
(BiC dABAFiHH)

TYöMME TUKITILI ON:
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Suomen Ev. lut. opiskelija- ja koululaislähetys ry:n toiminnan mahdollis-
tavat yksityishenkilöiden lahjoitukset. Työmme tukitili on FI26 8318 
6710 0053 04 (BIC DABAFIHH). Myös viime vuosina eri yhteydessä 
käytetyt tilinumerot ovat yhä käytössä eri tarkoituksiin, myös lahjoituk-
sille, mutta luvanvaraisen, yleisöön kohdistuvan varainhankinnan piirissä 
olevat lahjoitukset kootaan nyt omalle tililleen.

Lisätietoja työmme tukemisesta ym. talouteen liittyvästä voi kysyä ta-
louspäällikkö	 Tiina	 Oinoselta	 tiina.oinonen@opko.fi,	 p.	 (09)	 612	 9940	
sekä sivuiltamme www.opko.fi/tukijaksi.

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. opiskelija- ja koululaislähe-
tys ry:lle 4.2.2013 rahankeräysluvan 2020/2012/4178 ajalle 1.2.2013-31
.12.2014. Luvanvarainen varainhankinta voidaan toteuttaa Suomessa pl. 
Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään välittömästi kaikille avoi-
mien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, pienpiirien, kerhojen 
ja leirien järjestämiseen sekä tiedotustoimintaan. Luvanvaraisen varain-
hankinnan tili on Fi26 8318 6710 0053 04.

oheisessa kuvassa on kuukausittain oPkon saamat lahjoitukset vuon-
na 2012 ja tammikuussa 2013. Syvästi kiitoksia tuestanne evankeliumin 
eteenpäin viemiseksi Suomen opiskelevalle nuorisolle!

TaLoudesTamme
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H ar du någonsin funderat på vil-
ken	 gud	 finländarna	 i	 dagens	
samhälle tjänar? 

Vem skall vi leva för och vems vilja skall få 
ske? i vissa kulturer märks likriktad dyrkan 
tydligt. Jag tänker till exempel på familjer 
som dagligen vördar en staty de har hem-
ma, bybor som samlas för att ära skördens 
gud, och nationer som dyrkar sina härs-

kare. i kulturer såsom dessa märks det 
tydligt om man  börjar följa kristus i 
stället och vägrar tjäna sin omgivnings 
gud - ofta får man dessutom betala ett 
högt pris för detta förräderi.

Men vi då, i dagens Finland? Hur 
skiljer vi oss från normen om vi be-
känner Jesus som vår Herre? 
Jag trodde länge att man inte förvän-
tas	 tjäna	en	specifik	gud	 i	 vår	kultur.	
Men jag har börjat tänka om. det må 
handla om ett mindre tydligt feno-
men, och det är klart att man inte kan 
dra alla över samma kam, men är det 
inte ofta så att vi förväntas tjäna oss 
själva? 
Föräldrar hoppas att barnen skaffar 

sig en god utbildning, gör karriär och ser 
efter sitt eget bästa. Unga vuxna sporrar 
sina kompisar till att följa sitt eget inre och 
leva ett självförverkligande liv. Reklamer, 
tv-program och tidningar sprider sitt kla-
ra budskap: det viktigaste är din lycka, din 
hälsa, ditt utseende, din sociala status. Lev 
för dig själv och må din vilja ske!

den som vill följa Jesus kommer snabbt att 
märka att det kristna livet skiljer sig från allt 
detta.  Jesus lärde oss att inte leva för oss 
själva, utan för Gud och för andra män-
niskor, då han sade: ”Om någon vill följa 
mig, skall han förneka sig själv och varje 
dag ta sitt kors och följa mig. Ty den som 
vill bevara sitt liv skall mista det, men den 
som mister sitt liv för min skull, han skall 
vinna det” (Luk. 9:23-24). ”Så som jag har 
älskat er skall också ni älska varandra. 
Alla skall förstå att ni är mina lärjungar 
om ni visar varandra kärlek” (Joh 13:34b-
35).

Samtidigt klargör Jesus att vi vinner vårt 
liv genom att mista det för hans skull, och 
att vårt vittnesbörd om Jesus blir effektivt 
när vi lever i självutgivande kärlek. Student-
missionens tema för i år är oemotståndlig 
gemenskap. Vi vill uppmuntra studeranden 
att överlåta sig till kristus och älska varan-
dra så att utomstående ser kristi ljus och 
dras till det. Gud älskar oss med en ofattbar 
kärlek och den vill vi ge vidare för att Guds 
nåd i Jesus skall bli uppenbarad.”Framför 
allt skall ni älska varandra hängivet, ty 
kärleken gör att många synder blir förlåt-
na” (1 Petr 4:8).

Välkommen med i gemenskapen!

Elin Weckman, 
t.f. ledare för svenska 

verksamheten
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Studentmissionen i Vasa, Åbo och Helsingfors börjar alla 
under våren använda det nya, fräscha bibelstudiemate-
rialet Uncover – Upptäck själv. 

Materialet som har skapats av Becky Pippert består av sex 
bibelstudier ur Lukasevangeliet och lämpar sig för en öppen 
bibelstudiegrupp som speciellt riktar sig till sökare och skep-
tiker. kontakta ortens medarbetare för närmare information 
eller för att anmäla ditt (och kanske också dina kompisars!) 
intresse att delta i en Uncover-bibelstudiegrupp.

Läs också som smakprov den förkortade versionen av Un-
cover-materialets introduktion här intill.

Vi människor bär alla på två önskningar – vi längtar efter att 
få vara lyckliga och vi vill bli älskade. Men varför verkar det så 
svårt att få så enkla önskningar tillfredsställda?

det känns som att något mer blivit lovat oss, och det blir en 
orsak till att det känns som att något saknas. Vi anar att det 
finns	mer	att	leva	för;	att	omfamna	eller	omfamnas	av.	Vi	vill	
att våra liv ska ha betydelse.

den här handboken är för alla som söker sanningen, som har 
ärliga frågor och som vill undersöka den riktiga Jesus. Efter-
som min egen resa började i skepticismen så har jag valt ett 
liknande angreppssätt för de här bibelstudierna. det är inte 
nödvändigt för dig att tro på Jesus eller acceptera Bibeln som 
”gudomligt inspirerad” för att använda den här handboken. 
närma dig hellre skildringarna om Jesus på samma sätt som 
du skulle närma dig andra historiska dokument. närma dig 
dem med ett öppet sinne och ett öppet hjärta, för att se vad 
som	finns	att	finna.

Becky Manley Pippert 

Upptäck, undersök och studera bevismaterialen...

Sagt om bibeLStudieR i SmågRuPP

”när man samtalar om bibeltexter föds en alldeles speciell ge-
menskap mellan människor, därför att Jesus själv är närvaran-
de i sitt ord.” Mailis Janatuinen

”Bibeln fortsätter att vara den genom tiderna absolut mest 
lästa boken. den ger mig och många andra tro, hopp och 
kärlek, samt kraft att möta vardagens utmaningar. Personligen 
fasci neras jag över hur bibelordet plötsligt kan bli levande, till 
exempel under samtal med andra människor.” Albert Hägg-
blom

”det är spännande att leda människor till Jesus på det här 
sättet.” Becky Pippert
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i dag är det vanligt att dela livet med andra inte bara i direktkontakt utan också via sociala medier. 
Studentmissionen ställde några Fredagscafébesökare i Helsingfors följande frågor…

Intervju och bild: Bianca Holmberg

Vilka egenskaper uppskattar du mest hos en vän?
Vad gör du helst med dem som betyder mycket för dig?
Vilka sociala medier använder du?
Vad är det bästa respektive sämsta med sociala medier?

u
v
w
x

Marika Kaksonen, 26, Esbo, studerar medicin

1. Pålitlighet, har något gemensamt, trev-
ligt att diskutera med den
2. äter ute, går på bio, 
gemensamma hobbyer 
3. Facebook
4. det bästa: Får enkelt reda på födelse-
dagar, bra sätt att kommunicera med 
människor som bor utomlands

Ida-Marie Skogvik, 21, Helsingfors, studerar fysioterapi

1. Pålitlighet, ärlighet, spontanitet
2. Umgås, pratar om viktiga saker, 
joggar
3. Facebook
4. det bästa: Lätt att hålla kontakt med 
dem som bor långt borta 
det sämsta: Förväntningarna på att allt 
ska vara offentligt – man får veta också 
det man inte vill veta

Samuel Svenfelt, 28, Esbo, religionslärare

1. Humor, ärlighet, pålitlighet
2. Umgås, musicerar, ser på fotboll, dis-
kuterar
3. Facebook, Twitter
4. det bästa: Upprätthåller kontakten 
med dem som bor långt borta, får reda 
på evenemang och kan bjuda in andra
det sämsta: Ytliga och opersonliga, om 
man inte är med är det lätt att bli ignore-

rad, ger upphov till extra skvaller

Sofia	Lyttbacka,	25,	Åbo,	studerar	logopedi

1. omtänksamhet, ärlighet, pålitlighet
2.	Samtalar,	ser	på	film,	bakar,	ber
3. Facebook
4. det bästa: kan hålla kontakt med 
människor som bor längre borta
det sämsta: Missar evenemang om man 
inte	finns	med	

Christoffer Slotte, 40+, Helsingfors, är för tillfället ”mellan 
jobben”

1. Förmåga att lyssna, humor, gemen-
samma intressen
2. Har kul, delar andlig gemenskap, 
slappnar av, pratar
3. Facebook, Linkedin
4. det bästa: kontakt med människor, 
kan bjuda in till olika saker, be om för-
bön och råd
det sämsta: störande funktioner, folk 

som lurar pengar av andra och risken för missförstånd när man 
inte ser den man talar med

Henrik Järveläinen, 24, Helsingfors, studerar elteknik

1. Pålitlighet, öppenhet, 
att man är likasinnade
2. Sportar, pratar, ber, ser på fotboll
3. Facebook, Linkedin
4. det bästa: Lätt att ha kontakt med 
vänner	som	finns	långt	borta
det sämsta: Tar mycket tid
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Kyrkhelgen ordnas i Nyland för tredje 
gången 15–17.3. Huvudtemat är ”Jesus 
– mitt i allt”. i karleby har kyrkhelg nord 
ordnats redan fem gånger. kyrkhelgen har 
etablerat sig som kristocentrisk samling ba-
serat på ett brett samarbete. Som arrangö-
rer för kyrkhelgen står denna gång Petrus 
församling tillsammans med 12 inomkyrkli-
ga organisationer, däribland Studentmissi-
onen.

detta år kommer den danske teologen, 
författaren och musikern Helge Pahus 
att vara huvudtalare. Andra talare är bl.a. 
Johan Candelin, Stig-Olof Fernström 
och Päivi Räsänen. Som seminariehål-
lare medverkar bl.a. Marcus Jakobsson, 
Lilian Lindén och Henrik Mård. därtill 
medverkar His Master´s Noise, Liljendal 
kyrkokör och Daniel Björk	 m.fl.	 Mera	
information	 om	 kyrkhelgen	 finner	 du	 på	
hemsidan: kyrkhelg.fi

VÅREnS PRoGRAM 
i LokALFöREninGARnA

i vår satsar alla tre lokalföreningar på att 
ordna Uncover-bibelstudiegrupper. Fö-
rutom dessa ordnas varierande program 
ortsvis.

Vasa Studentmission ordnar måndags-
möten varje vecka, med omväxlande in-
nehåll – antingen handlar det om bibelstu-
dium, halarworship eller temasamling med 
talare. dessutom utlovas ett bönedygn, ett 
cocktail party samt ett Veritas Forum.

i Åbo ordnar Studentmissionen Coffee 
& Cake varje fredag, en gospelsitz, ett 
Veritas Forum, diverse inspirationstillfällen 
samt en vappfest.

Helsingfors Studentmission ställer till 
med Fredagscafé en gång i månaden, 
torsdagsvolley samt lovsångs- och för-
bönskvällar.

Utöver dessa kommer också annat att 
ske, så håll dig uppdaterad genom att vara 
med på din lokalförenings e-postlista, gå 
in på webben eller ta direkt kontakt med 
oss!

kYRkHELG SYd i HELSinGFoRS

ÅRETS HöJdPUnkTER

9.3 Gospelsitz, Åbo
15–17.3 Kyrkhelg i Helsingfors
27.4  FSSMs årsmöte i Helsingfors
9.5  Vängudstjänst i övermark kl.10 
3-12.6  Evangeliserande läger i Jordanien 
13–15.9  Kyrkhelg i karleby 
17–20.10 NOSA konferens i köpenhamn
18.10 World Student Day of Prayer

MEdLEMSAnTAL VUxiT i LokALFöREninGARnA

Kyrkhelg i Helsingfors 15–17.3. 
Tema: Jesus mitt i allt. Talare: 
Helge Pahus m.fl.

Finlands Ev.luth. studEnt- och skolungdomsmission rF
tavastvägen 155 a 9, 00560  hElsingFors 
tel (09) 612 9940   |   www.studentmissionen.fi  
studentmissionen@studentmissionen.fi 
e-post fornamn.efternamn@studentmissionen.fi
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toni Wentin, studentarbetare, vsm, tel 040 534 2527
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Polisstyrelsen har 4.2 2013 beviljat Finlands Ev.-luth. student- och skolungdomsmis-
sion rf insamlingstillstånd 2020/2012/4178 för tiden 1.2 2013–31.12 2014. tillstånd att 
samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt 
för arrangerandet av student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågrupps-
verksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. kontot för 
privatpersoner är Fi1080001301044609, Bic daBaFihh.

rEF.nr För svEnska vErksamhEtEn 9108       • 
studEntarBEtE i hElsingFors 9108 15• 
studEntarBEtE i vasa 9108 31 • 
studEntarBEtE i ÅBo 9108 28• 
vEritas Forum-arBEtE PÅ svEnska 9399• 

stöd vÅrt arBEtE!
Fssm kontonr Fi66 8000 0710 2297 93, Bic: daBaFihh



Jo hyvän aikaa suunnitteilla ollut lahjoittamiseen tarkoitettu verkko-
sivusto avataan lähipäivinä.
Tukijamme voivat lähiviikkoina alkaa maksaa lahjoituksiaan uudella 

lahjoitussivustolla. Lahjoitukset maksetaan verkkopankissa verkkokaup-
pasovelluksen ja erillisen maksuja välittävän yrityksen kautta.

Sivustolla on erilaisia tukipaketteja eri työmuotojen hyväksi. Valittava-
na on esimerkiksi opiskelijatyö, koululaistyö, aktiot, tukityö ja Veritas 
Forum. 

Uuden lahjoituskanavan myötä haluamme haastaa mukaan erityisesti 
oPkon toiminnassa vuosien varrella olleita. Sivuston kautta voit välittää 
eteenpäin sitä hyvää, mitä olet oPkon kautta itse saanut.
Voit tutustua sivustoon osoitteessa http://lahja.opko.fi. 

Työmme on mahdollista ystäviemme tuen ansiosta

0Pkon toiminta on mahdollista Jumalan armon, työmme ystävien 
rukousten ja taloudellisten lahjojen avulla.  Uuden sivuston avulla 
kerromme entistä konkreettisimmin ja ajankohtaisimmin työmme mo-
ninaisista tarpeista koululaisten ja opiskelijoiden parissa.  

kun saamme säännöllistä tukea, voimme arvioida kulumme ja menom-

me mahdollisimman tarkasti ja suunnitella työmme tehokkaammin. 
Pienikin säännöllinen tukisumma auttaa meitä eteenpäin.

Voit valita oman tukikohteesi kiinnostuksesi mukaan. kun valitset 
kohteen, sinun on mielekästä seurata myös työn etenemistä ja pääset 
iloitsemaan työn tuloksista. Voit liittyä ystävärenkaiden postinsaajaksi 
Palvelukeskuksen kautta sähköpostitse opko@opko.fi tai puhelimitse 
(09) 612 9940.

 – uusi sivusto verkkolahjoittajillelahja

tutustu osoitteessa: lahja.opko.fi
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