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N yt juhlitaan! Opiskelija- ja Koululaislähetyksen 
50-vuotisjuhlavuosi on käynnistynyt rytinällä. Aloi-
timme loppiaistapahtumalla Espoonlahden kirkos-

sa.  1960- ja 70-lukujen nuorisoherätykset ovat kantaneet 
satoa, joka on pursunut yli kaikkien laarien.  Tämän muis-
teleminen inspiroi ja rohkaisee unelmoimaan uusista he-
rätyksen ajoista: ”Ah, vuodata, Herra, jo Henkesi ja herätä 
nuoriso Suomen, se johdata armossa tiellesi, suo maaham-
me kaivattu huomen.” (virsi 504)

Raamattu ja kirkkohistoria kertovat, että Jumalan 
seurakunta elää hengellisen uudistumisen ja taantumisen 
sykleissä. Vanha testamentti kertoo monen kuninkaan ai-
kana tapahtuneista uudistumisen ajoista. Hyvät tuulet pu-
halsivat Joasin (2. Kun. 18), Asan (2. Aik. 15), Hesekielin (2. 
Kun. 18) ja etenkin Josian (2. Kun. 22–23) hallitessa.  Myös 
Serubbabel (Esra 5–6) ja Nehemia (8–9, 13) toimivat uudis-

tuksen kippareina.  Pyhän Hengen vuodat-
taminen helluntaina oli aikamoinen 

herätys. Se synnytti kristillisen kir-
kon ja aloitti aivan uuden ajanjak-
son Jumalan kansan historiassa 
(Apt. 2). Heräämisen aikoja ovat 
aina seuranneet taantumuksen, 

turtumuksen ja luopumuksen kau-
det. Millaista aikaa elämme nyt?

 Suurten herätysten vaiku-
tukset ulottuvat kirkko-

salien ulkopuolelle.  
Niiden seurauk-
sena on taisteltu 
ihmisoikeuksien 
puolesta, vastus-
tettu orjuutta, 
perustettu sai-
raaloita, lasten-
koteja, kouluja 

ja yliopistoja sekä säädetty tasa-arvoa puolustavia lakeja. 
Myös OPKOn, Kansanlähetyksen, Kylväjän ja Sansan synnyt-
tänyt herätys on vaikuttanut koko Suomeen ja jopa Suomen 
rajojen ulkopuolelle. Tuhannet tämän herätyksen lapset 
ovat olleet valona ja suolana seurakunnissa, järjestöissä, lä-
hetyskentillä ja muualla yhteiskunnassa.

Vaikka herätykset ovat tuoneet yhteiskuntaan ja kirk-
koon paljon myönteistä muutosta, niistä puhutaan liian vä-
hän.  Saatamme itsekin unohtaa hengellisen perintömme ja 
muistaa vain herätyksiin lähes väistämättä liittyvät ylilyön-
nit – lakihenkisyyden, fanaattisuuden tai burn outit. On tot-
ta ja valitettavaa, että ylilyönnit ovat haavoittaneet monia. 
Herätys on Jumalan Hengen vuodatuksen ihmeellinen aika-
kausi, jossa näkyvät aina myös ihmisen jäljet. Näistä jäljistä 
tulee toisten ihmisten arpia.

Tämä Arkin erikoisnumero on täynnä OPKOn historiaa. 
Kerromme järjestön viiden vuosikymmenen värikkäistä 
vaiheista, voitoista ja tappioista. OPKOn toiminnassa on 
läpi vuosikymmenien säilynyt huoli ihmisten iankaikkises-
ta kohtalosta, intohimo opettaa Raamattua ja halu kutsua 
uudet sukupolvet Kristuksen potilaiksi ja sotilaiksi.  Rukoil-
laan, että saisimme maahamme uuden herätyksen ja että 
saisimme itse olla siinä mukana – tulipa se sitten millaisissa 
vaatteissa tahansa.

Toivotan sinulle inspiroivaa riemuvuotta. Kiitos kulu-
neista vuosista ja tervetuloa juhlimaan kanssamme! 

Jussi Miettinen, 
pääsihteeri
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Arkki on ilmestynyt vuodesta 1989. Arkin 
edeltäjiä olivat tiedotuslehti OPKO-sano-
mat ja opiskelijalehti Pro Fide. OPKO on 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piiriin 
kuuluva kristillistä koululais- ja opiskelijatyö-
tä tekevä järjestö. OPKO järjestää säännöl-
listä opiskelija- ja nuortentoimintaa suomen, 
ruotsin ja englannin kielellä yhteensä 11 
paikkakunnalla. OPKO on perustettu 1964.

V eljeni ja sisareni Suomessa, haluan tervehtiä teitä rie-
muvuoden, 50-vuotisjuhlavuotenne johdosta. Koko 
IFES-perheen puolesta toivotan teille iloista juhlavuotta.

Juhlavuonna juhlitaan aina uskollisuutta: Jumalan uskolli-
suutta, joka on tehnyt teille paljon hyvää, sekä niiden ihmisten 
uskollisuutta, jotka ovat nähneet vaivaa tämän palvelutyön to-
teuttamiseksi.

On aika kiittää entisiä ja nykyisiä hallituksen jäseniä sekä 
kaikkia työntekijöitä, jotka ovat palvelleet Jumalaa uskollisesti. 
Kiitän myös teitä jokaista rukouksistanne ja mukanaolostanne 
IFESissä. Mutta en voi unohtaa niitä ihmisiä, jotka todella te-
kevät OPKOsta sen, mitä se on: opiskelijoita ja nuoria. He ovat 
palvelutyönne ydin.

Teille nuorille ja opiskelijoille sanon: hyvää juhlavuotta! 
Tämä on teidän aikanne. Tämä on aika, jolloin voitte antaa mer-
kittävän panoksenne OPKOn hyväksi. Katsokaa tulevaisuuteen 
toiveikkaana, täynnä energiaa ja aloitteellisuutta!

Innoittakoot teitä opiskelijatoverinne IFESin jäsenjärjestöis-
sä ympäri maailmaa, ja rukoilkaa heidän kanssaan ystävienne 
puolesta, jotka eivät tunne Jeesusta. Rukoilkaa erityisesti velji-
enne ja sisartenne puolesta, jotka elävät levottomuuksien kes-
kellä Syyriassa, Sudanissa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Ukrai-
nassa – muutamia maita mainitakseni.

Antakoon juhlien vietto teille toivoa, kun muistelette Juma-
lan uskollisuutta, joka on tehnyt työtä kanssanne. Älkää pelät-
kö tulevaisuutta; voitte kohdata sen toiveikkaasti, sillä Jumala, 
joka on johtanut teitä ja tuonut ihmisiä luoksenne, auttaa teitä 
jatkossakin.

Pitäkää hauskaa! Riemukasta juhlaa ja Jumalan siunausta!

Daniel Bourdanné, pääsihteeri
International Fellowship of Evangelical Students (IFES)

Lehden välissä 
on 50 v. juhla-

keräysesite.
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Historiakatsaus - 1960-luku

O PKO, alkujaan Ylioppilaslähetys, 
sai alkunsa 1960-luvun alussa 
helsinkiläisten opiskelijoiden ru-

kouspiiristä. Näitä opiskelijoita yhdisti 
”hätä sieluista” ja halu viedä evankeliu-
mia eteenpäin. 

Uuden ylioppilasherätyksen kehtona 
oli Suomen Raamattuopisto (SRO, silloi-
nen Sisälähetyssäätiö), jonka omistamis-
sa tiloissa opiskelijat aluksi kokoontuivat 
osana sen työtä. Merkittäviä hengellisiä 
isähahmoja heille olivat SRO:n julistus-
työntekijät Urho Muroma ja Olavi Pelto-
la. SRO:n lisäksi opiskelijoiden hengelliset 
juuret olivat Kansan Raamattuseurassa 
(KRS). Lähinnä näiden kahden järjestön 
vaikutuspiiristä kasvoi uusi herätyskris-
tillisyys.

Heräämisen kokeneita opiskelijoita 
painoi huoli evankelisluterilaisen kirkon 
maallistumisesta, ja he kokivat myös Suo-
men Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) 
keskittyneen liikaa yhteiskunnallisiin asi-
oihin evankeliumin julistamisen sijasta. 
Niinpä he päättivät perustaa uuden yh-
distyksen.

Herätys järjestäytyy
Suomen Ev.lut. Ylioppilaslähetyksen pe-
rustamiskokous pidettiin 7.1.1964. En-
simmäiseksi pääsihteeriksi valittiin Ju-
hani Lindgren ja puheenjohtajaksi Asko 
Jokiranta.

- Ylioppilaslähetys-nimi lainattiin Sak-
san opiskelijaliikkeeltä (Studentenmis-
sion in Deutschland). Nimi kertoi, ettei 
yhteisön toiminnan tarkoitus ollut siinä 
itsessään, vaan se oli suuntautunut pois 
itsestä muualle, opiskelijoiden ja koulu-
laisten luo, luonnehtii alkuaikojen ydin-
joukkoon kuulunut, myöhemmin OPKOn 
pääsihteerinä 1968–1980 toiminut Rai-
mo Mäkelä.

- Nimen toinen osa ”evankelis-luterilai-
nen” oli kotimaista keksintöä. Se oli syvän 
vakaumuksen asia. Halusimme omistaa 
kristillisen uskon siinä muodossa kuin se 
oli evankelis-luterilaisissa tunnustuskir-
joissa ilmaistu. 
Mäkelän mukaan ydinasia oli opiskelijoi-
den palavien sydänten halu voittaa opis-
kelutovereitaan Jeesukselle. 

- Avainasemassa eivät olleet palkatut 

työntekijät, vaan ”ruohonjuuritason” opis-
kelijat ja pian myös koululaiset. Julistajat 
ja opettajat olivat kuitenkin kokeneita, 
kuten Urho Muroma (k. 1966) ja dogma-
tiikan professori Osmo Tiililä (k. 1972), 
molemmat OPKOn kunniajäseniä.

- Yliopistotyö ilmeni siten, että mentiin 
korkeakouluihin sisään. Toimintaa halut-
tiin järjestää siellä, missä opiskelijat oli-
vat tottuneet liikkumaan.

Tavoittavia toimintamuotoja olivat bok-
siaktiot eli vierailut opiskelija-asuntojen 
ovilla sekä viikon pituiset evankelioivat 
tai apologeettiset luentosarjat yliopistol-
la. Raamattupiirejä toimi pelkästään Hel-
singissä parhaimmillaan yli 30. Toimin-
nan tueksi perustettiin heti vuonna 1964 
opiskelijalehti Pro Fide, joka toimi sekä 
evankelioivana julkaisuna että Ylioppilas-
lähetyksen tiedotuslehtenä.

1964 LAHTI Lähetysherätys puhkeaa kesällä 
raamatullisessa opiskelija- ja koululaiskokouk-
sessa Joutjärven kirkossa. Martti Haataja puhuu 
sydämiä sytyttävästi. Olavi Peltola kutsuu 
alttarin eteen niitä, jotka kokevat kutsua lähe-
tystyöhön. Alttarille saapuu toista sataa nuorta. 
Kuva on seuraavalta kesältä pohjoismaisesta 
kokoontumisesta Joutjärven kirkon pihalta. 

Tämän lehden historiakatsauksen lähteinä 
käytetty haastattelujen lisäksi:
• Hakala, Salli; Mäkelä, Laura; Sumiala-

Seppänen, Johanna: Herätys! Herätyksen 
sukupolven tuntoja. 2004. Perussanoma.

• Jokiranta, Pekka: Työ täynnä elämää. 2011. 
Helsinki: Kustannus Oy Uusi Tie.

• Junkkaala, Timo (toim.): Evankeliumi kes-
kukseen. 1983. Helsinki: Kirjaneliö.

• Mäkelä, Raimo: Puheenvuoro OPKOn juh-
lavuoden avaustilaisuudessa Espoonlahden 
kirkossa 6.1.2014.

1961
SRO aloittaa ylioppilaskurssit, 
joilla opetetaan Raamattua. 
Ensimmäisen kurssin jälkeen 
muodostuu opiskelijoiden 
ydinjoukko, joka kutsuu 
itseään “x-ryhmäksi”.

1962
Pohjoismainen opiskelijakokous Nor-
jassa, jonka myötä muodostuu yhteys 
muiden pohjoismaiden herätyskristil-
lisiin opiskelijaliikkeisiin sekä kansain-
väliseen IFES-järjestöön (International 
Fellowship of Evangelical Students)

7.1.1964
Suomen Evankelisluterilainen Ylioppilaslä-
hetys ry perustetaan. Perustamiskokouk-
sessa ovat läsnä Asko Jokiranta, Stig-Olof 
Fernström, Juhani Lindgren, Antti Linkola, 
Ritva Olkkola, Erkki Ranta, Veikko Sahla, 
Raimo Vänskä ja Sirkka Kaikkonen.

KUVATKAIKKI HISTORIATEKSTIT S. 4-15 Sari Nuutinen OPKOn arkisto, ellei toisin mainittu
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Kansainväliset yhteydet syntyvät 
Opiskelijoilla oli myös voimakas ulkolähetysnäky. Lahden Jout-
järven kirkossa pidetyssä opiskelija- ja koululaiskokouksessa 
1964 kymmenet nuoret kokoontuivat alttarin eteen merkkinä 
siitä, että he kokivat Jumalan kutsuvan heitä lähetystyöhön.

Pohjoismaisiin herätyskristillisiin opiskelijaliikkeisiin oli 
muodostunut yhteys 1960-luvun alussa, kun Norjan opiskelija-
liikkeen työntekijöitä vieraili opettamassa SRO:n järjestämillä 
ylioppilaskursseilla. Myös yhteys kansainväliseen IFES-opiske-
lijajärjestöön syntyi 1962 pohjoismaisen opiskelijakokouksen 
kautta, ja Ylioppilaslähetys liittyi IFESin jäseneksi heti perus-
tamisensa jälkeen.

- On mielenkiintoista, että 1950- ja 1960-lukujen taittees-
sa neljässä pohjoismaassa puhkesi opiskelijaherätys. Saimme 
monenlaista apua ja tukea erityisesti Norjasta, Raimo Mäkelä 
muistelee.

Ylioppilaslähetys toimi alusta asti myös ruotsin kielellä. Hel-
sinkiin perustettiin erillinen ruotsinkielinen paikallisyhdistys 
1969. Turun Ylioppilaslähetys toimi kaksikielisenä vuoteen 
1977 asti, jolloin Åbo Studentmission eriytyi omaksi yhdistyk-
sekseen.

Koululaistyö alkaa
Yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden tavoittamisen rinnalla 
kannettiin huolta myös tulevista sukupolvista. Vuodesta 1963 
lähtien opiskelijat tekivät vierailuja kouluille. Ensimmäinen 
koululaistyöntekijä eli teinisihteeri palkattiin Ylioppilaslähe-
tykseen 1966. Työn tueksi perustettiin Teinien Tiedotuslehti 
(myöhemmin Teinisanomat, Eväspaperi, Suola). 

Kouluvierailulla rakennettiin yhteyksiä uskoviin nuoriin ja 
tuettiin näitä rukouspiirien perustamisessa. Koululaistyö re-
kisteröitiin 1969 nimellä Suomen Ev.lut. Teinilähetys. Eri paik-
kakunnilla järjestäytyi toistakymmentä koululaisryhmää sen 
paikallisyhdistyksiksi.

Pertti Niiranen, joka toimi 
sittemmin pitkään Oulun 
OPKOn opiskelijapappina, sai 

ensikosketuksensa OPKOon eli Yli-
oppilaslähetykseen sen perustamis-
vuonna 1964 aloitettuaan teologian 
opinnot Helsingissä.

- Kurssillani jotkut aktiiviset 
jakoivat Pro Fide -lehtiä, ja lueskelin 
niitä. Samoihin aikoihin tutustuin 
kurssikaveriin, joka asui Ylioppilas-
lähetyksen ylioppilaskodilla. Muutin 
sinne hänen huonetoverikseen ja 
aloin käydä tilaisuuksissa.

Tärkeimpänä antina Ylioppilaslä-
hetyksessä Niiranen piti Raamatun 
ydinsanoman julistusta.

- Olin nuori uskova ja se oli 
herkkää aikaa. Koin antoisaksi uskonelämän rakentumisen ja sain 
hengellistä ravintoa.Totuuden etsintäni jatkui; sain siihen vastauk-
sia ja tärkeää apua.

Pertti Niiranen lähti myös vapaaehtoisena mukaan koululais-
työhön ja oli yksi Teinilähetyksen perustajajäsenistä.

- Ns. teiniaktioissa muutaman opiskelijan ryhmä vieraili 
kouluissa. Koululaistyöntekijät Kimmo Juutilainen ja Pekka Joki-
ranta opastivat työhön. Päivällä pidettiin luokissa tunteja ja illalla 
tilaisuuksia, joihin kutsuimme oppilaita. Heitä tuli paikalle viidestä 
kolmeenkymmeneen. 

- Jännää että tilaisuudet kelpasivat nuorille. Ei siellä ihmeempiä 
ollut: kitaran kanssa laulettiin ja oli todistuspuheita. Nuoret halu-
sivat kuulla, miten toiset nuoret olivat tulleet uskoon, muistelee 
Niirasen Hannele-vaimo, joka myös opiskeluaikanaan osallistui 
koululais- ja opiskelija-aktioihin.

Hannele Niirasen mukaan opiskelijatyö ja uusien tavoittami-
nen oli yhtä määrätietoista.

- Opiskelijailloissa meille sanottiin, ettei pidä mennä istumaan 
parhaan kaverin kanssa vaan etsiä joku, joka oli yksin. Tästä 
puhuttiin paljon, ja kyllä sitä halusikin kohdata uusia ihmisiä. 

Ensimmäisen vuoden 
opiskelijat olivat avoimia. 

- Boksilähetyksessä 
kohtasimme jyrkkiä 
näkemyksiä: vasemmis-
tolaisuus ja ateismi olivat 
suosiossa, joten saattoi 
tulla väittelyitä. Ateistit 
ottivat meidät luokseen 
innolla, koska halusivat 
väitellä. Heitä tuli myös 
uskoon.

Hannele ja Pertti Niira-
nen 70-luvulla. 

Pertti ja Hannele kesällä 2013.

Ensimmäiseksi pääsihtee-
riksi vuosille 1964–1967 va-
littiin teologian ylioppilas 
Juhani Lindgren. Hän toimi 
myöhemmin Suomen Ev.lut. 
Kansanlähetyksessä ja Ev.-
lut. Lähetysyhdistys Kylväjän 
palveluksessa.  

1964
Lähetysherätys puhke-
aa Joutjärven kirkossa 
Lahdessa. Toista sataa 
lähetystyöhön kipinän 
saanutta kokoontuu 
lavan eteen. 

1965
Toimistotilat 
vuokrataan 
Helsingin Salo-
monkadulta.

15.3.1965
Ensimmäinen Helsin-
gin ulkopuolella oleva 
paikallisyhdistys, Turun 
Ev.lut. Ylioppilaslähetys 
perustetaan. 

1967
Ylioppilaslähetys 
järjestää ensim-
mäisen rippileirin 
heinäkuussa 
Pietarsaaressa.

14.11.1968
Oulun paikallisyh-
distys perustetaan.
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Francis Schaefferin luentosarjan kuulijat 
täyttivät Helsingin yliopiston luentosalin 

ikkunalautoja myöten maaliskuussa 1972. 

Ylioppilaslähetyksen toiminnan 
laajennuttua useille paikkakunnil-
le perustettiin 1971 valtakunnal-

linen liitto, Suomen Ev.lut. Ylioppilas- ja 
Koululaislähetys (YKL), johon paikallis-
yhdistykset ja koululaistyön järjestöt liit-
tyivät jäseniksi.

Aktioviikot yliopistoilla jatkuivat, ja ve-
tonauloiksi kutsuttiin ulkomaisia puhujia, 
kuten teologi John Stott (vuonna 1970), 
teologi ja filosofi Francis Schaeffer 
(1972) sekä lähetystyöntekijäpariskunta 
Ingrid ja Walter Trobisch (1974). Nämä 
vierailijat vetivätkin luentosalin täyteen 
joka ilta. Pääsihteerinä koko 1970-luvun 
ajan toiminut Raimo Mäkelä kuvailee 
vierailuja monin tavoin merkittäviksi.

- Stott evankelioi muodoltaan vähem-
män ”uskonnollisesti” kuin mihin meillä 
oli totuttu, mutta hänen sanomansa oli 
hyvin Jeesus-keskeistä ja uskoon kutsu-
vaa. Yliopiston suuri luentosali ei riittä-
nyt, vaan ohjelma oli lähetettävä radion 
välityksellä toiseenkin saliin. Tässä akti-
ossa tuli omakohtaiseen uskoon monia, 
niin kuin jälkeenpäin on saatu havaita. 

- Schaefferin sanoma oli enemmän 
apologeettista. Monia uskovia se rohkaisi 
siten, ettei heidän uskonsa ollut tyhmää, 
vaikka siinä on tiettyjä perusoletuksia, 
joita ei voida perustella uskon ulkopuolel-
ta. Ingrid ja Walter Trobisch keskittyivät 
sukupuolisuuteen, seurusteluun ja avio-
liittoon.

Pohjoismaisuus yhdistää
YKL julkaisi ulkomaisten vierailijoiden 
kirjoja suomeksi heidän vierailujensa 
yhteydessä ja niiden jälkeen. Teoksista 
merkittävimpinä Mäkelä mainitsee Olav 
Valen-Sendstadin Ihminen kohtaa Juma-
lan, Pistin lihassa, Sovinto Jumalan kanssa 
ja Uskosta vanhurskas, Carl Olof Rose-
niuksen Tie rauhaan, John R. W. Stottin 
Kristinuskon perusteet, Francis A. Schaef-
ferin Kuolema kaupungissa sekä Kurt E. 
Kochin Onko paholainen olemassa?

Yhteys pohjoismaisten sisarjärjestö-
jen kanssa jatkui ja kasvoi 1970-luvulla. 
Norjan Trondheimissa pidettiin 1979 
kaikkien aikojen suurin pohjoismainen 
opiskelijakokous, johon osallistui 1800 

opiskelijaa.
- Pohjoismainen yhteys korosti luteri-

laispohjaista yhteenkuuluvuutta ja eri-
tyisesti kirkasti sanomaa, lain ja evan-
keliumin yhteyttä ja eroa sekä armon 
suuruutta. Samalla se sitoi meillä suo-
men- ja ruotsinkielistä opiskelijajoukkoa 
yhteen. Reykjavikin pohjoismaiseen raa-
matulliseen opiskelijakokoukseen 1975 
menimme omalla 140 hengen tilauslen-
nolla, Raimo Mäkelä muistelee.

Kriisi ravistelee herätysrintamaa
Ylioppilaslähetyksen synnyttäneen lähe-
tysherätyksen mainingeissa syntyi vuon-
na 1967 Kansanlähetys, josta 1970-luvun 
alussa erkanivat omiksi lähetysjärjestöik-
seen Sanansaattajat ja Kylväjä herätys-
rintamaa jakaneen kriisin seurauksena. 
Kriisin taustalla olivat eroavaisuudet 
työnäyssä ja teologisissa painotuksissa. 
Kun vuonna 1974 Ylioppilaslähetykselle 
läheisimmät työntekijät siirtyivät Kan-
sanlähetyksestä Kylväjän palvelukseen, 
muodostui sinne läheinen yhteys. Vaikka 
syntynyt kriisi kosketti myös Ylioppilas-

1971
Perustetaan valtakunnal-
linen liitto, Suomen Ev.lut. 
Ylioppilas- ja Koululaislä-
hetys, johon paikallisyh-
distykset ja koululaistyön 
järjestöt liittyvät jäseniksi.

22.11.1971
Savonlinnan OPKO 
perustetaan.

1972
Juniori- eli varhais-
nuorisotyö alkaa.

Toimisto muuttaa 
Lönnrotinkadulle.

17.1.1973
Joensuun OPKO 
perustetaan.
16.4.1973
Tampereen OPKO 
perustetaan.

1974
Teinisanomien 
levikki huipussaan, 
60 000 kpl.

Tältä näytti opiskelijakurssi 1976 Särkijärvellä. Kuvassa 
etualalla mm. Raimo Mäkelä (toinen oik.), Mailis Janatui-
nen (kolmas oik.) ja Timo Junkkaala (viides oik.). 

OPKOn Laudemus-kuoro 1976 julkaistun 
Mä tahdon laulaa -LP:n takakannessa. 
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lähetystä, se säilyi yhtenäisenä eikä työn-
tekijäjoukossa tapahtunut hajaannusta. 
Tämä koettiin suurena Jumalan armona. 

Tuolloin Ylioppilaslähetyksessä, myö-
hemmin mm. Kylväjässä lähetysjohtajana 
(1986–1993) ja Kansanlähetyksen koti-
maisen työn johtajana (1993–2006) toi-
minut Pekka Jokiranta muistelee kirjas-
saan Työ täynnä elämää (Uusi Tie 2011):

- Itselleni kriisi ja Kansanlähetyksen ha-
joaminen olivat vaikeita. Minulla oli teh-
täviä ja ystäviä myös Kansanlähetykses-
sä, ennen muuta evankelistoissa, joiden 
kanssa olin saanut tehdä työtä useana ke-
sänä. Nämä työtoveruus- ja ystävyyssuh-
teet pysyivät voimassa henkilökohtaisella 
tasolla.

Taistelua koululaisista
1970-luvulla Teinilähetys (OPKOn silloi-
nen koululaistyö) osallistui myös jossain 
määrin suorempaan yhteiskunnalliseen 
vaikuttamiseen vastapainona oppikou-
lulaisten etujärjestö Teiniliiton radikali-
soitumiselle. Kun Teiniliitto julkaisi 1970 
kapinahenkisen Koululaisen pienen pu-
naisen kirjan, Teinilähetys julkaisi vas-
taavasti Koululaisen pienen valkoisen 
käsikirjan, jota jaettiin kouluvierailuilla. 
Norjalaisen mallin mukaan tehty kirja 
sisälsi kristillispohjaisia ohjeita muun 

muassa hyvistä tavoista koulussa, vas-
tuullisuudesta, vaikuttamisesta, seksuaa-
lisuudesta, päihteistä ja terveistä elämän-
tavoista.

Samana vuonna luotiin Teinisanomien 
lahjatilausmahdollisuus ja tehtiin lehdes-
tä 120 000 kpl näytepainos, jota vanhem-
mat, opettajat ja seurakunnat tilasivat 
koululaisille. Lehden tilausmäärä kasvoi 
heti seuraavana vuonna yli 10 000:een ja 
saavutti vuonna 1974 huippunsa, noin 60 
000 tilausta.

1972 syntyi ajatus taksvärkkikeräyk-
sen järjestämisestä Suomen kouluissa 
oppilasasuntoloiden rakentamiseksi Etio-
piaan. Keräyksen organisointia johti kou-
lulaistyöntekijä Pekka Jokiranta. Keräys 
sai lopulta kouluhallituksen hyväksynnän 
ja tuen, ja sen suojelijaksi lähti Sylvi Kek-
konen. Aiemmin taksvärkkejä oli järjes-
tänyt Teiniliitto, joka yritti voimakkaasti 
vastustaa tätä Teinilähetyksen keräystä 
mustamaalaamalla sitä julkisesti kouluil-
le ja kouluhallitukselle. Hyökkäys kääntyi 
kuitenkin itseään vastaan, ja myös tiedo-

tusvälineiden enemmistö asettui keräyk-
sen puolelle.

25.1.1974 toteutettuun taksvärkkike-
räykseen osallistui 70 000 koululaista yli 
500 koulusta, ja se tuotti ennätykselliset 
900 000 markkaa. Apu toimitettiin perille 
ulkolähetysjärjestöjen kautta. 

Valmistuneita ei unohdeta
1970-luvun OPKO eli YKL tunnettiin myös 
näytelmistä, joista tunnetuin oli Helsingin 
opiskelijatyöntekijänä toimineen Tytti 
Jäppisen (nyk. Issakainen) passiodraama 
Tien sinne te tiedätte. Tätä kärsimysnäy-
telmää Helsingin Ylioppilaslähetyksen 
opiskelijat esittivät vuosittain pääsiäisen 
alla, ja esitykset keräsivät satoja katsojia. 
Pienimuotoisempia esityksiä järjestettiin 
muillakin paikkakunnilla. 

Opiskelijoiden ja koululaisten lisäksi 
alettiin järjestää toimintaa myös senio-
reille eli opinnoistaan valmistuneille. 

- Uskon ja muun todellisuuden suh-
detta pohdittiin ”kesäinstituutissa”, josta 
kehittyi myös tärkeä senioritapahtuma 
kuten perheleiristäkin. Molemmat olivat 
uutta Suomessa. Pidettiin teologipäiviä 
sekä kristillisiä opettaja- ja lääkäripäiviä. 
Tarkoituksena oli tukea erityisesti näissä 
ammateissa toimivia kristittyjä, Raimo 
Mäkelä kertoo. 

25.1.1974
Teinien Taksvärkki-
keräys “Koululais-
ten apu koululai-
sille” tuki Etiopian 
koululaisia.

23.4.1974
Kuopion OPKO 
perustetaan. 

1974
Teologista aikakauslehti Perus-
taa aletaan julkaista yhdessä 
Suomen Raamattuopiston 
kanssa. Samana vuonna alka-
vat vuotuiset Teologiset opin-
topäivät Raamattuopistolla.

Ylioppilas- ja Koululaislähetyksen 
työkenttä laajeni 1970-luvulla 
käsittämään myös ”juniorit” eli 

alle 15-vuotiaat koululaiset. Juniorityön 
juuret ovat vuonna 1965 perustetussa 
Lapsilähetyksessä, joka toi Amerikasta 
Suomeen uudenlaisia Raamatun opetus-
materiaaleja, järjesti lapsille Raamatun 
kirjekursseja sekä piti heille evankelioivia 
tilaisuuksia. 

Lapsilähetys toimi pääosin vapaa-
ehtoisvoimin. Riitta-Maija ”Rimako” 
Korhonen kutsuttiin sen työntekijäksi 
1972. Samana vuonna järjestö päätti 
liittyä YKL:n työyhteyteen. Korhoseen 
ottivat yhteyttä eräät YKL:n koululaistyön 

aktiivit, jotka olivat aloittaneet pääkau-
punkiseudulla juniorityön kouluvierailu-
jen ja leirien muodossa.

- Vapaaehtoiset kokivat, että koulutyö 
pitää aloittaa jo alaluokilta. He tarvitsivat 
ammatillista tukea ja pyysivät, voinko 
tulla mukaan työhön. Vastasin ”totta kai”, 
ja niin aloitettiin yhteistyö, Korhonen 
kertoo.

YKL ja Lapsilähetys järjestivät 10–14-
vuotiaille junioriteinipäiviä, viikonlop-
putapahtumia ja leirejä. Helsingissä 
pidettiin myös iltatoimintaa. Yhteistyön 
laajentuessa Lapsilähetys päätettiin liittää 
YKL:een 1977, ja nimeksi vaihtui Lapsi- ja 
junioriteinilähetys. Kouluvierailut jatkui-

vat, ja niillä jaettiin Teinisanomien mallin 
mukaan tehtyä Junioriteinisanomat-
lehteä.

- Seurakunnan työntekijän kanssa 
kierrettiin alueen koulut, ja viikonlop-
puna pidettiin tapahtuma. Työtä tehtiin 
Lappia myöten. 

Riitta-Maija Korhonen sai YKL:n toi-
mistolta toimitilat 1976, mutta virallisesti 
hän siirtyi teinityöntekijäksi vasta 1983 
jatkaen samalla juniorityötä ainoana 
palkattuna työntekijänä. Yhdistyksenä 
Lapsilähetys lakkautettiin 1991 ja sen 
toiminta sulautui osaksi OPKOn koulu-
laistyötä. Korhonen työskenteli OPKOssa 
aina vuoteen 1998 asti.

Rimako 90-luvulla 
työssään opettamassa 
Raamattua.

27.4.1975 
Porin OPKO 
perustetaan.

13.12.1975  
Kainuun OPKO 
perustetaan. 

15.5.1977 
Åbo Svenska Student-
mission perustetaan.

1978 
Toimisto muuttaa Kale-
vankadulle.
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U usi vuosikymmen pyörähti käyn-
tiin mittavalla Oma koti Yliop-
pilas- ja Koululaislähetykselle 

-hankkeella. Kalevankatu 3:ssa sijainneen 
toimiston vuokranantaja päätti yllättäen 
myydä tilat, ja YKL:ssä tartuttiin haastee-
seen kerätä niiden ostoon tarvittavat 970 
000 markkaa. Hanketta johti juuri pääsih-
teeriksi valittu Pekka Jokiranta. Suurin 
osa summasta saatiin kerättyä kevään 
1980 aikana erilaisten tempausten avul-
la lahjoituksina jäseniltä, työn ystäviltä 
ja opiskelijoilta, ja niin järjestölle saatiin 
”oma koti”.

Koska YKL:n opiskelijatyö tavoitti pal-
jon muitakin kuin yliopisto-opiskelijoita, 
päätettiin nimi muuttaa 1981 nykyiseen 
muotoonsa Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys (OPKO). Samana vuon-
na tehtiin Kansanlähetyksen, Kylväjän ja 
Suomen Lähetysseuran kanssa sopimuk-
set, joiden mukaan järjestöt voivat palka-
ta lähetyssihteerin toimimaan OPKOssa. 

Jokiranta piti sopimusta merkittävänä.
- Tämä osoitti toisaalta tarpeen, joka 

järjestöillä oli uusien lähettien rekrytoi-
miseen, sekä luottamuksen siihen, että 
OPKOsta löytyy tulevaisuutta lähetys-
työlle. Kaikki järjestöt käyttivät mahdol-
lisuutta jonkin aikaa, Kylväjä pisimpään, 
Jokiranta toteaa. Kylväjällä on nytkin OP-
KOn työssä puolitoiminen lähetyssihteeri.

Haasteena jatkuvuus
Jokirannan mukaan OPKOn työssä on 
aina ollut haastavinta uuden ikäluokan 
tavoittaminen evankeliumin sanalla, mikä 
alkoi erityisesti näkyä 1980-luvun alku-
puolella. 

- Parhaiten tämä onnistui siellä, 
missä lähestymistapoina koros-
tuivat musiikki ja henkilökoh-
tainen työ. Suurten joukkojen 
kokoaminen alkoi olla huo-
mattavan paljon vaikeampaa 
kuin aiemmin.

Pääsihteerinä 1986-1993 toiminut 
Timo Junkkaala näkee vuosikymmenen 
toiminnallisesti jonkinlaisena hiipumisen 
kautena alkuaikojen palon jälkeen. 

- Opiskelijatyö joudutaan rakentamaan 
aina uudestaan. 1960- ja 1970-luvut oli-
vat olleet kasvun aikaa, jolloin toimintaa 
alkoi uusilla paikkakunnilla. 1980-luku 
oli taistelua siitä, saadaanko toiminta py-
symään käynnissä. Inspiroiva kokemus 
oli työn alkaminen Pieksämäellä.

Suurleirit kokoavat varhaisnuoria
Koululaistyön puolella alettiin järjestää 
varhaisnuorille valtakunnallisia leirejä, 

joista ensimmäinen pidettiin Aholan-
saaressa 1980. Leirit kasvoivat 

vuosi vuodelta, ja vuoden 1986 
leiriä Piispalassa pidettiin 
ensimmäisenä ”suurleirinä”. 
Leiriläisiä oli parhaimmil-
laan yli 230. Valtakunnallisia 

leirejä järjestämässä olivat 

Oma koti -keräys vuonna 1980 mahdollisti 
OPKOlle omat tilat Helsingin keskustasta osoit-
teesta Kalevankatu 3. Keväällä 1981 pidettiin 
remontin jälkeen kiitosjuhlat.

Toisenlainen juhannus vuodelta 
1984. Suosittuja juhannustapah-
tumia järjestettiin vuodesta 1980 
eteenpäin noin 10 vuoden ajan ja 
myöhemmin tauon jälkeen Enä-
Sepän leirikeskuksessa.

1980
Pekka Jokiranta 
pääsihteeriksi

1980
Oma koti OPKOlle 
-keräyksen tulokse-
na saadaan ostet-
tua Kalevankadun 
toimitilat omiksi

18.9.1980
Vasa Studentmis-
sion perustetaan

25.3.1981
Kotkan OPKO 
perustetaan 
(toiminta lop-
punut)

1984
OPKOn 20-vuotisen taipa-
leen kunniaksi julkaistaan 
Timo Junkkaalan toimitta-
ma historiakirja Evanke-
liumi keskukseen.
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Pekka Jokiranta pohjoismaisessa 
ylioppilas kokouksessa 1977 Jyväskylässä.
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Markku Moilanen on osallistu-
nut OPKOn toimintaan tavalla 
tai toisella koko ikänsä: lapse-

na, nuorena, opiskelijana ja seniorina.
- Vanhempani ja sisareni olivat olleet 

jo aiemmin mukana OPKOn toiminnas-
sa. Minut oli kirjaimellisesti kannettu 
mukaan toimintaan jo ensimmäisistä 
Joutjärven kirkolla pidetyistä pohjois-
maisista opiskelijakokouksista lähtien. 
Olin tämän jälkeen koululaisena muka-
na toiminnassa ja kävin myös OPKOn 

riparin, jota veti Pekka Jokiranta.
Opiskeluaikanaan Moilanen oli aktiivisesti mukana Helsingin 

paikallisyhdistyksen toiminnassa 1981–1985 ja toimi myös muuta-
man vuoden ajan sen puheenjohtajana. 

- OPKOn toiminnassa veti ensin mukaan tuttuus ja tutut 
työntekijät. Pian tämän jälkeen vetävänä 
tekijänä olivat samanhenkiset muut opis-
kelijat, joista monista on tullut elinikäisiä 
ystäviä. 

- Toiminta oli innostunutta ja ihmiset 
olivat tärkeitä. Opiskelijoille annettiin 
paljon vastuuta sekä eri tehtävissä että 
myös päätöksenteossa. Raamattuun ja 
asioihin perehdyttiin intohimolla.

Hienoina kokemuksina Markku Moila-
nen muistaa erityisesti Passiodraamaan 
osallistumisen sekä pohjoismaiset ja 
kotimaiset opiskelijakokoukset. Nykyisin 
Ramboll Oy:n toimitusjohtajana toimiva 
Moilanen kertoo myös saaneensa eväitä 
elämää varten: 

- Opin tuntemaan Raamattua ja 
rukoilemaan. Sain hyvän vaimon ja paljon 
ystäviä, jotka ovat toimineet turvaverk-
kona elämän varrella. Opin monia käytännön asioita, mikä antoi 
valmiuksia työelämää varten, kuten ihmisten välisiä yhteistyötai-
toja, taloushallintoa, organisaation hallintoa ja yhdistystoimintaa. 

- OPKO on ollut myös paikka, jonne olen voinut viedä omat 
lapseni oppimaan asioita samalla tavoin kuin minä aikanani, päät-
tää Moilanen, joka on perheineen osallistunut vuosittain OPKOn 
kesäleireille vuodesta 1990 lähtien.

mukana myös Lähetysyhdistys Kylväjä vuodesta 1986, Sanansaat-
tajat 1980-luvun lopusta ja Suomen Raamattuopisto 1990-luvun 
alusta lähtien.

Erääksi OPKOn opiskelijatyön tavaramerkiksi on muotoutunut 
Ilosanomapiiri. Aiemmin Helsingin opiskelijatyöntekijänä toi-
minut Mailis Janatuinen toi tämän tavoittavan raamattupiirin 
formaatin tuliaisina Suomeen Japanin-lähetyskaudeltaan 1987. 
Ilosanomapiireissä pohditaan evankeliumitekstejä valmiiden ky-
symyssarjojen avulla. Niiden tarkoituksena on auttaa ihmisiä tu-
tustumaan itse Jeesuksen elämään ja sanomaan.

STI perustetaan
Suomen teologinen instituutti (STI) perustettiin 1987 yhdessä 
muiden herätysliikejärjestöjen kanssa. Sen tarkoituksena on tu-
kea teologian opiskelijoita muun muassa luentojen ja opintopii-
rien kautta.

- Taustalla oli kysymys Raamatusta: liberaali raamattunäkemys 
nähtiin uhkana, joka veisi pohjan koko työltä. Tilalle tarvittiin hy-
vää teologiaa, joka vastaa eksegetiikan herättämiin kysymyksiin, 
Timo Junkkaala kertoo.

- Yhtenä juurena oli OPKOn teologipiiri, mutta mukaan liittyi 
muitakin järjestöjä, joilla oli ajatuksia rinnakkaiskoulutuksesta 
(yliopiston teologisen tiedekunnan ohelle). Yhteistyölle laadittiin 
teologinen pohja, josta käytiin pitkät perusteelliset keskustelut. 
STI loi yhteyttä viidesläisten ja evankelisen liikkeen kesken. 

Taloudellisista syistä OPKO oli lopettanut oman kirjakustan-
nustoimintansa 1982, mutta jatkoi kirjojen julkaisemista kirkol-
lisen kustannusliike Kirjaneliön kautta. Junkkaala mainitsee erää-
nä merkittävänä julkaisuna Douglas Groothuisin kirjan Uuden 
aikakauden monet kasvot, joka käsitteli ajankohtaiseksi noussutta 
New Age -ilmiötä kristillisestä näkökulmasta.

1980–1990-lukujen vaihteessa avautui yhteys Viroon, jonne 
tehtiin matkoja, pidettiin opiskelijatapahtumia ja tuettiin Viron 
opiskelijalähetyksen (EEÜÜ) alkuvaiheita 1990-luvun alussa.

Vuosi 1983: Opiskelija-
ikäinen Markku Helsin-
gin Ylioppilaslähetyksen 
Roskat-musikaalin 
tunnelmissa. 

1988: IFESin opiskelijatapahtumassa Saksan Würzburgissa.  
Mailis Janatuinen kuvassa vasemmalla alhaalla.

1986
Timo Junkkaala 
pääsihteeriksi

1987
Ilosanomapiiri 
saapuu Suomeen

1988
Toimisto muuttaa 
Pohjoisrantaan

1989
Pro Fide -lehti ja 
OPKO-sanomat 
yhdistyvät. Uuden 
lehden nimeksi 
tulee Arkki.

80-luvun Passiodraa-
maa Helsingin Temp-
peliaukion kirkossa.  
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19.12.1987
Suomen Teologinen 
Instituutti (STI) 
perustetaan
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U uden raamatunkäännöksen jul-
kaisuvuonna 1992 OPKO pani 
alulle sittemmin perinteeksi tul-

leen Raamattuvisan. Sen puuhamiehenä 
oli pääsihteeri Timo Junkkaala. Visassa 
oli neljä sarjaa: ala-aste-, yläaste- ja lu-
kioikäiset sekä aikuiset, ja siihen osallis-
tui yli 60 000 koululaista.

Raamattuvisaa lähtivät tukemaan ope-
tushallitus, kirkkohallitus sekä useat 
lähetys- ja muut järjestöt. Jopa MTV3 in-
nostui ja televisioi loppukilpailun. Näin 
Raamattuvisa pääsi Ilta-Sanomien lööp-
piin, koska Kauniit ja rohkeat -ohjelman 
esittämisaikaa siirrettiin finaalin vuoksi. 
Tämän jälkeen Raamattuvisa on järjestet-
ty joka toinen vuosi edellämainittujen yh-
teistyökumppanien kanssa. OPKO jäi pois 
järjestäjien joukosta vuoden 2012 visan 
jälkeen.

Seurakunta vai ei?
Pääsihteerinä 1993-2000 toimineen 
Timo Keskitalon mukaan 1990-luvulla 

OPKOssa nousi keskeiseksi keskustelun-
aiheeksi jumalanpalveluselämä. 

- Tuli ajatus, että opiskeluaikana tar-
vitaan kokemus seurakunnasta, eikä sitä 
välttämättä ollut helppo saada opiskelija-
paikkakunnalla paikallisseurakunnasta. 
Siihen asti oli lausuttu, että OPKO ei ole 
seurakunta vaan täydentää sen toimintaa. 
Nyt havahduttiin siihen, ettei tätä seura-
kuntayhteyttä välttämättä ollut. 

- Helsingissä aloitettiin kokeilumielessä 
1990-luvun loppupuolella omat jumalan-
palvelukset, joissa kävi parisataa opiske-
lijaa. Tämä oli laajemminkin merkittävä 
trendi ja osasyy siihen, että monet opis-
kelijat löysivät tiensä Luther-säätiölle, 
Keskitalo toteaa.

Järjen rinnalle tunteet
Toiminnassa löydettiin uusia opetusme-
netelmiä perinteisten rinnalle.

- Tuohon aikaan alettiin korostaa, että 
opetuksen täytyy olla kokonaisvaltaista 
ja kokemuksellista, ei pelkkää puhetta. 

Opiskelijailloissa laitettiin osana puhetta 
ihmiset tekemään harjoituksia, joissa tun-
teet olivat jollain tavalla pelissä. Työnteki-
jäkokouksissa oli luottamusharjoituksia, 
silmät sidottuna tehtiin sitä ja tätä, oli kii-
peilyä ja muuta, Timo Keskitalo muistelee.

- Itse olin myös innostunut tarinoiden 
kertomisesta. OPKOssa oli perinne hyvin 
systemaattisesta opetuksesta, jossa oli 
kohdat A, B ja C, kohta 1.1 ja niin edelleen. 
Yritin itse tuoda opetukseen tarinoita, joi-
den kautta oppia. 

Yhteistyö laajenee
1990-luvulla kansainvälisille opiskelijoil-
le alkoi olla omia opiskelijailtoja, raamat-
tupiirejä ja muita tapaamisia eri puolilla 
Suomea. Aiemmin maahanmuuttajatyössä 
Englannissa toiminut Keskitalo pyrki roh-
kaisemaan työntekijöitä ja opiskelijoita 
tällaiseenkin työhön. Hän näki myös entis-
tä tärkeämpänä yhteistyön rakentamisen 
muihin järjestöihin kirkon sisä- ja ulko-
puolella. 

Vuoden 1997 Raamattuvisan 
loppukilpailuun osallistujien yhteiskuva 

Helsingin Temppeliaukion kirkosta. 

OPKOn työntekijäjoukkoa vuodelta 1993. 
Timo Keskitalo oikealla alarivissä.

1990
Pieksämäen OPKO 
perustetaan

1990
Ensimmäinen koululaisten 
Raamattuvisa herättää 
suuren mediahuomion

1993
Timo Keskitalo 
pääsihteeriksi

1998
OPKOn toiminta alkaa Lahdessa sekä 
Hämeenlinnassa ja Raumalla. (Toimintaa 
järjestetään Hämeenlinnassa vuoteen 2001 
ja Raumalla vuoteen 2006 asti.)



   

- Yritin viljellä avoimen yhteistyön kulttuuria. Sain tästä myös ul-
kopuolisilta tahoilta palautetta, että se oli uutta.

Yhdessä muiden toimijoiden kanssa aloitettiinkin 1990-luvun 
lopulla opiskelijatoiminta kahdella uudella paikkakunnalla: Hä-
meenlinnassa Evankelisten Opiskelijoiden kanssa sekä Raumalla 
paikallisen seurakunnan ja Kansanlähetyksen kanssa.

Ruttu reppuun
OPKOn varhaisnuorisotyö tunnetaan nykyisin Ruttureppu-toimin-
tana. Nimi sai alkunsa 1990-luvun alussa, kun koululaistyöntekijä 
Riitta-Maija Korhonen kirjoitti Juniorisanomiin tarinan, jonka 
päähenkilö Joonas pakkasi Raamatun eli ”Rutun” reppuun ja läh-
ti leirille. Kesän 1993 leirin teemaksi otettiin Ruttureppu Joonas ja 
punaisen langan arvoitus. Ruttureppu Joonas -hahmo jäi elämään 
ja seikkaili myöhemmilläkin leireillä, ja lopulta Rutturepusta tuli 
koko työmuodon nimi.

Olemme Aaro ja Anni (os. Puusa) Haapa-
niemi Helsingistä. Meillä on kaksi lasta, 
Aino 13 v. ja Akseli 9 v. 

Meidän molempien vanhemmat olivat mukana 
Ylioppilaslähetyksessä 1970-luvulla. Annin van-
hemmat tutustuivat toisiinsa kesäraamattupiirissä 
ja Aaron vanhemmat kuorossa. Sattumoisin lisäksi 
äitimme kävivät samassa rukouspiirissä ja isämme 
soittivat samassa jousikvartetissa. 

Kumpikin meistä on päätynyt OPKOn toimin-
taan siten, että vanhempamme ovat ilmoittaneet 
meidät mukaan OPKOn leireille 1980-luvulla (Anni) 
ja 1990-luvulla (Aaro). Sieltä tie vei OPKOn rippi-
koululeireille ja nuorteniltoihin. Varhaisin kosketus 
OPKOon Annilla oli tosin senioreiden kannatustyö; 
kotona postitettiin Tapani Innasen kannatusren-
kaan kirjeitä.

Perheemme eivät kuitenkaan pitäneet toisiinsa 
juurikaan yhteyttä enää opiskeluaikojen jälkeen, 
joten emme tutustuneet toisiimme vanhempiem-
me kautta, vaan nuortenilloissa Helsingissä ja iso-
sina rippikoululeirillä Aakenuksella 1994. Naimisiin 
menimme 1998. Hääjuhlaa vietettiin Raamattu-
opistolla Kauniaisissa.

Meille merkittävin OPKOn työmuoto on ollut 
koululaistyö, johon osallistuimme ja jossa myös 
toimimme aktiivisesti useiden vuosien ajan. Siellä 
saimme sekä tukevaa opetusta että lukuisia ystä-
viä. Mieleenpainuvimmat muistot lienevät Riitta-

Maija Korhosen vetämiltä OPKOn Lapin-leireiltä, 
joita järjestettiin niin kesäisin kuin talvisinkin.

Myös opiskelijailloissa kävimme, mutta tuolloin 
kävimme samaan aikaan myös EO:n illoissa, ja 
esikoisen synnyttyä osallistuminen OPKOn toi-
mintaan loppui vuosiksi. Raamattu- ja rukouspiirit 
ystäväporukoilla jatkuivat silti, ja nykyinen viiden 
perheen raamattupiirimme on pyörinyt jo yli 10 
vuoden ajan.

Viinipuu-messu veti meidät taas muutamaksi 
vuodeksi aktiivisemmin mukaan, nyt senioreina ja 
perheenä. Meille oli iso pettymys, kun Viinipuu-
messut loppuivat. Anni oli noihin aikoihin pari 

vuotta myös OPKOn liittohallituksessa seniorijä-
senenä.

Tällä hetkellä lapsemme ovat olleet jo monen 
vuoden ajan mukana Ruttureppu-toiminnassa. 
Lapsillemme, kuten meillekin aikoinaan, OPKO on 
tärkeä sekä hengellisesti että sosiaalisesti. Uskovia 
ystäviä ei tässä ajassa ole muuten helppo löytää, 
mutta OPKOn kautta heitä on lapsillamme laaja 
verkosto. Kun olemme vieneet lapsiamme leireille, 
olemme saaneet olla samalla itse mukana mm. 
Enä-Sepän talkoissa. 

Ympyrä on sulkeutunut: olemme nyt lähinnä se-
niorikannattajajäseniä, kuten vanhempamme olivat 
meidän nuoruudessamme. OPKOn muistaminen 
säännöllisesti sekä rukouksin että taloudellisesti 
on meille tärkeää, onhan OPKO ollut merkittävin 
hengellinen kotimme ja on sitä myös lapsillemme 
nyt.

Parasta OPKOssa on kautta vuosien ollut 
perusteellinen Raamatun opetus. Uskonpuhdistuk-
sen periaate ”yksin uskosta, yksin armosta, yksin 
Jeesuksen Kristuksen tähden” on säilynyt kirkkaana. 
Omin ihmisvoimin emme voi tehdä pelastuksemme 
eteen mitään, vaan tie taivaaseen kulkee Kristuksen 
kautta. Myös sanonta ”jalat maassa, sydän taivaas-
sa” on kuvannut OPKOa hyvin: realistinen, kauniste-
lematon kuva elämän todellisuudesta yhdistettynä 
vahvaan Jumalan lupauksiin luottamiseen.
Anni ja Aaro Haapaniemi

Aaro ja Anni vuoden 1996 Abirento-tapahtu-
massa.

Ruttureppu Joonas -leirien ohjelmalehtiä 
vuosilta -93, -94, -97 ja -02.

-93

-94

-97

-02
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Muusikkona ja laulunte-
kijänäkin tutuksi tullut 
Helsingin OPKOn opiskelija-
pastori Jari Kekäle studiossa 
nauhoittamassa albumia 
Kokonainen ihminen. 
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V uosituhannen vaihduttua OPKOn 
pääsihteerinä toimi vuoden ajan 
Lars Pajuniemi, jonka kaudella 

keskityttiin ennen kaikkea hallinnon tar-
kentamiseen ja yhteisten pelisääntöjen 
luomiseen. 

Pajuniemen siirryttyä Kansanlähetyk-
sen palvelukseen työn jatkajaksi valittiin 
jo pitkään opiskelijatyössä toiminut Lauri 
Seppänen. Hänen pääsihteerikaudellaan 
eri työalat laativat yhdessä toiminnallisen 
strategian, jossa korostettiin luterilaista 
raamattuopetusta, yhteyden rakentamis-
ta ja tavoittavaa työtä sekä kotimaassa 
että ulkomailla. 

- Tässä ei varmaan luotu mitään uutta ja 
ihmeellistä, mutta yhteinen prosessi stra-
tegian luomisessa oli mielestäni hyvä, ja 
näin muistutimme itseämme, miksi OPKO 
on olemassa, Seppänen toteaa. 

- Omalta osaltani koetin edistää ulos-
päin suuntautuvaa työtä boksilähetyksen 
ja Tarttuva usko -koulutuksen muodossa. 
Myös apologiaa evankelioimisen osa-alu-
eena nostettiin esille muun muassa vas-
tuunkantajien koulutuskonferensseissa 
ja kutsumalla ulkomaisia puhujia, kuten 

Stefan Gustavssonia ja Peter Paynea, 
puhumaan tästä teemasta.

Tavoittavan työn apuvälineeksi perus-
tettiin vuonna 2007 kerran vuodessa il-
mestyvä evankelioiva opiskelijalehti VIP, 
jota jaetaan opiskelija-asuntoloissa ja 
kampuksilla.

Messuyhteisöissä valinnanvaraa 
Keskustelu jumalanpalvelusyhteisöstä 
jatkui ajankohtaisena.

- Jouduttiin miettimään, miten OPKO 
asemoi itsensä kirkollisessa kentässä. 
Moni opkolainen löysi tiensä vuosituhan-
nen vaihteessa perustetun Luther-säätiön 
jumalanpalvelusyhteyteen. Säätiön väli-
rikko Suomen evankelisluterilaisen kir-
kon kanssa synnytti paljon keskustelua 
OPKOssa.

Pääsihteerinä Seppäsen oli tehtävä asi-
asta teologisia linjauksia. 

-  Järjestönä OPKO liittyi läheisesti nii-
hin linjauksiin, mitä herätysliikejärjes-
töissä asioista ajateltiin – suurin piirtein 
niin, että koetetaan edelleen vaikuttaa 
evankelis-luterilaisessa kirkossa ja ra-
kentaa seurakuntaa siellä. Jokainen toki 

sai vapaa-ajallaan osallistua siihen toi-
mintaan, mihin halusi. Uutena mahdolli-
suutena tulivat myös muiden järjestöjen 
jumalanpalvelusyhteisöt. 

OPKOn järjestämä messu jatkui Helsin-
gissä Viinipuu-messuna ja hetken aikaa 
Mikaelin messuna 2000-luvun lopulle 
asti.

Enä-Seppä hankitaan
Vuonna 2003 OPKO osti käyttöönsä Enä-
Sepän leirikeskuksen Vihdin Ojakkalasta. 

- Oman leirikeskuksen hankkimista pi-
dettiin tärkeänä siksi, että olisi oma tut-
tu ympäristö, johon saimme itse kehittää 
hyvät puitteet erilaisille ja eri-ikäisten 
leireille ja tapahtumille. Nyt ei tarvinnut 
käyttää aikaa leiripaikkojen etsintään eri 
puolilta Suomea, kun saatiin varata tilat ja 
ajat omasta paikasta. Enä-Seppä on ollut 
omiaan myös yhdistämään OPKO-suku-
polvia talkoiden, juhannustapahtuman, 
jouluillallisen ja muiden tapahtumien 
kautta. 

Enä-Sepän hankinnan myötä OPKO 

2000
Lars Pajuniemi 
pääsihteeriksi

2001
Lauri Seppänen 
pääsihteeriksi

2003
Leirikeskus 
Enä-Seppä 
hankitaan

2004
- OPKOn 40-vuotisjuhla Vanhalla ylioppilastalolla. Juhla-
vuoden kunniaksi julkaistaan historiikkikirja Herätys! 
- Uudelleen henkiin herätetty Passiodraama kerää 2800 
katsojaa (pääosissa Mikko Leppilampi ja Maria Ylipää)
- Kaikkien aikojen työntekijäkokous Enä-Sepässä

OPKOn historian ensimmäinen oma leirikes-
kus Enä-Seppä sijatisee Vihdin Ojakkalassa. Ruttureppu-leiriläisiä 

Enä-Sepässä.

OPKOn historian ensimmäinen oma 
leirikeskus Enä-Seppä sijaitsee Vihdin 
Ojakkalassa. 
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muutti Pohjoisrannasta nykyisiin, suurempiin mutta silti edul-
lisempiin toimistotiloihinsa Arabianrantaan. Opiskelijatyö 
jatkui suomenkielisenä 12 paikkakunnalla ja ruotsinkielisenä 
kolmella.

- Koululaistyössä tapahtui ehkä jonkinlaista hiipumista; ai-
nakaan samanlaisia joukkoja ei saatu esimerkiksi Ruttureppu-
leireille kuin aiemmin. Oliko niin, että koululaistyön saralle tuli 
”viidesläisessä” kentässä muitakin toimijoita, vai onko kristil-
liseen uskoon sitoutuminen ja värinsä näyttäminen ylipäätään 
vähentynyt? Seppänen pohtii 2000-luvulla tapahtunutta kehi-
tystä.

- Toisaalta yhteiskunnan muutokset näkyivät siinä, että kou-
lut eivät olleet niin avoimia kuin aikaisemmin. Koululaistyössä 
myös työntekijät vaihtuivat melko tiuhaan, millä oli vaikutuk-
sensa.

Olen Anniina Breilin, 
asun Vääksyssä ja olen 
kahden lapsen äiti. Täl-

lä hetkellä olen hoitovapaalla. 
OPKOlle päädyin ensim-

mäisen kerran opiskellessani 
Jyväskylässä. Kaipasin hengel-
listä kotia ja huomasin OPKOn 
ohjelman yliopistolla. Kävin 
muutamia kertoja OPKOn 
illoissa Jyväskylässä, mutta en 
yksinäisenä ihmisenä päässyt 
sisään porukkaan. 

Tampereella kävin OPKOl-
la satunnaisesti muutaman 
vuoden ajan, mutta vakituinen 
kävijä minusta tuli vasta veljeni 
kuoleman jälkeen vuonna 
2003. Tuolloin opiskelijatyön-
tekijänä toimi Antti Lehrbäck, 

joka keräsi mielenkiintoisia puhujia ja otti uudetkin opiskelijat lämpi-
mästi ja kiinnostuneesti vastaan.

Olin mukana Tampereen OPKOn opiskelijailloissa, jäsenenä Tam-
pereen OPKOn hallituksessa ja myös muutaman vuoden puheenjoh-
tajana. Lisäksi kävin aktiivisesti raamattupiirissä. Pidimme Tampereel-
la peli-/pizzailtoja, jotka olivat erityisen mukavia. Sain hyviä ystäviä, 
joiden kanssa pidämme edelleen yhteyttä. Hyviä muistoja minulla on 
myös opiskelijaleireistä, joita järjestettiin Enä-Sepässä.

OPKOlla sain vahvaa hengellistä opetusta, opin tuntemaan ihania 
ihmisiä ja jakamaan uskoa arjessa ystävien kanssa. OPKO oli minulle 
hyvin tärkeä henkireikä vaikeassa elämäntilanteessa ja auttoi jaksa-
maan opiskeluja sekä työntekoa.

Olen saanut OPKOn kautta ystäviä, opetusta ja hyviä muistoja, 
jotka kantavat edelleen. Toivon voivani tarjota myös omille lapsilleni 
OPKOn kaltaista toimintaa jatkossa.

Anniina jouluaattona avaamas-
sa lahjoja lastensa Lindan ja 
Danielin kanssa.

2005
Toimisto muuttaa Hämeentielle 
Arabianrantaan

2007
Evankelioiva opiskelijalehti 
VIP perustetaan

2008
Jussi Miettinen 
pääsihteeriksi

Ruttis-leirillä kitaran varressa Oulun opiskelijatyöntekijä Antti 
Leinonen ja kuvan oikeassa laidassa pääsihteeri Lauri Seppänen.

OPKOn porukkaa keväällä 2006 Asikkalassa Aurinkovuoren
maisemissa vaelluksella. Muuttaessamme Tampereelta pois 
kutsuimme OPKOn porukkaa vaellukselle. Kuvassa (vas.) 
Oskar Breilin, Markus Rokala, Anniina Breilin, Katariina Les-
kelä, Pauliina Paukkunen, Ilkka Paukkunen, Hanna-Leena 
Johansson ja Terhi Rokala.

OPKOn työntekijäjoukkoa syksyllä 2006. 
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2011
- Veritas Forum -työ 
alkaa
- OPKOn logon 
uudistaminen

2011
Ensimmäinen Missionaalinen 
Koululaistiimilinja alkaa Perhe-
niemen opistolla

2014
Jakobstads 
Studentmission 
perustetaan

OPKOn nykyinen pääsihteeri Jus-
si Miettinen astui tehtäväänsä 
2008. Hänen kaudellaan on pyrit-

ty erityisesti terävöittämään alkuperäistä 
ulospäinsuuntautuvaa näkyä, josta muis-
tuttamaan muotoiltiin toiminta-ajatus 
ja toiminnalliset arvot. Uusia avauksia 
ovat olleet muun muassa Veritas Forum 
-yliopistotyö sekä Missionaalisen Koulu-
laistiimilinjan aloittaminen yhteistyössä 
Perheniemen opiston kanssa. Rutturep-
pu-toiminnan osallistujamäärät ovat ilah-
duttavasti lähteneet uuteen nousuun.

Miettisen mukaan OPKO on tietyssä 
mielessä palannut juurilleen. 

- Järjestön työnäkynä on kertoa Jee-
suksesta, opettaa Raamattua ja kasvattaa 
vastuunkantajia, jotka toimivat valona 
ja suolana siellä, minne Jumala kunkin 
sitten lähettääkin. Tässä haluamme olla 
erinomaisia. Rohkaisemme toiminnassa 
mukana olevia käymään messuissa, mutta 
niiden rakentaminen ei ole meidän tehtä-

vämme. OPKO on ennen kaikkea järjestö, 
joka kertoo nuorille evankeliumia ja tukee 
heidän yksilöllistä kasvuaan Jumalan luo-
mina ja Kristuksen lunastamina ihmisi-
nä. Tavoittavassa työssä tulemme entistä 
enemmän panostamaan kansainvälisiin 
opiskelijoihin.

Kansainvälisiä yhteyksiä on myös vah-
vistettu ja ulkomaille suuntautuvaa ak-
tiotyötä herätelty uudelleen henkiin. Uu-
sia yhteistyökohteita ovat mm. Jordania, 
Azerbaidzan ja Intia, joista ensimmäiseen 
on lähetetty kahtena kesänä aktioryhmä. 

Mahdollisuudet edessä
Työntekijöitä OPKOn palveluksessa on 
tällä hetkellä 28, joista monet ovat osa-ai-
kaisia. Kristillisiä järjestöjä koskevan työ-
ehtosopimuksen piiriin siirryttiin 2011. 
Muutenkin käynnissä on laajempi organi-
saation kehitysprosessi.

- Hyvien työntekijöiden löytäminen on 
aina suuri haaste ja rukousaihe. Ei riitä, 

että nuorisojärjestössä toimivalla julistus-
työntekijällä on hyvät taidot opettaa Raa-
mattua ja  julistaa evankeliumia. Tämä on 
tietysti lähtökohta. Vapaaehtoisten parissa 
tarvitaan lisäksi hyviä sosiaalisia taitoja ja 
organisoimiskykyä. Muutoin työ ei kehity. 

Kirkko ja kristillisyys ovat Suomessa 
murroksessa. Miettisen mielestä toimin-
taympäristön muutos voidaan nähdä joko 
uhkana tai mahdollisuutena, sillä synty-
vän tyhjiön täyttää aina jokin. 

- Uskon, että OPKOlla on kaikki mahdol-
lisuudet kehittyä lähivuosina pienestä jär-
jestöstä keskisuureksi Jumalan muutos-
agentiksi koululaisten ja opiskelijoiden 
parissa. Rukoillaan, että hyvät päivät oli-
sivat edessä.

7.1.2014
OPKO täyttää 
50 vuotta

2014
Uncover-raa-
mattumateriaali 
ja uusi opiskeli-
jatyön käsikirja 
julkaistaan

Kansainvälisiä yhteyksiä 
on myös vahvistettu ja 

ulkomaille suuntautuvaa 
aktiotyötä herätelty 
uudelleen henkiin.

Aktiolaisia paikallisten kanssa Gileadin 
vuoristossa Jordaniassa kesällä 2013. 

2012 Helsingin yliopistolla Veritas Forumissa keskus-
telivat filosofian tutkijaprofessori William Lane Craig 
ja kosmologian professori Kari Enqvist otsikolla Can 
the Universe Exist Without God?

Toiminnallisen Ruttureppu Action -päivän osallistujia Helsingissä 2013.  
Ruttureppu-toiminnan osallistujamäärissä on ollut viime aikoina kasvua. 

Toisinaan leireille olisi tulossa enemmän lapsia kuin voidaan ottaa.
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OPKO julkaisee juhlavuoden kunniaksi keskustelevan 
suomenkielisen Uncover-raamattumateriaalin Luukkaan 
evankeliumista. Uncover on tarkoitettu sekä OPKOn 

omien opiskelijoiden ja nuorten tavoittaville pienryhmille että 
myös laajempaan käyttöön, kuten seurakuntien ja ystäväjärjes-
töjen rippikoulutyöhön.

Uncoverissa on kysymyssarjat ja tekstit Luukkaan evanke-
liumista kuuteen pienryhmätapaamiseen ja siitä on luontevaa 
jatkaa Mailis Janatuisen Ilosanomapiiri –materiaalin avulla. 
Uncover haastaa keskeisten evankeliumitekstien äärelle otta-
maan selvää Jeesuksesta ja pohtimaan, mitä kukin itse hänestä 
ajattelee. Sen erityisenä vahvuutena on tyylikäs ja helposti 
lähestyttävä ulkoasu.

Brittiläinen sisarjärjestömme The Christian Unions (UCCF) 
on kehittänyt Uncover-materiaalin vuonna 2011 tavoittavaa 
työtänsä varten yhteistyössä tunnetun raamattupiirikouluttajan 
Becky Pippertin kanssa. Kokemukset ovat olleet rohkaisevia. 
Materiaali on ilmestynyt myös ruotsiksi, norjaksi ja tanskaksi 
OPKOn pohjoismaisten sisarjärjestöjen julkaisemana.

Uncover-raamattumateriaalia voi tilata OPKOsta viiden 
euron kappalehintaan. Myös englanninkielistä alkuperäisma-
teriaalia on jatkossa saatavilla OPKOn kautta kansainvälisten 
ryhmien käyttöön. 

Viime vuoden aikana OPKOssa on 
koottu, kirjoitettu ja työstetty opis-
kelijatyötämme koskevaa tietotaitoa 

yksiin kansiin. Nyt työ on loppusuoralla ja 
käsikirja on pian valmis julkaistavaksi. 

Tällainen materiaali on työssämme 
tarpeellinen, koska opiskelijasukupolvet 
ja toisinaan myös työntekijät vaihtuvat 
hyvin tiuhaan ja arvokasta osaamista voi 
kadota matkan varrella. Eri paikkakunnilla 
ja eri työntekijöillä on myös kullakin omaa 
erityisosaamista, jota nyt saadaan entistä 
paremmin yhteiseen käyttöön.

Käsikirjan esikuvana on pitkään 
palvellut Raimo Mäkelän kokoama ja 
OPKOn vuonna 1978 julkaisema Kristillisen opiskelija-
työn käsikirja. Uusi käsikirja on edeltäjäänsä laajempi, ja 
se sisältää sekä yhdistyksen hallintoon liittyviä käytän-
nön ohjeita ja vastuunkantamista helpottavia vinkkejä 
että syvällisempiä työvälineitä OPKOn työnäyn, arvojen 
ja oman kutsumuksen pohtimiseen. Osa käsikirjan 
materiaalista painetaan, mutta useammin päivittämistä 
kaipaavat osiot julkaistaan verkossa paikallisyhdistysten 
käytettäväksi.

Lisätietoja: soili.haverinen@opko.fi, p. 050 549 6116.

MISSIONAALISUUS
• Yliopistot, korkeakoulut ja muut oppilaitokset 
ovat OPKOn työkenttä
• Jokainen nuori ansaitsee kuulla evankeliumin
• Jokaisella on kutsumus ja paikka suuressa 
suunnitelmassa; tuemme tätä
• Kristityn koko elämä on kutsumus 
– kokonaisvaltainen ihminen
• Olemme osa maailmanlaajaa perhettä, 
johon kuuluu sisä- ja ulkolähetystehtävä

NUORISOLÄHTÖISYYS
• Nuori ei ole vain toimintamme objekti vaan subjekti
• Annamme tilaa nuorten aloitteille ja luovuudelle
• Tuemme nuoria kehitystasonsa mukaisissa 
vastuutehtävissä
• Tarjoamme nuorille vastuullisia tehtäviä 
sekä mahdollisuuksien mukaan tarjoamme 
harjoittelupaikkoja ja työllistämme

Lisätietoja: opko.fi/uncover, uncover@opko.fi, p. 050 549 6116.

KRISTUS
RAAMATTU

RUKOUS

Kutsuva 
toiminta OPISKELIJAT

KOULULAISET

TYÖN 
YSTÄVÄT, 

KUMPPANIT

ENÄ-SEPPÄ

Koulutus

Yhteys Lähetys 
IFES

JUHLISTAMINEN
• Jokainen onnistuminen on huomaamisen 
ja juhlinnan arvoinen
• Edistämme positiivista ilmapiiriä kaikessa 
toiminnassamme
• Ilmaisemme asiat myönteisen kautta
• Järjestämme juhlia ja aterioita yhteyden 
lujittamiseksi ja esimakuna taivaallisista juhlista

VÄLITTÄMINEN
• Sitoudumme puhumaan hyvää toisistamme
• Huomioimme toisemme arjessa ja etenkin 
elämän käännepisteissä
• Ihminen on työtä ja tehtäviä tärkeämpi
• Panostamme ihmisen kohtaamiseen ja 
välittämiseen
• Rakennamme yhteisöä, jossa on hyvä työskennel-
lä, olla mukana ja josta on myös helppo lähteä
• Tuemme ihmisen kokonaisvaltaista kasvua

ERILAISTEN YHTEYS
• Kristittyjen yhteys on aidosti erilaisten ihmisten 
aitoa yhteyttä
• Tuemme jokaista oman identiteettinsä ja paik-
kansa löytämisessä kristillisen ihmiskäsityksen 
mukaisesti
• Annamme tilaa erilaisille uskon ilmaisumuodoille
• Kunnioitamme jokaista ihmistä erilaisuudesta ja 
erilaisista mielipiteistä huolimatta

PAINOPISTEALUEET

Tehdä Kristus tunnetuksi
opiskelijoiden ja koululaisten maailmassa

ja kutsua nuoria kokonaisvaltaisesti
seuraamaan Häntä kaikkeen maailmaan 

OPKON TOIMINTA-AJATUS

Vuoden -78 
opiskelijatyön 
käsikirja.
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Y lioppilaslähetystä perustettaes-
sa sen nimi viittasi varsinaisesti 
opiskelijoiden evankelioimiseen, 

ei ulkolähetystyöhön. Ulkolähetysinnos-
tuksen pienet purot yhtyivät kuitenkin 
1964 Lahden Joutjärvellä pidetyssä yli-
oppilaskokouksessa koskeksi, josta lähti 
satojen nuorten elämään vaikuttanut lä-
hetysherätys. 

Ylioppilaslähetyksessä vaikuttivat lä-
hetyksen rukouspiiri, yleinen lähetysse-
minaari  ja lähetysteologinen seminaa-
ri. Lähetysseminaareja vetivät Juhani 
Lindgren, Stig-Olof Fernström, Soini 
Olkkonen ja Ahti Peltonen. Rukousa-
iheina olivat erityisesti maat, joissa ei 
tiedetty olevan yhtään kristittyä: Afga-
nistan, Tiibet ja Mongolia. Saksalaisen 
lähetysteologin Gustav Warnackin teo-
logian mukaan ajateltiin, että lähetysteh-
tävä on nimenomaan kaikkien uskovien, 
Kristuksen kirkon, erityistehtävä. Liisa 
Kingman, os. Jakkulan, tulo ylioppilas-
seuroihin merkitsi paljon, sillä hänet 
tunnettiin teologikurssillaan lähetysih-
miseksi.

Lähetysopetusta
Viikon mittaisilla raamattukursseilla 
Raamattuopistolla kahdesti vuodessa 
lähetyspurot kastelivat opiskelijoiden 
sydämiä kokeneiden norjalaislähettien 
Gabriel Eiklin, Gudmund Vinskein 
ja Tormod Vågenin kautta sekä Liina 
Lindströmin, Maiju Kanteleen, Syvän-
nön perheen ja Marja-Terttu Tolamon 

välityksellä. 1960-luvulta peräisin oleva 
ilmaus ”lähetys on minun kiitostani Gol-
gatasta” on Gabriel Eiklin sanoittama ja 
kuvaa hyvin lähetysherätyksen tuntoja. 
Tolamo teki matkan Etiopiaan ja toi raa-
mattukurssilaisille tietoa herätyksestä 
Itä-Afrikassa.

Talouden perustaksi  
lähettäjärenkaat 
Lähetysherätyksen hoitamiseksi Yliop-
pilaslähetykseen perustettiin lähetystoi-
mikunta. Suomen kansainvälisen seura-
kunnan alulle pannut Raymond Martin, 
joka asui Helsingissä 1961-1974, antoi 
kallisarvoisen talousneuvon: kootkaa 
lähettäjärenkaat! ”Uskonlupauskortti” 
oli lähettäjän sitoutumisen ilmaus hen-
kilökohtaiseen vastuuseen lähetistään. 
Käytäntö oli Suomessa siihen asti ollut 
tuntematon. Lähettäjärenkaat ovat sit-
temmin olleet talouden avain viidennen 
liikkeen lähetysjärjestöissä. Myöhemmin 
käytäntö otettiin hiukan mukaeltuna 
käyttöön myös seurakunnissa.

Ylioppilaslähetys kävi neuvotteluja 
Suomen Lähetysseuran sen aikaisen 
johdon kanssa lähetys- ja raamattunäke-
myksestä, ekumeniasta ja lähettikoulu-
tuksesta. Neuvotteluissa jouduttiin tote-
amaan erilaiset painotukset.

Ylioppilaslähetyksen lähetystoimikun-
ta päätti lähettää kolme nuorta teologia 
lähettikoulutukseen Englantiin lukuvuo-
deksi 1966-67. He raportoivat lähetys-
koulutuksesta anglikaanisessa kirkossa. 

Heillä oli jo omat lähettäjänsä. 
Kun Kansanlähetyksen Lähetyskou-

lu avattiin Jämsässä syksyllä 1967, sen 
ensimmäiset opiskelijat rekrytoitiin Yli-
oppilaslähetyksen kautta, ja lähetysse-
minaarien antama kokemus siirtyi sin-
ne. OPKOn alusta tukena ja isähahmona 
ollut Olavi Peltola siirtyi lähetyskoulun 
rehtoriksi 1967 ja OPKOn pääsihteeri 
Juhani Lindgren Kansanlähetyksen lähe-
tyssihteeriksi.

Lähetysherätyksen hedelmät
OPKOn kautta alkanut lähetysherätys 
synnytti maahamme kolme uutta lähe-
tysjärjestöä (Kansanlähetys, Sanansaat-
tajat, Kylväjä), satoja lähetystyöntekijöi-
tä sekä uusien että vanhojen järjestöjen, 
Operaatio Mobilisaation, Lähetysope-
raation, Wycliffe Raamatunkääntäjien ja 
myös joidenkin ulkomaalaisten järjes-
töjen palvelukseen. Kansanlähetys, Sa-
nansaattajat ja Kylväjä miellettiin ensin 
protestijärjestöiksi, mutta myöhemmin 
ne saivat virallisen aseman kirkon lähe-
tysjärjestöinä. Näiden uusien lähetysjär-
jestöjen kautta on syntynyt monia uusia 
kansainvälisiä yhteyksiä, ja niiden toi-
mesta on avattu maailmalla kymmenen 
uutta työaluetta.

Lähetysherätyksen alkuvaiheissa ru-
koiltiin, että Herra lähettäisi 100 uutta 
lähetystyöntekijää Suomesta. Tavalla tai 
toisella Ylioppilaslähetyksen lähetys-
herätyksen koskettamina on lähtenyt 
varovasti arvioiden ainakin 450 lähetys-
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työntekijää Suomesta maailmalle. Tutki-
musta asiasta ei ole vielä olemassa. 

OPKOn ystävät lähettäjinä
Vuosina 1968-2008 monet OPKOn ys-
täväpapit palvelivat seurakunnissa ja 
eri alojen opiskelijat  valmistuttuaan 
toimivat lähettäjinä. Elettiin lähetyksen 
kultaisia vuosia. Lähettien kirjoittamat 
tuhannet rukouskirjeet valmistivat suo-
malaisia laajasti globaaliin muutokseen: 
kaukaisen lähimmäisen hyväksymiseen. 
Lähettien monikulttuuriset kokemukset 
ja kielitaito ovat helpottaneet myös maa-
hanmuuton kaikesta huolimatta vaikeita 
ongelmia Suomessa. 

OPKO on kylvänyt evankeliumia ja vä-
littänyt lähetyskutsun monille. Paavali 
muistuttaa: ”Istuttaja ei siis ole mitään, ei 
myöskään kastelija, vaan kaikki on Juma-
lan kädessä, hän suo kasvun” (1. Kor. 3:7).

Ritva Olkkola-Pääkkönen
yksi ensimmäisistä lähettikouluun Englan-
tiin 1966 lähetetyistä

Eturivi oik. Juhani Lindgren, Japani; Lea Koivusaari, nyk. Urus, Etu-Aasia; Eila Hämäläi-
nen, nyk. Pendrose, Englanti; Liisa Jakkula, nyk. Kingma, Keski-Aasia; Kaija Pesonen, 
Englanti; Tuula Paukkunen, nyk. Faye, Senegal.

Takarivi oik. Atso Eerikäinen, Japani: Pekka Ahonen, Saksa; Eljas Jahkola, Italia; Soini 
Olkkonen, Papua-Uusi-Guinea; Ritva Ala-Lehtimäki; Anja Sainio, nyk. Räty, Pakistan; 
Eeva Kelvelä, nyk. Peltonen, Etiopia; Kirsti Siren, nyk. Fiskaali, Etu-Aasia, Leena Leppä-
kumpu, nyk. Huhtaniemi; Arja Niemelä, nyk. Önder, Etu-Aasia; Arja Lahti, nyk. Harjula, 
Kenia; Ritva Hemmilä, Papua-Uusi-Guinea; Leena Konttinen, nyk. Kulmala, USA. 

Ylioppilaslähetyksen lähetysseminaarilaisia keväällä 1966 

Espoonlahden kirkossa juhlavuoden avajaistilaisuudessa 
OPKOn alkuaikoja raottivat (penkeillä vas.) Pekka Jokiranta, 
Ritva Olkkola-Pääkkönen ja Stig-Olof Fernström. Juontajina 
toimivat Ilkka Kontturi ja Hanna Järveläinen. 

Ku
va

: R
itv

an
 a

rk
ist

o

Artikkelin kirjoittaja Ritva Olkkola-Pääkkönen Etiopian Boranassa 1971 odottamassa 
yleisiä kulkuneuvoja materiaali- ja yöpymistarvikkeet mukana. Olkkola-Pääkkönen 
työskenteli Norjan Luterilaisen Lähetysliiton työyhteydessä Mekane Yesus -kirkon 
palveluksessa yhteensä noin 20 vuotta, vuodet 1968–1973 Kansanlähetyksen ja sen 
jälkeen Kylväjän lähettämänä.
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• Lukuvuoden mittainen tutkimusmatka Jumalaan ja omaan
itseen 18–25-vuotiaille Perheniemen opistolla Iitissä

• Tunnista omia lahjojasi ja kasva Jeesuksen opetuslapsena!
• Saat myös kokemuksen kristillisestä koululaistyöstä OPKOn

työn yhteydessä: leirejä, tapahtumia, aktioita, kouluvierailuja... 
• Mahdollisuus osallistua kansainväliseen aktioon.
• Järj. Perheniemen evankelinen opisto ja OPKO

VIETÄ ERILAINEN VUOSI 
JEESUKSEN KANSSA!

MISSIONAALINEN KOULULAISTIIMI

Abbas Tarja
Aho Juha
Ahoinpelto Pälvi
Aholin Anne
Ahonen Risto
Ainali Päivi
Alila Lea
Alves Natalie
Andersen Johanna
Andersson Roger
Annala  Minna
Arola Elina
Asikainen Enni
Björkskog Ingrid
Brede Heini
Brummer Hanna
Corell Pirjo
Dahlbacka Anna
Dölker Anette
Einarsson Brittinger
Ekhorutomwen 

Benson
Eklund Tina Elisa

beth
Erkiö Liisa
Erkkilä Tuomas
Eskola Timo
FagerholmMård Pia
Fernström BenOlof
Fernström StigOlof
Granlund Kaj
Grau Taina
Gröhn Anne
Grönlund Victoria
Haapanen Jarkko
Haapanen Satu
Hakala Niilo
Hakala Nina
Hakala Salli
Hakulinen Hanna

Halkosaari Anneli
HallPänttäjä Maria
Hallvar Johan
Hannus Pertti
Harjula Osmo
Harno Jarmo
Haverinen Martti
Haverinen Soili
Hedman Lisbet
Heinilä Tuomo
Helander Eila
Hiekkanen Jari
Hirvonen Päivi
Holmvik Carina
Huovinen  Silja
Huusko Tuomo
Huuskonen Eveliina
Hynynen Tuomas
Hyttinen Hanne
Hyttinen Henrika
Hyttinen Risto
Hyökyvaara Marita
Hyövälti Jukka
Hämäläinen Joona
Hämäläinen Waltteri
Ihalainen Raili
Ikonen Markus
Ikäheimo Heta
Innanen Tapani
Issakainen Tytti
Jaakkola Eero
Janatuinen Mailis
Jansson Carina
Johansson Alexandra
Jokimies Jarkko
Jokinen Tiipi
Jokiranta Jutta
Jokiranta Liisi
Jokiranta Pekka
Jokiranta Yrjö

Junkkaala Jouni
Junkkaala Timo
Juntunen  Samuel
Jussila  Jaakko
Jääskeläinen Suvi
Jääskeläinen Topi
Kalenius Tuula
Kalmari Hannu
Kammonen Karita
Kanniainen Esa 

Pekka
Karhuvaara Markus
Karvonen Hannu
Kaukonen Eija
Kauppinen Kimberly
Kekäle Jari
Keskitalo Timo
Kivistö Kirsi
Kivistö Markku
Kloo Berith
Knihtilä Topi
Koho Tomi
Koivisto Jyrki
Kola Mirjam
Koljonen Riina
Komulainen Pirkko
Konttinen Tuomas
Kontturi Ilkka
Korhonen Matti
Korhonen Riitta 

Maija
Korpinen Outi
Korri Marjukka
Korri Markus
Kortelainen Kai
Koskela Janne
Kuikanmäki Eero
Kujala VeliMatti
Kuokkanen Raili
Kyyhkynen Tiina

Kyyhkynen Urpo
Könönen Janne
Laaksonen Matti
Laine Pirjo
Lankinen Vappu
Lappalainen Veikko
Lassila MaxOlav
Latvala Piia
Lauronen Veijo
Lehmonen Olli
Lehrbäck Antti
Lehrbäck Raimo
Lehtimäki Asta
Lehtimäki Heikki
Lehtinen Heikki
Lehtonen Tuulikki
Leijonqvist  Nina
Leinonen Antti
Leskelä Katariina
Levonen Auli
Lindén Elisabet
Lindén Lilian
Lindgren Juhani
Lindroos Leila
Lindvall Irene
Liukkonen Saila
Liukkonen Sami
Lonkainen Tuula
Louhikorpi Hellevi
Lukka Lea
Lund  Helene
Lähteenmäki Martti
Makkonen Jouko
Malinen Matti
Mannermaa Petteri
Miettinen Jussi
Mikkonen Hannu
Mikkonen Lasse
Mikkonen Tero
Molari Maria Teresa

Mustonen Katri
Muta Jari
Myllyniemi Kirsi
Myrskog Stefan
Myyry Patricia
Mäenpää Heini
Mäkelä Laura
Mäkelä Raimo
Mäkinen  Marko

Niemelä Marja
Nieminen Ismo
Nieminen Mari
Nieminen Miika
Niiranen Pertti
Nikander  Anders
Nissinen  Katja
Nissinen Hannu
Nordlund Lisbet
NordmanNevari 

Marketta
Nurmenniemi Taneli
Nuutinen Sari
Oinonen Tiina
Oksanen Karoliina
Olkkola Raija
Olsson Eino
Paajanen Sami
Paasonen Seija
Paavola Mikko
Paavola Sari
Pajuniemi Lars
Pakarinen Arja
Paloviita Pirkka
Parkkinen Jaakko
Paukkunen Outi
Peltola Olavi
Perret Christian
Perret Henrik

Perret Johanna
Perälä Rauno
Pesonen Katri
Pettinen Ulla
Plomp Kaisa
Poikolainen Timo
Portin Tomas
Prather Elin
Puhalainen Erkki
Pulkkinen Päivi
Raittila Minnamaria
Rajala Jouko
Rajaniemi Heidi
Ramstadius Päivi
Rapinoja  Johanna
Reijonen Anneli
Reinman Oskari
Repo Tarmo
Ruohonen Reetta
Ruotsalainen Seija
Ryhänen Pekka
Saarela Suvi
Sagulin Marko
Sahla Veikko
Sainio Tuija
Salmi Elina
Salo Håkan
Salo Matti
Sandell Benjamin
Sandell Bodil
Santala Juha
Savikko Riitta
Savuoja Ari
Seppänen Lauri
Seppänen Reino
Simanainen Saija
Sipilä Jouni
Siren Meri
Smidt Veera
Sten Maria

Stråhlman Linus
Sumiala Markku
Sundfors Mats
Suzuki Mika
Suzuki Miuki
Taival Timo
Takala Anne
Takala Hannu Olavi
Tanskanen Carina
Taskinen Tarja
Tassew  Shito
Tassia Mikko
Teittinen Heikki
Teivainen Vilho
Tervonen Mauri
Tiilikainen Mervi
Toivanen Arno
Toivanen Reijo
Tolonen Juuso
Toukomies Sirkka
Tuohino Petteri
Tuomala Essi
Turtiainen Jouni
Turunen Veikko
Tuunainen Sirpa
Typpö Martti
Ukkonen Hilveliisa
Uotila Jarmo
Uski AnnaMaija
Valkonen Jussi
Wallis Niklas
Varis Pirkko
Vehko Arja
Wentin Toni
Vesto Janne
Widjeskog Sebastian
Viitasalo Topi
Viljanen Merja
Vilkki Tuula
Virtanen Tiina

Väisänen Seppo
Väätäinen Kalle
Ylilehto JaniMatti
Ylinen Martti
Öst Josefina
Öst LarsVictor
Östergård Annika
Österman  Mats
Östman Henrik

Siviilipalvelusmies
Nelimarkka Sampsa

Vapaaehtoiset 
avustajat
Ihalainen Raili
Koskela Veikko
Linnasalo Sylvi
Sahlgren Sirpa
Suominen Laura
Toivonen Pekka
Valonen Eila

Kirkollinen atk-
yhteistyö
Miettinen Juha
Topi Markus
Waris Lars
Huhtala Anttoni
Lindroos JyriPekka
Ehonsalo Kari
Rossi Markus
Loyola Evangelista 
Kivimäki JuhaMatti

Lista on epätäydelli-
nen. Jos tiedät kuka 
puuttuu, ilmoita siitä 
opko@opko.fi. 

Lämmin kiitos teille kaikille! Vaivannäkönne ei ole ollut turha (1. Kor. 15:58)!
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Raamattuopisto kiittää 
hyvästä yhteistyöstä  
ja onnittelee pikkuveli-  
OPKO:a sen täyttäessä  
50 vuotta – ja kutsuu 
mukaan myös omiin 
75-vuotisjuhliinsa. 

Lue lisää 
www.sro.fi/75vuotta

Sansa onnittelee
50-vuotiasta 
oPKoa!

sa
ns
a.
fiPerässä tullaan! Siunauksin!

Medialähetys Sanansaattajat (40 v) 
ja Lähde-lehti sekä Sansan nuorten 
aikuisten verkosto

Sley-Media Oy

NYT MYÖS MAC-VERSIO

TILAA HETI (suositushinta 284 €). 

Soita 040 7007 707 (ma-pe klo 9-14) 

tai tilaajapalvelu@sley.fi

KIRKON AARTEITA
LutherCD v.3.0 ja paljon muuta

  SISÄLTÄÄ MUUN MUASSA SEURAAVAT TEOKSET SUOMEKSI
 - Raamattu (1938, 1992)
 - Tunnustuskirjat
 - Martti Lutherin suomennettu tuotanto hyvin kattavasti
 - Paljon kirkkoisien tekstejä
 - Uskonpuhdistuksen isien opetuksia
 - Evankelisen herätysliikkeen keskeiset teokset
 - Jukka Thurénin upea Uuden testamentin selityssarja
 - Tärkeimmät Lutherin elämäkerrat

TEOLOGINEN 
SUURKIRJASTO 

OMALLE KONEELLESI

www.sley.fi/kirkonaarteita
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Tervetuloa juhlimaan 50 vuotta nuorten ja 
uskon puolesta Helsinkiin Astoria-saliin 

5.4.2014 klo 16. Luvassa on historian siipien ha-
vinaa, kansainvälisiä vieraita, musiikkia ja yhteyt-
tä yli sukupolvien. Oletpa opiskelija, työntekijä 
tai muu OPKOn ystävä, tervetuloa juhlimaan!

Mukana mm. sisäministeri Päivi Räsänen, 
Kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Kes-
kitalo, IFESin apulaispääsihteeri Martin Haiz-
mann, raamattuopettaja Mailis Janatuinen, 
OPKOn puheenjohtaja Kimmo Karhi, pääsihtee-
ri Jussi Miettinen sekä tervehdyksiä läheltä ja 
kaukaa. Musiikissa mm. Jukka Leppilampi.

Juhlaa vietetään kaksikielisenä. Juhlapaikkaan 
mahtuu 500 henkeä. Vapaa pääsy. Juhlava pu-
keutuminen. Mahdolliset muistamiset juhlakerä-
yksen kautta.

Halutessasi varmistua sisäänpääsystä voit 
ilmoittautua 21.3. mennessä opko.fi/juhlavuosi 
tai puhelimitse ma-pe klo 9–15 p. (09) 612 9940. 

Etukäteen ilmoittautuneet päästetään sisään klo 
15.20–15.40 ennen ovien avautumista muille.

Juhlan kulku:
klo 15.20–15.40 ovet auki ilmoittautuneille
klo 15.40 ovet aukeavat 
klo 16.00–17.50 juhlaohjelmaa
klo 17.50–18.50 väliajalla kahvia ja pientä syötävää
klo 18.50–20.10 juhlaohjelmaa
Oikeus muutoksiin varataan.

OPKOn liittokokous pidetään samassa paikassa 
klo 10.15–14.00. Kokous on avoin Suomen OP-
KOn tai paikallisyhdistysten jäsenille.

Juhlajumalanpalvelus Vanhassa kirkossa sun-
nuntaina 6.4. klo 10, Lönnrotinkatu 6, Helsinki.
Liturgina Seppo S. Kosonen, saarnaajana Jussi 
Miettinen, avustajina OPKOn työn ystäviä.

Katso paikallisjuhlat ja 
muut tapahtumat: 
www.opko.fi/juhlavuosi

OPKOn 50-vuotispääjuh-
lia vietetään juhlallisessa 
1919 rakennetussa uus-
klassista tyyliä edusta-
vassa Astoria-salissa. 

Välkomna att fira 50 år med Studentmissio-
nen i Astoriasalen i Helsingfors den 5.4 kl 

16-20, kaffepaus ingår. Det blir historiska tillba-
kablickar och gemenskap över generationsgrän-
serna. Studerande, medarbetare och vänner till 
Studentmissionen är välkomna med! 

Festplatsen rymmer 500 personer och inträdet 
är gratis. Klä dig festligt. Festen är tvåspråkig.

För att säkert rymmas in, anmäl dig före 
21.3 till opko@opko.fi eller (09) 612 9940 må-fre 
9-15. De som anmält sig på förhand släpps in kl 

15.20-15.40, före dörrarna öppnas för allmänhe-
ten kl 15.40. 

Förbundets årsmöte hålls samma dag kl 10-
14 i Astoriasalen. Medlemmar har rätt att delta. 

Jubileumsgudstjänst i Gamla kyrkan i Helsing-
fors sö 6.4 kl 10, tvåspråkigt 
Generalsekreterare Jussi Miettinen predikar.
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www.studentmissionen.fi/jubileum

Kontonumret: 




