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Jussi Miettinen, 
pääsihteeri

Mikä on elämäsi kallisarvoisin asia? Tätä kysyttiin eräältä 
länsisuomalaiselta maanviljelijältä.  ”Kyllä kai se on nyt tuo tuos-
sa pihalla”, isäntä vastasi osoittaen työkintaallaan viimeisintä 
suurta investointiaan, ferrarinpunaista puimuria!  

On yllättävän hankalaa määritellä elämän tärkeysjärjes-
tys, puhumatkaan siitä, että todella toimisimme sen mukaan.  
Raamatun mukaan olemme luonnostamme langenneessa ja 
epätasapainoisessa suhteessa omaan itsemme, lähimmäisiim-
me, Jumalaan ja luomakuntaan. Tämä näkyy epäuskona, henki-
senä huonovointisuutena, arvojen sekamelskana sekä välinpi-
tämättömyytenä ihmisistä ja luonnosta ympärillämme. 

Tarjolla on monenlaisia keinoja oman hyvinvoinnin pa-
rantamiseksi: life coachit auttavat yksilöllisten ja terveellisten 
elämäntapojen löytämisessä esimerkiksi liikunnan ja hyvän 
ravinnon avulla. Terapeutit ja psykologit antavat tukea mielen 

haasteissa ja työnohjaajat auttavat työelämän on-
gelmien ratkomisessa. 

Jumala on kaiken viisauden 
lähde. Siksi voimme rohkeasti et-
siä ymmärrystä ja hyvän elämän 
avaimia erilaisten ihmisten, am-
mattien ja keinojen avulla. Kristi-

tyn perusasenteena ei tarvitse olla 
pelko uusien ja itselle tuntematto-
mien asioiden edessä. Kristinusko 

yhdessä uteliaisuuden ja luo-
vuuden kanssa loivat 

kasvupohjan esi-
merkiksi Euroopan 
upeille tieteille ja 
taiteille.  Yhteis-
kunnassa ja kir-
kossa eletään nyt 
sen verran iso-
jen haasteiden 

keskellä, ettei meillä ole varaa antaa pelon piilottaa kykyjämme. 
Epävarmoina aikoina tarvitaan rohkeita ja ennakkoluulottomia 
kristittyjä, joilla on tarjottavana ideoita ja innovaatioita, vaikka 
keskeneräisiäkin. Arvostelemisen osaa kuka tahansa, mutta me 
opkolaiset haluamme olla positiivinen muutosvoima.

Kristillisen kirkon perustehtävänä on kuitenkin kaikessa 
yksinkertaisuudessaan opettaa koko Raamattua ja pitää esillä 
evankeliumia Jeesuksesta. Kun saamme kirkossa ankkuroida 
uskomme turvallisesti Raamatun sanaan, saamme siitä voimaa 
toimia kotona, koulussa ja kaikilla yhteiskunnan alueilla roh-
keasti, luovasti ja ratkaisukeskeisesti – Jumalan kunniaksi ja 
lähimmäisen parhaaksi. Tässä terveisiä siis myös kirkon päät-
täjille, jotka toivovat herätysliikkeiltä positiivisempaa asennet-
ta ainaisen arvostelun sijaan. Voitte vaikuttaa asiaan huoleh-
timalla siitä, että Raamattu ja tunnustus pysyvät lähtökohtina 
kaikessa, mitä kirkossa teemme.

Tämän Arkki-lehden teemana on Pyhä yksinkertaisuus. 
OPKOssa tämä merkitsee sitä, että haluamme jatkossakin kes-
kittyä yksinkertaisen evankeliumin julistamiseen kouluissa ja 
yliopistoilla, Raamatun opettamiseen ja nuorten kokonaisval-
taiseen tukemiseen.  Kiitos, että olet tässä työssä mukana kas-
vattamassa uutta sukupolvea.

Pääkirjoitus

P.S. Tämän Arkki-lehden mukana saat lehden tilausmaksulo-
makkeen. Jos haluat, voit tukea toimintaamme ja tätä julkaisua 
maksamalla vapaaehtoisen tilausmaksun. Se tulisi todella tarpee-
seen.
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P ääsen haastattelemaan omaa 
yritystä pyörittävää opiskelijaa 
vasta myöhään illalla. Edes pitkä 

työ- ja opiskelupäivä ei estä antamasta 
haastattelua.  Riikka-Liisa opiskelee täl-
lä hetkellä Kymenlaakson ammattikor-
keakoulussa kansainvälistä kauppaa ja 
markkinointia. Aikaisemmin Riikka-Lii-
sa opiskeli Lontoossa Euroopan suurim-
massa nykytanssin yliopistossa Laba-
nissa. Ammattitanssijaksi pääseminen 
sekä halu nähdä maailmaa veivät häntä 
tuolloin eteenpäin.

- Kun oli mahdollisuus päästä Lontoo-
seen, niin se oli sillä selvä.

Suomeen palattuaan Riikka-Liisa teki 
tanssinopettajan töitä, jolloin hänen pol-
vensa tulehtuivat.

- Silloin ajattelin, että minulla tulee 
olla toinen suunnitelma ja hain opiske-
lemaan toista tutkintoa.
Opiskellessa hän innostui yrittämisestä 
ja päätti pistää oman yrityksen pystyyn. 

Tanssikoulu Studio Dance Pit näki päi-
vänvalon yli kaksi vuotta sitten.

- Koen tämän olleen ihan Jumalan 
johdatusta. Nyt myös polvet ovat olleet 
paljon paremmat ja olen pystynyt opet-
tamaan.

Tanssikuviot ovat vieneet hänet mo-
niin paikkoihin. Alkuvuodesta 2012 hän 
oli tanssimassa Apulannan musiikkivi-
deolla ja uutena projektina hän on pian 
alkavan fittnessmallikisan koreografina 
ja casting-tuomarina. Hän tekee yhteis-
työtä muun muassa seurakuntien kans-
sa, joiden tilaisuuksissa hän on esiinty-
nyt.

Työtä arvojen kanssa
Riikka-Liisa on halunnut tuoda myös 
omia arvojaan mukaan työhönsä. Studio 
Dance Pit osallistuu tämän vuoden Kou-
volan taiteiden yöhön, jonka muotinäy-
tökseen on valittu tanssijoiden päälle 
kirpputorivaatteita.

- Ihmisillä on jokin kumma käsitys, 
että kirpputoritavarat eivät voisi olla 
muodikkaita. Siellähän on ihan uuttakin 
tavaraa, Riikka-Liisa toteaa.
Nykyaikana tehtaat syytävät markki-
noille uusia muotikuteita kovaa tahtia ja 
kaupat laittavat niitä kilpaa esille. Riik-
ka-Liisaa ei lämpene turhille ostoksille.

- Nykyään on kova kulutuskulttuuri. 
Nähdään joku hieno mainos ja käydään 
ostamassa vaate, jota ei kuitenkaan edes 
kotona pueta päälle. Vaate laitetaan kier-
toon hintalapun kanssa. Se kertoo vää-
rästä tavasta ostaa

Kestävät vihreät arvot ovat hänelle 
tärkeitä.

- Kotoa olen saanut kipinän ja sitten 
aikuisiällä itse ajatellut näitä asioita. 
Maapalloa ei enää olisi, jos kaikki ihmi-
set eläisivät näin tuhlailevasti kuin me 
täällä.
Riikka-Liisalla on useita kummilapsia 
kehitysmaista. Heiltä tulevia kirjeitä lu-
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kiessa on ymmärrys lisääntynyt.
- Tuntuu hirveän pahalta, että me ei ar-

vosteta sitä, mitä meillä on. Maailmassa 
on paljon lapsia, jotka olisivat tosi iloisia, 
jos saisivat edes meidän vanhat vaatteet 
käyttöönsä.
Myös tavaroiden paljoudella ja hyvin-
voinnilla on yhteys.

- Ihminen ei voi hyvin, jos keskittyy 
elämässään tavaran hankkimiseen.  Väit-
täisin niiden olevan onnellisempia, joilla 
on vähemmän, jos vain perusasiat ovat 
kunnossa. Toki tässä asiassa voi mennä 
äärimmäisyyksiin.  

Kestäviä valintoja
Miten luontoa arvostava ajat-
telu sitten näkyy käytännön 
valinnoissa?

- Ostan luomua ja pyrin 
välttämään muovipakkauk-
sia.  Ostan aina biohajoavia 
tuotteita, jos mahdollista sekä 
shoppailen kivoja vaatteita 
kirpputorilta, Riikka-Liisa listaa.

Vaikkei markkinatalous hehkutakkaan 
vihreitä arvoja, Riikka-Liisa ei koe pai-
netta elää niiden vastaisesti. Päinvastoin. 
Yhden ystävän hän on jo ”ahdistanut” 
kierrättämään metallin ja lasin, mikä on 
”ihan vähintä mitä suomalaisen ihmisen 
pitää tehdä. ”

- Kyllä ennemmin minä luon sitä pai-
netta muille kierrättämisen, Riikka-Liisa 
naurahtaa.  
Hän ajattelee kierrättämisen olevan 
”yleissivistystä”, joka ei vaadi mitään eri-
tyisaatetta.

- Ei sen pitäisi olla enää mitenkään 
vihreätä ajattelua, vaan jokaisen tulisi 
käsittää, että kyseessä on meidän yhtei-

nen maapallo! En koe eläväni mitään vi-
herpiipertäjän elämää. Mielestäni tämä 
on ihan vain tervettä järkeä, Riikka-Liisa 
lataa.

Kristitty = luonnonsuojelija?
Usein vaikuttaa siltä, että kristityt eivät 
jaksa kiinnostua luonnon suojelusta. Se 
tuntuu toissijaiselta asialta evankeliumin 
rinnalla. Luonnosta huolehtiminen kuu-
luu kuitenkin selkeästi Riikka-Liisan us-
kon arvoihin.

- Luonnolla ja luomakunnalla on arvo, 
jonka koen uskon kautta. Haluan säilyt-
tää ja ylläpitää sitä, mitä meille on tänne 
luotu. Lisäksi haluan antaa vanhat vaat-

teet esimerkiksi Fidalle 
kierrätykseen. Pienillä 
asioilla voimme tasata 
sitä, mitä meillä on.  

Riikka-Liisa Kuoppa 
löytää Jumalan käs-
kyistä selkeän lo-
giikan.

- Ihminen joka huolehtii muis-
ta, voi paremmin. Käskyt ovat 
järkeviä ohjeita, jotka koituvat 
meidän parhaaksi. Ketään ei 
lopulta tee onnelliseksi se, 
että törsää rahaa vaan itseen-
sä.  Antaminen tekee onnel-
liseksi ja se, että suojelee 
ja pyrkii eheyttämään sitä 
ympäristöä, jossa on. Ihan 
varmasti tulee parempi 
mieli, Riikka-Liisa kiteyt-
tää.

Teksti Ilkka Kontturi,
Kuvat Anna-Karoliina Pelto
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Riikka-liisan vinkit 
kierrätä jätteesi•	
älä ota aina uutta muovipussia kaupasta. •	
Maailmassa on ihan jo tarpeeksi muo-
vikasseja, joilla pärjättäisiin pari vuotta, 
vaikka yhtään uutta ei tehtäisi. ”Tää on aika 
helppo. Kukaan ei voi sanoa, ettei onnistu, 
ei pysty”
voit ostaa lähellä tuotettua lähiruokaa, •	
jolloin säästetään mm. ruoan kuljetuskus-
tannuksissa
voit poimia itse marjoja ja sieniä, ettei •	
keinotekoiseen viljelyyn mene niin paljon 
resursseja
laita oveen ”ei mainoksia” –lappu. Vähi-•	
tellen mainostajat huomaavat mainoksia 
jäävän käteen enemmän, jolloin niitä ei 
kannata tehdä niin paljon
voi shoppailla kirppiksellä•	
irrota laturit seinästä, kun et lataa mitään •	
ja sammuta valot pois huoneista, joissa et 
oleskele
älä osta uusia kirjoja, käytä kirjastoa•	
vuokraa DVD-elokuvat ostamisen sijasta•	
käytä julkisia kulkuneuvoja•	

Johtajia valmentavan Global Leadership Summit 
-konferenssin ohjausryhmässä käsiteltiin ympä-
ristöasioita. Fortumin liiketoimintaprosessien 
kehitysjohtaja Jouni Keronen piti alustuksen 
maapallon tilasta. Keronen oli huolissaan 
luontomme tilasta sekä miksi herätyskristityt 
eivät suhtaudu riittävän vakavasti luomis-
kertomuksessa saatuun käskyyn viljellä ja 
varjella. Pyynnöstä saimme alustuksen Arkin 
lukijoille. 

Keronen kommentoi aihetta: 

”Useat meistä eivät ymmärrä hyvin 
ilmaston muutosta ja sen seurannais-
vaikutuksia. Tilanne on vakava, mutta ei 
toivoton. Tarvitsemme kuitenkin useita, 
laajoja toimenpiteitä, jotta pahimmil-
ta seurauksilta vältyttäisiin. Tämä on 
ihmiskunnan suurin haaste. On tärkeätä, 
että kannamme vastuumme ja pyrimme 
kaikin tavoin ratkaisemaan ongelman, 

emmekä siirrä sitä seuraaville sukupolville. Mitä pidempään 
menee ennen kuin saamme kelkan 
käännettyä, ongelmat kasvavat ja 
ratkaisut tulevat huomattavaksi 
vaikeammaksi ja kalliimmaksi.”

Voit lukea alustuksen pdf-muodossa 
skannaamalla QR-koodin älypuheli-
mellasi tai käyttää internetosoitetta: 
http://www.opko.fi/arkki

http://wwf.panda.org/about_
our_earth/all_publications/
living_planet_report/
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Katso WWF:n julkaisema Living Planet Report 2012, jota Jouni 
Kerosen esityksessä on lainattu. Living Planet Report on maa-
ilman johtava tieteelliseen tietoon perustuva julkaisu koskien 
maapallomme tilaa.
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Raamattuopetus

L ähes jokainen suomalainen osaa 
suvivirren ja monet osaavat sanoit-
taa kristinuskon perussanoman 

sitä heiltä kysyttäessä. Elämme kuitenkin 
uutta aikaa, jossa uudet sukupolvet alka-
neet etsiä elämyksiä muista uskonnoista 
ja uushenkisyydestä. Myös kasvava mo-
nikulttuurisuus haastaa kristinuskon ja 
usein jopa kristillisiäkin lehtiä luetta-
essa tuntuu, että kristillinen sanoma on 
piilotettu rivien väliin tai typistetty pie-
neksi kolumniksi sivun nurkkaan. Herää 
kysymys: mikä on se sanoma, jota Jeesus 
käski seuraajiensa levittää Jerusalemista 
maan ääriin? Onko kristillisellä kirkolla 
tulevaisuutta? 
 
Miksi sanoma Jeesuksesta 
on merkittävä?
Jeesus herätti toiminnallaan paljon hälyä 
ja kysymyksiä. Tämä nuori mies Nasa-
retista alkoi julistaa sanomaa taivasten 
valtakunnasta ja kääntymyksestä (Matt. 

4:17). Hänen puhui mm. lähimmäisen 
rakastamisesta (Mark. 12:31), taivasten 
valtakunnasta (Matt. 13:1-) mutta suu-
rimman hämmennyksen tuottivat Jeesuk-
sen tekemät lukuisat 
ihmeteot (Matt. 9: 1-6). 
Jeesus myös usein vih-
jasi opetuksissaan ole-
vansa se, jolla on valta 
antaa syntejä anteek-
si (Luuk 5:21–25), ja 
kuulijat tiesivät tämän 
hallintavallan olevan 
vain itse Jumalalla. Jee-
sus siis julisti olevansa 
Jumala. Jeesus opetti 
useissa kaupungeissa 
ja vietti aikaa opetuslapsiensa kanssa 
noin kolmen vuoden ajan. Seuraajiensa 
hämmästykseksi hänet pian vangittiin 
(Matt. 26: 47-56) ja lopulta surmattiin 
ristin puulle (Matt. 27: 50). Jeesus antoi 
opetuksillaan toivoa tuhansille ja yhtäk-

kiä hän oli poissa. Hänen seuraajiensa 
parissa vallitsi pelko ja epävarmuus.

Pian tapahtui jotain täysin odotta-
matonta. Jeesuksen haudalle menneet 

naiset löysivät haudan 
tyhjänä (Luuk. 24: 1-8). 
Pian Jeesus alkoi ilmes-
tyä opetuslapsille (Luuk. 
24: 36-43). Emmauksen 
tiellä Jeesus muistutti 
kertoneensa näin käyvän 
(Luuk. 24: 13-33). Vaik-
ka Jeesus oli etukäteen 
ilmoittanut opetuslap-
sille kuolemansa ja ylös-
nousemuksensa (Mark. 
8: 31), eivät he olleet Jee-

suksen sanoja ymmärtäneet. Ylösnouse-
mus oli heille yllätys. 

Jeesuksen voitto kuolemasta vahvistaa 
hänen opetuksesta. Jeesus oli todella-
kin se, joka hän väitti olevansa. Hän oli 
Jumalan poika, joka tuli valmistamaan 

Ku
va

: S
xc

/B
ra

nd
i F

itz
ge

ra
ld

AIKAMME ON MONIKULTTUURINEN. NÄEMME KATUKUVASSA IHMISIÄ, JOIDEN VOI-
SI PUKEUTUMISEN PERUSTEELLA PÄÄTELLÄ OLEVAN ERI USKONTOJEN EDUSTAJIA. 
SUOMALAISILLE TUTTU KRISTILLISYYS NÄKYY KATUKUVASSA KIRKKOJEN TORNEINA 
JA KENTIES YHTEISVASTUU-LIPASKERÄÄJINÄ. KRISTILLISYYS ON OSA SUOMALAISTA 
ELÄMÄNMUOTOA, MUTTA JÄÄ USEIN HENKILÖKOHTAISEKSI VAKAUMUKSEKSI, JOSTA 
KESKUSTELEMINEN SAATTAA TUNTUA VIERAALTA. 
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kuten, ”se, jolle valta on annettu, ei niin 
kuin lainopettajat” (Matt. 7:29). Hänen 
puheensa eivät kuulostaneet tasapai-
noisilta, ellei hän ole se joka hän väitti 
olevansa! Hänen opetuksiensa ja käytök-
sensä, jonka suhteessa ei ole ristiriitaa, 
puhuvat hänen jumaluutensa puolesta. 
Lisäksi ylösnousemus laittoi viimeisen 
naulan arkkuun toisille teille Jumalan 
luo (Matt. 28:6).  

Ainutlaatuinen Jeesus
Kristinuskon sanoma on siis ainutlaa-
tuinen, jota ei voi laittaa rinnakkain 
muiden uskontojen kanssa. Sanoma on 
hyvin yksinkertainen. Jeesus kuoli mei-
dän syntiemme tähden, jotta meillä olisi 
rauha Jumalan kanssa (Joh. 3:16). Jeesus 
opetti myös suuresta Jumalan rakkau-
desta (Joh. 15:9), joka muuttaa maail-
man sydän kerrallaan. Tämä on se suuri 
muutosvoima, joka voi sytyttää myös jo-
kaisen mökkinsä nurkkaan jumiutuneen 
suomalaisen.  Kristinuskon sanoma tar-
vitsee käsiä ja jalkoja. Onneksi nykyään 
myös Suomi on osa globaalia maailmaa, 
jonka uusi sukupolvi elää osana tätä kan-
sainvälistä todellisuutta ja tiedostaa mitä 
maailmalla tapahtuu.

Mitä siis pitäisi tapahtua, jotta kris-
tinusko päivittyisi nykyihmiselle ym-
märrettävään muotoon? Kesarean piis-
pa Eusebios on tallettanut kuvauksen 
kristittyjen toiminnasta 300-luvun alun 
Roomassa ruton ja nälän hädän keskel-
lä: ”Aamusta iltaan he jatkuvasti olivat 
hoitamassa kuolevia - tuhansittain oli 
sellaisia, joista ei kukaan pitänyt huol-
ta - , ja hautaamassa. Toiset keräsivät 
koko kaupungista nälän vaivaaman jou-
kon yhteen paikkaan ja jakelivat leipää 
kaikille.” (Kirkkohistoria IX 8.) Meille on 

säilynyt myös kuvaus siitä miten kris-
tityt keräsivät roomalaisten hylkäämiä 
ei-toivottuja lapsia kadulta huomaansa. 
Nämä kuvaukset vuosisatojen takaa ovat 
jääneet elämään merkkeinä kristittyjen 
poikkeuksellisesta käytöksestä vallitse-
van kulttuurin keskellä. Yhä tänäänkin 
evankeliumi leviää siellä, missä kristityt 
kiinnittävät katseensa Jeesukseen, pal-
velevat toisia ja julistavat sanomaa ylös-
nousseesta Jeesuksesta. 

Ole liikkeellä
Evankeliumin levittäminen on yhteis-
hanke, johon varsinkin länsimaisilla 
kristityillä varaa. Oudolta tuntuu, miten 
köyhistä oloista Afrikasta lähetetään 
jo Eurooppaan lähetystyöntekijöitä, 
kun ovat kuulemma meistä huolissaan.  
Meillä länsimaisilla kristityillä on kaikki 
mahdollisuudet lähteä liikkeelle, käyttää 
osaamistamme, varojamme, aikaamme 
(jota on keskimäärin enemmän, kuin 
agraariyhteiskunnan asukkailla kehitys-
maissa) ja toteuttaa Jeesuksen käskyä 
viedä hänestä kertovaa sanomaa.  

Mitä sitten liikkeelle lähteminen voisi 
tarkoittaa? Aikoinaan Jeesus lähetti ope-
tuslapset maan ääriin saakka. Nykyään 
on helppo mennä maan ääriin. Ainakin 
virtuaalisesti. Vaikeampaa on elää kris-
tittynä omassa lähipiirissä, omassa kau-
pungissa, missä kaikki tuntevat. Missä 
kuljetit, mitä teetkin, voit tehdä tekoja 
Jumalan kunniaksi ja tilaisuuden tullessa 
kommunikoida myös sanallisesti.

Ja muista, et ole yksin (Matt. 28:20). 

Ilkka Kontturi
vs. tiedottaja

ihmisille tien Isän Jumalan yhteyteen. 
Jeesuksen ylösnousemuksesta häm-
mästyneenä ja rohkaistuneena lähtivät 
opetuslapset liikkeelle. Pyhän Hengen 
vaikutuksesta he saivat voiman todistaa 
Jeesuksesta hänen käskynsä mukaisesti 
(Apt. 1:8). Sanoma Jumalan pojasta alkoi 
levitä ensin ympäri Välimeren seutua ja 
tähän päivään mennessä se on saapunut 
lähes jokaiseen maailman kolkkaan.

Kaikki tiet vievät  
saman Jumalan luo?
Nykyään usein kuulee kaikkien uskonto-
jen vievän samaan päämäärään, saman 
Jumalan luo. Modernin yhteiskunnan in-
formaatiotulva sulattaa varmasti jokai-
selle sopivan uskontopaketin, joka tun-
tuu kulloinkin sopivalta. Jos Jumalan luo 
on monia teitä, ei kristinuskon sanoma 
ole niin tärkeä. Jokainen voi löytää tien 
Jumalan luo valitsemalla sopivia palasia 
kustakin uskonnosta. On tärkeätä huo-
mata tämän opetuksen olevan suuressa 
ristiriidassa Jeesuksen opetuksen kans-
sa itsestänsä. Hän väittää olevansa ainut 
tie Jumalan luo: ”Minä olen tie, totuus ja 
elämä. Ei kukaan pääse Isän luo muuten 
kuin minun kauttani.” (Joh. 14:6).

Jeesuksen opetukset pakottavat otta-
maan kantaa.  Hän nimittäin opetti voi-
vansa antaa syntejä anteeksi ja puhui 
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PääkirjoitusOPKO News

S uomen Ev.lut Opiskelija- ja Koululaislähetyksen ni-
messä on sana ”lähetys”. OPKO on siis lähetysjärjestö, 
joka toimii opiskelijoiden maailmassa. Lähetystyötä teh-

dään palvelemalla ja kertomalla evankeliumia ihmisten keskellä. 

Tampereen yliopistolla, keskellä OPKOn lähetyskenttää, on Tai-
vaankansi-niminen kappeli. Miten Taivaankansi voisi toimia 
työkaluna lähetystehtävässä. Mikä vetää opiskelijoita puoleensa? 
Hmm... No tietenkin ilmainen kahvi! Perustetaan siis kahvila. Täl-
laisista pohdinnoista sai alkunsa Cafe Taivaankansi.

Ensiksi juodaan kahvit, jonka jälkeen on kappelissa puolen tunnin 
rukoushetki. Kahvilassa on käynyt kevään aikana noin 10 ihmistä 
päivässä. Mukana on aina vakiokävijöitä, mutta lähes joka päivä 
kahvilalle löytää myös joku uusi ihminen. Valtaosa kävijöistä on ol-

lut kristittyjä, mutta myös muita on kahville uskaltautunut. Kahvi-
pöydässä keskustellaan yleensä arkeen, opiskeluun ja hengellisyy-
teen liittyvistä asioista.

Unelmana on kehittää Taivaankansi-kappelista kaikille avointa koh-
taamispaikkaa, johon opiskelijat voivat tulla kohtaamaan toinen toi-
siaan ja Jumalaa. Cafe Taivaankansi on avaus tälle unelmalle. 

Kevään aikana kappelilla on alkanut kokoontua viikoittain opis-
kelijoiden aloitteesta sekä englanninkielinen että suomenkieli-
nen raamattupiiri. Näin unelma on alkanut pikkuhiljaa toteutua. 
Tarkoituksena on kehittää toimintaa niin, että myös yhä useam-
mat ei-kristityt löytäisivät toimintaan mukaan ja sitä kautta myös 
Jeesuksen elämäänsä. 

Topi Viitasalo,
Tampereen koululais- 
ja opiskelijatyöntekijäTammikuusta lähtien kappelilla 

on ollut tarjolla kahvia, teetä ja 
muita herkkuja kaksi kertaa vii-
kossa tiistaisin ja torstaisin klo 
13.30-14.30.
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Tampereen työn kannatusrenkaaseen 
on liittynyt uusia jäseniä ja kannatus on 
hieman kasvanut. Tämä on mahdollistanut 
Tampereen työntekijän Topi Viitasalon 
työsuhteen prosenttien korotuksen kuu-
destakymmenestä kahdeksaankymme-
neen prosenttiin.

Osa-aikaisille työntekijöille pyritään 
löytämään mahdollisimman täysiaikaisia 
työsuhteita joko kannatuksen nousun 
myötä tai yhdistämällä eri paikkakuntien 
työtä tai opiskelija- ja koululaistyötä. 

Jarkko Jokimiehen työsuhde joh-
tavana opiskelijatyöntekijänä ja Enä-
Sepän johtajana on päättynyt koeajalla 
31.3.2013.

Savonlinnan opiskelijatyöntekijä Tero 
Mikkonen on päättänyt työnsä 28.2.2013, 
mutta jatkaa Savonlinnan opiskelijatyön 
yhteyshenkilönä. Mikkonen teki työtä 20 
prosentin osuudella. 

Työntekijäuutisia

Koululaistiimi on lukuvuoden mittainen missionaalinen tutki-
musmatka 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 työnte-
kijöiden ohjauksessa. Tiimissä korostetaan tekemällä oppimista eli saatua 
tietoa sovelletaan käytäntöön jatkuvasti. Tiimi tarjoaa mahdollisuuden 
osallistua kansainväliseen aktioon. 

suomen Ev.lut. Opiskelija- ja koululaislähetys ry etsii osa-
aikaista Missionaalisen koululaistiimi -linjan koordinaattoria 
1.9.2013 - 31.5.2014 väliselle ajalle. 

Toimenkuvana on koululaistiimilinjan kokonaisuuden koordinointi. Toimi-
paikkana on Perheniemen evankelinen opisto Iitissä. Koordinaattorin 
työosuus määräytyy linjan osallistujamäärän mukaan. Tavoitteena on 
tarjota koordinaattorille 40% työosuus. Hakuaika linjalle päättyy 12.7.2013, 
jolloin lopullinen osallistujamäärä selviää.

Tehtävässä tarvitaan sitoutumista OPKOn työnäkyyn, nuorisokompetenssia, 
kykyä toimia tiimissä, opetuslapseuttamis- ja evankelioimisnäkyä ja ryhmän 
ohjaustaitoja. Työ toteutuu OPKOn koululaistyön yhteydessä ja alaisuudes-
sa.

Vapaamuotoiset hakemukset, joiden tulee sisältää hakijan CV ja näkemys 
koululaistiimilinjan mahdollisuuksista ja haasteista ja omasta roolista linjan 
koordinaattorina, tulee toimittaa 10.5.2013 mennessä os. OPKO Hämeen-
tie	155	A9,	00560	Helsinki	tai	olli.lehmonen@opko.fi.	Kuoreen	tai	otsikoksi	
tulee merkitä ”Missionaalisen koululaistiimi -linjan koordinaattori”.

Lisätietoja antaa johtava koululais- ja nuorisotyöntekijä Olli Lehmonen, 
p. 040 4163714

Linja alkaa 2.9.2013 ja päättyy 16.5.2014. 

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

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

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. Ruttureppuleiri, Enä-Seppä
1.-5.7. Avioliittoleiri, Karkku
17.-21.7. Kesäleiri, Valkeala
1.9. Valtakunnallinen ystäväpyhä, Helsinki
13.-15.9. Ruttureppuleiri, Enä-Seppä

Lisätiedot www..opko.fi

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislä-
hetys ry:n liittokokous ke 29.5.2013 klo 
18.30 os. Hämeentie 155 A 9, Helsinki. 
Käsitellään liittokokouksesta siirretyt asiat. 
Liittokokous

OPKOn jäsenkokous

Tulevia tapahtumia

Oletko etsimämme henkilö?
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OPKO News

Lähde Mission-Net -konrenssiin!

Mission-Net -konferenssi järjestetään 
joka toinen vuosi Euroopassa. Se on ainoa 
Euroopan laajuinen lähetyskonferenssi 
nuorille (16-30v.). Mission-Net -iskulau-
seemme on toimeksiantomme: Muutta-
massa maailmaamme!

Kristittyinä haluamme tuoda esille Juma-
lan muuttavaa voimaa yhteiskunnassa 
olemalla uskottava todistus sekä julkisessa 
että yksityisessä elämässämme. Maail-
mamme on yhteinen, joten pointti on teh-
dä tämä yhdessä. Kun toimimme yhdessä, 
näytämme maailmalle esimerkin Kristuk-
sen ruumiin ykseydestä. Kaikki alkaa siellä, 
missä asumme, mutta lähetyskeskeinen 
elämäntapa jatkuu omaa asuinaluettam-
me, maatamme ja maanosaamme pidem-
mälle aina maailman ääriin asti.

Järjestämme Suomesta retken 
Mission-Net konferenssiin!

Lisätietoja: 
Topi Viitasalolta, p. 044 776 0008, 
s-posti:	topi.viitasalo@opko.fi	
tai	www.opko.fi

Ilmoittautudu 15.9. mennessä! 

Tapahtuman sivut: www.mission-net.org

Matkan järjestää: Suomen Ev.lut. Opiske-
lija- ja koululaislähetys (OPKO), Lahden 
seurakuntayhtymä ja Suomen Ev.lut. kan-
sanlähetys (SEKL).

Teologinen linja 2013–2014
Tule opiskelemaan Raama�uopistolle teologiaa. Saat vahvan teologisen 
sivistyksen ja hengelliseen työhön tarvi�avia valmiuksia –  ja toki myös  
innostavan opiskeluympäristön hyvässä seurassa. Mahdollisuus perusopin-
tojen ja kieliopintojen suori�amiseen avoimen yliopiston opintoina. Kolme 
tapaa opiskella: kansanopisto-, monimuoto- tai verkko-opinnot. Vastaava 
ope�aja Veli-Ma�i Kujala. HAE NYT!
www.sro.fi/teologinenlinja
Suomen Raama�uopisto, Helsingintie 10, 02700 Kauniainen,  
p. 09 5123 910, info@sro.fi, www.sro.fi

Irrottaudu hetkeksi arjesta ja tule 
mukaan Ora & Labora- viikon-
loppuun pe-su 17.-19.5. Enä-
Seppään Vihdin Ojakkalaan 
(Enätie 45).

Ora & Labora on nimensä mukai-
sesti rukouksen ja työn viikonlop-
pu. Aikaa on varattu niin yhteiselle 
rukoukselle, laululle ja Sanan kuu-
lemiselle kuin erilaisille talkootöille. 
Viikonloppu tarjoaa eri-ikäisille 
mahdollisuuden tutustua toisiinsa 
yhteisen tekemisen kautta ja myös 
levätä Herran kasvojen edessä 
työnteon lomassa.

Viikonloppua emännöi Marjukka 
Korri ja hartaudellisista osuuksista 
vastaa Soili Haverinen.
Osallistumismaksu: ilmainen

Ilmoittautuminen: 8.5. mennessä 
sähköpostitse:  ena-seppa@opko.fi  
tai puhelimitse 050 468 7501.

Enä-Seppään pääsee reittibussilla 
Kampista. Pysäkin nimi: Enä-Seppä.

Lisätietoja: 
http://www.opko.fi/oraetlabora 
 
Tapaamisiin Enä-Sepässä! 
 

Ora&Labora Enä-Sepässä 17.-19.5.2013
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Tarjoamme eri alojen ammattilaisille haasteita lähetystyön ja kehitys-
yhteistyön tehtävissä sekä Aasiassa että itäisessä Afrikassa.  
Haemme jatkuvasti ammatti-ihmisiä muun muassa neljässä maassa 
toteutettaviin kehitysyhteistyöhankkeisiimme. 
Kylväjän kutsumuksena on mennä sinne, missä on vähän 

tai ei lainkaan kristittyjä tai kirkkoja. Teemme työtä kokonaisvaltaisen lähetysnäkemyksen 
perustalta. 
Kylväjä kouluttaa ulkomaiseen työhön lähetettävät työntekijät lähetyskurssilla. Seuraava lähetys-
kurssi pidetään tammi-kesäkuussa 2014 Kauniaisissa. Lisää tietoa Kylväjän työtehtävistä saa Kyl-
väjän kotisivulta. Tarkempaa tietoa koulutukseen hakeutumisesta ja mahdollisista työtehtävistä: 
hallintosihteeri leena.luhtala@kylvaja.�, puh. (09) 2532 5432 ja koulutuspäällikkö pentti.marttila@
kylvaja.�, puh. 045 6350 934.

Do something meaningful with your professional skills

Untitled-1   1 25.3.2013   17:07:24

Tule mukaan Tanskaan NOSA (Nordic 
Student Alliance) -konferenssiin 
lokakuussa. Konferenssiin odotetaan 
osallistujia ainakin Suomesta, Ruot-
sista, Norjasta, Islannista, Färsaarilta, 
Tanskasta ja Latviasta.

Puhujina: Andrew Page (kuvassa), 
Bodil Skjøtt, Jens Bruun Kofoed, 
Iver Larsen.

Konferenssin teemana on Living Bible (Elävä Raamattu). Ai-
heina ovat mm. Raamatun kääntäminen, Vanhan Testamentin 
luotettavuus ja erikoisuutena Markus draama! 

Hinta: 450 DKK (n. 60 euroa) + matkat.

Ilmoittaudu viimeistään 15.9. Linus Stråhlmanille: 
linus.strahlman@studentmissionen.fi

Lue lisää: 
kfs.dk/NOSA2013
www.facebook.com/NordicStudentAlliance

POHJOisMainEn OPiskEliJakOnFEREnssi 
nOsa tanskassa  17.-20.10.13

Aiheina mm. elämänhistoria, seksuaalisuus, sitoutuminen,  
tunteet ja tarpeet - sittenkin yhdessä!

Luennoitsijoina mm. Hanna Ranssi-Matikainen, Liisa ja 
Juha  Välilä, Seija Leppänen, Danielle ja Jussi Miettinen.
Lapsille samaan aikaan omaa ohjelmaa ja hoitoa eri ikä-
ryhmittäin.  Majoitus kansanopistolla. Omat liinavaatteet ja 
pyyhkeet mukaan.

Hinta täysihoidolla:	585/pari
Lapset: yli 11 v. 185e; 5-10 v. 150e; alle 5 v. 60e. 

Tiedustelut: Ari Malmi, p. 0500 258 813 tai ari.malmi@
sekl.fi.	Ilmoittautumiset:	toimisto@keokarkku.fi	
tai Ari Malmi. 

Järj. OPKO ja Varsinais-Suomen Kansanlähetys

viiMEistä kERtaa naiMisissa  
- aviOliittOlEiRi kaRkun EvankElisElla 
OPistOlla 1.-5.7.2013

kylväJän kEsäPäivät 

Lähetyksen kesäpäivät Suomen 
Raamattuopistolla Kauniaisissa 
14.-16.6. 

Lue lisää: kesapaivat.blogspot.fi

Järj. Kylväjä, SRO ja OPKO
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Poimintoja viime kuukausilta

A lex McLellan on skotlantilainen 
uskonnonfilosofi, apologeetta ja 
Reason Why -järjestön perustaja. 

Matti Myllykoski on Uuden Testamen-
tin eksegetiikan dosentti ja pastori. Hän 
on tullut tunnetuksi mm. väitöskirjansa 
kansantajuistetussa versiossa ”Jeesuksen 
viimeiset päivät” esittämästään kannas-
ta, jonka mukaan Jeesus heitettiin luul-
tavimmin joukkohautaan kalliohautaan 
hautaamisen sijasta.

Nousiko Jeesus kuolleista?
McLellan esittää avauspuheenvuoros-
saan ylösnousemuksen olevan järke-
vin ja uskottavin selitys pohtiessamme 
pääsiäisen tapahtumia. Näkemyksensä 
McLellan perustaa useimpien tutkijoi-
den hyväksymään neljään väittämään: 
1) Jeesus haudattiin 2) hauta oli tyhjä 
3) opetuslapset tulkitsivat nähneensä 
Jeesuksen hänen kuolemansa jälkeen 4) 
opetuslapset uskoivat Jeesuksen ylös-
nousseen. Näiden väittämien valossa 
McLellan kysyy mikä erilaisista selitys-
malleista on uskottavin.  McLellanin mu-
kaan on uskottavinta hyväksyä Jeesuk-
sen todella nousseen kuolleista.

– On enemmän kuin järkevää uskoa 
Jeesuksen Kristuksen ylösnousemuk-
seen.

Myllykoski on monessa suhteessa sa-
maa mieltä. Hän kuitenkin painottaa 
ylösnousemuksen uskottavuuden olevan 
monessa suhteessa toissijaista. Hänen 

mukaansa tieteelliset selitykset pyrkivät 
aina jonkinlaiseen varmuuteen. Uskossa 
taas on kysymys vastauksista ihmisen 
syvimpiin kaipauksiin ja tältä pohjalta 
uskon älyllinen todistelu on enemmän 
tai vähemmän merkityksetöntä. Esi-
merkiksi monet ovat kasvaneet uskoon 
kokiessaan kristittyjen vanhempiensa 
rakkauden. Myllykosken mukaan ylös-
nousemusta ei tulisi tarkastella yksittäi-
senä tapahtumana, vaan uskossa on aina 
kysymys kokonaisuudesta ja siitä, mikä 
merkitys ylösnousemukselle annetaan.  
Näin ollen kristinuskoon uskotaan koko-
naisuutena, jossa älyllisellä pohdinnalla 
tai totuuskysymyksillä on vain margi-
naalinen merkitys. Olennaista on tietää 
pelastuvansa ja vasta sitten hakea tälle 
uskolle jonkinlaista pohjaa.

– Uskossa ei ole kysymys todisteista, 
vaan merkityksestä, Myllykoski sanoo.
McLellan kiinnittää huomiota siihen, 
ettei järkeä ja merkitystä tulisi erottaa 

ON MYÖHÄINEN TORSTAI-ILTA-
PÄIVÄ 18.4. HELSINgIN YLIOPIS-
TON PÄÄRAKENNUKSEN SALISSA 
12. NOIN YHDEKSÄNKYMMENTÄ 
HENKILÖÄ ON PAKKAUTUNUT 
VERITAS-fORUMIIN  KUULEMAAN 
KESKUSTELUA AIHEESTA ”ONKO 
YLÖSNOUSEMUKSESSA JÄRKEÄ? 
– KAKSI NÄKÖKULMAA”.  PUHU-
JINA TOIMIVAT ALEx McLELLAN 
JA MATTI MYLLYKOSKI.

Kuvassa: Alex McLellan (vas.), 
moderaattori Roje Kojonen ja 
Matti Myllykoski.



toisistaan; on kysymys näiden kahden 
yhdistymisestä. Kokemukset ja merkitys 
ovat tärkeitä, mutta usko vaatii kohteen-
sa olevan todellinen. Ihmisellä voi olla 
monenlaisia kokemuksia tai tunteita, 
mutta jos ne eivät ole yhdistyneet johon-
kin todelliseen, ne ovat monella tavoin 
merkityksettömiä.

Myllykosken mukaan usko tulee ensin 
ja sille etsitään perusteita vasta myöhem-
min, jos tarvetta on. McLellanin mukaan 
ihmisellä voi tietenkin olla monenlaisia 
syitä hyväksyä kristinusko. Kuitenkin 
uskon perusteleminen tapahtuu hänen 
mukaansa aina uskoon tultaessa ja siinä 
pysyttäessä. Esimerkiksi uskonnollinen 
kokemus on jonkinlainen peruste, vaik-
ka se ei olisikaan muille kovin vakuutta-
va. Uskoon kuuluu tietty pyrkimys sen 
perustelemiseen ja näiden perusteiden 
joukossa on sijaa myös älyllisille argu-
menteille, McLellan toteaa.

Usko ja syyt uskoa
Kysyttäessä uskooko Myllykoski Jumalan 
olemassaoloon hän vastaa: ”Kyllä uskon 
Jumalaan, mutta kysymys Hänen ole-
massaolostaan on ongelma”. Myllykos-
ki uskoo hyvin intiimiin kohtaamiseen 
Jumalan kanssa tavalla, joka on riisuttu 
kaikista valtapeleistä.  Tämän intiimin 
kohtaamisen luonne jää kuitenkin paljol-
ti mysteeriksi.

Missä määrin kristitty voi ymmärtää 
omaa uskoaan ja missä määrin vaikeat 
kysymykset voi jättää Jumalan kaikkival-
tiuden haltuun? McLellan ajattelee oman 
tehtävänsä olevan hyvien syiden esittä-
minen uskoa kristinuskon todellisuu-
teen. Hänen mukaan yksilön subjektiivi-
sella uskolla on todellinen objektiivinen 
kohde. Uskon voi McLellanin mukaan 
nähdä eräänlaisena palapelinä. Tässä 
palapelissä voidaan nähdä sen esittämä 
kuva, ennen kuin kaikki palat ovat pai-
kallaan. Mikä määrä paloja riittää uskon 
palapelin ymmärtämiseen riippuu ihmi-
sestä. Kaikessa tässä vaikuttaa myös sy-
vempi yliluonnollinen dynamiikka, jossa 
ei ole kysymys vain ihmisten vakuutta-
misesta, vaan Jumalasta joka toimii kaik-
kivaltiaana.

Kaikkia elämäsi palapelin paloja et 
tämän elämän aikana ehdi löytää. 
Mutta kun löydät riittävän monta 

oikeaa palaa, ymmärrät kokonaiskuvan. 
Siksi on tärkeää jatkaa etsimistä, huhti-
kuussa Suomessa vieraillut apologi Alex 
McLellan rohkaisee.

Skotlantilaissyntyinen Alex McLellan 
on perustanut apologiaan keskittyvän 
järjestön Reason Why. Se keskittyy 
apologiaan, Raamatun opettamiseen ja 
hyvän uutisen kertomiseen Jeesuksesta 
Kristuksesta. Järjestö haluaa vahvistaa 
kristittyjä ja olla vuorovaikutuksessa nii-
den kanssa, jotka ovat etsivät vastauk-
sia. 

- Kun olen vuosien varrella saanut 
oppia Jumalan sanaa, olen alkanut ym-
märtää enemmän itseäni, toisia ja tätä 
maailmaa. Kristillinen maailmankatso-
mus ja Jumalan sana ovat yhteneviä to-
dellisuuden kanssa. Reason Why on kut-
sumukseni ja intohimoni, Alex McLellan 
kertoo.
McLellan kiertää pitämässä seminaareja 
ympäri maailmaa ja kohtaa eri kulttuuri-
en opiskelijoita. Kulttuurista huolimatta 
esiin nousevat kysymykset ovat hyvin 
samanlaisia.

- Eksistentiaaliset kysymykset elämän 
tarkoituksesta, ihmisen arvosta ja tule-
vaisuudesta ovat ympäri maailmaa opis-
kelijoiden mielessä, Mclellan listaa.

Kokonaiskuva riittää
Vuonna 2012 julkaistiin Alexin ensim-
mäinen kirja: ”A Jigsaw Guide to Making 
Sense of the World”. Kirja kertoo totuu-
den etsimisestä ja sen jakamisesta. Jos-
kus voi tuntua, että elämä on kuin särky-
nyt palapeli, joka on hajalla ympäriinsä. 

Ihmiset raapivat päätänsä hämmenty-
neinä ja ajattelevat, etteivät koskaan tule 
löytämään vastauksia elämän kaikkiin 
vaikeisiin kysymyksiin. Mitä hyötyä tuol-
loin on edes etsiä vastauksia?
Alex haluaa rohkaista opiskelijoita jatka-
maan kysymysten esittämistä.

- Ymmärrän, että elämä näyttää rik-
kinäiseltä eikä kaikkia palapelin palasia 
voi löytää. Ei kuitenkaan haittaa, vaik-
ka et löytäisi jokaista palaa. Riittää että 
löydät niitä tarpeeksi, jotta voit nähdä 
kokonaiskuvan. Kun saamme tarpeeksi 
palasia paikoilleen, kuva on yhtenevä 
kristillisen maailmankuvan ja Raamatun 
ilmoituksen kanssa. 
Kiertäessään eri maissa, Alex McLellan 
on nähnyt opiskelijoiden löytävän uskoa 
Jumalaan. 

- Meidät on kutsuttu kertomaan mitä 
me uskomme, miksi me uskomme ja te-
kemään tätä rakkaudella ja kunnioituk-
sella. Voimme luottaa, että Jumala toimii 
meidän kauttamme. Mikä ilo onkaan 
olla Jumalan viestinviejä.  

Salaatteja ja saunaa
Alex on nauttinut ajastaan Suomessa.

- Rakastan suomalaisia salaatteja! 
Täällä on parhaat salaatit, joita olen kos-
kaan syönyt. Minua varmaan luullaan 
hulluksi, kun otan kuvia salaattiannok-
sista ravintoloissa, Alex nauraa. 
Alex McLellan on kokenut suomalaiset 
ihmiset lämpiminä. Hänellä on opetta-
misen lisäksi pari muutakin suunnitel-
maa Suomen vierailulleen. 

- Minun täytyy maistaa poroa ja käydä 
saunassa.

Ilkka Kontturi

kuka?
Skotlantilaissyntyinen Alex McLellan on opiskellut teologiaa 
ja	filosofiaa	Kaliforniassa	Biola-yliopistossa	mm.	professori	
William Lane Craigin oppilaana.  Vuonna 2005 McLellan 
perusti Skotlannissa Reason Why -järjestön ja vuonna 2011 
Reason Why Internationalin San Diegossa Kaliforniassa. Mc-
Lellanilla on vaimo ja kaksi lasta.

Teksi Tomi Koho
Kuvat Ilkka Kontturi
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Oulun Välkkylässä soiteltiin ovikello-
ja boksiaktion merkeissä viime maa-
liskuussa. Opiskelija-asuntojen ovilla 
tehtiin mielipidetiedustelua hengelli-
sistä ja elämänkatsomuksellisista asi-
oista. Kyselyssä kysyttiin mm. elämän 
tarkoitusta, uskoa kuoleman jälkei-
seen elämään, Jumalan ja absoluutti-
sen oikean tai väärän olemassaoloa. 
Kyselyyn vastanneilla oli myös mah-
dollisuus halutessaan kuulla aktiolais-
ten ajatuksia siitä, miksi he uskovat 
Jeesukseen tai mitä usko Jeesukseen 
heille merkitsee.
Boksiaktiota	 tekemässä	oli	 yhteensä	

noin viitisentoista henkilöä. Kunakin 
iltana osa aktiolaisista lähti oville teke-
mään kyselyä, ja osa jäi ”tukikohtaan” 
halutessaan rukoilemaan aktion ja mui-
denkin asioiden puolesta sekä viettä-
mään aikaa yhdessä.
Boksiaktiolaiset	kokivat,	että	heidät	

otettiin hyvin vastaan. Suurin osa ovis-

ta pysyi kiinni, mutta monet, yhteensä 
46 henkilöä ( joista 4 vastasi interne-
tissä),	myös	vastasivat	kyselyyn.	Boksi-
aktio näytti myös tuottavan hyvää he-
delmää: eräs vaihto-opiskelija sanoi, 
että voisi jatkossa lukea Raamattuaan 
enemmän, ja toisaalta haastateltavat 
saivat oppia kristinuskosta asioita, joi-
ta he eivät ennen olleet tienneet tai 
ymmärtäneet. Myönteistä palautetta 
saatiin paljon, ja kysely näytti myös 
antaneen ajattelemisen aihetta. Erityi-
sen positiivisesti aktioon suhtautuivat 
kuitenkin itse aktiolaiset, joista moni 
oli mukana ensimmäistä kertaa.

Sampsa Nelimarkka
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Ennen aktiota keräännyttiin 
keskustelemaan illan kulusta 

ja rukoilemaan.

P.s. Boksiaktion tuloksia voi käydä 
katsomassa internetissä osoitteessa 
boksi.info. 

”On mielenkiintoista kuulla, mitä •	
kristityt ajattelevat näistä asioista. 
On hyvä vaihteeksi keskustella vähän 
syvemmistä asioista.”
”On hyvä, kun voi puhua Jumalasta •	
suomalaisten kanssa”
”Se on hyvä ja se kosketti minua.”•	
”Hyvä, että uskovat tuovat itseään •	
julki.”
”Tuli hyvään aikaan, olen viime aikoi-•	
na miettinyt juuri näitä asioita.”
”Sain selville lisää Jumalasta.”•	
”Vahvistanut sitä, ettei tiedä mihin •	
pitäisi uskoa.”
”Mukavaa että kysyitte minulta •	
kysymyksiä sen sijaan että olisitte 
tuputtaneet informaatiota.”
”Uskovien yhteys on tärkeä! Ilman •	
sitä on vaikea jaksaa, tämä vahvisti 
uskoa.”

57% vastanneista vastasivat usko-•	
vansa, että Jumala on olemassa.
67% vastanneista vastasivat rukoi-•	
levansa joskus.
Näistä 77% vastasivat uskovansa, •	
että heidän rukouksiinsa vasta-
taan.
67% vastanneista vastasivat •	
lukeneensa joskus Raamattua 
oma-aloitteisesti.
46% vastasivat uskovansa, että •	
on olemassa asioita, jotka ovat 
tilanteesta riippumatta oikein tai 
väärin.
70% vastasivat toimineensa joskus •	
omaa moraalikäsitystään vastaan.
80% vastasivat uskovansa, että •	
Jeesus on historiallinen henkilö.
41% vastasivat uskovansa, että •	
Jeesus on Jumalan poika.
37% vastasivat uskovansa Jee-•	
suksen antaneen henkensä, jotta 
heillä olisi rauha Jumalan kanssa.



Kolumni

Olen muuttanut elämässäni yli 20 
kertaa, jos muutoksi lasketaan 
postiin tehty osoitteenmuutos, 

lähes koko omaisuuden roudaaminen 
uuteen osoitteeseen ja useamman kuu-
kauden oleskelu kyseisessä kohteessa.

Asuimme suurimman osan ala-as-
teajastani ulkomailla, muutamassa eri 
maassa. Ulkoimailla koin olevani kovin 
suomalainen ja usein ikävöin Suomeen, 
kotimaahani.

Suomeen palattuamme koin yllättäen 
olevani koditon. En kuulunutkaan tänne, 
Suomi ei tuntunutkaan enää niin kodil-
ta. Koin jatkuvaa kaipuuta ja koti-ikävää, 
mutta en ollut varma siitä, mitä tai mihin 
kaipasin. En varsinaisesti kaivannut ta-
kaisin. Jonkin aikaa ”Mistä olet kotoisin?” 
oli yksi elämäni vaikeimpia kysymyksiä. 
Välillä yritin kovasti kuulua joukkoon, vä-
lillä en.

Noin 15-vuotiaana oivalsin, että taivas 
on mun kotimaa. Tajusin, etten välttä-
mättä tule koskaan tuntemaan oloani 
kotoisaksi täällä, eikä mun tarvitsekaan. 
Elän hetken tässä maailmassa, mutta 
ikuisuuden kotona taivaassa. Kristityl-
le elämä on kotimatka. Tämä oli mulle 
tosi tärkeä oivallus, vaikka kuulostaakin 
kovin yksinkertaiselta. Nykyään tunnen 
yleensä oloni kovinkin suomalaiseksi ja 
tunnen oloni kotoisaksi monessakin pai-
kassa ja kaupungissa. Yksi monista ko-

deistani on seurakunta.
Kuulin noin viikko sitten, että mum-

moni tulee hyvin todennäköisesti  
kuolemaan lähipäivinä. Surun lisäksi 
koin helpotusta ja iloa, sillä tiedän 
mummon pääsevän vihdoin kotiin. 
Vaarin kuolemasta asti mummoni 
puhui odottavansa pääsyä taivaan 
kotiin, kunnes hän menetti puhe-
kykynsä. Sen jälkeen odotus var-
masti vaan lisääntyi.

Musta on ihanaa tietää, minne 
on matkalla. Onneksi tätä matkaa 
ei tarvitse tehdä yksin. Kristityn 
kotimatka ei aina kulje tasaisia ja 
asvaltoituja teitä, vaan matkalla 
on hyvin todennäköisesti myös 
nokkospolkuja, nimismiehen 
kiharaa ja routavaurioita. 
Jyrkkiä ylämäkiä, loskaa ja 
umpikujalta vaikuttavia 
hetkiä. Perillä kuitenkin 
pyyhitään kaikki kyy-
neleet ja paikataan 
kaikki lommot.

Mummoni kuoli 
keskiviikon ja tors-
tain välisenä yönä. 
Kotona vihdoin.

Hanna Mikkola
Ku

va
: S

xc
/m

aj
aF

O
TO



20 opko20 opko20 opko

Koululaistyö

K evään aikana olemme leireilleet 
kahden Ruttis -leirin ja yhden 
nuorten leirin verran. Lisäsimme 

tälle vuodelle Ruttis –leirejä kahdella, 
koska ”ruttislaiset” sitä itse toivoivat. 
Enä-Seppä on täyttynyt välillä ääriään 
myöten innokkaista lapsista ja nuorista 
sekä laulusta, huudoista, naurusta, näy-
telmistä, leikeistä, rukouksesta, Raama-
tun opiskelusta, räpeistä ja välillä jopa 
balettiesityksistä.

Onneksi on Jeesus
Kevään ensimmäisellä Ruttiksella mie-
tittiin sokeana elämisen haasteita ja sitä, 
miten Jeesus halusi antaa näön sokealle 
kerjäläiselle (Luuk. 18: 35-43), jota muut 
pitivät vain kiusallisena tapauksena. Lei-
riläiset pohtivat Raamatun äärellä mm. 
”miksi jengi ei halunnut, että se sokea 

huutaa? Oliks se mies nolo niiden mieles-
tä? Onks nykyäänkin näin, että käsketään 
olla hiljaa jos huutaa Jeesusta?” Leirin 
loppujumiksesta jäi mieleen lause: ”on-
neksi on Jeesus.” Kun kerjäläinen sai nä-
könsä takaisin, hän varmasti kiitti ja ylis-
ti Jumalaa ajatellen: onneksi on Jeesus, 
joka voi ja haluaa auttaa!

Nuorten leirillä käsittelimme erityi-
sesti Psalmin 139 sanomaa siitä miten 
ihmeellisiksi, erityisiksi ja omanlaisiksi 
Jumala on tehnyt meidät jokaisen, si-
simpämme olemusta myöten. Saimme 
viedä pienellä porukalla tätä sanomaa 
pitkäperjantai-iltana myös Nummelan 
keskustassa oleileville nuorille. Henga-
simme heidän kanssaan laulaen ja jutel-
len. Oli koskettavaa nähdä miten jengi 
kuunteli, kun lauloimme mm. ”Tässä mun 
kuuluukin olla, olen helmi kaunis arvokas, 

sulle äärettömän rakas…” ja ihmetteli sitä, 
miksi haluamme viettää aikaa heidän 
kanssaan, kun normaalisti siellä on vain 
ihan muunlaista väkeä. Saimme myös ru-
koilla muutaman puolesta. Saimme koh-
data todellista kyselyä Jumalan puoleen 
ja yksi nuorista sanoikin: ”rukoile sitten 
niin, että sillä on oikeesti vaikutusta.”

Rakkautta ja iloa Ruttiksilla
Kevään  toisella Ruttiksella puhuimme 
rakkaudesta, kiusaamisesta ja toisen 
hyväksymisestä, vaikka hän näyttäisikin 
erilaisilta tai kummallisilta omin silmin. 
Luimme Raamatusta mm. siitä, miten 
Jeesus nostaa kaikkein tärkeimmäksi 
asiaksi elämässä rakkauden Jumalaan ja 
toisiin ihmisiin (Mark. 12:28-31).  

Apuvetäjä leirillä ollut Riku Rantanen 
kirjoittaa: 
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”Puhuin leirillä siitä, kuinka Jumala on 
meidän kanssamme aina. Vaikka kaikki 
muu katoaisi, Jumala ei meitä jätä tai 
hylkää. Vielä viimeisenä ennen taivaa-
seen lähtöään Jeesus lupasi meille: ”Ja 
katso, Minä olen teidän kanssanne kaikki 
päivät maailman loppuun asti.” Niin se 
vain on, että kun kerran tarttuu Juma-
lan kädestä kiinni, Jumala ei kyllä päästä 
irti. Leiriltä jää aina mieleen lapset. Se, 
kuinka ainutlaatuisia yksilöitä he kaikki 
ovat, ja kuinka he uskaltavat olla aitoja. 
Ilo, välittäminen ja aito rakkaus, joka lap-
sista välittyy, on jotain todella hienoa ja 
kantaa itseäkin pitkälle arkeen.”

Olli Lehmonen

Jos Jumala suo, aloitamme uuden Missionaalisen Koulu-
laistiimi- linjan ensi syksynä yhteistyössä Perheniemen 
Evankelisen opiston kanssa. Olemme valmistelleet lin-
jaa kuluneen lukuvuoden aikana koululaistyön tiimimme 
kanssa. Tässä hieman meidän sydämen sykettä uudesta 
linjasta ja sen mahdollisuuksista:

Jussi Valkonen: Haluamme tarjota nuorille mahdollisuu-
den tutustua itseensä, Jumalaan ja Hänen valtakuntansa 
työhön innostavassa ilmapiirissä. Siksi haluamme aloittaa 
syksyllä Koululaistiimi -linjan.

Mervi Tiilikainen: Jumalalla on meille jokaiselle oma 
paikka Hänen valtakuntansa työssä ja vuosi Koululaistii-
missä on mahdollisuus etsiä sitä. Koululaistiimissä pääsee 
kokeilemaan käytännössä erilaisia tehtäviä leireillä, akti-
oissa ja tapahtumissa.

Olli Lehmonen: On mahtavaa saada opetella tekemään 
Jumalan ja elämän juttuja yhdessä niin, että toisten lahjat 
ja ominaisuudet tulevat tavallaan yhteiseksi omaisuudek-
si. On aika hienoa huomata, että kun toimin osana tiimiä, 
minun ei itse tarvitse olla kaikkea, mutta voin tuoda tii-
miin jotain tosi merkittävää, joka puuttuisi ilman minua. 
Koululaistiimi –linja antaa tämän kokemiseen ja opette-
luun hienon mahdollisuuden.

Missionaalinen koululaistiimi

”

Kuvat: Julianna Rantanen
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PääkirjoitusOpko-kasvo

Kuka olet ja mitä teet? 
Hei, olen Katja Kaitainen, 28 vuotta. 
Asun Nastolassa ja teen tällä hetkellä töi-
tä Heinolassa terveyskeskuslääkärinä.
 
Miten tulit mukaan 
OPKOn toimintaan?
Kuopioon muuttamista edeltävänä ke-
väänä olin tietoisesti halunnut jättää 
oman elämäni ja tulevaisuuteni Jumalan 
käsiin. En ollut nuoruudessani koskaan 
aikaisemmin ollut aktiivisesti mukana 
seurakunnan toiminnassa ja tuona syksy-
nä minulla oli suuri tarve etsiytyä seura-
kuntaan. Lukukauden alussa yliopistolla 
järjestettiin kristittyjen organisoimana 
tutustumisilta uusille opiskelijoille, johon 
Kuopion kristilliset seurakunnat tulivat 
esittelemään toimintaansa. Menin iltaan 
ja kuulin siellä OPKOn illoista. Tutustuin 
siellä myös muutamiin vanhempiin opis-
kelijoihin, jotka suosittelivat OPKOn ilto-
ja. Menin ensimmäisiin iltoihin yhdessä 
parin uuden opiskelukaverini kanssa. 

Opiskelijaillat pidettiin kerrostalon 
kellarikerroksessa, jossa tunnelma oli 
tiivis ja ilmapiiri lämmin ja leppoisa. 
Tunsin heti ensimmäisestä kerrasta al-
kaen itseni tervetulleeksi, kun vanhem-
mat opiskelijat tulivat juttelemaan ja 
tutustumaan. Luulen, että lämmin vas-
taanotto, ystävälliset ihmiset ja ravitseva 
raamattuopetus olivat asioita jotka sai-
vat jäämään OPKOn toimintaan mukaan 
sittemmin koko opintojen ajaksi. Sain 
kantaa vastuuta olemalla vähän aikaa 
mukana hallituksessa ja toimin myös toi-
sena musiikki- ja rukousiltavastaavista.
 
Minkälaista aikaa OPKOssa
olo on ollut sinulle? 
Aika oli todella merkityksellistä ja rikas-
ta. Sain paljon uusia ystäviä, joiden kans-
sa jakaa elämää ja uskoa. Sain ymmärtää, 
kuinka tärkeää on, että uskovalla on seu-
rakuntayhteys, jossa saa kasvaa ja oppia 
yhdessä tuntemaan Jumalaa. En aiem-

min edes tajunnut mitä olin ollut vailla, 
kunnes löysin yhteyden muihin uskoviin. 
Yhdessä rukoileminen keventää sydäntä 
ja antaa rohkaisua. Seurakunnan usko 
kantaa silloin, kun oma usko horjuu ja 
mielen valtaavat epäilykset. 

Jo alkuvaiheessa ymmärsin, että en 
halua olla vain ”kirkon penkin kulutta-
jana” vaan haluan olla myös jakamassa 
omastani. Minulle tuli tarve löytää oma 
paikkani, jossa palvella. Olin ollut mu-
siikkiluokilla ja pitänyt aina laulamises-
ta. Soitin myös vähän pianoa, joten sain 
monesti toimia säestäjänä. Opettelin an-
tamaan omat ”viisi leipää ja kaksi kalaa” 
jotka Jumala oli minulle antanut muille 
jaettavaksi. Sain kokea iloa oman paikka-
ni löytymisestä ja vastuun kantamisesta. 
Huomaan vaativani monesti itseltäni 
täydellisiä suorituksia, mutta on ihanaa 
muistaa että Jumala ei sitä minulta vaadi. 
Jeesus oli täydellinen minun puo-
lestani. Jumalalle olen rakas 
tällaisenaan ja hän iloit-
see jos annan lahjani 
hänen käyttöönsä. 
Jumala siunaa ne ja 
niistä riittää use-
ammalle, kuin itse 
osaan kuvitella. :)

Olet edelleen OPKOn tukijoukoissa 
opiskeluaikasi jälkeen. Miksi? 
Haluan tukea OPKOn työtä, sillä toivon, 
että jokainen lapsi ja nuori oppisi tunte-
maan Jeesuksen, niinkuin olen hänet itse 
saanut oppia tuntemaan! Opiskelijaillat 
merkitsivät minulle paljon ja uskon, että 
ne ovat rakennukseksi myös monille 
muille. OPKOn toimintaa tukemalla saan 
mahdollisuuden jakaa sitä hyvää eteen-
päin, josta olen itsekin saanut olla osal-
linen.

Mikä on sinua juuri nyt 
puhutteleva Raamatun kohta?
Ps 37:18 Herra pitää huolen omiensa 
jokaisesta päivästä, eikä heidän perintö-
osansa koskaan häviä.

Elämätilanteiden muuttuessa rau-
hattomuus ja huoli alkaa helposti valla-

ta sisintä. Muistutan itseäni 
usein Jumalan omilla 

lupauksilla, jotka 
eivät voi pettää. 
Saan elää päivä 

kerrallaan Isän 
hyvässä hoi-
dossa! :D
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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 mah-
dollistavat yksityishenkilöiden lahjoitukset. Työmme tukitili on FI26 
8318 6710 0053 04 (BIC DABAFIHH). Myös viime vuosina eri yhte-
ydessä käytetyt tilinumerot ovat yhä käytössä eri tarkoituksiin, myös 
lahjoituksille, mutta luvanvaraisen, yleisöön kohdistuvan varainhan-
kinnan piirissä olevat lahjoitukset kootaan nyt omalle tililleen.

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

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys	 ry:lle	 4.2.2013	 rahankeräysluvan	 2020/2012/4178	 ajalle	
1.2.2013-31.12.2014. Luvanvarainen varainhankinta voidaan toteut-
taa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään 
välittömästi kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisölu-
entojen, pienpiirien, kerhojen ja leirien järjestämiseen sekä tiedotus-
toimintaan. Luvanvaraisen varainhankinnan tili on FI26 8318 6710 
0053 04.

Kannatus on keväällä uupunut tavoitteista ja tilanne on siksi haas-
teellinen. Syvästi kiitoksia tuestanne evankeliumin eteenpäin viemi-
seksi Suomen opiskelevalle nuorisolle!

Talous

Tukiyhteystiedot
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”Den som inte tar emot Guds 
rike som ett barn kommer 
aldrig dit in.”  Ett hårt utta-

lande som Jesus säger åt lärjungarna i 
Markusevangeliets tionde kapitel. Ett 
uttalande som dock är värt att stanna 
runt	en	stund,	och	som	innehåller	flera	
gömda skatter.

Jesus uppmanar oss alltså att 
bli som barn. Fysiskt och be-
teendemässigt kan det vara 
svårt och oändamålsenligt att 
sträva efter att bli som ett barn, 
men i denna uppmaning tror 
jag att Jesus syftar på vår tro.

Ett litet barns tillit till sina fö-
räldrar	 är	 beundransvärd.	 Bar-
net vet att mamma älskar det 
och att mamma alltid vill krama 
och visa sin kärlek. När barnet 
fått ett sår på sitt knä går bar-
net genast till mamma, med 

vissheten om att mamma alltid hjälper 
att putsa och plåstra om såret. Mamma 
tar alltid hand om en.

Pappa däremot är världens starkaste. 
Från pappa kan man alltid fråga råd an-
gående vad som helst eftersom pappa 
vet allting och klarar av allting. Pappa 
skyddar också mot allt ont.

För barnen är tilliten inte något som bör 
reflekteras	över.	Förtröstan	på	föräldrar-
na är en levande verklighet och precis 
likadan skall vår tillit och förtröstan på 

Gud vara. En självklarhet som inte rub-
bas.

Ibland kan det hända sig att vi kristna 
ger oss in för att grubbla och forska i 
svåra och djupa teologiska frågor. Att 
reflektera	över	svåra	frågor	är	det	inget	
fel på. Men under dessa djupdykningar 
och forskningar skall vi komma ihåg att 
låta den Helige Ande undervisa oss och 
inte låta vår tillit ta skada eller låta otro 
smyga sig in.

I Efesierbrevets tredje kapitel ber Paulus: 
”Ni skall då tillsammans med alla de heli-
ga kunna förstå bredden och längden och 
höjden och djupet och lära känna Kristi 
kärlek, som går långt utöver vad någon 
kan förstå. Så skall ni bli helt uppfyllda av 
all Guds fullhet.” Vi skall alltså inte förbli 
som spädbarn i Kristus angående kuns-
kap och insikter, men vår tro och förtrös-
tan skall förbli på ett barns nivå, självklar 
och orubblig.

Till slut vill jag be dig observera orden 
”tar emot” i den första bibelversen. Den 
ultimata enkelheten i vår tilltro till Jesus 
är att allting redan är fullbordat. Vår för-
soning, vår återlösning, vår frälsning och 
vår helgelse har Han fullbordat. Allting 
helade Han på korset. Detta fullbordade 
verk får du ta emot utan att tvivla, precis 
som ett barn.

Toni Wentin
Studentarbetare i Vasa Studentmission
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Jonas Björkstrand: senior, småbarnspappa och tidigare 
ordförande i ÅSSM publicerade följande inlägg på Face-
book:

“Angående pampasnattens kaffe/muffins outreach by Stu-
dentmissionen. Skönt att vara hemma i värmen igen efter en 
natt ute på Vasa stad bland firande studeranden. Vill passa 
på och skriva ett inlägg ännu i natt medan kvällens/nattens 
händelser ännu är i minnet. Stort tack till alla er otroligt mo-
diga tjejer och killar i Studentmissionen som ställde upp det-
ta evenemang och alla som deltog i det. Krävs mycket mod 
att ge sig ut på en sådan “kamp”! Vill be en bön, om man nu 
kan det via Facebook, men skall försöka.

Tack Herre för att du idag med din helige Ande så starkt 
var med oss som var ute i Vasas natt! Tack för att du ledde så 
många människor till oss, och för att vi frimodigt fick vittna 
om dig Jesus. Tack för att vi fick vara med och sprida din kär-
lek till så många, och för den glädje de som fick gratis kaffe/
muffins/pizzabulle fick känna. Vill ännu be att alla de som 
fick höra om dig Jesus, skall fortsätta grubbla över vad de fått 
höra och se, och att du skall leda dem vidare!

Vill också passa på att utmana alla karar här, att joina 
Studentmissionen på nästa liknande grej. Behövs ännu mera 
karar på dessa, och jag vågar nästan påstå, att ett mera 
spännande och givande äventyr än att med troende kristna 
brödrar och systrar få gå ut på stan och vittna om Jesus, får 
man söka efter... :) Tack Jesus för Studentmissionen!!!”

Studentmissionen har i år börjat med en ny verksam-
hetsform som riktar sig till de tre svenskspråkiga lo-
kalföreningarnas styrelsemedlemmar samt andra ak-

tiva medlemmar. Målet är att hjälpa studerandena att växa 
i sin kristna tro och att utrusta dem till att nå ut med bud-
skapet om Kristus.

Fyra gånger per år, varav tre i samband med ett Sarbus-
möte, hålls ett inspirations- och utbildnin gsveckoslut byggt 
upp av undervisning, bön, samvaro samt smågruppsverk-
samhet,	diskussion	och/eller	praktiska	övningar.	Undervis-
ningens teman följer en strategisk plan på 2 år. Strukturen 
består således av 8 bitar, och efter 2 år börjar cirkeln från 
början. Mellan inspirations- och utbildningsveckosluten 
fördjupar styrelserna sig i det de lärt sig och omsätter det i 
praktiken. Som hjälp utarbetas ett kort studiematerial. 

Teman som berörs under veckosluten är bl.a. Guds fräls-
ningsplan, det kristna livet samt evangelisation. Undervis-
ningen bandas också in så att de som inte kunnat delta 
ändå kan ta del av undervisningen något senare.

Vi hoppas att dessa veckoslut blir till välsignelse för våra 
studentmedlemmar och i det långa loppet för alla stude-
rande som de kommer i kontakt med!

1. Samvaro kring ordet under 
årets andra inspishelg i Vasa
2. Teologiestuderande och 
ÅSSMs studentarbetare Linus 
Stråhlman
3.  Glada studentmissionärer på 
pampasnatten 

1.

2.

3.
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Följ med på höstens mest spännande och intressanta 
konferens! NOSA (Nordic Student Alliance) samlar år-
ligen ett hundratal kristna studerande från hela Skan-
dinavien till en uppbyggande och oförglömlig konfe-
rens. Årets tema är Living Bible	(levande	Bibel).	

Undervisningen sker på engelska, men smågruppsverk-
samheten delas upp i två språkgrupper, engelska och 
”skandinaviska”. De fem verkstäderna erbjuder mång-
sidiga alternativ allt från en dramatisering av Markuse-
vangeliet till en inblick i bibelöversättning. 

Läs mera om alla fem verkstäder på NOSAs hemsidor! 
Där hittas också en lista på de uppgifter man skall ange 
vid anmälan, konferensprogrammet, presentationer av 
talarna samt annat nyttigt. 

kfs.dk/NOSA2013
www.facebook.com/NordicStudentAlliance

Konferensen kostar 450 DKK (ca 60 €), plus resekostnader. 

Anmäl dig till reseledaren Linus Stråhlman senast 15.9: 
linus.strahlman@studentmissionen.fi 

Vare sig det blir din första, tredje eller sjunde gång
- välkommen med på NOSA 2013!

NOSA samlar varje år studerande 
från Finland, Sverige, Norge, Island, 
Färöarna och Danmark till gemens-
kapsbyggande konferenser.
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Studentmissionen har funnits i snart 50 
år – tack till alla er som har varit med un-
der åren! Utan ert understöd, era böner 
och	finansiella	gåvor	 skulle	vi	 inte	vara	
här i dag. Vi uppskattar storligen var och 
en av våra vänner, medlemmar, förebe-
djare och ekonomiska understödare.

Vill ni fortsätta att välsigna oss kan ni 
göra det t.ex. genom att delta i evene-
mang vi ordnar, be för våra medarbeta-
re, våra medlemmar och vår verksam-
het, tala om Studentmissionen till andra, 
eller understöda oss ekonomiskt. Har 
du	redan	varit	inne	på	OPKO/FSSMs	nya	
nätsidor för donationer? Om inte, så ta 
en titt på den svenska sidan om studen-
tarbete på lahja.opko.fi. 

fSSM NYHETER

Nästa år jubileumsår 
– kom med och ordNa till fest!

Vad hände i Studentmissionen under din 
tid som studerande? Hur har verksam-
heten utvecklats under åren? Hurdant 
är det att vara kristen studerande idag? 
Vad har vi studentmissionärer från olika 
generationer gemensamt?

I början av januari 2014 fyller FSSM 50 
år! Våren kommer således att innehålla 
jubileumsevenemang efter jubileumse-
venemang över allt i landet, de jämna 
åren till ära. Nu efterlyser vi student-
missionärer från alla generationer som 
vill vara med och antingen planera eller 
medverka i olika sorters tillställningar. 
Vi hoppas att nästa år blir ett år av ge-
menskap och gemensamma satsningar 
av såväl senior- och studentmedlemmar 
som studentarbetare. Tänk vad många vi 
har varit under vår 50-åriga existens, och 
tänk vad roligt att samlas! I Helsingfors 
och Åbo har vi dessutom möjlighet att 
samarbeta åtminstone delvis med den 
finska	sidan.

Vill du vara med? Kontakta: elin.weck-
man@studentmissionen.fi eller 040-552 
49 49.

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

Elin Weckman, t.f. led studentarbetare, HSSM, tel  040 552 4949 
Toni Wentin, studentarbetare, VSM, tel 040 534 2527
Linus Stråhlman, studentarbetare, ÅSSM, tel 0400 485 263

 

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 kristet studeNtarbete 
på sveNska!

böN och lovsåNg i 
helsiNgfors

Denna vårvinter har Studentmissionen i 
Helsingfors och Petrus församling bör-
jat samlas en söndag i månaden för en 
gemensam kväll av bön och lovsång. En 
talare är också inbjuden varje gång.  Väl-
komna med och njuta av lovsång och 
chansen till förbön i Åggelby gamla kyrka, 
nästa gång på morsdagen 12.5 kl. 18! 

Stöd vårt arbete!
Svenska FSSMs kontonummer FI66 8000 0710 2297 93

Polisstyrelsen har 4.2 2013 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insam-
lingstillstånd 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, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och 
publikationsverksamhet. 

Ku
va

: S
xc

 / 
Ba

s S
ild

er
hu

is

Ku
va

: W
ik

ip
ed

ia
/P

aj
u



Tiedätkö mikä saa ihmiset vuodesta toiseen saapumaan samaan 
paikkaan ja samaan aikaan? Ja mikä koukuttaa myös ensikertalai-
set? Tule ottamaan tästä selvää legendaariselle OPKOn kesäleirille, 
kirkasvetisen järven rannalle Valkealaan. Luvassa koko perheelle 
sopiva kattaus rukiista raamattuopetusta, kesän iloja, musaa, 
ajankohtaisluentoja, retkiä, illanviettoa ja yhteisöllisyyttä. Tämän 
vuoden teemana on ”valloittava yhteisö”.

Tervetuloa mukaan mukavaan joukkoon, mukavalle leirille!

Jussi Miettinen ja Kesäleiritoimikunta
 

Leirin musiikista vastaavat Markku Moilanen ja Pekka Salmi 
(ota mukaan omia soittimia). Kesäleiritiimin yhteyshenkilöinä 
toimivat Leila Hoikkala ja Sakari Arvela.

Ohjelmassa mukana mm. Pekka Eskelinen, Jussi Valkonen, 
Jussi ja Danielle Miettinen, Mervi Tiilikainen, Pekka 
Laukkarinen, Olli Lehmonen, Marja-Kaarina ja Pentti 
Marttila, Saara Kinnunen, Kaija Toivanen, Jouko Olkkola. 

Ilmoittautumiset 31.5. mennessä puh. 09 612 9940 tai 
www.opko.fi.	Majoitusjärjestelyjen	takia	ilmoittaudu	ajoissa.	
Paikat varataan ilmoittautumisjärjestyksessä. 
Hinnat ja lisätiedot: opko.fi/kesaleiri 

Sinulle
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