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JOHTAMISEN HAASTE

Pääkirjoitus

• OPKO järjestää toimintaa 7–14-vuotiaille lapsille 
ja nuorille. Leireillä ja illoissa opimme Raamattua 
ja vietämme mukavaa aikaa yhdessä:  
opko.fi/koululaiset

• Järjestämme opiskelijatoimintaa suomeksi 10 
paikkakunnalla ja ruotsiksi neljällä.  
opko.fi/opiskelijat

• Veritas Forum -apologiatyötä teemme suurimmil-
la yliopistopaikkakunnilla: www.veritasforum.fi

• OPKOlla on 26 työntekijää, joista suuri osa on 
osa-aikaisia.

• OPKO omistaa leiri- ja kurssikeskus Enä-Se-
pän Vihdin Ojakkalassa: www.enaseppa.fi

Mitä OPKO tekee? 

Opiskelijat ja nuoret tarvitsevat 
evankeliumia. Kiitos, että tuet 
työtämme! Lue lisää sivulta 15. 

Miten hallitsemme johtamisen perusasi-
at runsaat 50 vuotta toimineessa OPKOssa? 
Opettaessani johtamista kuvaan johtajan 
keskeisimmät vastuut. Johtaja näyttää 
suunnan tulevaisuuteen, asettaa tavoit-
teet, luo edellytykset onnistumiselle, seu-
raa tuloksia ja hallitsee riskit.

Onko meillä opkolaisilla edelleen kirkkaa-
na mielessä Jumalan antama näky tulevaisuu-

desta ja tavoitteistamme? Pystymmekö tarjoamaan 
liikkeemme työntekijöille ja opiskelijoille onnistumiseen 

tarvittavat resurssit? Onko toimintakulttuurimme innostavaa? Kiitäm-
mekö hyvästä työstä? Osaammeko asettaa omat tavoitteemme niin, että 
niiden saavuttaminen on palkitsevaa ja johtaa näkymme toteutumiseen? 
Entä tunnistammeko toimintaan, työmuotoihin, henkilöihin ja talouteen 
sisältyvät riskit? 

Olen toiminut nyt vuoden liittohallituksen puheenjohtajana ja jou-
tunut ajattelemaan OPKOn johtamisen kulmakiviä. Kiitollisuuteen on pal-
jon aihetta. Itsetyytyväisyyteen ei ole.

Kristuksen opetus johtamisesta on vallankumouksellinen. Se poik-
keaa ratkaisevasti ajallemme tyypillisestä pyrkyryydestä. Joka teistä on 
suurin, se olkoon toisten palvelija. Näin sanoo hän, jonka opetusta ha-
luamme seurata.

Pääsihteerin nimikkeellä OPKOa johtava Jussi Miettinen täyttää 
tänä vuonna tasavuosia. Hänellä on tehtävässään suuri vastuu. Kaiken sen 
lisäksi, mitä johtamisesta olen edellä kuvannut, hänellä tulee olla Kris-
tuksen mieli. Hänen tulee olla toisten palvelija. Tämä on vaativa tehtävä, 
johon hän tarvitsee meitä kaikkia. Tukeamme tarvitaan, jotta Jumalan 
OPKOlle uskomat leiviskät ovat mahdollisimman viisaasti käytössä.

Pertti Järvenpää
OPKOn puheenjohtaja
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Sofia ja Julia kertoivat kou-
luilla Jumalan rakkaudesta

Arkki on Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotus-
lehti ISSN 0786-4035. Tilaukset, osoit-
teenmuutokset, palautteet ja ilmoitusmyynti: 
Osoite OPKO / Arkki, Hämeentie 155 A 9, 
00560 HELSINKI  Puhelin (09) 612 9940 
Sähköposti arkki@opko.fi  Internetissä   
opko.fi/arkki 

Päätoimittaja Jussi Miettinen  Toimitus-
sihteeri Ilkka Kontturi  Taitto Sari Nuutinen  
Kannen kuva Ilkka Kontturi  Paino Euraprint 
Oy  Painos 2/2016: 4600 kpl  Arkki ilmes-
tyy vuonna 2016 viikoilla 9, 18, 36 ja 45. Ai-
neisto toimitukseen viisi viikkoa aikaisemmin  

Mediatiedot opko.fi/arkki 

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 14 
paikkakunnalla. OPKO on perustettu 1964.
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”Harvat nuoret 
osaavat nykyään 
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Teema

Nuoruuden näky
innostaa yhä

PÄÄSIHTEERI JUSSI MIETTINEN 50 V.
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K ahdeksan vuotta OPKOa johtanut Jus-
si Miettinen tunnetaan visionäärinä. 
1980-luvulla hän oli mukana synnyttä-

mässä kristillistä Maata näkyvissä -festaria Tur-
kuun. Tapahtuma kasvoi Euroopan suurimmaksi 
lajissaan ja vetää edelleen vuosittain Turku-hal-
liin toistakymmentä tuhatta nuorta.

Hänen kädenjälkensä näkyy myös lukuisissa 
nuorisotapahtumissa ja esimerkiksi rippikoulun 
oppikirjassa Elämän puu. Miten suurten näkyjen 
mies asettui pienen järjestön johtopaikalle?

‒ Nuorena merkityksiä arvioi helposti koon ja 
numeroiden perusteella. Kun on jo vähän kauem-
min kaikkea katsellut, asioita näkee eri tavalla. 
OPKOn merkitystä ei voi eikä tarvitse arvioida 
koon mukaan. OPKO on onnistunut, kun sen mis-
sio toteutuu ja Kristus tulee tunnetuksi, Miettinen 
vastaa.

Minkä sortin teologi OPKOlla on nyt pääsih-
teerinä? Miettisen äidillä on evankeliset juuret ja 
isällä oli körttitausta. Itse hän on käynyt Kansan 
raamattuseuran rippikoululeirin, ollut töissä en-
sin evankelisessa liikkeessä ja sitten viidesläises-
sä Kansanlähetyksessä.

‒ Koen olevani luterilainen herätyskristitty, jol-
le keskeisintä on uskonvanhurskaus, Raamattu, 
kristittyjen yhteys ja lähetyskäsky, Miettinen tii-
vistää teologisen identiteettinsä.

Hänen Riihimäellä asuva papinperheensä koos-
tuu puolisosta, toimittaja Danielle Miettisestä 
sekä 12- ja 14-vuotiaista tyttäristä, kahdesta koi-
rasta, kahdesta vuohesta ja parvesta kultakaloja 
puutarhan lammessa. Danielle toimii nykyisin 
freetoimittajana ja puolitoimisena Veritas Forum 
-koordinaattorina.

Vastuunkantajia  
kirkkoon ja yhteiskuntaan
Yksi OPKOn tärkeistä tehtävistä on kasvattaa 
opiskelijapolvesta tulevaisuuden vaikuttajia kirk-
koon, yhteiskuntaan ja myös liike-elämään. Tämä 
on Jussi Miettisen toiveena edelleen.

‒ Haluamme tukea nuoria tiedostamaan vas-

tuunsa, lahjansa ja mahdollisuutensa. Monet ny-
kyisistä opkolaisista ovat tulevia johtajia. Tärkeä 
kysymys on tämä: mitä OPKO voi antaa heille nyt? 
Jussi Miettinen kysyy.

Hän nostaa esimerkiksi OPKOn alumneista 
Rambollin pohjoismaiden liiketoimintajohtajan 
Markku Moilasen, joka usein mainostaa, kuinka 
hän oppi talouden ja kirjanpidon perustaidot Tu-
run OPKOssa.

Teologisen johtamisen lisäksi pääsihteeril-
tä edellytetään paljon strategista suunnittelua, 
organisointia, työntekijöiden ohjausta, muiden 
johtajien säännöllisiä tapaamisia ja niukkojen ta-
lousresurssien vuoksi ahdistavienkin päätösten 
tekemistä. Läheisimmäksi itselleen Miettinen ko-
kee uuden luomisen. Taloushallinnossa hän tun-
nustaa tarvitsevansa taitavampia.

‒ Onneksi minulla on korvaamattomana apuna 
taitava talous- ja hallintopäällikkö, mahtava tii-
mimme toimistolla ja piireissä sekä omistautunut 
hallitus, Miettinen kehuu.

Maailman ääriin
OPKO on alusta lähtien ollut kansainvälisesti 
aktiivinen ja samalla kotimainen ja paikallinen. 
Opiskelijoita on 1960-luvulta alkaen rohkaistu 
lähetysvastuuseen ja luomaan kontakteja ulko-
maille. Tälläkin hetkellä Jussi Miettinen haluaisi 
laajentaa työtä Suomen rajojen ulkopuolella.

‒ Kun opiskelija kohtaa nuoria eri maissa, tämä 
on parasta mahdollista sytykettä lähetyselämään.

Pääsihteeri on myös aktiivisesti mukana 
useissa kansanvälisissä foorumeissa. OPKOn yli 
150 sisarjärjestöä eri puolilla maailmaa muo-
dostavat IFES-perheen, jonka Euroopan-työn 

Läheisimmäksi 
itselleen 

Miettinen kokee 
uuden luomisen.

Kun mies täyttää 50 vuotta, on aika 
kysyä, millaiseksi ihmiseksi hän on 
kasvanut ja mitä hän vielä voi teh-
dä. Kesäkuun ensimmäisenä päivänä 
on OPKOn pääsihteerin Jussi Miet-
tisen vuoro tulla tälle paalupaikalle.

5Arkki 2/2016



ohjausryhmään Miettinen kuuluu. Li-
säksi hän on mukana eurooppalaisen 
Mission-net-verkoston hallituksessa ja 
Veritas Forumin Euroopan työn ohjaus-
ryhmässä.

‒ Vuorovaikutuksessa saadaan ideoita 
ja muita hyviä tuliaisia. Monissa maissa 
kirkot kasvavat ja kristityt ovat rohkei-
ta. Minimaalisen pienistä resursseista 
huolimatta väkeä voi olla liikkeellä val-
tavasti. Tällaisen näkeminen sekä innos-
taa, että tekee hyvällä tavalla pieneksi, 
Miettinen sanoo.

Julistaminen palkitsevinta
Jokaiselta johtajalta edellytetään passio-
ta. Se on kaksimerkityksinen sana, joka 
sisältää intohimoa ja kärsimystä. Molem-
pia vaaditaan johtajalta. Mikä on Mietti-
sen intohimo, mitä hän rakastaa?

Hän luettelee tärkeitä asioita: perhe, 
lukeminen, puutarha, elokuvat ja mat-
kustelu. Lopulta hän uskaltaa mainita 
myös työn. Ääneen tulee elävyyttä.

‒ Rakastan evankeliumin julistamista 
ja Raamatun opettamista. Niistä minä 
tykkään, ja toivoisin, että niille olisi 
enemmän aikaa.

Miettinen tunnustaa, että hänen vah-
vuutensa jäävät hallinnon hoitamisen 
jalkoihin.

‒ Ihmisten kutsuminen Jeesuksen 
yhteyteen sytyttää aina, mutta usein 
resurssien asettamat rajat pakottavat 
istumaan toimistolla. Se on kipeä asia. 
Parhaimmillani olen silloin, kun saan 
olla ihmisten kanssa ja rohkaista heitä 
löytämään oman paikkansa.

Anna pois
Niiden kymmenien vuosien aikana, jotka 
Miettinen on tehnyt nuorisotyötä, nuoret 
ovat muuttuneet valtavasti.

‒ Harvat osaavat enää nykyään kysyä 
Jumalaan liittyviä kysymyksiä, mutta 
kaikilla on pohjaton rakkauden ja hyväk-
sytyksi tulemisen tarve. Jos osaisimme 
rakastaa, voisimme tarjota myös armoa.

Papin rukous on, että OPKOssa kaikki, 
nuoret ja vanhat, kykenisivät kulkemaan 
koululaisten ja opiskelijoiden rinnalla.

Mihin Jussi Miettinen haluaa jäljellä 
olevina työvuosinaan erityisesti panos-
taa?

‒ Evankelista Billy Grahamilta kysyt-
tiin joskus samaa. Hän vastasi, että kym-
meneen mieheen. Ajattelen samoin, eikä 
sukupuolella ole tässä merkitystä. Pa-
nostaisin yksilöihin, ja niin on tehtykin.

Jussi Miettinen muistelee usein erästä 
elämänsä avainhetkeä ensimmäisessä 
Maata Näkyvissä -tapahtumassa.

‒ Seisoin Turun Pallivahan seurakun-
takeskuksen salissa, siellä takana. Näin 
silmieni edessä kuvan suuresta nuo-
risojoukosta. Koin, että Jumala kutsui 
minut tekemään työtä nuorison parissa. 
Tätä näkyä olen seurannut, vaikka välillä 
olenkin yrittänyt räpistellä siitä irti.

Salli Hakala ja Arkin toimitus
Kuvat: Ilkka Kontturi

Muuan 
matka

Rakastan evankeliu-
min julistamista ja 

Raamatun opettamis-
ta. Toivoisin, että niille 
olisi enemmän aikaa.
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1966  Syntyi Turussa perheen kolmanneksi lapseksi
1985  Ensimmäinen Maata Näkyvissä -tapahtuma sydän-

kohtaukseen kuolleen Timo-ystävän muistoksi
1986  Aloitti teologianopinnot Åbo Akademissa
1986–1991  Toimi Maata Näkyvissä -festarien projektisihteerinä
1992  Piispa Olavi Rimpiläinen vihki papiksi Kansanlähe-

tyksen nuorisotyöhön
1992  Aloitti Kansanlähetyksen nuorisotyön johtajana
1992–2006  Veti lukuisia vuotuisia suurtapahtumia ympäri 

Suomen
2000  Valittiin jäseneksi Maailman Evankelisen Allianssin 

Nuorisokomissioon
2001–2002  Nuotta-lehden päätoimittajuus
2002  Elämän puu -rippikoulukirja valmistui

2005–2008  Toimi Suomen Evankelisen Allianssin nuorisotyön 
inspiraattorina ja E4-tiimin vetäjänä

2005–2008  Nuotta-lehden päätoimittajuus
2007  Vetämässä Unelma Suomesta -suurtapahtumaa 

Pirkkahallissa
2008  Valmistui yhteisöpedagogiksi (ylempi AMK) nuo-

risotyön ja järjestöjohtamisen ohjelmasta
2008  Valittiin eurooppalaisen nuorisolähetysliikkeen 

Mission-Netin hallitukseen
2008  Aloitti OPKOn pääsihteerinä
2008–  Arkki-lehden päätoimittajuus
2014  Valmistui työnohjaajaksi
5.6.2016  Juhlii 50-vuotispäiväänsä Helsingissä Laajasalon 

kirkossa klo 12 (ks. takasivu). Tervetuloa mukaan!

Jussi Miettisen biografia

20.–24.7.2016

YHDESSÄ

OPKON KESÄLEIRI
• Raamattuluentoja Apostolien teoista 

sekä seminaareja ajankohtaisista 
aiheista. Puhujina mm. Olavi Peltola, 
Jouni Turtiainen, Panu Pihkala, 
Jussi ja Danielle Miettinen, Timo ja 
Helena Keskitalo, Pertti Järvenpää, 
Arja ja Andres Perendi, Taneli ja 
Hanna Skyttä, Merja Viljanen, Essi 
Hynynen. 

• Ohjattu retki läheiseen Repoveden 
kansallispuistoon ja leiriolympialaiset. 
Lisäksi aikaa on varattu yhdessäoloon, 
saunomiseen ja uimiseen.

• Lapsille ja junioreille oma ohjelma 
(Seimi 0–2, Nappulat 3–6, Koululaiset 
7–11, Juniorit 12–15, riparin käyneet 
tervetulleita isosiksi).

• Lastenohjelmassa Jukka Salmisen 
Menox maailmalle -lähetyskonsertti.

• Ilmoittautumiset 13.6. mennessä, 
jonka jälkeen ilmoittautumisiin tai 
muutoksiin tulee 10€ lisämaksu. 
Jälki-ilmoittautumiset 20.6. mennessä. 
www.opko.fi/kesaleiri (hinnasto) tai 
(09) 612 9940 tai opko@opko.fi.

OHJELMASSA:
JÄRVEN  

RANNALLA 

VALKEALASSA!

 VALKEALAN KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA
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Raamattuopetus

R aamattua ei ole kirjoitettu johta-
juuden näkökulmasta. Silti sieltä 
löytyy paljon esimerkkejä sekä 

hyvistä että huonoista johtajista. Yksi 
erityispiirre on, että juuri ketään huip-
pujohtajaa Raamattu ei päästä käsistään 
kertomatta jotain tämän heikkouksista. 
Tämä on häkellyttävää sen vuoksi, että 
voisi äkikseltään ajatella juuri päinvas-
taisen politiikan olevan eduksi Pyhälle 
kirjalle. Siinä olisi esikuvaa jälkimaail-
malle: pyrkikää tekin tähän. Tällainen 
menettelytapa on yleinen muussa mui-
naisessa kirjallisuudessa, sekä uskonnol-
lisessa että maallisessa. Johtajien profiili 
siloitellaan ja kaunistetaan, jotta häntä 
olisi jälkimaailman helpompi ihannoida.

Mutta Raamattu ei tee näin. Lähes är-
syttävyyteen asti se paljastaa Jumalan 
palvelijoiden heikkouksia ja syntejä. 
Heikkouksien kuvaamisen täytyy olla 
aivan tarkoituksellista. Näin pääsemme 
askelen lähemmäksi Raamatun ydinsa-

nomaa. Jumalan edessä, ja ihmistenkin, 
ei ole muunlaisia ihmisiä kuin heikkoja, 
epäonnistuvia, lankeavia ja epätäydelli-
siä. On siis vain sellaisia, jotka tarvitse-
vat Jumalan armoa. Jotkut löytävät sen 
ja pääsevät siksi uudelleen jaloilleen, 
toiset eivät tajua etsiä ja elämä lähtee vi-
kasuuntaan. 

Johtajuuden kannalta on olennaista, 
että ei jäädä heikkouksien valtaan vaan 
pyritään muuttamaan ne vahvuudeksi. 
Omien puutteiden näkeminen ja hyväk-
syminen on suurta viisautta, mutta niihin 
ei pidä juuttua. Vain omat vajavuutensa 
tunnistava voi päästä niistä eteenpäin 
niin, että ne eivät salakavalasti tuhoa 
urakehitystä myöhemmin. Se, joka kuvit-
telee olevansa virheetön ja ylivoimainen, 
nakertaa pohjaa oman uskottavuuten-
sa alta. Työtoverit ja alaiset huomaavat 
pinnallisen epäaitouden paremmin kuin 
hän, joka yrittää peittää tai kieltäytyy nä-
kemästä omia virheitään.

Nollapisteestä  
huipulle
Ketkä olisivat huomattavimmat Raama-
tun lehdillä esitellyt johtajat? Vanhan 
testamentin kärkikaartiin lukisin Joo-
sefin, Mooseksen, Daavidin, Danielin ja 
Nehemian. Moni muukin voisi ansaita 
pääsyn tähän ykkösluokkaan, mutta näi-
den mainittujen toimintaan on käytetty 
sen verran paljon palstatilaa, että heitä 
on helpompi arvioida. 

Joosef sai kotoaan paljon hyviä eväi-
tä mutta myös raskaan ristin. Vanhem-
mat rakastivat häntä, minkä on täytynyt 
näkyä myöhemmin elämässä vahvana 
perusturvallisuutena. Hänellä oli terve 
itsetunto ja rohkeus tarttua uusiin haas-
teisiin. Sen sijaan omien veljien hillitön 
kateus ja julma kohtelu on epäilemättä 
raastanut nuoren miehen sisintä. Maail-
malla hän joutuu todelliseen nollapistee-
seen ja sen allekin. Sieltä kuitenkin nous-
taan ja lopulta Joosef saa hoitaa yhtä 

     Mistä on
Raamatun johtajat

         tehty?
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senaikaisen maailmaan vaativimmista 
tehtävistä, Egyptin valtiovarainministe-
rin virkaa. Hänen oli luotsattava maansa 
pitkän lama-ajan läpi ja hän onnistui teh-
tävässään. 

Myös Mooseksen tie johtajuuteen oli 
pitkä ja kivinen. Siihen kuului egyptiläis-
tä huippuvalmennusta ja Siinain hiekka-
pölyä sekä pitkiä aikoja ilman minkään-
laista tietoa seuraavasta askelesta. Kaikki 
koulutus ja kokemus olivat tarpeen, myös 
kärsivällisyyskoulu, kun sitten varsinai-
nen elämäntehtävä alkoi. Johdettavana 
oli suuri ja eripurainen kansa, joka toti-
sesti koetteli johtajan hermoja. Mooses 
tarvitsi kaiken neuvottelutaitonsa, jotta 
olisi pitänyt laumansa joten kuten koos-
sa. Samalla hänellä täytyi olla päämäärä 
niin kirkkaana mielessä, etteivät kansan 
milloin mihinkin suuntaan tempoilevat 
ehdotukset olisi sumentaneet sitä. Ei ole 
ihme, että suuri johtaja uupui ja aikoi 
välillä heittää hanskat naulaan. Silloin 
hän sai opetuksen delegoinnista. Kaik-
kea ei tarvitse tehdä yksin. Kukaan ei ole 
kaikessa hyvä. Tehtävien jako helpotti 
tavoitteen saavuttamista. Toinen viisas 
ratkaisu Moosekselta oli pedata hyvissä 
ajoin paikkaa seuraajalle. Näin Joosua sai 
lentävän lähdön Mooseksen kuoltua.

Tinkimätöntä uskoa
Daavid saa elämäntavoistaan ja johtami-
sestaan korkeat pisteet Raamatun kir-
joittajilta. Niin kauan kuin Saul oli viral-
linen hallitsija, Daavid kunnioitti häntä 
esimiehenään siitä huolimatta, että Saul 
välillä mielipuolen lailla uhkasi hänen 
henkeään. Vallassa ollessaan Daavid tai-

tavalla politiikalla laa-
jensi valtakunnan revii-
riä niin, että siitä melkein 
huomaamatta tuli Lähi-idän 
suurvalta. Lankeemukset eivät kyenneet 
tuhoamaan Daavidin uraa, vaikka vähäl-
tä piti. Se että hän avoimesti tunnusti 
syntinsä, koitui hänen pelastuksekseen 
ja käänsi lopulta hänen heikkoutensa 
vahvuudeksi. 

Edellisten tavoin Daniel oli aikan-
sa lahjakkaimpia nuoria miehiä. Kuten 
Mooses, hän sai koulutuksen vieraan 
maan korkeassa opinahjossa ja sai siel-
tä parhaat mahdolliset arvosanat. Näillä 
eväillä hän hoiti erilaisia valtion virkoja 
kahden eri hallinnon alaisuudessa. Työ-
todistuksessa lukee, että hän teki kaikki 
tehtävänsä niin, että kukaan ei päässyt 
niistä moittimaan. Siinä meille tunnol-
lisuuden ja ahkeruuden esikuva. Mutta 
juuri tämä oli liikaa joillekin. Noin hyvä 
ei kukaan saa olla. Viaksi keksittiin hä-
nen uskonnolliset näkemyksensä. Niistä 
Daniel ei kuitenkaan koskaan tinkinyt. 
Monissa muissa asioissa hänen oli luo-
vittava diplomaattisesti, mutta usko 
Jumalaan oli täysin luovuttamaton asia. 
Hän meni mieluummin leijonien luolaan 
kuin hylkäsi Jumalansa. 

Toisin kuin edelliset, Nehemia ei ollut 
mikään suuri johtaja. Tavallinen ravinto-
lakokki sai kuitenkin sydämelleen oman 
kansansa hädän ja isiensä kaupungin 
jälleenrakentamisen. Kun kukaan muu 
ei tarttunut toimeen, hän päätti tarttua. 
Hän ei ollut insinööri eikä insinööriop-
pilas, kun hän käynnisti melkoisen ra-
kennusprojektin. Hänellä oli luontaista 
organisointikykyä sekä tajua siitä, miten 

ihmiset saadaan innos-
tettua haastavaan tehtä-

vään. Puhumalla viisaasti ja 
olemalla itse esimerkkinä Nehe-

mia saa käännettyä kriisit voitokseen. 

Erilaisina Jumalan käytössä
Raamatusta emme löydä yhtä ainoaa 
johtajan mallia. Löydämme vain suuren 
kirjon erilaisia ihmisiä, jotka saivat olla 
Jumalan käytössä. Joukossa on voima-
kastahtoisia vallankäyttäjiä, jotka me-
nevät vaikka läpi harmaan kiven, mutta 
myös hienotunteisia neuvottelijoita ja 
kuuntelijoita, jotka kykenivät luovimaan 
vaikeissa karikoissa. Jokaisella on ollut 
oma koulutusaikansa, toisilla pitkä ja 
toisilla vielä pidempi. Vaikeuksista ei ole 
juuri ketään säästetty. 

Luontaiset kyvyt ja Jumalan antamat 
armolahjat ovat tehneet monista oman 
kansansa vaikuttajia. Jotkut ovat sor-
tuneet itseriittoisuuteen ja ylpeyteen 
ja jääneet surullisiksi muistomerkeiksi 
käyttämättömistä mahdollisuuksista. 
Kukaan ei ole ollut täydellinen, mutta 
Jumalan armosta heikoista on tullut vä-
keviä ja vastoinkäymiset ovat koulineet 
esiin ihmisten parhaat puolet.

Siis mistä on Raamatun johtajat teh-
ty? Epäonnistumisista ja heikkoudesta, 
lujuudesta ja päämäärätietoisuudesta, 
viisaasta neuvottelukyvystä ja rohkeasta 
luottamuksesta, terveestä itsetunnosta 
ja nöyrästä kuuliaisuudesta, ja uskosta 
Jumalaan.

Eero Junkkaala

Johtajuuden kannalta 
on olennaista, että ei 
jäädä heikkouksien 

valtaan vaan pyritään 
muuttamaan ne vah-

vuudeksi.
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Kevään Veritas Forumit 
käsittelivät ihmisoikeuksia. 
Debattiin osallistunut oike-
ustieteen professori Kevät 
Nousiainen piti akateemista 
keskustelua vakaumuksesta 
hyvänä kokemuksena.

Veritas Forum järjesti maaliskuus-
sa akateemisten keskustelutilai-
suuksien sarjan ihmisoikeuksista 

Helsingin, Turun, Oulun ja Jyväskylän 
yliopistoissa.

Osallistujamäärät jäivät tällä kertaa 
tavallista pienemmiksi kaikkialla paitsi 
Turussa, joka oli yleisen ja vertailevan 
oikeustieteen professori Kevät Nousi-
aisen oma yliopisto. Hän ilahtui korkea-
tasoisesta debatista kristityn brittiläisen 
oikeusfilosofin ja asianajajan David 
McIlroyn kanssa.

Nousiainen toivoo, että maailman-
katsomuksen merkityksestä voitaisiin 
keskustella myös yliopistoilla.

- Uskonnolliseen vakaumukseen pe-
rustuvat näkemykset ovat kulttuuris-
samme nousseet entistä enemmän esiin, 
Nousiainen totesi.

Hänen mielestään McIlroy antoi oi-
keustieteen opiskelijoille hyödyllisiä 
näkökulmia ihmisoikeuksien kristillisiin 
juuriin.

Kohteliaasti eri mieltä
Molemmat keskustelijat olivat samaa 
mieltä siitä, että ihmisoikeussopimuk-
sia tarvitaan, mutta eri mieltä siitä, mikä 
riittää ihmisoikeuksien perustaksi. Nou-
siaisen mukaan kansainvälisiin sopimuk-
siin sitoutuminen voi riittää. McIlroyn 
mielestä ihmisen luonut ja ihmiskunnan 

lunastanut Jumala antaa ihmisoikeuksille 
parhaan perustan.

Nousiainen piti McIlroyn kritiikkiä se-
kulaaria ihmisoikeusteoriaa kohtaan asi-
antuntevana.

- Hänellä oli akateeminen puoli hal-
linnassa. Se on tällaisissa keskusteluissa 
tärkeää, muuten päädytään vain asetta-
maan erilaisia uskonkysymyksiä vastak-
kain, Nousiainen huomautti.

- Yliopistolla tällainen toiminta ei voi 
olla julistuksellista. Tässä oli passeli ote.

Oulussa David McIlroy piti luennon 
ihmisoikeuskasvatuksesta. Jyväskylässä 
keskustelukumppaneina toimivat julkis-
oikeuden yliopistonlehtori Jukka Vilja-
nen Tampereen yliopistosta ja suunnit-
telija, FM Paul Abbey.

Danielle Miettinen
Veritas Forum -koordinaattori

Professori Kevät Nousiainen: 
”Maailmankatsomuksesta hyvä keskustella yliopistollakin”

Kuva: Ilkka Kontturi

Kevät Nousiainen ja David McIlroy debatissa Helsingin yliopistolla maaliskuussa.



Tulevan syksyn forumien suunnitte-
lu on täydessä vauhdissa. Ensi syk-
synä yliopistokampuksilla Helsin-

gissä, Turussa, Tampereella, Jyväskylässä 
ja Oulussa käydään jälleen akateemista 
keskustelua opiskelijoiden suurimmista 
kysymyksistä.

Hyvä elämä ilman Jumalaa?
Maailmankuulu ajattelija, Helsingin yli-
opiston teologisen filosofian professori 
Ilkka Niiniluoto on lupautunut puhu-
maan lokakuussa Helsingissä pidettä-
vään Veritas Forumiin onnellisuudesta ja 
hyvästä elämästä. Niiniluodolta ilmestyi 
viime vuonna teos Hyvän elämän filoso-
fiaa (SKS), jossa hän kertoo, miten hyvän 
ja pahan voi erottaa ilman uskontoa ja 
miksi kuolemaa ei tarvitse pelätä.

Niiniluodon haastajaksi saamme 
Tampereen yliopiston psykologian eme-
ritusprofessori Markku Ojasen, joka on 
tutkinut onnellisuutta kymmeniä vuo-
sia. Hän on kysytty luennoitsija, jonka 
aiheisiin kuuluu muun muassa uskonto 
ja onnellisuus. Uusimmassa teoksessaan 
Kaikki on hyvin juuri nyt (Minerva 2015) 
Ojanen muistuttaa, että onnen tavoittelu 
näyttää usein kääntyvän itseään vastaan. 

Keskustelun luotsaajana on Helsingin 
yliopiston kirkkososiologian professori 
Anne Birgitta Pessi.

Paul Copan Suomeen syyskuussa
Tunnettu yhdysvaltalainen filosofian ja 
etiikan professori Paul Copan saapuu 
Suomeen syyskuussa. Hän on lupautu-
nut puhujaksi kolmeen Veritas Forumiin.

Kustannusosakeyhtiö Päivä julkai-
see kiertueen yhteydessä suomennok-

sen hänen teoksestaan Is God a Moral 
Monster? Copan on kirjoittanut paksun 
pinon teoksia, joissa hän käsittelee esi-
merkiksi uskonnollisen pluralismin mah-
dottomuutta, kärsimyksen ongelmaa, 
bio etiikkaa ja väkivaltaa Vanhassa testa-
mentissa.

Helsingissä 13.9. Copanin keskustelu-
kumppaniksi on lupautunut uskonnonfi-
losofian professori Sami Pihlström. Mo-
deraattorina toimii uskonnonfilosofian 
dosentti ja yliopistotutkija Aku Visala.

Copan vierailee myös Tampereella 
8.9. sekä Turussa 12.9., jossa vierailu jär-
jestetään yhdessä Åbo Akademin kans-
sa.

Synnyttääkö uskonto väkivaltaa?
Oulun tulevan syksyn Veritas Forumis-
sa käsitellään uskontoja ja väkivaltaa. 
Tarkoituksena on kutsua mukaan kes-
kustelijat, jotka edustavat islamia ja 
kristinuskoa. Forumien yksityiskohdat 
tarkentuvat Veritas Forumin kotisivuilla, 
uutiskirjeessä ja Facebookissa.

Danielle Miettinen

Marjukka Korri on lopettanut työnsä 
Enä-Sepän johtajana huhtikuussa. 

Topi Viitasalo jättää Tampereen 
opiskelijatyöntekijän tehtävät kesän 
jälkeen.

Molempiin tehtäviin haetaan jatka-
jia. Hakemukset ja tiedustelut osoit-
teella rekry@opko.fi tai OPKO/rekry, 
Hämeentie 155 A 9, 00560 Helsinki. 

Puhujina huippunimiä 
Syksyn foorumeissa onnea ja kärsimystä

Ensihoidon opiskelija Oscar Sund-
man toimii Helsingin ruotsinkielisessä 
opiskelijatyössä Benjamin Sandellin 
rinnalla maaliskuusta toukokuun lop-
puun.

Ruotsinkielisessä työssä toimii touko-
kuun loppuun asti tiedottajaharjoitte-
lijana liiketalouden opiskelija Camilla 
Tylli.

OPKOn työntekijäuutisia

Ilkka Niiniluoto Markku Ojanen

Paul Copan Sami Pihlström

Marjukka Korri Oscar Sundman

Topi Viitasalo Camilla Tylli

Kuvat: Ari Aalto (Niiniluoto); Markku Ojasen verkkosivut; Paul 
Copanin verkkosivut; Veikko Somerpuro (Pihlström).
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Sanni Massinen, 22, muutti kolme 
vuotta sitten Kuopioon opiskele-
maan ravitsemustiedettä ja päätyi 

samalla mukaan OPKOn iltoihin. Ny-
kyään hän toimii Kuopion OPKOn pu-
heenjohtajana. 

- Vaikka olen ollut uskossa koko elä-
mäni, viimeisimmän puolentoista vuo-
den aikana olen saanut lähentyä Juma-

laa aivan uudella tavalla, ja samalla on 
herännyt halu olla tekemässä oma osuu-
teni evankeliumin eteenpäin viemiseksi.

Puheenjohtajaksi Sanni kertoo pääty-
neensä kuitenkin puolittain sattumalta. 
Silloinen puheenjohtaja oli muuttamas-
sa paikkakunnalta ja tehtävään pohdis-
keltiin jatkajaa.

- Mainitsin ohimennen voivani ottaa 
tehtävän vastaan, jos muita halukkaita ei 
olisi. Jonkin aikaa asiaa pohdittuani koin 
kuitenkin siinä myös selvää johdatusta.

Vaikka uudenlainen rooli vaatikin 
paljon opettelua ja yhdistysbyrokratian 
määrä yllätti, on puheenjohtajana toimi-
minen ollut antoisaa. Tukea käytännön 
kysymyksiin ja myös hengelliseen poh-
dintaan Sanni kertoo saaneensa Kuo-
pion työntekijä Pekka Ryhäseltä sekä 
muutamalta muulta aktiivilta.

Vastuiden kautta Sanni on huoman-
nut myös hahmottavansa selvemmin it-
selleen luontevia tapoja palvella.

- Tykkään pitää jollakin tapaa lanko-
ja käsissäni. Olen myös kokenut eten-
kin hartauksien pitämisen luontevaksi 
tavaksi olla jakamassa omasta hengel-

lisestä kasvustani kumpuavia ajatuksia. 
Samoin rukouspalvelu on alkanut tuntua 
omalta jutulta.

Ratkaisevana Sanni pitää omalla koh-
dallaan sen oivaltamista, ettei palvelu-
tehtävän tarvitse välttämättä olla mikään 
valmis rooli. Jumala voi käyttää juuri niil-
lä osa-alueilla, joihin koemme suurinta 
paloa.

- Oma unelmani on auttaa ihmisiä 
ravitsemuksen kautta, ja hyväksyttyä-
ni sen, ettei se ole vastakohta Jumalan 
käytössä olemiselle, olen saanut kasvaa 
kokonaisemmaksi. Samalla olen huo-
mannut, että minusta löytyy potentiaalia 
myös muilla osa-alueilla palvelemiseen.

Henkilölle, joka pohtii olisiko hänestä 
johtamistehtävään, Sanni antaa muuta-
man ohjenuoran.

- Jos tykkäät olla aktiivisesti mukana 
toimimassa ja haluat vaikuttaa asioihin 
sekä organisoida ja hallita kokonaisuuk-
sia, johtajuus voisi sopia sinulle. Minua 
johtamisessa kiehtoo se, että siinä yhdis-
tyvät hienosti sekä vastuu että vapaus.

Teksti ja kuva: Oskari Reinman

Puheenjohtajuus on kasvattanut palvelemaan

Katso tiedot leireistä: opko.fi/koululaiset
Järj. OPKO & Lähetysyhdistys Kylväjä

Lasten ja  
nuorten 

RAAMATTU- JA LÄHETYSLEIRI 
19.–23.6.2016 ENÄ-SEPÄSSÄ

VALON LAPSENA

OPKOn ystävien tapaamisia 
kesällä 2016
OPKOn ystävät ry järjestää tapaamisia kaikille ystävil-
le ja ystävätoiminnasta kiinnostuneille kesätapahtu-
mien yhteydessä: 

Kylväjän Lähetyksen kesäpäivät 17.–19.6. Porissa
• OPKOn ystävien tapaaminen la 18.6. klo 14:00.

OPKOn kesäleiri Valkealassa 20.-24.7.
• Tietoisku OPKOn ystävien toiminnasta ja ystävien 

tapaaminen la 23.7.2016 klo 14:00.

Lisäksi kaikki ovat tervetulleita Jussi Miettisen 
50-vuotisjuhliin ja OPKOn kirkkopyhään Helsin-
gissä 5.6. (ks. ilmoitus sivulla 7)!
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-M e ollaan vierailtu perus-
koululaisten uskonnon 
tunneilla. Ollaan laulettu ja 

kerrottu siitä, mitä Jeesus on saanut teh-
dä meidän elämässä. Ja puhuttu Jumalan 
rakkaudesta ja siitä, miten se on saanut 
koskettaa. Sitä rakkautta ollaan jaettu, 
tiivistävät 17-vuotiaat Sofia Jaakkola ja 
Julia Lehmuskoski.

Keski-Suomen aktioporukka sai vah-
vistusta myös pääkaupunkiseudun nuo-
rista, jotka olivat järjestäneet vastaa-
vanlaisen aktiomatkan Keski-Suomeen 
edeltävällä viikolla. OPKOn koululais-
työntekijä Olli Lehmosen luotsaama 
nuortentiimi on otettu hyvin vastaan 
sekä Keski-Suomen että pääkaupunki-
seudun kouluissa.

- Vastaanotto on ollut tosi positiivinen. 
Etenkin nuorimmat lapset ovat ottaneet 

meidät kuin kavereina vastaan, pari ky-
syi puhelinnumeroakin, tytöt nauravat.

- Myös vanhemmat koululaiset kuun-
telivat meitä varmastikin paremmin 
kuin opettajia, koska olemme lähempänä 
heidän ikäisiään ja samassa tilanteessa 
kuin he. Kyllä sen huomasi, että heitä 
koskettaa ja he ottavat vastaan sen, mitä 
puhumme.

Aktiopäivien päätteeksi porukka ko-
koontui OPKOn toimistolle lepäilemään, 
katselemaan leffoja ja kasaamaan ajatuk-
sia. Joukkoon liittyi iltaisin välillä myös 
paikallisia OPKOn nuoria, ja Laukaasta 
kotoisin oleva Sofia ja jyväskyläläinen 
Julia kertovatkin jo entuudestaan tutun 
porukan muodostuneen vähän kuin per-
heeksi.

- Mä tulin mukaan OPKOn toimintaan 
jo seiskaluokalla, kun osallistuin ensim-

mäistä kertaa Ruttikselle. Se oli erityinen 
kokemus, ja sanoin leirin jälkeen äidil-
le, että haluan seuraavallekin. Nyt olen 
käynyt nuorten viikonlopuissa. Kaikki 
tuntee toisensa ja se on tosi kivaa, Sofia 
iloitsee.

Julia löysi mukaan puolisen vuotta sit-
ten Sofian kutsumana.

- Viime syyslomalla osallistuimme vä-
hän vastaavanlaiseen aktioviikkoon. Sen 
jälkeen olen oppinut tosi paljon enem-
män Jumalasta ja päässyt lähemmäs 
Häntä. Olen oppinut myös tuntemaan 
itseäni ja näkemään sitä, millaisena Ju-
mala näkee minut.

Kysyttäessä, aikovatko tytöt osallistua 
aktioreissuille jatkossakin, hymy kertoo 
paljon.

- Kun tämä on tällainen perhe, niin 
miksei tänne tulisi. Kun kuulin tästä hiih-
tolomaviikon aktiosta, niin totta kai läh-
din mukaan. Sitten vasta sunnuntaina ru-
pesin miettimään, että mihinköhän olen 
oikeastaan suostunut, Julia nauraa.

Arkin toimitus 

VETI SUUPIELET HYMYYN
NUORTEN AKTIOVIIKKO

OPKOn toimistolla Helsingissä majaili hiihtolomaviikolla iloista 
nuorten porukkaa. He olivat saapuneet Keski-Suomesta OP-
KOn järjestämälle aktioviikolle, jossa kierrettiin kouluissa ker-
tomassa Jeesuksesta.

Koululaistyö
Kuva: Ilkka Kontturi

Kuva: Ritva Lehmonen
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OPKO-kasvo

LOI POHJAA TYÖURALLE

Kuka olet?
Olen Risto Oinonen Espoosta. Tulin mu-
kaan OPKOn toimintaan 70-luvun alku-
puolella muutettuani Mikkelistä Helsin-
kiin. Vaimoni tapasin Iltaopiskelijoissa, 
joihin itsekin kuuluin. Meillä on kolme 
nyt jo aikuista tyttöä sekä kolme lasten-
lasta. Olen tehnyt hyvin mielenkiintoisen 
ja nousujohteisen työuran kansainvä-
lisessä kaasuyhtiössä asiakaspalvelun-, 
markkinoinnin- ja laatujohtamisen pa-
rissa. Laatupäällikkönä vastuualueeseeni 
kuuluivat yhtiön johtamisjärjestelmän 
ylläpito ja kehittäminen. Perheen harras-
tuksiin ovat kuuluneet kristillinen järjes-
tötyö sekä talvella hiihto ja laskettelu ja 
kesäisin mökkeily ja golf.

Mikä sai sinut ryhtymään OPKOn 
ystävät ry:n puheenjohtajaksi?
Olemme tukeneet OPKOn toimintaa eri 
tavoin aina 70-luvulta lähtien. Jäädes-
säni osa-aikaeläkkeelle koin, että nyt 
on mahdollisuus antaa enemmän aikaa 
OPKOlle. Idea OPKOn tukijärjestöstä oli 
syntynyt jo aiemmin, mutta kun Pekka 
Jokiranta puki idean sanoiksi, päätim-
me kutsua muutamia ystäviä kokoon 
valmistelemaan asiaa. Näistä keskuste-
luista ikään kuin luonnostaan lankesi mi-
nulle puheenjohtajan tehtävä. Ystävillä 
on aivan erinomainen hyvä hallitus, jossa 
on huikeaa osaamista ja hienoja ihmisiä.

Mitä OPKO antoi sinulle 
opiskeluaikanasi?
Tärkein anti, jonka OPKOssa olen saanut, 
on erinomaisen hyvä Raamatun opetus. 
Emme missään olleet kuulleet niin elä-
mänläheistä, konkreettista ja perustel-
tua opetusta Raamatusta kuin OPKOn 
tilaisuuksissa. Opetus oli ymmärrettävää 
ja järjellistä ja elämän eväiksi saimme 
konkreettista tietoa elämän eri osa-alu-
eilta. Kun opetus vielä linkitettiin Raama-
tun historiaan ja paikalliseen kulttuuriin, 
avautuivat monet Raamatun salaisuudet 
aivan uudella tavalla.

Toinen asia oli yhteisöllisyys ja koke-
mus vastuusta, jota saimme. Olivathan 
monet meistä muuttaneet pois tutuista 
ympyröistä uudelle opiskelupaikkakun-
nalle ja aivan uusien haasteiden pariin. 
Yhteenkuuluvuuden tunne oli vahva, yh-
teisö oli hoitava ja hyväksyvä ja monia 
ystävyyssuhteita syntyi siten, että osa 
niistä toimii vieläkin.

OPKO-KOKEMUS
Tämän päivän 

parhaat johtamisopit 
ovat yhdenmukaiset 
Raamatun opetuksen 

kanssa.

Mitä eväitä olet saanut OPKOsta 
tulevaa työelämää varten?
Raimo Mäkelä (silloinen pääsihteeri) ki-
teytti asian mielestäni hyvin puhuessaan 
OPKOn uusille liittohallituksen jäsenil-
le 70-luvulla. Hän sanoi: ”Joudutte nyt 
antamaan aikaanne tälle työlle. Mutta 
tulette saamaan myös paljon takaisin 
tulevaa elämäänne varten, ette ainoas-
taan hengellisesti, vaan myös käytännön 
kokemuksena toiminnan suunnittelussa, 
tilaisuuksien järjestämisessä, esiintymi-
sessä ja puhumisessa tilaisuuksissa.”

En silloin ajatellut mitä hän oikeasti 
tarkoitti, mutta omalla kohdallani nuo 
sanat kyllä toteutuivat kirjaimellisesti. 
Hyvin lyhyessä ajassa pääsin omalla työ-
paikallani tuotepäälliköstä markkinoin-
nin johtotehtäviin ohi kokeneemman 
ja koulutetumman henkilöstön. Uskon, 
että juuri tällä OPKOssa hankitulla ko-
kemuksella ja kyvyllä ottaa vastuuta oli 
suuri merkitys työelämässä.  

Millaisia eväitä olet saanut johta-
miseen Raamatusta ja uskosta?
Nostaisin tässä esille arvot ja Raamatun 
ihmiskäsityksen. Ihmisten kunnioitus, oi-
keudenmukaisuus, rehellisyys ja toisista 
välittäminen luovat hyvän pohjan johta-
miselle ja ne kaikki löytyvät Raamatusta. 
Yritysmaailma olisi kyllä paljon inhimilli-
sempi, terveempi ja tuottavampi, mikäli 
näitä periaatteita sovellettaisiin enem-
män. Itse asiassa tämän päivän parhaat 
johtamisopit ja teoriat, joita menestyvät 
yritykset soveltavat, ovat täysin yhden-
mukaiset Raamatun opetuksen kanssa. 
Näin on myös yrityksessä, jossa työs-
kentelen.

Kuva: Risto Oinosen arkisto
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Talous

Strateginen keskittyminen olennaisiin 
vahvuuksiin on niin liike-elämässä 
kuin hengellisissäkin yhteisöissä ollut 

pinnalla. Se on myös levinnyt itsensäke-
hittämiskirjallisuuteen: viime aikojen suur-
suosikissa raivataan tavaroista jokainen, 
joka eivät erityisesti ilahduta tai muuten 
erityisesti lunasta paikkaansa.

”Muuan lainopettaja... tuli nyt Jeesuk-
sen luo ja kysyi: ”Mikä käsky on kaikkein 
tärkein?” Jeesus vastasi: ”Tärkein on tämä: 
’Kuule, Israel: Herra, meidän Jumalamme, 
on ainoa Herra. Rakasta Herraa, Jumalaasi, 
koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mieles-
täsi ja koko voimallasi.’ Toinen on tämä: ’Ra-
kasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi.’ Näitä 
suurempaa käskyä ei ole.” Lainopettaja sa-
noi hänelle: ”Oikein, opettaja! Totta puhuit, 
kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei 
ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä 
koko sydämestään, kaikella ymmärryksel-
lään ja kaikella voimallaan ja rakastaa lä-
himmäistään niin kuin itseään, se on enem-
män kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit.” 
Jeesus näki, että hän vastasi viisaasti, ja sa-
noi hänelle: ”Sinä et ole kaukana Jumalan 
valtakunnasta.” (Mark. 12:28-34)

Maailmankaikkeus ei pyöri maan, Au-
ringon saati minun napani ympärillä. Olen-
naisin, mihin keskittyä, ei ole minkään 
maallisen saaminen tai siitä luopuminen. 
Apua olennaiseen keskittymiseen voi kui-
tenkin saada ajankäyttönsä ja maallisen 
omaisuutensa perkaamisesta. Samalla voi 
auttaa jonkun löytämään ilosanoman ai-
noasta Herrasta. Sydämellisesti kiitoksia 
kaikille teille, jotka olette halunneet luo-
pua jostain evankeliumin hyväksi OPKOn 
kautta!

Se, mitä OPKO on tehnyt sille uskotuil-
la rahoilla ja ajalla viime vuonna, löytyy 
OPKOn vuosikertomuksesta osoitteesta  
opko.fi/vuosikertomus, ja sitä voi myös 
tilata paperiversiona Palvelukeskukselta 
puh. (09) 612 9940. 

Sydämellisesti 
tuestanne kiittäen,

Sukkia rullaamalla onneen

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö

jätä kestävä perintö!
Voit tukea työtämme myös tekemällä testamentin, jossa OPKO 
on yhtenä tai ainoana edunsaajana. 
Kysy lisää OPKOn talous- ja hallintopäälliköltä Tiina Oinoselta, 
tiina.oinonen@opko.fi, p. (09) 612 9940.

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys ry:lle 17.3.2015 rahankeräysluvan POL-2014-13477 
ajalle 17.3.2015-31.12.2019. Varainkeruu voidaan toteuttaa 
Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään 
kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, 
pienrymien ja leirien järjestämiseen, viestintään, nuorten 
henkilökohtaiseen tukeen sekä yleishyödyllisen toiminnan 
välineisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.

TALOUDESTAMME
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Anpassa er inte efter den här världen, 
utan låt er förvandlas genom sinnets 

förnyelse, så att ni kan pröva vad 
som är Guds vilja. Rom 12:2

Att följa Jesus innebär att 
ditt liv förändras. Vi är inte 
längre av den här världen, 

utan vårt medborgaskap är i him-
len. Vi ska inte anpassa oss efter den 

här världen utan istället låta oss för-
vandlas genom sinnets förnyelse, alltså att 

bli mera lik Jesus. Dessutom har Jesus ett uppdrag åt 
oss, han sänder oss ut till världen, för att göra alla folk 
till hans lärjungar. Jag trodde länge att det bara gäller 
de som reser till ut andra länder, men det gäller faktiskt 
oss alla. Vi behöver inte gå längre än till våra studie- 
och arbetskompisar, de är alla älskade av Fadern, de 
behöver Jesus.

I en kristen gemenskap kan vi få stöd och hjälp att växa 
i tron, men ofta blir vi så bekväma med våra kristna 
vänner att vi glömmer relationen utåt, till dem som 
inte känner Jesus. Jesus talar om att vi är salt och ljus i 
världen. Själv umgicks han mest med vanligt folk i stäl-
let för de skriftlärda, ”Det är inte de friska som behöver 
läkare utan de sjuka. Jag har inte kommit för att kalla 
rättfärdiga till omvändelse utan syndare” Luk 5:31–32. 
Vi har människor runt omkring oss som behöver Jesus. 
Men hur ska de få höra om honom om vi kristna bara 
umgås med varandra? 

Då jag inledde mina studier så valde jag aktivt att lära 
känna mina studiekamrater och spendera tid med 
dem. Jag tror det är bra att finnas där för dom, visa att 
jag bryr mig om och är intresserad av deras liv. De fles-

ta vet att jag tror på Jesus, och ibland frågar de mig om 
det. Ofta blir jag förvånad över hur öppna många är 
för att prata om tro och hur många frågor de har. Jag 
tror att vi alla är kallade att leda någon till Jesus. Kan-
ske går vi ut på gatan och evangeliserar, eller så kan vi 
bygga på de relationer vi redan har? Ofta kan vi kristna 
vara rädda för att gå ut i världen, att umgås med våra 
studiekompisar, men det kan vara just dit Jesus kallar 
oss. Så länge vi håller våra ögon fästa på Jesus, och 
dagligen låter vårt sinne förnyas av Jesu kärlek så be-
höver vi inte vara rädda. Jesus lovar att han är med oss 
varje dag, vi är den Helige Andes tempel, och vartän vi 
går så kommer Jesu kärlek lysa igenom oss. Det kom-
mer våra studie- och arbetskamrater att märka. Vissa 
kanske tar avstånd 
från dig, men för-
vånansvärt många 
är okej med att vi 
tror på Jesus.

Ibland känns det 
inte som något 
händer hos dina 
vänner, men de 
ser garanterat något av Jesus i dig.  Nån dag kommer 
nån att säga något, eller så leds du av anden att ställa 
en fråga, och plötsligt kan du få vittna eller be för din 
vän. Då de ser ljuset från Jesus i dig, så tänds en läng-
tan i dem, om att själv få lära känna Jesus.

De är inte av världen, liksom inte heller jag är av värl-
den. Liksom du har sänt mig till världen, så har jag sänt 
dem till världen. Joh 17:16,18

Christian Nygård, aktiv i Helsingfors Studentmission
Fotograf: Emilia Wik

MED JESUS

I STUDIEVARDAGEN
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Då de ser ljuset från 
Jesus i dig, så tänds en 

längtan i dem, om att få 
lära känna Jesus.



Temat för Kyrkhelg Syd 2016 i Södra Haga kyrka var minst 
sagt aktuellt. Främlingskap är något som vi alla måste 
kunna ta ställning till idag. Som huvudtalare fungerade 

EFS-prästen Hans Lindholm från Västerbotten i Sverige. Semi-
narierna berörde mission och muslimernas situation idag. Man 
kunde även ta del av ett lovsångseminarium som leddes av 
Rebecka Björk eller lyssna till Benjamin Sandell från Student-
missionen och Petrus församling om temat relationer.

Det största Koran-arbetet någonsin
Simon Lamsiah från Avainmedia föreläste om temat ”Vad sker 
i den muslimska världen idag” på lördagen under Kyrkhelg Syd. 
Han har själv en muslimsk bakgrund men kom till tro år 1996.  
Han är uppvuxen i Marocko och har nu bott i Finland i ungefär 
25 år. Han jobbar för tillfället med det största Koran-arbetet nå-
gonsin där b.la. Helsingfors Universitet är inblandade. Arbetet 
går ut på att läsa de äldsta Korantexterna som finns med hjälp 
av den vetenskapliga filologin. Det är bara några få i världen 
som klarar av arbetet, berättar Lamsiah.

 Europas signal åt flyktingarna
”Europa riskerar att bli Europastan om vi inte gör något åt sa-
ken nu”, varnar Lamsiah. Vi får inte ge flyktingarna en signal att 
de är välkomna hit, han anser. Deras kultur går inte att kom-
bineras med den europeiska. Problemet är att muslimerna ser 
Europa som ett paradis fullt av frihet och välfärd. De vill inte 
stanna kring Syrien, även om det är bäst för dem att göra det, 
enligt Lamsiah. Dit kan vi åka för att hjälpa. ”När de ändå redan 
har kommit hit, hjälper bara en sak och det är evangeliet”, av-
slutar Lamsiah.

 Visa kärlek
Lamsiah berättar om de risker som intagningen av muslimer 
till Europa och Finland bidrar till. De börjar influera vår kultur 
och det börjar bland barnen. Lamsiah berättar om en gång då 
han var i Kontula, Helsingfors och hörde hur ett icke-muslimskt 
barn utbrast: ”Jag svär i Allahs namn!”, han hade lärt sig att det 
är så man säger för att visa att något är sant. Vi har ännu en 
chans att påverka utvecklingen åt rätt håll, genom att visa kär-
lek! Många muslimer är trötta på det hatiska och är i stort be-
hov av kärlek. Det bör vi ge dem när vi får chansen, uppmanar 
Lamsiah. Börja med små saker, hälsa på din muslimska granne 
för att visa att du accepterar honom, gav Lamsiah som tips åt 
föreläsningspubliken.

PÅ KYRKHELGEN I HELSINGFORS
FRÄMLINGSKAP OCH RELATIONER 

Simon Lamsiah (till höger) översattes av Stig-Olof Fernström.

Deltagare under Simon Lamsiahs föreläsning ”Hur vittna för en muslim”.



När jag gick på nian i högstadiet 
så fick jag en ovanlig nervsjuk-

dom i min vänstra fot. Smärtan i vris-
ten var nästan olidlig, och jag kunde 
inte sätta någon tyngd alls på foten. 
Jag hoppade omkring på kryckor 
i flera veckor, och åt en väldig dos 
värkmediciner. 

Ingen verkade kunna ge en diag-
nos, förrän jag besökte en ortoped 
som genast visste vad det var frågan 
om. Han gav mig diagnosen CRPS, 
som är en väldigt ovanlig nervsjuk-
dom. Han sa att behandlingen är 
fysioterapi, smärtstillande direkt till 
centrala nervsystemet och psykmedi-
cin för att inte behandlingen skulle 
påverka mitt beteende eller något 
sådant. Behandlingen skulle ta 3–12 
månader. Detta var en tisdag.

På fredagen var jag på min egna 
församlings ungdomssamling, och 
där la de händerna på min fot, och 
bad en enkel bön för mig. Jag kände 
en varm våg genom kroppen, och 
efteråt när jag i smyg provade, så 
var smärtan borta. Sedan dess har 
jag inte behövt kryckorna en enda 
gång. Jag besökte även ortopeden 
igen följande måndag, och när jag 
gick in utan kryckor så for hakan på 
honom i golvet. Han undersökte mig 
noga, och konstaterade att det är ve-
tenskapligt omöjligt, följt av orden: 
”minua suurempi lääkäri on nyt sinua 
parantanut” (en större läkare än mig 
har nu helat dig).

Jona Laakso, maskin- och  
produktionsteknikstuderande i Vasa

Jona blev heladVITTNESBÖRD Studmisschallenge:  
Kampanjen som lär oss ge

Studmisschallenge inleddes i december 
och målet med den är att höja understö-

det med 1000 euro per månad för att täcka 
underskottet och träna studerande i lärjung-
askap och givande. I dagsläget ligger vi un-
der det budgeterade kampanjmålet, men vi 
tror att en ökning med 1000 euro per månad 
för lokalföreningarna tillsammans ska vara 
möjligt.

De olika lokalföreningarna har skapat olika 
sätt att samla in pengar på. I Åbo Student-
mission ordnade man t.ex. ett loppis i sam-
band med Coffee & Cake, i HSSM har man 
uppmanat folk att bli månadsgivare och i 
Vasa har man tagit upp kollekt. De aktivaste 
föreningarna har varit HSSM och VSSM, och i 
dagsläget leder VSSM med klar marginal.

Heja, heja, fortsätt i samma stil! Må bäste 
lokalförening vinna och låt oss lära oss giv-
mildhet.

Rummet fylldes  
när temat var relationer
Senare på dagen samlades man i Klip-
pans övre sal  för att lyssna på ett semi-
narium om relationer och rummet blev 
fullpackat, till sist var man tvungen att 
lyfta ut bordet för att få plats. Temat 
drog till sig både äldre och yngre. Fö-
reläsningshållare var Benjamin Sandell, 
ledande studentarbetare i Studentmis-
sionen och lektor i Petrus församling. 

”Bibeln börjar och slutar med ett 
äktenskap”, säger Benjamin Sandell in-
ledningsvis.  Han bad deltagarna dis-
kutera en stund kring detta och delar 
visionen, att äktenskapet är en försmak 
på en ännu större verklighet, ett äk-
tenskap som vi alla är kallade till med 
Jesus vid hans återkomst – det är det 
som Paulus pratar om i Ef 5 där han sä-
ger “denna hemlighet är stor, jag talar 
om Kristus och församlingen”. Därför 
är äktenskap här på jorden, hur bra de 
än är, bara ett tecken på det större äk-
tenskapet som väntar oss himlen, för-
klarar Sandell.

Enligt Benjamin Sandell så erbjuds vi 
idag två extremalternativ; hämnings-
löshet eller avhållsamhet angående 
förhållningssätt till sex. Han tillägger 
att i historiska kyrkliga sammanhang 
har ofta en tanke smugit sig in av att 
kroppen enbart är dålig och anden är 
god. Det här överensstämmer inte med 
Bibelns budskap om oss människor. 
Benjamin poängterar att Bibeln säger 
att allt som Gud skapat är gott.

 En helg med nya synvinklar
Jag tror att de övriga deltagarna också 
kan instämma när jag konstaterar att 
helgen gav ny kunskap om flera aktu-
ella ämnen. Jag fick nya synvinklar på 
främlingskap och den muslimska si-
tuationen. Det är nu lättare att kunna 
ta ställning till vad som händer och för 
vad man som kristen kan göra. Visio-
nen som delades av Benjamin Sandell 
angående relationer, gav även den in-
tressanta synvinklar.

Camilla Tylli, praktikant i Studentmissionen 
Fotograf: Claudia Mishima



Be och ge 

Tack för att vi får ha marknadsföringsstuderande Camilla Tylli som praktikant i Studentmissionen 
för 10 veckor.
Tack för ny styrelse i Vasa.
Tack för den nya förbundsstyrelsen. 

Vi ber för Studentmisschallenge. Ge oss av ditt överflöd och lär oss vad givmildhet innebär.
Vi ber för den nya förbundsstyrselsen. Ge dem vishet i alla viktiga beslut.
Vi ber för att nya studerande skulle komma till tro.

Föreningens syfte är att främja och stöda kristet arbete med inrikt-
ning på evangelisation och mission bland svenskspråkiga stude-
rande i Finland. 

Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studerande i deras livsval 
så att de kan fullfölja sina studier och bli ansvarskännande medbor-
gare i samhället. Föreningen vill verka på biblisk grund med evang-
eliet i centrum och i enlighet med den lutherska bekännelsen. 

För stora donationer och testamenten kan du använda kontonr: 
FI89 4958 0010 0614 26, BIC: HELSFIHH (Kvevlax Sparbank), med 
ref.nr: 
123  För medlemsavgifter 
1232  För donationer att placera på sikt 
1290  För donationer att dela ut direkt

Läs mer om vår förening på: www.studentmissionen.fi/pro

Pro Studentmissionen rfVill du investera  
i Guds rike  
i studievärlden?
Jesus älskar studerande och om du vill 
understöda Studentmissionens arbete 
bland studerande kan du skicka in en 
summa till vårt insamlingskonto: 

FI66 8000 0710 2297 93 
(BIC: DABAFIHH)

Använd alltid referensnummer, så att 
din gåva hamnar rätt. Referensnummer 
finns i rutan nedanför.

Tack för din gåva!

Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten  9108
Studentarbete i Helsingfors   9108 15
Studentarbete i Jakobstad   9108 57
Studentarbete i Vasa   9108 31
Studentarbete i Åbo   9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska  9399

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och stu-
dentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa, tfn 040 963 4703
Eva Gädda, informatör, tfn 044 381 3799
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf 
insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in 
pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangeran-
det av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, 
läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också 
användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-  
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi



ARKKI
Hämeentie 155 A 9

00560 HELSINKI

OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen täyttää 50 vuotta. Olet terve-
tullut juhlimaan Jussin kanssa Helsinkiin Laajasalon kirkkoon 
5.6.2016 klo 12.00 alkaen.

12.00 Juhlamessu: Kutsu Jumalan valtakuntaan
• Liturgi: Pekka Kaskinen, saarna: Jussi Miettinen
• Muissa tehtävissä OPKOn työntekijöitä ja Jussin ystäviä

13.30‒15.30 Jussin juhlat
• Suolaista purtavaa ja kakkukahvit
• Ohjelmassa mm. kirjailija Anna-Mari Kaskinen, muusikko Pekka Si-

mojoki, Juri Veikkola, Titta Tunkkari & Xaris Dance Company sekä 
OPKOn johtava koululaistyöntekijä Olli Lehmonen bändeineen.

Järj. Roihuvuoren seurakunta, OPKO ja OPKOn ystävät

Jussin juhlat

Osallistu Jussin juhlakeräykseen nuorisotyön hyväksi – katso lisätiedot esitteestä lehden välistä!

& OPKON KIRKKOPYHÄ  
LAAJASALON KIRKOSSA 5.6.2016


