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   Pääkirjoitus

Kuvittele, että uskonpuhdistaja Martti 
Luther eläisi Suomessa vuonna 2017.  

Mitähän uskonpuhdistaja tekisi, jos 
sama pyhä tyytymättömyys, joka 

valtasi Martin 1500-luvun Sak-
sassa, pääsisi täälläkin valloil-
leen? 

Oppi pelastuksesta – yksin 
uskosta, yksin armosta, yk-
sin Kristuksen tähden – olisi 

jo muotoiltu. Raamattu olisi jo 
käännetty nykysuomeksi, sitä-

kään hänen ei siis tarvitsi tehdä. 
Anekaupankaan kimppuun Martin ei 

tarvitsisi enää hyökätä.  Monet sosiaali-
set uudistukset, jotka tulivat reformaation myötä, olisivat jo 
tapahtuneet.

Luulenpa, että Martti ensi töikseen toteuttaisi jumalanpalve-
lusuudistuksen - valjastihan hän jo 1500-luvulla aikansa popu-
laarimusiikin kristilliseen käyttöön.  Nyt hän päivittäisi messut 
sellaisiksi, että tangomarkkinoiden kävijät eivät jumalanpalve-
lukseen tullessaan kokisi saapuneensa pientä piiriä ylevöittä-
vään klassiseen kirkkokonserttiin. Hän kannustaisi pappeja koh-
taamaan varsinkin uudet ja arat lämpimästi kahvikupin äärellä. 
Tässä tuhansien rikkinäisten kotien maassa paikallisseurakun-
nat ovat maailman toivo.

Messun reformaation lisäksi Luther taatusti rohkaisisi 
meitä palamaan Raamatun Sanaan ja nostamaan maallikko-
vastuun uuteen arvoonsa.

OPKO yritti toteuttaa Martin unelmia huhtikuussa Kuopiossa, 
jonne rakensimme uudenlaisen opiskelijoita tavoittavan tapah-
tuman nimeltä YAWA (You ask, we answer).  Kristityt nuoret ai-
kuiset olivat alkuvuodesta kyselleet opiskelutovereiltaan, mitä 
he haluaisivat tietää kristinuskosta. Kolmen eniten mielenkiin-
toa herättäneen teeman pohjalta rakennettiin kolmipäiväinen ta-
pahtuma, jossa teemoja käsiteltiin vuorotellen. Päivisin kristityt 
opiskelijat levittäytyivät kampuksille pitkin Kuopiota kertomaan 
Jeesuksesta ja kutsumaan iltatilaisuuksiin. Niihin saapui satoja 
osallistujia. 

YAWA oli silmiä avaava. Kaduilla kohdatut nuoret aikui-
set olivat järjestäen täysin vieraantuneita kristinuskosta. He 
saapuivat silti suurin joukoin iltatilaisuuksiin ja myöhemmin 
pidetylle jatkokurssille.  Ajatus, etteivät opiskelijat ole kiin-

nostuneita uskonasioista, on pelkkä myytti. Aina on olemassa 
”rauhan lapsia” (Luuk. 10:6), jotka vain odottavat sitä, että 
joku kertoisi heille Jeesuksesta ja kutsuisi taivaan tielle.  Hei-
tä on enemmän kuin aavistammekaan.

Toivon, että lähivuosina opkolaiset opiskelijat innostuvat jär-
jestämään kymmeniä tavoittavia tapahtumia yliopistokaupun-
geissa ympäri Suomen. Kiitos, että olet mahdollistamassa eturin-
tamassa tehtävää pioneerityötä nuorten tavoittamiseksi ihanalla 
evankeliumilla.

Jussi Miettinen
pääsihteeri

MARTTI
TYKKÄISI YAWASTA

• 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 
suurimmilla yliopistopaikkakunnilla: veritasforum.fi

• OPKOlla on 21 työntekijää, 
joista suurin osa on osa-aikaisia.

• OPKO omistaa leiri- ja kurssikeskus 
Enä-Sepän Vihdin Ojakkalassa: enaseppa.fi

Mitä OPKO tekee? 

Löydät meidät myös somesta

P.s. Tässä lehdessä puhutaan uskonpuhdistuksesta -– sitähän 
me kaikki tarvitemme, vai mitä? 
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Askeleissasi  
kulkea saan

Arkki on Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti 
ISSN 0786-4035. Tilaukset, osoitteen-
muutokset, 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 Toimitussih-
teeri ja taitto  Ilkka Kontturi Kannen kuva  
Mira Asikainen Paino  Euraprint  Painos 
2/2017  4600 kpl Arkki ilmestyy vuonna 
2017 viikoilla 9, 19, 36 ja 45. Aineisto toi-
mitukseen viisi viikkoa aikaisemmin Media-
tiedot  www.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.

2/2017

Kuopion missioviikko 
YAWA tavoitti satoja

Reformaation isku 

23

MONGOLIASSA
HENRIKSSONIT

1016
SIVU 8

Kristitty on sekä  
vanhurskas  

että syntinen  
(simul iustus et peccator)

Peter Payne i Åbo

-Martti Luther



J anne aloitti opiskelun Tampereella armeijan jälkeen 
vuonna 2004. Kielet olivat kiehtoneet jo pitkään ja 
opiskelupaikka aukesi saksan kielen ja kulttuurin 

opintoihin. Tampere oli vieras paikkakunta, jossa kaikki 
oli uutta – mistä löytyy sapuska? Hengenravintokin. Sitä 
Janne oli tottunut nauttimaan säännöllisesti.

- Olin ollut mukana kotiseurakunnassa Raahessa. Opis-
kelujen alussa osuin yliopistolla ilmoitustaululle, jossa 
esiteltiin opiskelijatoimintaa. Riparilta tuttu nimi kutsui 
kuulolle, ja niin päädyin Tampereen OPKOlle.

- Sementti kuivui allani nopeasti. Minut otettiin läm-
pimästi vastaan. Olin tullut kotiin. Opiskelijailloissa sain 
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Teema

HENRIKSSONIEN MATKASSA MONGOLIAAN

Opiskelu evästää ammattiin, työhön, 
joka raamittaa jatkoa. Sen rinnal-
la askelia voi ohjata kutsu, jota ei 
voi jättää kuulematta. Opiskeluai-
kojen hengellinen koti, Oulun OPKO 
kasvatti Janne ja Ella Henrikssonia 
kohti Mongoliaa. Ja lähetystyötä. 

OPKO kasvatti  
lähetystyöhön



Vastoinkäymiset ovat sitä varten, että 
ihminen voisi pysähtyä peilin eteen 
kysymään, missä olen ja mitä kriisi 

haluaa kertoa.

reilun kahden vuoden ajan kasvaa, myös vastuuta kantaen. 
Opetus oli vahvaa ruokaa, ja raamattupiiri täydensi viikko-oh-
jelmaa. 

- OPKOn hallitukseen uskaltauduin Tampereelta lähtöni alla. 
Ydinporukassa olin koko ajan.

 
Opinnot jäivät hetkeksi, ja Janne palasi kotimaisemiin. Hän 
haki Ouluun luokanopettajakoulutukseen, muttei päässyt. 
Raahessa vietetty välivuosi kului työttömänä, välillä postia ja-
kaen tai kirkko-oppaana ja puhelinmyyjänä. Seuraavaksi Jan-
ne haki lukemaan englantia, ja toinen raahelainen, Ella, luki-
onsa päätyttyä musiikkia. Molemmat pääsivät, ja niin Ouluun 
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muutti syksyllä 2008 seurusteleva pari, vierekkäisiin kerros-
taloihin. 

Oulussa Janne hakeutui taas OPKOlle.
- Uskaltauduin hallitusvastuuseenkin. OPKOssa oli tuttu 

mies mukana, Antti Leinonen. Raamis löytyi luontevasti, ja 
sama raamattupiiri kokoontui Oulun opintojemme ajan, seit-
semän vuotta. 

Omalla paikalla vastuunkantajina
OPKOlla Jeesus on ytimessä. Raamattuun ja sen luotettavana 
pitämiseen sekä Janne että Ella olivat oppineet seurakunta-
nuorina. Illoissa käytiin Raamattua läpi teemasta käsin tai sys-
temaattisesti. 

- En kaikkea opetettua muista, en ehkä parin päivän päästä 
sen kuulemisestakaan. Mutta Sana rakentaa minua, huomaa-
mattakin. Olin rauhallisella kasvupaikalla kristittynä. Vuosien 
päästä huomaan: tätä on pohjustettu aiemmin. Olen kiitollinen 
hyvästä opetuksesta, Janne toteaa.

Opiskeluaikana opittiin myös yhteiseen vastuunkantoon. 
OPKO opetti tekemään yhdessä. 

- Yksin emme saa aikaan mitään, emme ainakaan kaikkea, 
Janne jatkaa. Oli kyseessä VIP-lehtien jako, muiden kutsumi-
nen mukaan, tai muu eteen osunut tehtävä, niin yhdessä sen 
tekeminen luonnistuu. Tehdessä huomaa, kuinka jokaisen 
lahjat ja taidot mahdollistavat lopputuloksen. Tähän pyrin 
Mongoliassakin, jossa rakennan seurakuntaa yhdessä muiden 
kanssa. 

Ellan tie vei Ouluun lukion jälkeen. Aina musiikkia harrasta-
nut Ella pääsi ensi yrittämällä opiskelemaan musiikinopetta-
jaksi Oulun yliopistoon.

- Ehkä tulin Jannen siivellä OPKOon, mutta kotiuduin heti. 
Joskus vanhasta luopuminen voi olla tuskallista. Olin nuori ja 
ikävöin kotiseurakuntaa. Olin saanut nauttinut seurakunnan 
hedelmistä, ja muutos opiskelemaan lähtiessä oli ollut suuri. 
Aikuistumiseni sai onneksi tukea niistä vastuista, joita OPKO 
tarjosi. 

- Kun peilaan opiskeluaikaa Ulaanbaatarista käsin, on hui-
kea huomata, että sama jatkuu: tuemme kasvavaa seurakuntaa 
ja kutsumme uusia mukaan. Nyt olemme kielikouluvaiheessa, 
itsekin oppijoina.

- Saamamme koulutus on tarpeen tällä lähetyskentällä. 
Emme tee maisterintöitä, mutta kaikelle opitulle on käyttöä. 
Jumalan suunnitelma avautuu kohdallamme ihanasti, Ella to-
teaa.

Juuret syvällä Sanassa
Kirjoitettu Jumalan Sana puhuu meille ja meistä, siitä Ella on 
vakuuttunut.

- Jumala on valinnut puhua itsestään kirjoitetun sanan kaut-
ta. Sana puhuu meistäkin. Jumala ilmoittaa itsensä Raamatus-
sa, siksi sitä on luettava. Jumalan voi oppia näin tuntemaan.

Emme tee maisterin-
töitä, mutta kaikelle 
opitulle on käyttöä. 

Tsagaan sarin eli paikallisen uuden vuoden 
juhlimista Ulaanbaatarissa paikallisten 

kotona. Juhlissa syötiin lammasta, bootzeja 
(höyrystettyjä lihanyyttejä), lehmänmaito-

karkkeja ja suolaista maitoteetä.
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Raamattupiiri on meille yhä tärkeä 
juuri tästä syystä. Mongoliassa pidäm-
me tiimimme kanssa raamista, mutta 
koitamme päästä myös kansainväliseen 
raamikseen mukaan. 

Musiikki vie Ellaa Jumalan lähelle. Hän 
tunnustaa tarvitsevansa musiikkia. 

- Viulunsoiton aloiton jo viisivuotiaa-
na. Musisointi on kanava itseeni ja maa-
ilmaan. Tultuani uskoon rippikoulussa 
musiikista aukesi uusi kanava kohti Ju-
malaa. Tunneherkkänä koen musiikin 
puhuttelun vahvasti. 

- Raamatussakin soi. Ylistys on läsnä, 
ei vain seurakunnan elämässä vaan tai-
vaassakin musisoidaan Jumalan kun-
niaksi. Nyt musiikki on työväline toisten 
tavoittamisessa. Yhdessä laulaminen ja 
hiljentyminen tarjoavat matalan kyn-
nyksen tähän.

- Kyllä musiikki on tarpeellinen raken-
nusaine seurakunnassa, Janne näkee. 
Mitä rippikoulu olisi ilman laulua? Jokin 
musiikki voi rakentaa seurakuntaa vuo-
sisatojen ajan, ei vain yhdessä hetkessä.

- Täällä on nyt kaksi kitaraa, ei juuri 
muuta, Ella laskee. Siinäpä ovat seu-
rakunnan musisointivälineet. Voisiko 
suunnitelmissa olla lasten kuoro, ja sen 
avulla uusien tavoittaminen?

Mongoliassa seurakunnissa on pal-
jon nuoria ja lapsia. Mutta kristittyjä on 
väestöstä korkeintaan pari prosenttia. 
Nuoren seurakunnan toimintojen kehit-
täminen on Jannen vastuulla. 

- Ehkä uusia saa mukaan englannin 

Edes lähetyskurssille 
hakiessa emme olleet 
varmoja, onko tämä 

tiemme. 

Janne tekemässä kieli-
koulujuhlassa tehtäviä. 

Henrikssoneiden Snapchat-tunnukset: 
• Ella: ella.hehe
• Janne: jothaaaahtoj 

SEURAA HENRIKSSONEJA  
SNAPCHATISSA

Ella: Oulun OPKOn hallituksen pj. 2012-2013 
Janne: Oulun OPKOn hallituksen pj. 2009-
2010.

ELLAN JA JANNEN VASTUUT 
OPKOSSA:



Tekstit: Marjaana Kotilainen,  
Kylväjän aluekoordinaattori  

ja OPKOn lähetyssihteeri

opetuksen myötä, Janne tuumaa. 
Viisumin saanti jatkossa määrittää, 

olisiko opetus osa kehitysyhteistyöhank-
keita, joita Kylväjällä on maassa pari, vai 
osa seurakuntatyötä. 

Jeesuksen kutsu meissä
- On kirkas tosiasia, että Jumala on lä-
hettänyt meidät tänne, Janne tietää. ”Yk-
kös-J,” Jeesus on tämän takana. Se loh-
duttaa ja kantaa, kun on vaikeaa. Täällä 
olemisellemme on tarkoitus. 

- Emme ole pienestä pitäen ajatelleet, 
että lähtisimme lähetystyöhön. Emme 
isostakaan pitäen! Ei seurusteluvaihees-
sa, kihloja solmiessa, tai edes avioidut-
taessa ole siitä keskusteltu. Lähettien ta-
rinat ovat jättäneet meihin jälkensä. Nyt 
olemme tässä, yhtenä heistä. 

Lähetystyöntekijöiden kertomukset 
pohjustivat Henrikssonien lähetyskut-
sua. 

- Kun lähetti kertoi työstään nuorten- 
tai opiskelijaillassa, tuntui järjettömäl-
tä ajatella lähtemistä, Janne muistelee. 
Muuttaa nyt vuosiksi ulkomaille; jättää 
ystävät ja läheiset taakse. Häipyä maa-
ilmalle. Mutta kertomukset pohjustivat 
lähtöämme. Ne vahvistivat Jeesuksen 
kutsua meissä. Tätä Jeesuksen ääntä 
emme enää viimeisten vuosien aikana 
voineet sivuuttaa.

- Viitisen vuotta sitten aloimme kes-
kustella lähdöstä. Edes viime syksynä 
Suomen Raamattuopistolla pidetylle lä-
hetyskurssille hakiessa emme olleet var-
moja, onko tämä tiemme. 

- Isossa suunnitelmassa mukana ole-
minen on vastaus Jeesuksen kutsuun, 
Janne summaa. Lähetyskurssilla ymmär-
sin, että jokainen voi olla lähetti omilla 
taidoillaan. Lähtevälle paikka ja lähettä-
jät kyllä löytyvät. 

M ongolian kristillistä seurakuntaa 
on rakennettu vasta 1990-luvulta 

alkaen, kun maa avautui ulkomaailmal-
le ja lähetykselle. Lähetysyhdistys Kyl-
väjällä on ollut parinkymmenen vuoden 
ajan useita lähettiyksikköjä ja perheitä 
Mongoliassa ja Itä-Siperiassa. Nyt on 
Henrikssoneiden vuoro.

- Kielen ja kulttuurin opiskelua on 
päivittäin, Ella kertoo Ulaanbaatarissa. 
Emme tuo tänne suomalaista seura-
kuntaelämää, vaan rakennamme sitä 
yhdessä täkäläisten kanssa. 

Seitsemän viikkoa olemme olleet 
täällä. Toistaiseksi vasta yksi kova vatsa-
tauti on verottanut voimia. Käymme ju-
malanpalveluksissa ja tutustumme seu-
rakuntalaisiin. Kirkkoherra Sainaa on 
seurakunnan ainut palkattu työntekijä.

- Tavoitteemme on kehittää raken-
teita, jotka pysyvät täällä lähtömme 
jälkeen. Olemme luvanneet olla täällä 
neljästä 40 vuotta, Janne visioi. Ensim-
mäisen neljän vuoden työkauden jäl-
keen päätetään jatko.

Henrikssoneiden lähettäjiä ovat Ro-
vaniemen seurakunta ja Oulun OPKO. 
Tässä oululaisopiskelijat jatkavat perin-

Janne Henriksson: Olemme luvanneet olla 
täällä neljästä 40 vuotta

nettä, joka alkoi kun ensimmäiset Kylväjän 
lähetit olivat kentillään 1970-luvulla. Hekin 
kasvoivat OPKOn perheestä lähtemään – ja 
lähettämään. 

- Ystäväpiiri ja lähetysrengas ovat tärkeä 
tuki, Ella kiittää, erityisesti esirukoilijoina. 
Renkaassa on mukana erilaisia ihmisiä, ja 
uudetkin ovat tervetulleita sekä myös yh-
teistyöseurakuntia kutsutaan mukaan. 

- Yksi lähtöä edeltävä hieno hetki oli Ou-
lun OPKOlla. Yhteys oli käsin kosketeltavaa. 
Kerroimme kutsustamme ja alkavasta työs-
tä. Opiskelijat Oulun OPKOn työntekijän 
Tomi Kohon johdolla siunasivat meidät 
Herran siunauksella. Sen varassa oli hyvä 
lähteä. 

Henrikssonit voi tavata Lähetyksen Ke-
säpäivillä Raahessa juhannusta edeltävänä 
viikonvaihteena 16.-18.6.2017. 

Lähetyskurssi 2017
Syksyllä 2017 Kylväjä (www.kylvaja.fi) jär-
jestää lähetyskurssin, jonka haku on auki. 
Myös OPKOn kanssa yhteistyössä järjes-
tettävä MiniMissio North valmentaa lähte-
mään. Kurssille kutsutaan mukaan opiskeli-
joita Oulun seudulta. 

Ilmansaasteiden 
takia Ulaanbaatarissa 
joudutaan toisinaan 
käyttämään hengi-
tyssuojaimia. 
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Raamattuopetus

Jussi Miettinen, OPKOn pääsihteeri

EIVÄT OLE MUSEOKAMAA

eivät enää olekaan puhtoisia: nurkissa 
pyörii villakoiria ja ilmassa miljoonia 
pölyhiukkaisia. Jos pölyhiukkasia tutkit-
taisiin mikroskoopilla, pölypunkkien ir-
vistys paljastaisi, ettei kaikki ole sellaista 
kuin päältä näyttää. Samalla tavalla synti 
irvistää myös kilvoittelevan kristityn sy-
dämessä.  

Tasapainoa kuitenkin olla pitää, eikä 
meidän tule viipyä kaiken aikaa mi-
kroskoopin äärellä kauhistelemassa. Jos 
korostamme ihmisen syntisyyttä lii-
kaa, lannistamme itsemme ja toinen 
toisemme.  Kylillä on paljon ihmi-
siä, joille ei tuota vaikeutta uskoa 
omaan surkeuteensa. Siihen he 
eivät tarvitse edes kristittyjen 
apua. Ehkä he ovat kasvaneet 
kodissa, jossa ovat jääneet vail-
le rakkautta ja rohkaisua.  Ehkä 
sinä olet yksi heistä. Huonoa it-
setuntoa ja synnin tuntoa ei silti 
sovi sotkea toisiinsa. Ihmisellä 
voi olla hyvä itsetunto ja samalla 
terve ymmärrys omasta pahuu-
destaan. Ihmisellä voi olla myös 
huono itsetunto, mutta kuitenkin 
puuttua terve synnintunto. 

Oletko pyhä?
Tässäkin Luther rientää apuun. Kris-
tillisen uskon sanoma ei ole ihmi-
sen huonous, vaan uskoa, toivoa ja 
rakkautta synnyttävä evankeliumi. 
Jokainen kristitty on varjoistaan 
huolimatta Jumalan loppumatto-

K erran Turun kauppatorilla – vi-
hanneskojun ja jäätelökipsan 
laitamilla – minut pysäytti jak-

kupukuinen nuori nainen. Hän tarjosi 
mahdollisuutta osallistua ilmaiseen per-
soonallisuustestiin. Uteliaisuuteni ve-
tämänä en voinut vastustaa tarjousta ja 
astuin sisälle luksusbussiin. Eteeni lyö-
tiin kyselylomakkeet. Ne täytettyäni sain 
välittömästi nähdä printatut tulokset. 
Testaajan mukaan olin ristiriitainen per-
soona. Uskoin samanaikaisesti sekä ih-
misen pahuuteen, että hänen mahdolli-
suuksiinsa tehdä paljon hyvää. Miettisen 
kompleksien parantamiseksi testaaja 
tarjosi lääkkeeksi itämaisen gurun kurs-
seja ja kirjoja. Kieltäydyin kohteliaasti. 
Tahdoin jatkossakin pysyä syntisenä ja 
armahdettuna. Tämä ei käynyt jakkupu-
kuiselle naiselle eikä hänen gurulleen.

Turun torilla olisin voinut saada tu-
kea uskonpuhdistaja Martti Lutheril-
ta. Hänen mukaansa uskova ihminen 
on vanhurskas eli Jumalalle kelpaava ja 
syntinen (simul iustus et peccator). Täl-
lä Luther ei tarkoittanut osittaista van-
hurskautta ja osittaista syntisyyttä, vaan 
jokainen Kristukseen turvautuva on sa-
manaikaisesti sataprosenttisesti synti-
nen ja sataprosenttisesti armahdettu.

Pimeä huone
Ihmisen elämä on kuin pimeä huone, 
joka voi pienen pöytälampun syttyessä 
näyttää ihan siistiltä.  Jos huoneeseen 
tuodaan superkirkas työmaavalo, paikat 

USKONPUHDISTUKSEN AARTEET

Aarteet



man rakkauden vyörytyksen kohde. Eikä 
tässä kaikki.  Jumala ei pelkästään rakas-
ta syntistä, vaan hän jopa kutsuu meitä 
”pyhiksi”. Pyhähän on jotain, missä ei ole 
mitään puutetta tai vikaa!

Kaksi vanhaa saarnamiestä kohtasi-
vat toisensa raitiovaunussa. Heti tutun 
hahmon nähdessään heistä toinen huusi 
kovalla äänellä: ”Oletkos pyhä”. Vastaus 
tuli kuin pyssynpiipusta: ”Kyllä, Jeesuk-
sen tähden.”   Kun Jumala katsoo meitä 
omiansa, hän näkee poikansa Jeesuksen, 
johon hän on mielistynyt. Raamattu, 
kaste ja ehtoollinen todistavat tästä vä-
kevästi.

Unelmadiili
Luther puhui autuaasta vaihtokaupas-
ta. Jeesus otti kantaakseen kaiken syn-
timme ja niistä kuuluvan tuomion. Kun 
Jeesus kärsi, me kärsimme. Kun Jeesus 
kuoli, me kuolimme. Kun hän nousi kuol-
leista, se oli myös meidän ylösnouse-
muksemme. Jeesus voitti kuolemallaan 
synnin, kuoleman ja perkeleen vallan. 
Kun Jumala katsoo meitä, ristin siluetti 
heijastuu koko elämämme yllä.  Lutherin 
löytö oli niin mullistava, että se synnytti 
uskonpuhdistuksen. Ihmiset löysivät kir-
kon kellarista 1500-vuotta vanhaa viiniä, 
joka väkevyydessään pani kansakunnat 
sekaisin. Sinäkin voit juopua samasta 
viinistä!

Kaksi ikkunaa
Yksi Martin suurista löydöistä oli lain 
ja evankeliumin erottaminen.  Luther 
rohkaisi katsomaan Raamattua ja usko-
van elämää kahden objektiivin läpi. Laki 
vaatii täydellisyyttä eikä tunne muuta 
mahdollisuutta päästä Jumalan ystäväk-
si kuin täydellisen elämän ja  sydämen, 
jossa ei asu vilpin vilppiä.  Evankeliumi 
puolestaan puhuu eri kieltä. Evankeliumi 
lupaa, että kuka tahansa uskoo Jeesuk-
seen, hän saa omistaa hänen vanhurs-
kautensa eli kaiken sen millainen Kristus 
on. Uskova saa ikään kuin pukea yllensä 
Jeesuksen vaatteet, jotka peittävät allen-
sa  omat likaiset kuteemme.

Heikon ihmisen ainoa toivo on siinä, 
että Jumala pelastaa syntisen (Room. 
4:5): ”Jos taas jollakulla ei ole ansioita 

mutta hän uskoo Jumalaan, joka tekee 
jumalattoman vanhurskaaksi, Jumala lu-
kee hänen uskonsa vanhurskaudeksi.” 

Nuori ja vanha Luther
Lutherin opetuksissa saa huomata, mi-
ten iän myötä hänen käsityksensä ar-
mosta muuttuu ja syvenee. Nuori Luther 
puhui nöyryydestä: Jumala kelpuuttaa 
ihmisen, joka tiedostaa oman puutteel-
lisuutensa. Nuori Luther hakee vielä 
ainakin osittain pelastusvarmuutta kat-
somalla itseensä. Hän piti - katolisen 
kirkon opin mukaisesti – vanhurskaut-
tamista  parantumisprosessina. Siinä 
Jumala vuodattaa ihmisen sydämeen 
rakkautensa ja hyvän halun, joka vähi-
tellen tukahduttaa pahan himon. Rak-
kaudesta tulee silloin sydämessä lepää-
vä ominaisuus, joka kaunistaa uskon. 
Vanhurskauttaminen on tämän ajatte-
lun mukaan vanhurskaaksi tekemistä 
ja samalla paremmaksi muuttumista.  
Niinpä ihmiset voivat olla enemmän tai 
vähemmän vanhurskautettuja. Suotuisa 
muutos näkyy ihmisen uudistumisena 
ja tervehtymisenä katoliset ajattelivat. 

Luther otti kuitenkin vähitellen pe-
säeroa katolisen kirkon vanhurskautta-
misoppiin. Hänen mukaansa vanhurs-
kaus ei ole ihmisen ominaisuus, vaan 
Kristukselta saatu lahja. Hänen mukaan-
sa uskon kohde ei ole rakkaus eikä ihmi-
sessä tapahtuva muutos. Uskon kohde 
on yksin ja ainoastaan paljas Kristus.

Ristin luona on paras paikka
Kamppailemme kaikki väistämättä sen 
Raamatusta nousevan – ja samalla it-
sessään jännitteisen - dogmin kanssa, 
että Pyhä Jumala vihaa syntiä, mutta 
rakastaa syntistä. Jännite hellittää vain 
yhdessä paikassa - ristillä.  Risti on ar-
mon merkki. Risti on ainoa paikka, jossa 
rakastava, anteeksiantava ja armahtava 
Jumala näyttäytyy tavalla, jossa näem-
me, että hänen pyhyytensä ja rakkau-
tensa ovat samanaikaisesti totta.  Siksi 
ristin luokse saa palata uudestaan ja 
uudestaan. Martti Lutherkin tiesi sen. 
Hänen viimeisiä sanojansa olivat: ”Me 
olemme kerjäläisiä kaikki – se on totta!”

Ihmiset löy-
sivät kirkon 
kellarista 
1500-vuotta 
vanhaa viiniä, 
joka väkevyy-
dessään pani 
kansakunnat 
sekaisin. Sinä-
kin voit juo-
pua samasta 
viinistä!
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OPKO News

OPKOn  
vuosi 2016

OPKOn porukkaa Presence 
-tapahtumassa Saksassa

Presence17 konferenssi oli Euroopan IFESien yhteinen konferens-
si, joka järjestetään kerran kolmessa-neljässä vuodessa. Tällä 

kertaa paikkana oli Saksassa Aschaffenburg, joka on pieni kaupunki 
lähellä Frankfurt am Mainia. Paikalla oli noin 1 700 osallistujaa yli 40 
maasta ympäri maailmaa. Tapahtuma järjestettiin pääsiäisenä. 

Teemana oli Presence, joka tarkoittaa läsnäoloa. Tätä teemaa lä-
hestyttiin konferenssissa monista eri näkökulmista. Tarkastelimme 
sitä miten Jumala on läsnä meidän elämässämme ja toisaalta miten 
meidän olisi hyvä olla läsnä maailmassa.

Aamutilaisuuksissa kävimme läpi Joonan kirjaa. Näistä luennoista 
jaan yhden näkökulman. Joona lähetettiin Niniveen, joka oli Assyrian 
pääkaupunki. Assyria oli oman aikansa suurvalta, joka oli myös hyvin 
julma. Voit mielessäsi kuvitella ISISin, jolla on Yhdysvaltojen sotilaal-
linen arsenaali käytössään. Kokeilepa nyt lukea Joonan kirjaa. 

Iltapäivällä kokoonnuimme itse valitsemiimme seminaareihin. Itse 
olin seminaareissa Relational evangelism ja The Gospel in Europe. 
Itselleni yksi suurimmista muistutuksista oli, että kertoessamme 
Jeesuksesta tarkoituksemme on johdattaa ihmisiä Jeesuksen luo 
ja antaa heidän tutustua Häneen. Samalla on tärkeää muistaa, että 
voimme jakaa suhteestamme Jeesukseen vain, jos olemme suhtees-
sa Jeesukseen omassa henkilökohtaisessa elämässämme. 

Iltaisin tarkastelimme evankeliumia erilaisissa konteksteissa. En-

simmäisenä päivän aiheina oli se, miten evankeliumi on hyvä uu-
tinen ystävillemme, kuinka monet ystävämme kantavat raskaita 
taakkoja, ja jotka Jeesus voisi ottaa kantaakseen. Toisena päivänä 
puhuimme missioviikoista ja hyvästä uutisesta yliopistolle. Kolman-
tena päivänä puhuimme seksuaalisuudesta ja hyvästä uutisesta 
kulttuurillemme. Viimeisenä iltana puhuimme muslimeista, pako-
laisista ja hyvästä uutisesta maailmalle. 

Itseäni puhutteli suuresti se yhteys, joka kristittyjen välillä monis-
sa ja usein lyhyissä kohtaamisissa on aistittavissa. Kaiken kaikkiaan, 
nyt tätä Frankfurtin lentokentällä kirjoittaessani olen väsynyt, mut-
ta kiitollinen siitä mitä Jumala tekee Euroopassa. Toivottavasti sen 
kautta mitä opin, olen enemmän läsnä kristittynä, ja Kristus saa olla 
enemmän läsnä minussa.

Tomi Koho, Oulun OPKOn opiskelijatyöntekijä

Tomi keskellä Presenceen osallistuneen porukan kanssa. 

Käy lukemassa OPKOn vuosikertomuksen digitaalinen versio:  
opko.fi/vuosikertomus tai skannaa älypuhelimellasi oheinen 
qr-koodi. 

Tilinpäätöksestä voit lukea sivulta 19.



Vihdissä sijaitsevassa leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä on 
tarjolla talkootöitä täysihoidolla. 

Sinulla on mahdollisuus tulla vapaaehtoistyöhön muu-
tamana tuntina tai useampana päivänä, itsellesi sopivana 
ajankohtana.

Saat tehdä omaa osaamista tai kiinnostusta vastaavia teh-
täviä leirikeskuksen tarpeet ja ympäristön huomioon ottaen. 
Saat myös täysihoidon talkootöiden ajaksi sekä vapaaeh-
toisvakuutuksen.

Vapaaehtoistyö Enä-Sepässä tarjoaa mahdollisuuden 
mielekkääseen ohjattuun talkootyöhön ja esimerkiksi rau-
halliseen oleskeluun luonnossa.

Voit tulla yksin tai kerätä oman talkooporukan. Ota yh-
teyttä leirikeskuksen johtajaan Teija Kallioon, p. 050 468 
7501, teija.kallio@enaseppa.fi, ja varaa oma irtiottoaikasi 
Enä-Seppään!

Kaipaatko irtiottoa arjesta  
– tule talkoisiin!

Oletko ammattitaitoinen kokki? Nyt sinua tarvittaisiin Vih-
din Ojakkalassa sijaitsevassa Enä-Sepässä. Tarjolla on vii-
konloppu- ja arkivuoroja. Ota yhteys Teija Kallioon, p. 050 
468 7501, teija.kallio@enaseppa.fi.

Enä-Sepässä tarvitaan 
keikkakokkia

 VALKEALAN KRISTILLISELLÄ OPISTOLLA
19.-23.7.2017  

SINUNKOKOINEN ELÄMÄ
OPKON KESÄLEIRI

JÄRVEN  

RANNALLA 

VALKEALASSA!

Ilmoittautuminen 5.6.  
mennessä (myöhemmin lisä-
maksusta, jos on tilaa).

www.opko.fi/kesaleiri tai  
(09) 612 9940 tai opko@opko.fi.

• Raamattutunteja ja seminaareja ajankohtaisista aiheista. 
• Puhujina mm. Saara Kinnunen, Eero Junkkaala, Antero 

Laukkanen, Jussi ja Danielle Miettinen, Taneli Skyttä, 
Simo Aalto, Ralf-Eerik Friman, Tuula Tapanainen

• Omat ohjelmat seuraaville ikäryhmille: 3-6, 7-11 ( junio-
rit), 12-15 (nuoret), 15- (isoset). 

• Aikaa yhdessäoloon, saunomiseen ja uimiseen sekä ul-
koiluun Valkealan kauniissa luonnossa.

OHJELMASSA:
• Junkkaalan raamattutuntien aiheina: 
• Eksyikö Mooses johdatuksesta autiomaassa?
• Tekikö lankeemus Daavidista vahvemman?
• Epäonnistuiko Nehemia ihmissuhteissaan?
• Loppuiko Abrahamin usko?

Katso hinnat ja leiriohjelma: 
www.opko.fi/kesaleiri
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yawa

P uhujaksi saapui vastaavia tapahtumaviikkoja ympäri 
Eurooppaa kiertävä Michael Ots (UK). Iltojen esiintyjä-
vieraina kuultiin standup-koomikko Mikko Vaismaata, 

Serafiel-yhtyettä ja laulaja Jippua.
- YAWAn tarkoitus oli vastata opiskelijoiden suuriin kysymyk-

siin ja tavoittaa heitä, joilla ei ole seurakuntayhteyttä. Tilaisuuk-
siin saapui paljon uusia kasvoja, ja monet kertoivat puheiden 
antaneen vastauksia heitä askarruttaneisiin kysymyksiin, iloitsee 
Suolan puheenjohtaja Elisa Lampinen, 22. Hän toimi yhdessä 
Kuopion OPKOn puheenjohtaja Johannes Laitisen, 29, kanssa 
tapahtuman päävastaavana.

Kuopion missioviikon toteutuminen ei ollut lopulta aivan it-
sestäänselvyys. Vielä kuukausi ennen suunniteltua ajankohtaa 
järjestelytiimi kokoontui pohtimaan, lähdetäänkö tapahtumaa 
toteuttamaan ollenkaan alkuperäisen tapahtumapaikan mentyä 
yllättäen vaihtoon.

- Päätimme kuitenkin jatkaa, ja palaset loksahtelivat paikoil-

leen yksi toisensa jälkeen. Tapahtumaa järjestettiin volyymilla ja 
aikataululla, joka ei olisi ollut mahdollista vain ihmisvoimin. Oli 
hienoa seurata, miten Jumala järjesti asioita, kertoo Laitinen.

Konkreettisena esimerkkinä hän mainitsee tapahtuman varain-
keruutyön, joka jäi järjestäjien puolelta valitettavan puolitiehen 
muiden järjestelykiireiden vuoksi. Siitä huolimatta tapahtuman 
noin 13 000 euron kulut on jo lähes katettu.

Kysymykset nousivat opiskelijoilta
Missioviikko rakentui kolmen kysymyksen ympärille, jotka olivat 
nousseet suosituimmiksi aiemmin keväällä Kuopion yliopisto-
kampuksella teemalla ”Mitä haluaisit kysyä Jumalalta?” järjes-
tetyssä kyselyssä. Aiheiksi valikoituivat elämän tarkoitus, kärsi-
myksen ongelma ja kysymys kuolemanjälkeisestä elämästä, joka 
kokosi tapahtumaviikon suurimman yleisön, noin 170 osallistujaa. 
Muinakin iltoina vierasmäärä nousi ohjelmaravintola Maximin 
upeissa tiloissa sadan paremmalle puolelle.

YAWA 2017 

Ensimmäistä kertaa Suomessa järjestetty missioviikko 
kutsui opiskelijoita suurten kysymysten äärelle. Kol-
mesta iltatilaisuudesta (4.-6.4.) koostuneen tapahtu-
man järjestivät Kuopion OPKO ja Itä-Suomen yli-
opiston ylioppilaskunnan kristillinen kerho Suola.

MISSIOVIIKKO TAVOITTI SATOJA  
OPISKELIJOITA JA NUORIA AIKUISIA 
KUOPIOSSA

Evankelista Michael Ots toimi 
tapahtuman puhujana.
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- Halusimme, että tapahtumaan olisi aidosti 
mahdollisuus tulla kyselemään. Että sinne voisi tul-
la ei-uskovana, Laitinen valottaa.

- Oli mahtavaa nähdä, miten monet jäivät illan 
päätteeksi keskustelemaan eikä ihmisillä tuntunut 
olevan kiire pois, Lampinen jatkaa. 

- Eräskin ensimmäiseen iltaan saapunut kertoi 
tulleensa kuuntelemaan Mikko Vaismaan stan-
dup-keikkaa, mutta piti lopulta vielä enemmän 
Michael Otsin puheesta. 

Laulaja-evankelista Jippu 
esiintyi YAWAssa. 

Koomikko Mikko Vaismaa 
veti väkeä YAWAan. 

Saksalainen Heike Grei-
tensten koulutti YAWAn 
vastuunkantjia ennen 
tapahtumaa. 

Kuvassa YAWAn viimeisen illan vastuunkantajat.  
Koko tapahtumasa oli kymmeniä talkoolaisia. 

Kuopion missioviikon 
toteutuminen ei ollut 

lopulta aivan itses-
täänselvyys. 

Kuva: Jussi Miettinen

Oskari Reinman,
 OPKOn mediatyön harjoittelija
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Tili: (OPKO) FI26 8318 6710 0053 04
Viite: 3230

Haluatko vastaavanlaisten yliopistomissioiden 
järjestämistä Suomessa? Halutessasi voit osoittaa 
tukesi seuraavin tiedoin: 
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Veritas forum

Tähtitieteilijä ja palkittu tieteen kan-
santajuistaja Esko Valtaoja sai vali-
ta itselleen aiheen Veritas Forumiin. 

Hän haluaa vastata kysymykseen ”Miksi 
ihmiset yhä uskovat Jumalaan?” Valtaojan 
haastajaksi lähtee dogmatiikan professori 
Miikka Ruokanen.

Helsingin yliopistossa tulee olemaan 
säpinää marraskuun 9. päivänä. Avaruus-
tähtitieteen professori Esko Valtaoja ja 
Helsingin yliopiston dogmatiikan profes-
sori Miikka Ruokanen väittelevät silloin 
Veritas Forumissa siitä, miksi ihmiset yhä 
uskovat Jumalaan. Aihe on Valtaojan va-
litsema.

Peitsen taittaminen kirkonmiesten kans-
sa ei ole Valtaojalle uutta. Hän on kirjoit-
tanut kaksi keskustelukirjaa piispa Juha 
Pihkalan kanssa. Nurkkaan ajettu Jumala? 
ja Tiedän uskovani, uskon tietäväni valittiin 
molemmat Vuoden kristilliseksi kirjaksi.

Vapaa-ajattelijain liitto on myöntänyt 
Valtaojalle palkinnon tieteellisen ja uskon-
nottoman todellisuuskäsityksen levittä-

misestä. Tiedonjulkistamisen valtionpal-
kinnon hän on saanut trilogiasta Kotona 
maailmankaikkeudessa, Avoin tie ja Ihmei-
tä. Vuonna 2014 hänet valittiin vuoden 
puhujaksi.

Uskonnonvapaudesta ilo irti
Valtaojan debattipari Miikka Ruokanen 
toimii professorina Helsingin lisäksi Pekin-
gissä, Shanghaissa ja Nanjingissa. Ideolo-
gien kilpailu on Ruokaselle tuttua hänen 
toisesta kotimaastaan. Kiina on kommu-
nistinen valtio, ja kommunismin mukaan 
yhteiskunnallinen kehitys tekee uskon-
noista tarpeettomia; vapaat ja tasa-arvoi-
set ihmiset ovat lopulta kaikki ateisteja.

‒ Julkisia debatteja uskonnollisten ih-
misten ja ateistien kesken ei voisi Kiinassa 
edes kuvitella, Miikka Ruokanen kertoo.

Suomessa Ruokanen aikoo ottaa us-
konnonvapaudesta ilon irti väitellessään 
Jumalan olemassaolosta Esko Valtaojan 
kanssa. Professorien mittelö jatkuu Radio 
Dein Viikon Debatissa keskiviikkona 29.11.

Katumusta Turussa
Lokakuun 10. päivänä Turussa estradille 
nousevat Turun yliopiston käytännöllisen 
filosofian professori Juha Räikkä sekä 
kauppatieteiden ja oikeustieteen tohtori 
Oskari Juurikkala. Heidän aiheenaan on 
katumus.

Räikkä on erikoistunut yhteiskunnal-
lisen oikeudenmukaisuuden, filosofisen 
etiikan ja moraalifilosofian tutkimukseen. 
Hänet tunnetaan muun muassa yleistajui-
sesta katumusta, itsepetosta ja yksityisyyt-
tä käsittelevästä kirjasarjastaan.

Oskari Juurikkala on entinen ateisti ja 
ensimmäinen katolisen Opus Dei -järjes-
tön suomalainen pappi. Hän valmistelee 
parhaillaan kolmatta väitöskirjaansa. Ala 
on tällä kertaa teologia ja aiheena luonto 
teologian ja hengellisyyden lähteenä. Väi-
töskirjaa ohjaa tieteen ja uskon suhteesta 
paljon kirjoittanut teologi-tähtitieteilijä 
Giuseppe Tanzella-Nitti Rooman paavil-
lisesta Pyhän Ristin yliopistosta.

Esko Valtaoja ja Miikka Ruokanen  
Veritas Forumiin marraskuussa

Avaruustähtitieteen 
emeritusprofessori 
Esko Valtaoja (vas.) ja 
Helsingin yliopiston 
dogmatiikan professori 
Miikka Ruokanen. 

Veritas Forumit  
ovat osa OPKOn  
yliopistotyötä
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Rusinoita foorumipullista

Veritas Forumeissa käyneiden satojen opiskelijoiden lisäksi 
kevään ilonaiheita ovat uudet yhteistyökumppanit.

Aalto-yliopistossa Espoossa on tänä keväänä aloittanut 
opiskelijavetoinen Veritas-tiimi, joka on kutsunut filosofi Frank 
Martelan ja päätoimittaja, väitöskirjatutkija Miikka Niirasen pu-
humaan syksyn foorumiinsa hyvästä elämästä.

Turussa filosofian ja uskontotieteen professorit olivat maalis-
kuussa vahvasti mukana foorumin järjestelyissä. Väkeä istui jopa 
lattialla, kun professori Joseph Almog ja tohtori Peter Payne pu-
huivat universumin synnystä.

Jyväskylän Veritas Forumiin osallistunut oppilaitospappi Kim-
mo Nieminen ilahtui tilaisuuden ilmapiiristä. Hän piti yliopis-
tonopettaja Juha Parkkista ja toimittaja Jaakko Kinnusta sopi-
van erilaisina.

‒ Siinä kohtasivat sekulaari humanismi ja kristillinen humanis-
mi.

Niemisen mielestä hyvässä keskustelussa eri puolet voivat tulla 
näkyville, eikä kumpaakaan pudoteta pois.

‒ Kysymyksiä voi jäädä auki, ja niinhän elämässä aina jääkin. 
Yksin ajattelemalla alkaa kiertää kehää ja toistaa omia virheitään. 
Kun vaihtaa ajatuksia toisten kanssa, tulee eteenpäin menemisen 
tuntu, Nieminen totesi.

Oulussa teemana oli Jeesus historiantutkijan silmin. Raamatun-
tutkija Matti Kankaanniemen kanssa keskustellut aate- ja oppi-
historian professori Petteri Pietikäinen kehui tilaisuutta avarta-
vaksi.

‒ Opin uutta Jeesuksesta, hänen lähipiiristään, apostoleista ja 
Jeesukseen liittyvistä tutkimushaasteista, Pietikäinen sanoi 115 
opiskelijaa koonneen tilaisuuden jälkeen.

Tekstit: Danielle Miettinen

Oppilaitospappi Kimmo Niemisen mielestä yleisön kysymyksille on 
tärkeää antaa paljon tilaa. Ja ilmaiset kahvit maistuvat opiskelijoille 
aina. Kuva: Henri Järvinen
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Reformaatio

Martti Lutherin aloittamasta reformaatiosta eli us-
konpuhdistuksesta on 500 vuotta. Nyt viettäes-
sämme reformaation juhlaa, kysyimme kolmelta 

henkilöltä mitä mieltä he ovat reformaatiosta. Kysyimme 
muun muassa, mitä reformaatio kullekin merkitsee, millä 
lailla se näkyy tänä päivänä Suomen seurakunnissa, ja mil-
laista uskonpuhdistusta tänä päivänä tarvittaisiin.

Jouni Lehikoinen, Turun Mikaelin 
seurakunnan kirkkoherra
Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherralle Jouni Lehikoi-
selle reformaatio merkitsee juurille palaamista ja uudis-
tusta siitä, että Raamattu on uskon elämän ylin ohje. Jouni 
painottaa sitä, että Luther on tuonut kirkkoon uskonvan-
hurskauden ytimen; yksin uskosta, yksin armosta, yksin 
Kristuksen kautta.

- Tätä ei saa unohtaa kirkon työssä eikä käydä kauppaa 
siitä, mikä on luovuttamattominta. Tämän pitäisi vaikuttaa 
siihen, että kirkko uskaltaa olla kirkko eikä yleisen mielipi-
teen perässähiihtäjä ajan keskellä.

Lehikoisesta kirkon tulisi pitää kiinni siitä, minkä varas-
sa se on pari vuosituhatta kulkenut aikojen vaihdellessa. 
Hän on sitä mieltä, että Suomi tarvitsee uskonpuhdistusta 
kaikesta, mikä pyrkii hämärtämään ja sekoittamaan kristil-
listä uskoa. Hänestä seurakunnat tarvitsevat uudistusta ja 
paluuta juurille.

- Seurakuntien työntekijöiden tarvitsemaa herätystä tu-
lisi rukoilla.

Lehikoisen mielestä seurakunnan työntekijöiden pitäisi 
muistaa, että he tai kirkon tilat eivät ole seurakunta, vaan 
ihmiset muodostavat seurakunnan. Hän sanoo, että työn-
tekijä ei ensisijaisesti edusta seurakuntaa vaan Jumalaa.

- Kirkossa pitäisi puhua enemmän Jeesuksesta ja ym-
märrettävällä kielellä. On mentävä ulos omalta mukavuus-
alueelta ihmisten keskelle kohtaamaan heitä mitä erilai-
simmilla areenoilla.

ARMON ISKU
KIRKOLLE

Jouni Lehikoinen, kirkkoherra, isä, isoisä ja 
kiekkofani. Kuva: Sami Jakonen. 

Erika Ihalainen käy lukiota Hollolassa ja on mukana 
OPKOn nuorten toiminnassa Lahdessa ja Helsingissä.  

Kuva: Anna Ojala.
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Taneli Skyttä, Lähetysyhdistys Kylväjän työaluevastaava

Erika Ihalainen, lukiolainen
OPKOn nuorten toiminnassa mukana olevalle Erika Ihalaiselle, 17, 
tärkeintä reformaatiossa on Lutherin oivallus siitä, että ihminen pe-
lastuu yksin armosta.

- Kuten reformaation aikoihin kirkko tarvitsi uudistusta, samalla 
tavalla jokainen meistä tarvitsee elämässään hengellistä uudistusta, 
Ihalainen aloittaa.

Hän tietää, että reformaation jäljet näkyvät kirkossa yhä tänä päi-
vänä muun muassa saarnan aseman korostuksessa Sanan ja sakra-
menttien ohessa.

Ihalaisella on myös Suomelle asiaa. 
- Nykypäivän Suomi tarvitsee Totuutta. Kalliona tulisi olla Jeesus ja 

kaiken tulisi pohjautua Raamattuun.
- Synti tulisi julistaa synniksi ja armo tulisi löytää Jeesuksen ristin 

luota. Suomi tarvitsee myös enemmän ihmisiä, jotka palavat Jeesuk-
selle. 

Erika ajattelee, että kristittyjen pitäisi ennen kaikkea viettää aikaa 
Jumalan kasvojen edessä. 

- Meidän tulee anoa Jumalalta apua ja alkaa rukoilla, sekä luke-
maan enemmän Raamattua. Kun vietämme Jumalan kasvojen edessä 
aikaa, se alkaa vaikuttaa meissä itsessämme ja näkyä ulospäin.

Ihalaisen mielestä kirkossa pitäisi puhua nimenomaan Raamatusta 
eikä Raamatun ulkopuolisista asioista. Hän painottaa myös maallik-
koaktiivisuuden lisäämistä. 

- Kirkossa tulisi puhua enemmän Raamatusta ja sen ytimestä, Jee-
suksesta. Lisäisin myös paljon maallikkoaktiivisuutta kirkoissa, jolloin 
kirkko ei olisi enää niin monelle vain työpaikka, vaan aidosti Jeesusta 
palveleva seurakunta, Ihalainen päättää.

Taneli Skytälle reformaatio merkitsee mahdollisuutta tuntea ra-
kastava Jumala, jonka kautta voi antaa ja saada anteeksi jokainen 
päivä. Skyttä toteaa, että tämä ansioton armo lienee suurin Lutherin 
jättämä jälki Suomen seurakuntiin maallikoiden arvostuksen ohella. 
Hän kertoo miettineensä paljon sitä, miten Jeesus oli täynnä armoa 

Kirkossa pitäisi pu-
hua enemmän Jee-
suksesta ja ymmär-
rettävällä kielellä. 

Jouni Lehikoinen

ja totuutta, ja että Jumalan valtaistuimen perustana on vanhurs-
kaus ja oikeudenmukaisuus.

- Meillä on suuri kiusaus elää sellaisessa hengellisessä kup-
lassa, joka rakentuu vain armolle ja oikeudenmukaisuudelle. 
Kumpikaan ei Raamatun mukaan voi toteutua ilman ulkopuo-
lelta tulevaa totuutta ja vanhurskautta. Tarvitsemme molempia 
yksilöinä, kirkkona ja yhteiskuntana.

Skytän mukaan tarvitsemme uskallusta luottaa siihen, että Ju-
malan tahto on edelleen hyvä, ja että hän edelleen tietää asiat 
paremmin kuin me. 

Hän haluaa muistuttaa, että tarvitsemme paimenia ja hengel-
lisiä johtajia. 

- Tarvitaan paimenia, jotka uskaltavat häiritä meidän rau-
haamme nostamalla päämme, jotta katsoisimme korkeammalle 
ja kauemmas. Näin pysymme suunnassa ja säilymme laumassa. 
Tarkoitan tässä paimenilla pappien ohella kaikkia muitakin hen-
gellisiä johtajia ja esikuvia, myös maallikoita. 

- Lauman jäsenten puolestaan tulisi paremmin ymmärtää se, 
että me tarvitsemme toisiamme, ei teoriassa vaan oikeasti, ja 
että laumaan mahtuu vielä muitakin. Tässä ei välttämättä ole 
kyse niinkään uskon puhdistamisesta kuin uskon ja elämän yh-
distämisestä.

Skytän mukaan pelkät sanat eivät nykypäivänä toimi. 
- Tarvitaan Jeesuksen tähden kokonaan elossa olevia ihmisiä, 

jotka elävät uskoaan todeksi eristämättä itseään heitä ympäröi-
västä todellisuudesta.

Skytän mukaan kirkossa tulisi puhua enemmän siitä, mitä Jee-
suksen seuraaminen arjessa oikeastaan on. Myös Pyhästä Hen-
gestä hän haluaisi kuulla puhuttavan enemmän.

- Hän on yhä keskuudessamme, ja tarve Pyhän Hengen toi-
minnalle on todella yhä olemassa. 

- Hänelle olisi kovasti tarvetta, sillä aika voimattomia olemme 
ilman itseämme tai mitään muutakaan muuttamaan.

Luumäkeläinen Taneli  Skyttä on Lähetysyhdistys 
Kylväjän työaluevastaava. 

Simo Horttanainen, Halti Huhtala, Tuomo 
Keskinen ja Sami Pietikäinen, Diakonia- 

ammattikorkeakoulun opiskelijat



Nuorten ja koululaisten kirjava joukkio kerääntyi 
yhteen huhtikuussa Askeleissasi kulkea saan -vii-
konloppuun. Lauloimme, leikimme ja nautimme 

toistemme, sekä erityisesti Jeesuksen, seurasta. Samana 
viikonloppuna järjestimme myös Mervi Tiilikaiselle, pit-
käaikaiselle ohjaajalle ja rakkaalle ystävälle, läksiäisjuhlan.

Perjantai-iltana kokoonnuimme jo 14-vuotiaiden ja 
siitä vanhempien kanssa. Lattialle levitettiin lehdistä 
leikattuja kuvia, joita saimme valikoida kavereille miet-
tien, mikä voisi kuvata heidän identiteettiään. 

Lauantaina pienemmät tulivat mukaan. Monen 
ikäisiä löytyi seitsenvuotiaasta alkaen. Nuoret pääsi-
vät taas peuhaamaan lasten kanssa ja harjoittelemaan 
isosiskoina ja -veljinä olemista. Askartelimme yhdes-
sä julisteita Jeesuksen elämäntapahtumista ja muo-
dostimme niistä aikajanan. Valmistauduimme myös 
yhteistuumin Mervin juhlaan. Kaikki saivat kirjoittaa 
nimensä ja terveisensä suureen korttiin, jonka sitten 
yhdessä lahjoitimme. Leipomuksia, kuten herkullisia 
kakkuja, oli tehty. Myös vanhempia oli kutsuttu paikal-
le ja Mervi sai kuulla useita rohkaisevia raamatunpaik-
koja sekä lauluja. 

ASKELEISSASI
KULKEA SAAN

12-vuotiaan Kirkkonummelai-
sen Aava Tapolan mielestä pa-
rasta viikonlopussa oli kavereiden 
tapaaminen ja uusiin ihmisiin tutustu-
minen. Yhteisöllisyys näissä tapahtumissa 
onkin ihanaa ja ystävyydet leviävät yli ikärajojen. 
Aava myös sai oppia enemmän siitä, ettei Herra 
jätä yksin vaan on aina mukana. Myös se, miten 
Jeesus saa yhdistää meitä ystävinä ja Jumalan per-
heenä kertoo tästä. 16-vuotias Helsinkiläinen Mik-
ko Särkkälä on samaa mieltä, hänen mielestään 
parasta oli juuri yhdessäolo Jumalan perheenä. 

“Opin, että kaikenlaista porukkaa Jumalan per-
heessä onkin”, hän toteaa, miettii hetken ja jatkaa: 
“Että Jumala kutsuu kaikkialta erilaisia ihmisiä.”

Elisa Kari, 17, Helsingin OPKOn nuoret

Jeesus saa yhdistää 
meitä ystävinä ja 

Jumalan perheenä 

Koululaistyö

18 opko
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Talous

Luja pohja askeleiden alle

Kuva: Sxc / Robert Proksa

Yleinen tuki,  
mihin eniten tarvitaan 2998
 
Koululaistyö:
Yleinen tuki koululaistyölle 2312
Varhaisnuorisotyö 2053
Koululais- ja nuorisotyö 2082
 
Opiskelijatyö:
Valtakunnallinen opiskelijatyö 2040
Helsingin seudun opiskelijatyö 2118
Jyväskylän opiskelijatyö 2121
Kuopion opiskelijatyö 2147
Lahden opiskelijatyö 2228
Oulun opiskelijatyö 2163
Pieksämäen opiskelijatyö 2176
Porin opiskelijatyö 2189
Tampereen opiskelijatyö 2202
Turun opiskelijatyö 2215
 
Svenska verksamheten 9108
 
Pääsihteeri 2008
Veritas Forum Finland 2095
Mediatyö 2299
 
Tukityö  
(toimisto, talous, tiedotus) 2011
Enä-Seppä 3269

Viitteet:

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

Tukiyhteystiedot

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.

”Hartaasti minä odotin Herraa, 
ja hän kumartui minun puo-
leeni ja kuuli huutoni. Hän 

veti minut ylös syvästä kuopasta, upotta-
vasta liejusta. Hän nosti minut kalliolle, 
antoi lujan pohjan askelteni alle. Hän 
antoi suuhuni uuden virren, kiitoslaulun 
Jumalamme ylistykseksi. Tämän kuulevat 
monet, tuntevat pyhää pelkoa ja turvaa-
vat Herraan.” (Ps. 40:1-3) 

Vuoden 2016 tilinpäätös on suuri 
kiitosaihe. Vuosi 2015 oli todella vaikea 
ja alijäämää kertyi -89 000 €. Ongelmat 
jatkuivat vuoteen 2016. Lopulta säästö-
jen, testamentin ja lahjoitusten loppuki-
rin myötä vuoden 2016 ylijäämäksi tuli 
73 000 €. Näin saimme lähes kurottua 
edellisen vuoden tappion. Lisätietoja on 
sivulla www.opko.fi/vuosikertomus. 

Pääsimme näin vuoteen 2017 lähes 
ns. puhtaalta pöydältä. Tällä hetkel-
lä ei tarvitse tehdä henkilöstösäästöjä 
YT-neuvotteluiden kautta tehtyjen li-
säksi. Resurssipaineet kuitenkin jatkuvat. 
Tarvitsemme tukenne taloudellisesti, 
vapaaehtoistyönä ja esirukouksin. Lu-
kemattomat opiskelijat ja koululaiset 

eivät vielä tunne Kristusta eivätkä vielä 
ole valmiita seuraamaan Häntä kaikkeen 
maailmaan. 

”Herra, minun Jumalani, kukaan ei 
ole sinun vertaisesi! Sinä olet tehnyt 
suuria tekoja, sinä ajattelet meidän pa-
rastamme. Minä haluan kertoa teoistasi 
-- niitä on enemmän kuin voin luetella. 
Teurasuhria ja ruokauhria sinä et halua, 
polttouhria ja syntiuhria sinä et pyydä, 
mutta sinä teit minulle kuulevat korvat. 
Siksi minä sanoin: ”Nyt olen tullut, Herra. 
Kirjaan on kirjoitettu, mitä minun pitää 
tehdä.” (Ps. 40:5-7) 

Sydämellisesti kiitoksia kaikille tämän 
mahdollistaneille! 

TALOUDESTAMME

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö
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• OPKOn ystävien jäseneksi voit liittyä ilmoittamalla nimesi ja osoitteesi 
sähköpostilla osoitteeseen opkonystavat@opko.fi

• Jäsenmaksua ei peritä, mutta jäsenet maksavat säännöllistä kannatusmaksua, jonka 
suuruuden voit valita itse taloustilanteesi mukaan, esim. 10 euroa kuukaudessa. 
Maksu osoitetaan tilille FI50 8146 9710 0833 29 viitteellä 1232.

• Liittymällä jäseneksi saat säännöllistä informaatiota ystävien monipuolisesta toiminnasta. 
Tervetuloa ystävien jäseneksi!

Ystäviltä lahjoitus OPKOn työlle
Ystävät ovat tukeneet Kuopiossa järjestettävää aivan uuden-
tyyppistä YAWA-evankelioimistapahtumaa (lisää sivulta 12)  
2 000 eurolla. Tästä yliopistoilla järjestettävästä useampipäiväisestä 
tapahtumasta on saatu erinomaisia kokemuksia tavoittaa opiskeli-
joita kristillisen sanoman äärelle. Tulevaisuudessa tapahtumaa on 
tarkoitus laajentaa myös muihin yliopistokaupunkeihin Suomessa. 

Kiitämme kaikkia tukijoita mahdollisuudesta viedä eteenpäin 
evankelioimistyötä!   

Haaste OPKOn ystäville
OPKOn pääsihteeri on haastanut OPKOn ystävät yhteisiin talous-
talkoisiin Enä-Sepän Punaisen talon remontin loppuunsaattamisek-
si. Tilat valmistuvat juuri kesäkaudeksi nuorten leirien käyttöön ja 
näin alkavat välittömästi tuottaa myös tuloja OPKOlle. Uusilla tiloil-
la voidaan varmistaa useamman rinnakkaisen leirin toteuttaminen 
Enä-Sepässä. Lisää infoa voit lukea aiheesta sivuilta: opko.fi/punai-
nentalo

Ystävien hallitus ottaa haasteen vastaan ja lahjoittaa keräykseen 
1000 euroa ja haastaa samalla oman jäsenkuntansa esim. 50 eu-
rolla/jäsen tai haluamallasi summalla talkoisiin. Tämä lahjoitus on 
sijoitus tulevaisuuden opiskelijatyön hyväksi.

Ystävien jäsenmaksu ja kannatusmaksu
Vuosikokous päätti, ettei jäsenmaksua edelleenkään kerätä yh-
distyksen jäseniltä. Sitä vastoin vuosikokous toivoo, että jäsenet 

maksaisivat vapaaehtoista kannatusmaksua OPKOn työn tukemiseksi. 
Kannatusmaksua kukin voi maksaa kykynsä mukaan esim. 10, 50 tai 
100 euroa ja maksun voi maksaa yhdistyksen tilille käyttämällä sivun 
yläosassa olevia tilitietoja kuukausittain, kvarttaaleittain tai vuosittain 
sopivanaan katsomana ajankohtana. 

Kirkkokonsertti ja ystävätapaaminen Jyväskylässä 7.5.
OPKOn ystävien tukikonsertti ja ystävätapaaminen Jyväskylän kaupun-
gin kirkossa su 7.5. klo 17 alkaen. Konsertin organisoi kanttori Hannu 
Leskinen ja ohjelmasta on tulossa monipuolinen ja upea. Ks. ohjelma 
opko.fi/ystavat. 

OPKOn ystävien ystävätapaaminen Jyväskylän piispantalolla (kirkon 
vieressä) klo 19 alkaen. Tervetuloa konserttiin ja tapaamaan OPKOn ys-
täviä kauempaakin. 

Tapaaminen Kylväjien kesäpäivillä
Kutsumme sinut mukaan myös Kylväjien kesäpäiville ja ystävien tapaa-
miseen la 17.6. klo 12. 

Kesäpäiviä vietetään Raahessa ja tarkemmat tiedot löytyy sivustolta-
kylvaja.fi. Tervetuloa!

Valkealan kesäleiri
OPKOn perinteistä perheleiriä vietetään jälleen Valkealassa heinäkuus-
sa. Perheleirin yhteydessä ohjelmassa on jälleen OPKOn ystävien tapaa-
minen la 22.7. klo 14. Tarkempi tiedot lehden takasivulta. 

Puheenjohtaja Risto 
Oinonen (vas.), Markku 
Kivistö, Hans Rönnlund, 
Leena Seppälä, Ritva 
Olkkola-Pääkkönen, 
Tapani Vehko ja Susanna 
Lähteenmäki. Kuvasta 
puuttuu Arto Puusa ja 
Riitta-Liisa Arvela. Hal-
lituksesta erovuorossa 
ovat Olkkola-Pääkkönen  
ja Arvela.

OPKOn ystävien 
hallitus 2017

Ystävien uutisia

Konsertissa esiintyvät:
Leila Puhakka, sopraano
Tuomo Nikkola, baritoni
Hannu Leskinen, baritoni
Kalervo Kulmala, käyrätorvi
Tapio Tiitu, urut ja piano
Risto Valtasaari, urut ja piano

SUNNUNTAINA 7.5.2017 KLO 17
KIRKKOKONSERTTI JYVÄSKYLÄSSÄ

KIRKKOPUISTO, JYVÄSKYLÄ

 
KAUPUNKIKIRKKO

Vapaa pääsy, ohjelma 15 € OPKOn opiskelija- ja koululaistyön hy-
väksi. Konsertin järjestävät OPKOn ystävät ja Jyväskylän seurakunta
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FSSMnytt 5/2017

N är jag ser bakåt så känns det som 
de senaste fyra åren jag jobbat i 
Studentmissionen gått otroligt 

fort. Lätt kan jag inbilla mig att det inte 
är särskilt många månader sen vi kom 
hem från England 2013 och jag började 
jobba i Studentmissionen, först som HS-
SMs studentarbetare. Men tänker jag efter 
så inser jag att det nog ändå hänt en hel 
del. Jag tänker på alla de fantastiska stu-
derande jag haft förmånen att lära känna 
under åren. På alla de fina kollegerna jag 
fått arbeta med. På de projekt som jag 
fått förmånen att jobba med, inte minst 
Disciple-konferenserna. Gud har varit god 
tänker jag och jag är tacksam över allt jag 
fått uppleva och vara med om under åren 
som anställd.

Jag känner att jag är för ung och min 
tid i studentmissionen för kort för att man 
ska kunna prata om något ”arv” jag lämnar 
efter mig i någon allvarligare mening. Jag 
hoppas självklart att mina år på något sätt 
bidrar till att Studentmissionen bär rik frukt 
också i framtiden – men det jag kan säga 
säkert är att jag personligen fått lära mig 
mycket genom att jobba i FSSM och jag 
har blivit mera övertygad om flera bibliska 
sanningar som jag tror är nycklar för and-
ligt arbete i framtidens Finland. Lite som 
en avslutande hälsning vill jag dela tre av 
dem:

Det är värt att satsa  
på lärjungaskap 
Guds rike går framåt ett förvandlat 

människoliv i taget som i sin tur förvandlar 
ett annat. Som kristna kan vi ofta bli ivriga 

att skapa verksamhetsformer och struk-
turer vilket kan vara nyttigt i sig, men vi 
behöver se till att de vi leder växer som 
lärjungar så att de följer Jesus också då 
när formerna inte finns där – för att Jesus 
gjort en bestående förändring i deras liv. 
Som rörelse har vi nåden att vara med 
och resa upp framtidens ledare i både 
samhälle och kyrka och på så sätt är in-
flytandet av vårt arbete långt större än 
det som direkt påverkar studievärlden. 
Studietiden varar en kort tid – men får 
Gud lägga en bra grund i våra liv håller 
den livet ut. Lär vi oss att vandra nära Je-
sus och följa honom förändrar det våra 
liv och vår värld. 

Kristi kropp är fantastisk  
när den fungerar som den ska

Det har varit härligt att under de 
senaste åren se en glimt av det 

som Paulus beskriver när han talar om 
hur alla de olika gåvorna och tjänsterna i 
Kristi kropp tillsammans bygger upp va-
randra. I varje människa finns en otrolig 
potential – för varje människa är skapt till 

att reflektera något av Gud. Varje troende 
(och icke-troende för den delen) har en 
plats att fylla i Guds rike. En del av vårt up-
pdrag är att våga lyfta fram olika talanger, 
olika begåvningar så att varje studerande 
får blomstra i den gåva som Gud har gett. 
Då mår också kroppen bra. Paulus skriver 
i Ef 4:16: ”Av honom fogas hela kroppen 
samman och hålls ihop genom det stöd 
som varje led ger, med den kraft som är 
fördelad åt varje enskild del. Så får krop-
pen sin tillväxt och bygger upp sig själv i 
kärlek.”  

Skörden är  
(fortsättningsvis) stor.

Även om jag gärna skulle ha sett 
mera människor komma till tro (el-

ler hitta tillbaka till tron – och vill betona 
att jag är otroligt tacksam för de vi har 
sett) under min tid i Studentmissionen så 
har tiden som studentarbetare styrkt min 
övertygelse om att när Jesus i Lukas 10:2 
säger att ”Skörden är stor, men arbetarna 
är få. Be därför skördens Herre att han skic-
kar ut arbetare till sin skörd.”- så är det inte 
ett tidsbundet påstående, utan något som 
ständigt gäller. Det finns alla möjligheter 
för oss att nå ut med evangeliet i vår tid – 
och vi behöver be om att vi ska få visa oss 
vara goda arbetare här.

Jag önskar Studentmissionen allt gott i 
fortsättningen och att FSSM ska få vara ett 
Guds verktyg i Hans arbete för att frälsa en 
förlorad värld.

Benjamin Sandell

ATT VARA EN GOD ARBETARE
BÖN ON
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D et är en ödmjuk Benjamin San-
dell som med endast en månad 
kvar av sin anställning blickar till-

baka på sina år i Studentmissionen. 
– Det känns nog bra om än med ett 

visst vemod. Alltid tänker man ju på vad 
man kunde ha gjort bättre och annorlun-
da men allt vi gör på de här sidan av evig-
heten är bristfälligt. Mest är jag tacksam 
att arbetet går vidare. 
Han betonar att han lärt sig mycket om 
sig själv, om ledarskap och om att arbeta 
med studerande.

– Det är framför allt väldigt roligt att arbeta 
med studerande, det finns så mycket potential 
i studievärlden. Studietiden är en tid då män-
niskor bygger sina liv på ett väldigt avgörande 
sätt.

Sandell säger att han funderat en del kring 
ledarskap och hur det ser ut att ta Jesu befall-
ning på allvar om att gå ut och göra lärjungar.

– Att göra lärjungar är svårt men värdefullt. 
Jag hoppas jag blivit mer ödmjuk, visare och 
fruktbärande, och hittat en bra balans mellan 
frihet och riktlinje. Att vara tydlig med både 
budskap och vision men samtidigt försöka 
bjuda in och uppmuntra. Mycket handlar om 
att ha rätt balans mellan nåd och sanning i sitt 
eget liv. 

Det bästa med jobbet är enligt Benja-
min Sandell att ha fått jobba med stude-
rande.

– Jag har fått se en positiv förvandling i 
mångas liv, människor som antingen hittat 
tron eller hittat tillbaka till tron och vuxit 
som lärjungar. Mest givande är det att se 
att de som jag satsat på tagit upp stafet-
tpinnen och klarar av att föra den vidare. 

Då anställningsförhållandet i Student-
missionen tagit slut väntar en tid av pap-
paledighet och småningom ett arbete på 
heltid i Petrus församling där han bland 
annat kommer att jobba med Disciple-kon-
ferensen.

– Jag kommer också att fortsätta leda 
lärjungaskolan Transform och så får 
jag ju samarbeta mycket med Stu-
dentmissionen i planerandet av 
Disciple-konferensen. Om tio 
år hoppas jag att det på va-
renda ort i Finland finns en 
levande och blomstrande ge-
menskap som upptäckt vem 
det är i Kristus och frimodigt 
lever ut sin tro. Jag längtar ef-
ter att få se Gud röra sig i kraft 
från generation till generation.

Efter tre år som studentarbetare i Helsingfors och som le-
dande studentarbetare tackar Benjamin Sandell för sig.

– Jag önskar Studentmissionen allt det bästa och Guds 
välsignelse. Varenda generation behöver uppmuntran och 
mentorering från de äldre och jag hoppas kunna vara med 
och göra det i framtiden. 

FRÅN GENERATION TILL GENERATION
LÄNGTAN EFTER GUDS KRAFT,

Johan Myrskog, 
informatör

Det bästa med jobbet 
är enligt Benjamin 

Sandell att ha  
fått jobba  

med studerande.



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

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

V eritas är latin för sanning och 
Veritas Forum vill erbjuda ett 
diskussionsforum för att ve-

tenskapligt utmana både Bibeln och 
den kristna synen. Veritas Forum hade 
äran att för andra gången i Åbo bjuda 
in Dr. Peter Payne från The Institute of 
Credible Christianity, Kalifornien och 
professor Joseph Almog från Åbo 
Universitet. 

Föreläsningssalen var nästan fullsatt 
och endast ett par ströplatser fanns 
kvar. Moderatorn öppnade forumet 
med att hänvisa till Augustinus, som 
anser det vara synd att utmana ve-
tenskapen och universums uppkomst. 
Payne fick därefter fortsätta med att 
presentera sin syn på teorin om Big 
bang, svarta hål och kvantfysik. Även 
om största delen av det som Payne 
presenterade gick utanför mångas 
kunskap, skapade han förtroende och 
visade att vetenskap och kristen tro 
går ihop.

Almog fortsatte på ett mera avslap-

pnat sätt och gick raskt över till andra 
teman, som varför kristna tar Bibeln 
ordagrant och inte som vilken annan 
bok som helst. 

Kring 100 deltog i Veritas Forum och 
efteråt bjöds det på kaffe och tilltugg. 
Alla fick inbjudan att vidare diskute-
ra ämnet på ett mera avslappnat sätt 
i Betlehemskyrkan där också Coffee 
and Cake hålls regelbundet. Även om 
vi den dagen inte löste några teolo-
giska eller vetenskapliga gåtor, fick 
många gå hem med en större iver att 
undersöka mera av sanningen och 
världens stora gåtor. Än en gång får vi 
konstatera att Gud är mäktig och att vi 
får be att de som söker sanningen, ska 
finna Sanningen. 

“Jag är vägen, sanningen och livet. 
Ingen kommer till Fadern utom 
genom mig.”

Studentmissionens vängudstjänst hålls i år i Jeppo, 
söndagen den 7 maj. Vi börjar klockan 10 med guds-
tjänst. Johan Eklöf predikar och efter gudstjänsten 
blir det lunch till självkostnadspris i församlingshem-
met. Det kommer också att ordnas lite program efter 
lunchen där studerande och tidigare studentmissio-
närer medverkar. 

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten, tfn 045 630 0237
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors tfn 0408475395
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa, tfn 040 963 4703
Oscar Rudnäs, studentarbetare Åbo, tfn 040 969 1499
Johan Myrskog, informatör, tfn 040 822 9540

Vängudstjänst i Jeppo 7 maj

Har universum en början, och om det har, 
vem eller vad är bakom allt? 

 – UNIVERSUMS URSPRUNG

VERITAS FORUM I ÅBO 

Dr. Peter Payne från The Institute of Credible 
Christianity.  FOTOGRAF:  ILKKA KONTTURI. 

Oscar Rudnäs, 
studentarbetare i Åbo

Stöd vårt Veritas Forum-arbete på svenska:
FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793
Referensnummer: 9399
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DISCIPLELIFE
S I N U N K O K O I N E N  E L Ä M Ä

Kenelle tarkoitettu: 
Ensisijaisesti 18-25-vuotiaille.

Milloin:
• Syyslukukausi 4.9.2017–30.12.2017
• Kevätlukukausi 16.1. 2017-28.5.2017 (mahd. kesäaktio)
• Voit tulla mukaan myös lyhyemmäksi aikaa, esimerkiksi 

kuukaudeksi, kysy lisää!

Miten hakea: Koulutukseen voi hakea 15.7.2017 mennessä.  
Lue lisää ja katso hakuohjeet: opko.fi. 

ELÄMÄ
PUNAISELLE
TALOLLE

Projektin kokonaiskustannusarvio on 
250 000€, jota katamme lahjoituksilla 
ja pankkilainalla. 

• Täydellinen peruskorjaus  
200 000€

• Tilojen kalustaminen  
ja muut kulut 50 000€

Lahjoituksia ja ulkopuolista rahoitusta 
hankkeeseen on nyt kertynyt 64 700€, 
joista remonttia on rahoitettu. Kiitos 
kaikille keräykseen osallistuneille!

Tällä keräyksellä tavoitellaan  
50 000€ tuottoa, jolla kustannetaan 
mm. lakisääteinen koneellinen ilman-
vaihtojärjestelmä ja kuistin ikkunat.

Mitä kunnostaminen 
maksaa?

OPKOn kurssi- ja leirikeskuk-
sen Enä-Sepän niin kutsutun Pu-
naisen talon pitkään valmisteltu 
remontti on hyvässä vauhdissa. 
Halutessasi voit seurata Punaisen 
talon remontin etenemistä 
kotisivuillamme: opko.fi/punai-
nentalo.

Nuoremme ansaitsevat tilan, 
jossa on viihtyisät ja turvalliset 
olosuhteet majoittua ja ko-
koontua. Remonttia tehdäänkin 
perusteellisesti lattiasta kattoon. 

Kunnioitamme jo 1700-luvulta 
peräisin olevan rakennuksen 
ainutlaatuista luonnetta.

Remontti mahdollistaa 
lisätilaa Raamatun opiskeluun, 
rukoukseen, vastuunkantajien 
koulutukseen, lepoon ja virkis-
tykseen.

Punaisen talon täydellinen 
peruskorjaus on Enä-Sepälle 
ja OPKOlle vuosikymmenen 
suurin taloudellinen investointi. 
Punainen talo mahdollistaa 
isompien leirien sujuvan järjes-
tämisen tai usean pienemmän 
ryhmän palvelemisen samanai-
kaisesti. Hanke on huolellisesti 
punnittu. Sen avulla paikan 
kannattavuus paranee entises-
tään. Samalla leirikeskuksen 
arvo nousee.

Vuosikymmenen 
suurin taloudellinen 

investointi.
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Soita 0600 134 11  
(puhelun hinta 20,45 + pvm).

Soita  
lahjoituspuhelimeen

Tule mukaan tähän hienoon 
hankkeeseen koululaisten ja 
opiskelijoiden hyväksi.  

Kiitos lahjastasi!

      lahjoita prosentti 2 500€
      lahjoita promille 250€
      lahjoita 25€
      muu summa: ______ €  

Tukeasi tarvitaan juuri nyt

Tili (OPKO): 
FI26 8318 6710 0053 04
Viite: 3285

Kaikilla yli tuhannen euron lahjoi-
tuksen tehneillä on mahdollisuus 
saada Punainen talo veloituksetta 
käyttöönsä päiväksi sesonkikauden 
ulkopuolella.

Mistä on kyse?
Perheniemen opisto ja OPKO (Suomen Ev.lut. Opis-
kelija- ja Koululaislähetys) järjestävät syyskuussa 
2017 alkavan DiscipleLife-linjan, jossa syvenny-
tään Raamatun tuntemiseen ja omaan kasvuun 
kristittynä sekä osallistutaan Perheniemen opiston 
järjestämiin sielunhoito- ja evankeliointikoulutuk-
siin. Opiskelu tapahtuu Iitissä Perheniemen opistol-
la ja linjalaiset pääsevät osallistumaan myös OPKOn 
nuoriso- ja opiskelijatyön tapahtumiin, kuten leireille, 
opiskelijailtoihin ja kouluvierailuihin.

VIETÄ VÄLIVUOSI

- ELÄMÄN PARAS VUOSI


