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Riippuvuudet eli addiktiot lisäänty-
vät ja monimutkaistuvat. Tavallisesta 

mielihyvän hakemisesta ne eroavat 
siinä, että mielihyvän kohteeseen 
ja nautinnolliseen toimintaan 
syntyy pakkomielle. Riippuvuu-
den kanssa kamppaileva ei pysty 
hallitsemaan käyttäytymistään, 
vaikka itse haluaisi. Riippu-

vuuksien kirjo ulottuu päihteis-
tä, väkivaltaan, tietokonepeleihin, 

shoppailuun, siivousmaniaan ja 
äärimmäisyyteen menevään omasta 

hyvinvoinnista huolehtimiseen.

Addiktiosta kärsii myös riippuvaisen lähipiiri. Suuri osa addik-
tioiden kanssa kamppailevista on elänyt addiktioista kärsivien 
lähellä. Pitkälle kehittynyt addiktio vaikuttaa ihmisen persoonal-
lisuuteen ja sairastuttaa hänen tunne-elämänsä. Riippuvuuden 
aiheuttamat muutokset näkyvät jopa aivokuvissa.

Koukkuun voi jäädä myös huomaamattaan, esimerkiksi so-
meen. Kasvatusalan ihmiset ovat jo vuosikausia saarnanneet, 
että sosiaalisen median käyttöä pitää rajoittaa. Sosiaalinen 
media koukuttaa ja voi kaikista positiivisista puolistaan huoli-
matta altistaa masennukselle ja korvata läheiset ihmissuhteet. 
Kun raja virtuaali- ja reaalitodellisuuden välillä sumenee, tun-
ne omasta olemassaolosta voi haurastua.

Netti tuo maailman sen kaikessa kauneudessaan ja kau-
heudessaan myös makuuhuoneisiin. Nettiporno kietoo monet 
pojat ja osan tytöistäkin lonkeroihinsa jo murrosiässä. Monet 
nuoret tiedostavat jo uusmedian vahingollisuuden. Somesta 
paastotaan ja sovelluksista luovutaan aidomman elämän kai-
puussa. Viime vuonna julkaistun brittitutkimuksen mukaan 
jopa kymmenesosa nuorista haluaisi kokonaan lopettaa so-
siaalisen median käytön, koska ovat kokeneet sen itselleen 
haitalliseksi.

Mitä annettavaa kirkolla ja OPKOn kaltaisilla järjestöillä on 
kaikkeen tähän? Riittääkö meille, että ihmiset etsivät vapautta ja 
sisäistä tasapainoa itämaisista filosofioista ja niiden pohjalle ra-
kentuvista mielen ja kehon harjoituksista?

Tämä tuskin on Jumalan tahto. Jeesus kutsui seuraajansa 
julistamaan evankeliumia, parantamaan sairaita ja vapaut-
tamaan sidottuja. Katolinen ajattelija Richard Rohr kutsuu 
addiktioita rajusti tämän ajan riivaustiloiksi. Olipa niin tai 

Jussi Miettinen
pääsihteeri

VAPAUTTAKAAVAPAUTTAKAA

SIDOTUT

• 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

• Lisäksi oma yhdistys OPKOn ystävät ry kokoaa  
työn ystäviä, alumneja ja senioreita yhteen  
raamattupiireihin ja paikallisiin tapaamisiin.

Mitä OPKO tekee? 

Löydät meidät myös somesta

näin, kyse on lujista sidoksista, jotka eivät katkea pelkällä 
tahdonvoimalla. Yksi kirkon hukatuista aarteista on yksityi-
nen synnintunnustus eli rippi. Sen käyttämisestä hyötyisi 
varmasti jokainen. Syntien anteeksijulistaminen katkaisee 
syyllisyyden siteet.

Tässä lehdessä puhutaan uskosta arjessa. Kun tunnus-
tamme Jeesuksen Herraksi, kutsumme häntä myös hallit-
semaan ajankäyttöämme. Yksi Jeesuksen nimistä on Imma-
nuel ”Jumala kanssamme”. Hän on läsnä arjessamme 24/7 
ja antaa elämälle ihmeellisen tarkoituksen.
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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  
Pixabay/Grafixart  Paino  Euraprint  Painos
2/2018  4700 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.
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D ebussyn Faunin iltapäivän
partituuria voi aivan hyvin 
lukea samalla kun tehdään 
haastattelua. Ainakin siinä 

tapauksessa, että kyseessä on musiikin 
monilahjakkuus Tarmo Peltokoski, 18.

Hän opiskelee pianonsoittoa Helsingin 
konservatoriossa ja erityislahjakkaiden 
Nuorten Pianoakatemiassa sekä orkeste-
rinjohtoa kapellimestari Jorma Panulan
kursseilla.

– Opiskelen myös sävellystä, sovitan, 
improvisoin ja teen musiikkikomediaa ‒ 
kaikkea tällaista.

Siinä ohessa hoituu myös aikuislukio, 
mutta tähän nuori muusikko käyttää ai-
kaa niin vähän kuin mahdollista.

– Maailmassa on paljon ihmisiä, jotka 
tekevät yhtä asiaa, mutta olisi kiva, jos 
voisin tehdä kaikenlaista. Silloin kasvaa 
luovemmaksi ja kokonaisvaltaisemmaksi.

Elokuussa Peltokoski osallistui Suo-
men suurimpaan kansainväliseen Maj 

Lind -pianokilpailuun nuorimpana osal-
listujana ja tammikuussa hän voitti Leevi 
Madetoja -pianokilpailun.

Improvisointia nuortenilloissa
Musiikki vie melkein kaiken Tarmo Pel-
tokosken ajan.

– En tiedä, millaista minun ikäisen 
nuoren ”normaali” elämä on.

Silloin tällöin hän ehtii vähän hen-
gähtää tavallisempien nuorten seurassa 
Helsingin OPKOn nuortenilloissa. Kolme 
vuotta sitten hän kävi Alppiriparin Sveit-
sissä ja on siitä asti ollut mukana.

– OPKOlle on kiva päästä rauhoit-
tumaan ja karkuun kiireistä elämää. 
Kun ylistetään, soitan tietenkin aina ja 
improvisoin. Pyhän Hengen läsnäolos-
sa muistan, että elämässä on muutakin 
kuin opiskelu ja työnteko.

Muusikoissa on paljon sellaisia, joille 
alkoholijuomat maistuvat ongelmaksi 
asti. Musiikkileireillä Tarmo Peltokoski 

JA USKOMATONTA ARKEA

Arkista uskoa

Musiikkinero, muslimityöntekijäpariskunta ja juuri valmistunut  
luokanopettaja kertovat, millaista usko on tehnyt heidän arjestaan.

Tekstit: Danielle Miettinen | Kuvat: haastateltavien arkistot

Musiikinopiskelija Tarmo Peltokoski:
”Tahdon tehdä musiikkia monipuolisesti”

on joskus polttanut päreensä, kun ohjel-
ma on ollut vaarassa mennä juominkien 
takia penkin alle. Itse hän ei käytä alko-
holia lainkaan. Huhtikuuhun asti hänellä 
oli siihen hyvä tekosyy: hän oli alaikäi-
nen. Nyt perusteluksi pitää sanoa jotakin 
muuta.

– Minulta on kysytty, olenko uskossa.
Peltokoski vastaa tällaisiin kysymyksiin 
mielellään. Niiden kautta on auennut in-
nostavia hengellisiä keskusteluja.

Hengen innoittamia säveliä
Musiikki on ääniaaltoja, jotka aiheut-
tavat tunnetiloja. Tarmo Peltokosken 
mielestä kuuntelija voi aistia, millaises-
ta lähteestä sävelet ovat peräisin. Ko-
kemukseen vaikuttaa myös esitystapa. 
Kristittyjen muusikoiden kiintymys esi-
merkiksi Bachin ja Brucknerin musiik-
kiin kuuluu Peltokosken mielestä heidän 
tulkinnoistaan.

Hän on pohtinut, kuinka paljon hän 



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

haluaa kertoa.
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pystyy omilla ajatuksillaan ja tekemisil-
lään vaikuttamaan kuulijan kokemuk-
seen.

– Jos soittaessani ajattelen jotakin tiet-
tyä asiaa, välittyykö se tulkintani kautta? 
Tästä on väitelty sadat vuodet.

Hengellinen ulottuvuus tuo kysymyk-
seen uutta kulmaa, koska monet kokevat 
Pyhän Hengen koskettavan heidän sisin-
tään juuri musiikin kautta.

– Improvisaatiossa välitän vahvasti 
sitä, mitä minussa on. Minulle on sanot-
tu, että improvisoitu soitto on minun ru-
kouskieleni.

Voiko se olla taivaassa sävellettyä?
– En tiedä, se tapahtuu hetkessä. Imp-

rovisaatio on minulle henkilökohtaisin 
ja luonnollisin tapa tehdä musiikkia, 
vaikka se on hyvin harvinaista klassisten 
muusikoiden parissa.

”Rahasta ei kinata”
OPKOn entinen pääsihteeri, nykyinen 
Patmos Lähetyssäätiön muslimityönte-
kijä Timo Keskitalo ja hänen vaimonsa, 
kemiantekniikan tohtori Helena Keski-
talo ovat merkillinen pariskunta. Heillä 
on koko ajan hommia ja aina aikaa. Tä-
hän haastatteluun he löysivät sopivan 
hetken yhteisellä automatkalla kotoaan 
Siuntiosta Helsinkiin.

Vapaa-aika on Keskitaloille melko tun-
tematon käsite. Useimmiten se tarkoit-
taa työhön valmistautumista.

– Tähänkin ongelmaan on hengellinen 
resepti, nimittäin sapattisääntö. Sitä vain 
on ekstravaikea noudattaa hengellisessä 
työssä, niin ironista kuin se onkin, pastori 
Timo Keskitalo toteaa.

Sunnuntaisin on melkein aina töitä, 

Muslimityöntekijät Timo 
ja Helena Keskitalo:

Jos soittaessani 
ajattelen jotakin 

tiettyä asiaa, 
välittyykö se  

tulkintani kautta? 

Tähänkin  
ongelmaan on 

hengellinen  
resepti, nimittäin 

sapattisääntö. 
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lepopäivä on siis löydettävä jostakin 
muualta.

– Lauantai olisi paras, mutta silloin on 
usein opetusmatkoja, joille mielelläni 
menen mieheni mukana, Helena Keski-
talo kertoo.

Venyvien viikkojen ja päivien keskellä 
puolisot syövät ateriat yhdessä aina kun 
ovat yhtä aikaa kotona. Rupattelun lisäk-
si pöydän ääressä luetaan paljon. Aamul-
la käsissä on päivähartauskirja, vanha 
klassikko tai jokin uudempi opus, vaik-
kapa professori Antti Laaton Vanhan 
testamentin viikkohartauskirja.

Raamattua he lukevat luvun kerral-
laan. Kun yksi käännös on päästy lop-
puun, he aloittavat toisen.

Express-rukouksia
Ystävät, seurakuntalaiset ja työtoverit 
lähettävät Keskitaloille pitkin päivää 
viestejä, joissa kerrotaan monenlaisista 
huolenaiheista. Useimmiten Helena eh-
dottaa, että he rukoilisivat asian puolesta 

Kumpikaan meistä 
ei erityisemmin 

nauti ostamisesta, 
molemmat 

vakuuttavat.

saman tien. Viime aikoina rukousten ai-
heina ovat usein olleet palautuspäätök-
sen saaneet kristityt turvapaikanhakijat.

Ruokarukousten lisäksi Helena on eh-
dottanut kahvirukouksia. Nukkumaan 
he eivät mene ennen kuin päivän kiitok-
set ja tulevan päivän haasteet on tuotu 
Herran eteen. Iltarukous päättyy aina Isä 
meidän -rukoukseen.

Helena kehuu miestään tämän halusta 
auttaa kaikkia ongelmiin joutuneita.

– Timo on ottanut kirjaimellisesti Raa-
matun kehotuksen ’Älä sano lähimmäi-
sellesi, että tule toiste, jos sinulla kum-
minkin on, mistä antaa’.

Jos aikaa jää kulttuuriharrastuksiin, 
pariskunta yrittää etsiä rakentavaa kat-
seltavaa ja kuunneltavaa.

– On todella vaikea löytää sellaista 
viihdettä tai taidetta, josta voisi nauttia 
myrkyttämättä sieluaan.

Ruuanjakelua ja näyttelemistä
Suurin osa Keskitalojen tuloista menee 

avun antamiseen toisille.
– Siitä harvemmin edes tulee kinaa. 

Kumpikaan meistä ei erityisemmin nauti 
ostamisesta, molemmat vakuuttavat.

He kierrättävät paljon eivätkä edes 
ajattele rahaa kovin usein. Vapaaehtois-
työtä he tekevät muun muassa Helsingin 
Andreaskirkossa ruuanjakelussa, jonka 
Timo aloitti 15 vuotta sitten osana kan-
sainvälisesen seurakunnan (IEC) työtä. 
Kaupoista yli jääneitä tuotteita jaetaan 
tarvitseville lyhyen hartauden jälkeen.

Timo on vetänyt Helenan mukaan ruu-
anjakeluun ja Helena puolestaan on ve-
tänyt Timon mukaan suureen draamaan. 
Helena on paitsi insinööri myös tanssija, 
joka on ilahduttanut taidoillaan Vivamon 
Raamattukylän vieraita kymmenisen 
vuotta. Tulevana kesänä heidät voi bon-
gata Paavalin salaisuus -näytelmästä.

T

Jussi Miettinen
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Kun Iivi Gröhn, 24, oli pieni tyttö, hän 
asui perheensä kanssa Bangladeshissa 
tautien, kaoottisen liikenteen ja huteran 
hallinnon keskellä. Vanhemmiltaan hän 
oppi katsomaan arjen haasteita lintu-
perspektiivistä, Jumalan johdatuksen ja 
mahdollisuuksien näkökulmasta.

– Äitini oli oikea prayer warrior, kova 
rukoilija. Kun puhelimeen kilahti esi-
rukouspyyntö, koko perhe pysähtyi ru-
koilemaan yhdessä asian puolesta, Iivi 
Gröhn kertoo Aasiasta, jossa hän toimii 
kesään asti luokanopettajana.

Vaikka Iivin vanhemmilla oli paljon 
työtä, he kokosivat perheensä säännöl-
lisesti rauhoittumaan hartaushetkiin ja 
pyhänä kirkkoon.

– Haluaisin elää samanlaista arkea 
myös oman perheeni kesken.

Iivi Gröhn on viettänyt suurimman 
osan elämästään ulkomailla. Kun tuli 
aika valita opiskelupaikka, hänelle ei 
tullut mieleenkään pyrkiä suomalaiseen 
yliopistoon.

–  Jumalalla oli kuitenkin erilainen 
suunnitelma, Oulun yliopiston kansain-
väliseen luokanopettajakoulutukseen 
päätynyt Gröhn kertoo.

Kaikkeen ei voi mennä mukaan
Kaupungista löytyi Oulun OPKO, joka aut-
toi pitämään kiinni kristityn identiteetistä.

– Uutena opiskelijana ryhmään kuulu-
misen paine voi olla kova. Jouduin heti 
ensimmäisten viikkojen aikana pohti-
maan, mihin opiskelijatapahtumiin me-
nen mukaan ja mihin en, ja mitä tämä 
tarkoittaa ryhmäytymisen kannalta.

Iivi Gröhn muisti lapsuudenkotinsa 
mallin ja pyysi Jumalalta päätöksiin vii-
sautta.

– Palaset alkoivat loksahdella paikoil-
leen. Löysin ryhmästäni uskovia ystäviä, 
joiden kanssa saatoin viettää aikaa myös 
opintojen ulkopuolella. Ystävystyin mo-
nien muidenkin ryhmäläisteni kanssa, 
vaikken ollut mukana kaikissa kissanris-
tiäisissä.

Oulun OPKO oli Gröhnin hengellinen 
koti koko sen ajan, kun hän opiskeli luo-
kanopettajaksi.

– Sain vuosien aikana monia hyviä ys-
täviä ja kasvoin hengellisesti. Arvostan 
OPKOn sitoutumista Raamatun opetta-
miseen ja opiskelijoiden uskonelämän 
tukemiseen. Jokaisen kokemuksia ja lah-
joja arvostettiin.

Lähetyskasvatusta kehittämään
Opiskeluaikanaan Iivi Gröhn toimi Oulun 
OPKOn hallituksessa lähetysvastaavana. 
Nyt hän istuu Suomen OPKOn tuoreessa 
liittohallituksessa.

– Haluaisin ideoida ja kehittää kan-
sainvälistä opiskelijatoimintaa ja lähe-
tyskasvatusta.

Toimelias nainen saa järjestötyöhön-
kin järjestymään aikaa hyvällä suunnit-
telulla. Hän aloittaa aamunsa hartaudel-
la, hoitaa päivällä työnsä ja iltaisin hän 

vetää monesti nuorteniltoja. Sunnuntai-
na on vuorossa jumalanpalvelus.

– Nykyisessä 24/7-yhteiskunnassa le-
von ja Jumalan sanan äärelle hiljentymi-
sen tärkeys vain korostuu.

Myös kristilliset juhlat ovat minulle tär-
keitä, panostan niiden viettämiseen.

Kristittyjen kuplaan Iivi Gröhn ei kui-
tenkaan halua juuttua. Hän viettää aikaa 
muidenkin kuin uskovien ystävien kanssa.

– Toivon, että voin olla omalla elämäl-
läni todistuksena myös ei-uskoville.

Ilo ja kiitollisuus antaa Iivi Gröhnille 
potkua harmaisiinkin päiviin. Kesällä 
hän muuttaa Suomeen opettajaksi.

– Yritän joka paikassa nauttia pienistä 
asioista. Kaikki on Jumalan lahjaa.

  

Luokanopettaja Iivi 
Gröhn: ”Haluaisin elää 
kuin vanhempani”

Yritän joka paikassa 
nauttia pienistä  

asioista. Kaikki on 
Jumalan lahjaa.
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Tampereella Ravintola Telakalla virisi vilkas keskustelu huhtikuussa, kun 
englantilainen yliopistoevankelista ja kirjailija Michael Ots pureutui aihee-
seen ”Mitä jos tiede ei kielläkään Jumalan olemassaoloa?”

Keskusteluilta oli osa Tampereen OPKOn sekä vapaaehtoisten opiskeli-
joiden järjestämää Hälläkö väliä? -missioviikkoa, jossa aihetta pohdittiin 
avoimella ja rennolla otteella.

Puheessaan Ots nosti esiin esimerkiksi kuuluisia kristittyjä tiedemiehiä, 
kuten astronomit Nikolas Kopernikuksen ja Galileo Galilein. Molemmat 
uskoivat, että Jumala ilmaisee paitsi Sanassaan, myös luomassaan maailman-
kaikkeudessa. Puheosuuden jälkeen Ots vastaili parhaansa mukaan yleisön ky-
symyksiin, joita osallistujat saivat lähettää someviesteinä. Kysymyksissä nousi 
esiin esimerkiksi ihmisen erityisasema luomakunnassa sekä Jeesuksen ylös-
nousemuksen luotettavuus. Telakan vapautuneessa ilmapiirissä ja herkullisten 
nachojen äärellä keskustelut haastoivat jokaisen pohtimaan maailmankuvansa 
perustaa. Kolmepäiväisen tapahtuman muita teemoja olivat kärsimyksen on-
gelma ja vapaus. 

Hälläkö väliä -tapahtuman aikana oli mahdollista myös pumpauttaa pyö-
ränrenkaat uuteen uskoon sekä rupatella hyvässä seurassa kaverikahvilassa 
Tampereen yliopiston kampuksella.

Teksti: Susanna Sihvonen 
Kuvat: Juho Puhto

OPKOn kalenteri
4.5.2018 Ora&Labora -talkoopäivä 
Enä-Sepässä
23.5.2018 Avoin webinaari - Mestarin me-
netelmä – opetuslapseuden dynamiikka
24.5.- 26.5.2018 Koululaisten viikonloppu
17.6.- 21.6.2018 ELÄVINÄ KIVINÄ  
-lasten ja nuorten leiri
18.7.- 22.7.2018 ”Rukoile ja tee työtä” - 
OPKOn kesäleiri Valkealassa

Lisätiedot: opko.fi/tapahtumat

Evankelista Michael Ots vastaa somen 
kautta lähtettyihin kysymyksiin. 

Kampuksen ulkopuolella 
houkuteltiin opiskelijoita 
mukaan pizzan ja kahvin 

voimalla. 

Tampereen kampuksella nostettiin esiin tieteen 
ja uskon suhde kolmepäiväisessä Hälläkö väliä? 
-tapahtumassa.



Lindsay Brown vierailee 
Helsingissä 17.5.

Torstaina 17.5.2018 
OPKOn Palvelukes-
kuksella vierailee 
kirjailija, julistaja ja 
arvostettu kristitty 
vaikuttaja, irlantilai-
nen Lindsay Brown. 
Hän pitää OPKOn 
työntekijöille klo 13-
16 Training sessionin 

otsikolla: “10 Lessons I’ve Learned in Student 
Ministry.” Lindsay Brown on toiminut mm. 
kansainvälisen opiskelijajärjestön (IFES) joh-
tajana ja Lausanne-liikkeen kansainvälisenä 
johtajana. Tilaisuus on kaikille avoin. Terve-
tuloa!
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Tue OPKOn tavoittavaa 
yliopistotyötä

Mission Week ja Veritas Forum -tapah-
tumia tehdessämme olemme nähneet ja 
kuulleet opiskelijoiden nälän. Se on näl-
kää, joka ei tyydyty opiskelijaruokalassa, 
eivätkä professoritkaan yleensä osaa aut-
taa.

Mission Weekit ja Veritas Forumit muis-
tuttavat, että Jumalaa ei ole pyyhitty pois 
kriittisen mielen agendalta, vaikka tiede-
yhteisöissä usein siltä vaikuttaa.

Veritas Forumin ideointiryhmä Think 
Tankiin kuuluva päätoimittaja Leif Num-
mela on todennut, että meillä ei ole Suo-
messa mitään toista työmuotoa, jonka 
avulla tavoitamme nuoria älykköagnostik-
koja heidän omalla maallaan.

Myös nuorille kristityille on tärkeää, 
että uskon asioista keskustellaan julkisesti. 
Kristinuskon älyllisten perusteluiden kuun-
teleminen on antanut heille rohkeutta pu-
hua uskostaan. Jumalan olemassaololle on 
kestäviä ja innostavia perusteluja!

Tule mukaan tarjoamaan vastauksia 
opiskelijoiden kysymyksiin! Tarvitsemme 
tukeasi, että voimme maksaa puhujien 
matkat, vuokrata yliopistoilta saleja, mark-
kinoida tapahtumia ja maksaa työnteki-
jöille palkkaa. Tänä vuonna järjestämme 
noin kymmenen Veritas Forumia ja kaksi 
Mission Weekiä. Suuri kiitos lahjastasi!

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskeli-
ja- ja Koululaislähetys ry:lle 17.3.2015 rahankeräys-
luvan 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. 

Tilinumero (OPKO):  
FI26 8318 6710 0053 04

Viitenumero:  
3926

Johtajan sijainen 
haussa Enä-Seppään
Lehden mennessä painoon leiri- ja 
kurssikeskus Enä-Sepän johtajan sijai-
sen haku on yhä käynnissä. Sijaisuus 
ulottuu 31.12.2018 saakka.

Tehtävässä tarvitaan mm. soveltuva 
koulutus ja työkokemus, liiketoiminta- 
ja kiinteistönhuolto-osaamista sekä 
palvelevaa asennetta. Työtä tehdään 
OPKOn oppiperustan, näyn, arvojen, 
strategian ja toimintasuunnitelman 
mukaisesti.

Työsuhde on täysiaikainen ja sen 
palkkaus on Kristillisten järjestöjen työ-
ehtosopimuksen mukainen. Haemme 
Enä-Seppään myös tarvittaessa töihin 
tulevia kokkeja. Lue lisää: opko.fi/rekry. 

Diakonia-ammattikorkeakoulun 
Bachelor’s Degree Programme in So-
cial Services -linjan opiskelija Benson 
Ekhorutomwen on kevätkaudella 
harjoittelussa OPKOssa yhteensä 160 
tuntia. Ekhorutomwen on mukana 
pääsiassa koululaistyössä ja Enä-
Sepässä. 

Työntekijäuutiset

OPKOn tilinpäätös 
2017
OPKO on päässyt vaikeuksien ja onnis-
tumisten kautta jälleen yhden tilikau-
den päätökseen. 

Tilinpäätös 2017 oli testamentin ja 
kustannussäästöjen johdosta hieman 
ylijäämäinen, mikä on suuri kiitoksen 
aihe ja auttaa korjaamaan pidemmän 
aikavälin kassavajetta. Lainoja OPKOlla 
on tällä hetkellä noin 330 000 €. Lue 
lisää sivulta 16. Lisätietoja tilinpäätök-
sestä ja toiminnasta tulee sivullemme 
www.opko.fi/vuosikertomus

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry 
valitsi liittokokouksessaan Oulussa 7.4. uuden 
liittohallituksen.

Hallituksen varsinaisiksi jäseniksi valittiin 
kahden vuoden kaudelle: 
Simo Aalto, kannatusjäsen, Turku
Iivi Gröhn, varsinainen jäsen, Oulu
Susanna Hietanen, varsinainen jäsen, Vasa
Mauri Paajanen, kannatusjäsen, Kuopio
Aino Pöyhönen, varsinainen jäsen, Tampere
Riku Rantanen, varsinainen jäsen, Helsinki ja Tampere

Hallituksen varsinaiseksi jäseneksi valittiin 
yhden vuoden kaudelle:
Kimmo Koivunen, kannatusjäsen, Pori, varsinainen 
jäsen, Turku

Varajäseniksi valittiin
1. varajäseneksi Marit Hedström, kannatusjäsen, Åbo
2. varajäseneksi Aapo Sassi, varsinainen jäsen, Oulu

Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat:
Henrik Järveläinen; varsinainen jäsen, Helsingfors
Pertti Järvenpää; kannatusjäsen, Helsinki
Christian Perret; kannatusjäsen, Helsingfors ja Åbo
Petteri Rahja; varsinainen jäsen, Tampere
Tuure Savuoja; varsinainen jäsen, Helsinki

Nimien perään merkityt kaupungit viittaavat 
valitun omaan paikallisyhdistykseen.

Liittokokous Oulussa valitsi 
uuden liittohallituksen 



R

te hänet jo nyt, olettehan nähneet hänet. 
(Joh. 14:6–7)

Vaikka pystymme näkemään luojan 
tekoja luomakunnassa, Raamatussa ker-
rotaan, ettei kukaan ole nähnyt Jumalaa. 
Ainoastaan Pojan kautta voimme pelas-
tua ja oppia tuntemaan Isän Jumalan. 
Jeesus on ainoa tie.

Johanneksen evankeliumissa on yk-
sityiskohta, joka auttaa meitä ymmär-
tämään Jumalan läsnäolon käsitettä 
paremmin. Johanneksen evankeliumin 
alussa kerrotaan Sanan (kr. logos) tul-
leen lihaksi ja asuvan meidän keskel-
lämme (Joh. 1:14). Lauseessa esiintyvä 
kreikan verbi (skēnoō), joka on kirkko-
raamatussamme käännetty asua-verbil-
lä, viittaa kreikan kielessä teltassa (kr. 
skēnē) asumiseen. En usko, että kyseessä 
on sattuma. Tässä halutaan kertoa, että 
samalla tavalla kuin Jumalan läsnäolo oli 
Vanhan testamentin aikana ilmestysma-
jassa, se on Uuden testamentin aikana 
Kristuksessa.

Reformaattori Martti Luther uskoi, 
että voimme kohdata Kristuksen armo-
välineiden kautta. Yleensä puhumme 
Sanasta ja sakramenteista. Luther kä-
sittää asian kuitenkin laajemmin. Hän 
mainitsee Schmalkaldenin opinkohdissa
asiat, joiden kautta evankeliumi vai-
kuttaa. Nämä ovat sananjulistus, kaste, 

R aamatunlause, joka minulle 
tulee ensimmäiseksi mie-
leen Jumalan läsnäolosta, on 
Matteuksen evankeliumin 

kohta, jossa Jeesus lupaa olla läsnä siellä 
missä kokoonnutaan ja rukoillaan hänen 
nimessään.

Minä sanon teille: mitä tahansa asiaa 
kaksi teistä yhdessä sopien maan päällä 
rukoilee, sen he saavat minun Isältäni, 
joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kol-
me on koolla minun nimessäni, siellä minä 
olen heidän keskellään. (Matt. 18:19–20)

Voimme ihmetellä Luojan ihmeellisiä 
luomuksia luomakunnassa. Voimme kat-
sella ympärillemme ja ihmetellä, miten 
tämä kaikki saanut syntynsä. Onko tämä 
ainoastaan sattumaa, vai onko takana 
nerokas luoja, joka on luonut kaiken. Pe-
lastukseen ja Jumalan henkilökohtaiseen 
tuntemiseen ei kuitenkaan riitä, että 
tunnemme Jumalan ainoastaan luojana. 
Johanneksen evankeliumissa on tästä 
kaksi kohtaa:

Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt. 
Ainoa Poika, joka itse on Jumala ja joka 
aina on Isän vierellä, on opettanut meidät 
tuntemaan hänet. (Joh. 1:18)

Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei ku-
kaan pääse Isän luo muuten kuin minun 
kauttani. Jos te tunnette minut, opitte 
tuntemaan myös minun Isäni. Te tunnet-

Aarteet
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MISTÄ JUMALAN
LÖYTÄÄ?

Reformaattori 
Martti Luther  

uskoi, että  
voimme kohdata 

Kristuksen  
armovälineiden 

kautta.

Sanassa ja sakramenteissa. Näin luterilaisen kuuluu vastata, kun 
kysytään, missä Jumala kohtaa ihmisen. Luther ymmärsi asian 
kuitenkin laajemmin.
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Aarteet

ehtoollinen, avainten valta sekä 
veljien keskinäinen keskustelu ja 
rohkaisu.

Viimeiseen näistä hän liittää sa-
man raamatunlauseen, jonka mainit-

sin ensimmäisenä. Lutherin työtoveri 
Philipp Melanchthon mainitsee Au-
gsburgin tunnustuksen puolustuksessa, 
että rukoukseen voidaan liittää Jumalan 
käsky ja lupaukset, joten sitä voitaisiin 
sen perusteella pitää sakramenttina (Ap. 
13.16). Tosin reformaattorit pitäytyivät 
tiukemmassa tulkinnassa ja kutsuivat 
sakramenteiksi ainoastaan kastetta ja 
ehtoollista, koska niihin oli myös liitetty 
aine. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, 
että rukous on Jumalan käskemää ja sii-
hen on liitetty monta vahvaa lupausta. 
Puhuessamme Sanasta ja sakramenteis-
ta voimme helposti unohtaa muut asiat, 
joista reformaattorit puhuvat tunnus-
tuskirjoissa. Uskon, että he eivät olisi 
toista mieltä, jos väittäisin, että heidän 
mielestään Jumalan läsnäoloa voi tuntea 
uskovien keskinäisen keskustelun ja ru-
kouksen kautta kuten Matteuksen evan-
keliumin 18. luvussa kerrotaan.

Miten sitten Jumalan läsnäolo vaikut-
taa meihin? Ensinnäkin olemme saaneet 
pelastuksen lahjan, kun uskomme Jee-
sukseen Kristukseen (Joh. 3:16). Saam-
me syntimme anteeksi (Matt. 26:28) ja 
ikuisen elämän (Joh. 3:15). Jumala vai-
kuttaa uskovissa myös Hengen hedel-
mää:

Hengen hedelmää taas ovat rakkaus, 
ilo, rauha, kärsivällisyys, ystävällisyys, hy-
vyys, uskollisuus, lempeys ja itsehillintä. 
(Gal. 5:22–23)

Samalla tavalla kuin hyvä ja terve 
puu tuottaa itsestään hedelmää, Hen-
ki vaikuttaa uskovissa sen, että heissä 
kasvaa hedelmää. Kyseessä ei ole oma 
teko, vaan Jumalan teko meissä. Henki 
vaikuttaa meissä kaikkia niitä hyviä omi-
naisuuksia, joista Galatalaiskirjeen 5. lu-

vussa kerrotaan.
Apostoli Paavali kirjoittaa, että Ga-

latan uskovat saivat Hengen ja kokivat 
voimatekoja keskuudessaan kuulemalla 
ja uskomalla evankeliumin (Gal. 3:2 ja 
3:5). Tässäkään tapauksessa Jumalan 
toiminta ei ollut riippuvainen ihmisten 
teoista. Paavalin mukaan Jumala antaa 
voimatekojen tapahtua kun galatalaiset 
uskovat evankeliumin. Jumalan läsnäolo 
voi ilmentyä uskovien keskuudessa voi-
matekoina. Näin oli myös Jeesuksen toi-
minnan aikana. Kun Johannes kastajan 
opetuslapset kysyivät Jeesukselta oliko 
hän se jonka piti tulla, he saivat seuraa-
van vastauksen:

Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette 
ja näette: Sokeat saavat näkönsä ja ram-
mat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat 
ja kuurot kuulevat, kuolleet herätetään 
henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. 
(Matt. 11:4-5, vertaa Luuk. 7:22)

Paavali kirjoittaa korinttilaisille ar-
molahjoista (1 Kor. 12–14) ja painottaa, 
että Jumala antaa Hengen ilmetä itse 
kussakin erityisellä tavalla, yhteiseksi 
hyödyksi (12:7). Armolahjoja on monen-
laisia (12:4) ja Paavali mainitsee ainoas-
taan yhdeksän niistä tässä yhteydessä 
(12:8–10), mutta Uudessa testamentissa 
mainitaan useampia armolahjoja eri pai-
koissa. Paavali pitää profetoimista tär-
keänä armolahjana (14:1), sillä profetoi-
va puhuu Jumalan salaisuuksia ihmisille 
(14:2) ja sen myötä rakentaa, kehottaa 
ja lohduttaa (14:3). Uskon, että voimme 
myös tänä päivänä kokea Jumalan puhet-
ta, jossa ihmisten sydämen salaisuudet 
palastuvat (14:25). Jumalan läsnäolo 
tulee profetian kautta lohduttavina ja 
rakentavina sanoina, kun rukoilemme ja 
olemme koolla hänen nimessään.

Robert Ojala,
Turun OPKOn  

opiskelijatyöntekijä

Samalla tavalla kuin 
hyvä ja terve puu 
tuottaa itsestään 
hedelmää, Henki  

vaikuttaa uskovissa 
sen, että heissä kas-

vaa hedelmää. 
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O PKOssa on muutaman vuoden 
kytenyt haave järjestää pääsiäi-
senä hiljainen tapahtuma, jossa 

olisi paljon rukousta ja musiikkia ja vain 
himpun verran puheita. Tänä vuonna 
unelma toteutui, kun Enä-Sepän leirikes-
kukseen saapui puolensataa rukoilijaa 
hiljaisen pääsiäisen viettoon.

Tapahtuma sai syvyyttä ajankohdas-
taan. Jokaisena päivänä seurattiin Jee-
suksen kärsimyksiä, ristiinnaulitsemista 
ja lopulta ylösnousemusta.

Viimeisen vuoden aikana OPKOn esi-
rukoilijat ovat innostuneet tuomaan 
järjestön työtä uudella innolla Jumalan 
eteen. Saara Kinnunen on yksi niistä, 
jotka iloitsevat saamastaan esirukoilijan 
tehtävästä. Rukous on rakkautta Jumalan 
perheen keskellä, joka koituu kaikkien 
parhaaksi, tapahtumaan osallistunut 
Kinnunen sanoi.

Herätyksen keskellä
Pääsihteeri Jussi Miettinen kertoi 
matkastaan rukouskonferenssiin Salo-
monsaarille. Siellä hän näki, että kun 
pyydetään paljon, myös saadaan paljon. 
Saarella elettiin jatkuvaa herätyksen ai-
kaa. Siitä voi päätellä, että rukoilijat ovat 
aina osallisia herätyksestä.

Miettinen muistutti, että Jumala on 
kuitenkin kaikkein kiinnostunein lasten-
sa sydämistä. Tämän vuoksi hän kutsuu 
meitä läheisyyteensä.

– Jumala on hyvä Isä, joka osaa antaa 
hyviä lahjoja, ja hän antaa niitä mielel-
lään. Kaiken rukouksen ja elämän perus-
tana on luottamus Jumalaan, Miettinen 
tähdensi.

Suomen teologisen instituutin pääsih-
teeri Jari Rankinen kertoi, millaiseen 
rukoukseen Isä Jumala vastaa mielellään.

– Sellaiseen, jossa ihminen pyytää syn-

tejään anteeksi ja pyytää saada osakseen 
Jumalan armon, Rankinen tiivisti.

Kohtaaminen armonvälineissa
Turun OPKOn opiskelijatyöntekijä 
Robert Ojala näki oleellisena rukoilijan 
luottamuksen Jumalan lupauksiin. Isä 
tunnetaan Jeesuksen kautta, ja hänen 
kohtaamisensa tapahtuu armonvälinei-
den kautta. Armolahjat rikastuttavat 
kristityn elämää Pyhän Hengen johdossa 
ja auttavat häntä kantamaan hedelmää.

Patmos Lähetyssäätiön muslimityön-
tekijä Timo Keskitalo painotti hyvän 
hengellisen muutoksen alkavan aina ru-
kouksesta. Hänen mielestään muslimien 
parissa koettu herätys on muistutus täs-
tä. Katselemme parhaillaan kymmeniä 
vuosia jatkuneen esirukouksen hedel-
mää.

Rovasti Seppo Juntunen haastoi osal-

- ENSI PÄÄSIÄISENÄ UUDELLEEN- ENSI PÄÄSIÄISENÄ UUDELLEEN

UUSI RUKOUSTAPAHTUMA INNOSTI 

Pääsiäisenä järjestettiin OPKOn ensimmäinen pelkästään 
rukoukseen keskittyvä tapahtuma Pääsiäispysäkki. Kiiras-
torstaista ylösnousemussunnuntaihin kestänyt yhteinen 
matka kokosi väkeä nuorista eläkeläisiin.
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listujia kysymään tiedätkö kuka olet. 
Kristityn syvimmän identiteetin tulee 
olla Jumalan lapsen identiteetti.

– Kun löytää sen, löytää vapauden, Jun-
tunen rohkaisi.

Tapahtuman kokonaissanoma innos-
ti uskomaan, että Jumalan maailmassa 
kaikki muuttuu rakkaudeksi. On rak-
kautta rukoilla, että Jumalan tahto ta-
pahtuu maan päällä. Moni osallistuja sai 
rohkeutta uskoa, että on hyvä antautua 
rukoilijaksi, joka kuulee Jumalan sydä-
men äänen ja yhtyy siihen.

Erika Stigell, 
Helsingin OPKOn  

opiskelijatyöntekijä

Seppo Juntu-
nen: ”Minun 
identiteettini 
on olla Juma-
lan lapsi”. 

Lankalaluantaina 
lapset esittivät 

huikean versionsa 
pääsiäisaamun 
tapahtumista: 

Jeesus on noussut 
kuolleista!

Pääsiäispysä-
kissä haettiin 
inspiraatiota 
rukoukseen 
myös luovuu-
desta.
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Dosentti:  
”Haaveilen yliopistosta,  
jossa kristityt säilyttävät  
rohkeasti identiteettinsä”

Uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala sai kevään Veritas 
Forum -kiertueellaan uutta potkua haaveilla tiedeyhtei-
söstä, jossa kristityt uskaltavat elää uskollisina maailman-
kuvalleen.

‒ Kyllä niitä on! Aku Visala vakuuttaa.
Kyse on suomalaisen tiedemaailman professoreista, lehtoreista ja 

muista tutkijoista, joille kristityn identiteetti on tärkeä.
Monet heistä vilkuilevat ympärilleen toivoen, että jossain vilahtai-

si toinen samanlainen, jonka kanssa voisi vaihtaa kokemuksia tiede-
maailman välinpitämättömästä asenteesta kristillistä maailmankuvaa 
kohtaan.

Visalan mielestä suomalaisissa yliopistoissa ei kuitenkaan ole perinnet-
tä, jossa yhdistyisi kristityn identiteetti ja akateeminen identiteetti.

‒ Kristityt tieteentekijät eivät yleensä sotke uskoa ja tiedettä keskenään.

Lisää tieteen teologiaa
Uskon ja tieteen erottaminen on Visalan mielestä sääli, sillä ne sopi-
vat mainiosti yhteen. Yhdistämistä varten tarvittaisiin kuitenkin lisää 

tieteen teologiaa.
‒ Länsimaisessa perinteessä tieteellinen pyrkimys on nähty hen-

gellisenä harjoituksena.
Visalan mielestä totuuden etsintään tulisi suhtautua kristillise-

nä kutsumuksena. Jumala voi kutsua ihmisen biologiksi, fyysikoksi, 
papiksi tai bussikuskiksi.

‒ Toivon, että yliopistot muuttuisivat entistä moniarvoisemmiksi, 
niin että ihmisillä voi olla vahvoja identiteettejä, joista voidaan kes-
kustella julkisesti ja järkevästi.

Kristillisen mielen kehittäjät
Oxfordissa opiskellessaan Aku Visala osallistui matematiikanpro-
fessori John Lennoxin ja teologianprofessori Alister McGrathin 
kanssa verkostoon, jossa kristityt tiedemiehet ja -naiset innostivat 
toisiaan ammentamaan työelämäänsä inspiraatiota ja näkökulmia 
uskostaan.

Verkoston nimi on Developing a Christian Mind. Tänä vuonna 
yhteisön konferensseissa on käsitelty esimerkiksi teologian ja mui-

Professori Olli Koistinen  (vas.), dosentti Aku 
Visala keskustelivat maaliskuussa tekoälystä 

Turun yliopistossa. Moderaattorina toimi 
dosentti Hanne Appelqvist (kesk.). 

Ilkka Kontturi
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OPKOn ystävät  
perustaa tukirahaston
OPKOn ystävät ovat selvittäneet eri vaih-
toehtoja tukea OPKOn työtä taloudellisesti 
entistä laajemmin ja tehokkaammin. Selvi-
tyksissä olemme päätyneet siihen, että suo-
ran tukemisen lisäksi useat haluavat tukea 
työtä tukirahaston kautta. Rahasto antaa 
mahdollisuuden työn tukemiseen rahaston 
tuotoilla pitkäjänteisesti suoran tukemisen 
lisäksi. Rahaston sääntöjen mukaan rahasto 
tukee Suomessa tehtävää kristillistä opis-
kelija- ja koululaistyötä lahjoittamalla va-
roja OPKOlle ja sen jäsenjärjestöille heidän 
oman toimintansa tukemiseksi. 

Rahaston toiminnassa pidämme tärkeä-
nä sitä, että se ei kerää lahjoituksia niiltä, 
jotka ovat tähänkin mennessä halunneet 
lahjoittaa ja tukea OPKOn työtä suoraan. 
Se on edelleen äärimmäisen tärkeää työtä. 
Siksi ystävien kannatustili pidetään voimas-
sa ja täysin erillään tukirahastoon liittyvistä 

lahjoituksista. 
Rahasto on täysin uusi tapa tukea OP-

KOn työtä. Se varallisuus, joka meille on 
uskottu voi myös tuottaa varoja kristilli-
seen opiskelija- ja koululaistyöhön. Tämä 
antaa mahdollisuuden työn tukemiseen 
pitkäjänteisesti  tulevaisuuteen. Lähdemme 
liikkeelle nöyrästi ja harkiten. Viemme työ-
tä eteenpäin ystävien tuella ja asiantuntijoi-
den neuvoin. 

Tukirahaston hoidosta vastaa ystävien 
hallituksen nimeämä johtoryhmä. Johtoryh-
mä raportoi toiminnastaan ystävien hallituk-
selle. Rukoillaan yhdessä, että hanke menes-
tyisi ja siitä olisi hyötyä OPKOn talouteen, 
ja se mahdollistaisi osaltaan työn kasvun 
pitkälle tulevaisuuteen. Mikäli haluat tästä 
tukimuodosta lisätietoja, jätä yhteystietosi 
osoitteeseen: opkonystavat@opko.fi.

OPKOn ystävät

den tieteiden suhdetta sekä kysytty, mitä 
Jumalan kunnioittaminen tarkoittaa tut-
kijan maailmassa. Väitöskirjaopiskelijat ja 
edistyneemmät tutkijat ovat pohtineet yh-
dessä esimerkiksi nöyryyttä, joustavuutta ja 
pyhän edessä työskentelemistä.

‒ Ei olisi hassumpaa, vaikka Suomeenkin 
saataisiin aikaan korkeatasoisia kristittyjen 
tutkijoiden foorumeita, Aku Visala toteaa.

Konkarit voisivat niissä kertoa kokemuk-
siaan kristittynä elämisestä tiedemaailmas-
sa ja nuoremmat voisivat kokoontua tie-
teenaloittain inspiroimaan toisiaan.

Uskonnosta saa vielä puhua
Aku Visala toimi tänä keväänä puhujana 
peräti neljässä Veritas Forumissa. Kolmessa 
niistä käsiteltiin tekoälyä. Visalan mielestä 
tavallisille opiskelijoille tarkoitetuilla fooru-
meilla on tärkeä paikka kristittyjen omien 
juttujen lisäksi.

Puhuin Jeesuksesta 
Tampereen teknillisen 

yliopiston tyypeille, 
eikä siitä tullut mitään 

jälkipuheita.

‒ Veritas Forumeissa eri tavoilla ajattele-
vat ihmiset kohtaavat. Kristillinen ja teolo-
ginen näkökulma tuodaan muiden ajatte-
lutapojen keskelle.

Visalan mielestä ei ole ollenkaan itses-

tään selvää, että yliopistoissa saa käydä jul-
kista katsomuksellista keskustelua. 

‒ On hieno homma, että tätä tapahtuu. 
Voi tulla sellainenkin hetki, että uskonnol-
lisesta näkökulmasta käsin ei saa enää kes-
kustella.

Visalan mielestä ikkunasta pitää huudella 
niin kauan kuin se on auki. Jos ikkunassa ei 
näy ketään, se on helpompi sulkea.

‒ Puhuin Jeesuksesta Tampereen tek-
nillisen yliopiston tyypeille, eikä siitä tullut 
mitään jälkipuheita. Tulevaisuudessa asia ei 
välttämättä ole näin. On hyvä, että yliopis-
toissa on korkeatasoista ja hyveellistä pu-
hetta Jumalasta, Aku Visala sanoo.

Danielle Miettinen

• OPKOn ystävien jäseneksi 
voit liittyä ilmoittamalla 
nimesi ja osoitteesi 
sähköpostilla osoitteeseen 
opkonystavat@opko.fi

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

Jos haluat tukea Veritas-työtä, voit tehdä 
sen sivulta 16 löytyvillä tiliyhteystiedoilla. 
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Tue työtämme

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.

O PKO on päässyt vaikeuksien ja 
voittojen kautta jälleen yhden ti-
likauden päätökseen. Toimintam-

me vuosibudjetti on noin miljoona euroa. 
Samaa suuruusluokkaa on taseen loppu-
summa. Silti jokapäiväinen elämä on to-
teutettava vähintään sentintarkasti. Kulut 
ja tulot koostuvat pienistä puroista. 

Merkittävin tulonlähde on vuosittain yk-
sityishenkilöiden suorat lahjoitukset, joita 
on yli puolet tuloista. Enä-Sepän kulut ja 
tulot ovat noin neljänneksen, ja loput tu-
levat valtiolta ja evankelis-luterilaiselta kir-
kolta sekä moninaisista pienistä eristä.

Suurin kuluerä, yli puolet, on henkilös-
tökulut. Enä-Seppä on lähes itsekannat-
tava, kun huomioidaan myös poistot ja 
lahjoitukset. Lainoja tällä hetkellä on työn 
ystäviltä noin 100 000 € ja Enä-Sepän 
pankkilainoja on 230 000 €. Tilinpäätös 
2017 oli testamentin ja kustannussäästö-
jen johdosta hieman ylijäämäinen, mikä 
on suuri kiitoksen aihe ja auttaa korjaa-
maan pidemmän aikavälin kassavajetta.  Li-
sätietoja tilinpäätöksestä ja toiminnasta tu-
lee sivullemme www.opko.fi/vuosikertomus

Tämän kaiken olemme saaneet, jotta 
käyttäisimme sitä niin, että ”yhä enenevä 
armo synnyttäisi yhä useammissa run-
sasta kiitollisuutta Jumalan kunniaksi.” (2. 
Kor. 4:15) Taloa ja tiliä mittaamattomasti 
suurempi arvo on sillä, että ”Meitä on siis 
pidettävä Kristuksen palvelijoina, joiden 
huostaan on uskottu Jumalan salaisuudet. 
Siltä, jolle on jotakin uskottu, vaaditaan, 
että hän osoittautuu luottamuksen arvoi-
seksi.” (1. Kor. 4:1-2)

Sen elämisessä te olette korvaamatto-
mat. Kiitos tuestanne, sekä taloudellisesta 
että työstänne ja esirukouksistanne!

ELÄMÄÄ

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö
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OPKOn toiminnan  mahdollistavat 
vapaaehtoiset, jotka tukevat työtämme 
taloudellisesti. Lähde sinäkin kuukausi-
lahjoittajaksi. 
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Jag tror att vi som Jesu efterföljare kan visa ex-
empel på ett annat sätt att leva. 

”Gråtande skall de komma, men jag skall 
leda dem där de går bedjande fram. Jag skall 
föra dem till vattenbäckar på en jämn väg där de 
inte skall stappla. Ty jag är en fader för Israel, och 
Efraim är min förstfödde son.”

Gud ger ett löfte i Jeremia 31:9 att han skall 
leda oss när vi går bedjande fram. Det enda som 
Gud uppmanar oss att göra här är alltså att be 
medan vi går framåt i livet så kommer han att leda 
oss rätt. Det är inte fel att ha drömmar, visioner för 
livet. Tvärtom, Gud har satt ner fantastiska gåvor 
och tankar i oss alla och han vill leda oss rätt. Vik-
tigaste är dock att fråga; vad kan du göra genom 
mig Gud? Istället för att tänka; vad kan jag åstad-
komma själv?

Studerandearbetet är utmanande i den mån att 
vi har våra studerande endast för kort tid. Hur vi 
lägger upp vår verksamhet för att de skall kunna 
växa i tron på Jesus Kristus under den tiden är 
kanske vår största och viktigaste fråga.

Verksamhet kan lätt bli traditionsbundet och 
t.o.m. prestation. Vi har i Helsingfors funderat 
mycket under åren vilka delar av vår verksamhet 
som bär frukt och vilka som inte gör det. Det har 
varit en värdefull men också smärtsam process 
som våra styrelser genom åren fått ta del av. Som-
liga evenemang och sätt att göra saker på har vi 
fått lägga ner och Gud har hittills hjälpt oss att 
hitta nya sätt i stället, att bygga gemenskap och 
dela evangelium till vår nästa. Vi har fått lita på att 
Gud är trofast i sina löften och att när vi vågar visa 
oss svaga och be om hjälp så har Gud gjort något 

”… MEN JAG SKALL LEDA DEM

DÄR DE GÅR BEDJANDE FRAM”

fantastiskt av situationen.
Bönens kraft är stor, och när vi är i ständig kon-

kurrens med världen så blir vårt bönearbete allt 
viktigare. Vi kan så lätt falla in i världens sätt att 
tänka. Studentmissionens tema för detta år är ”Be 
och arbeta”. Det viktigaste att märka i de orden 
är att bönen kommer före arbetet. Vi måste 
komma ihåg bönen, som Jesus säger i Joh. 
16:24 ”Hittills har ni inte bett om något i 
mitt namn. Bed och ni skall få, för att er 
glädje skall bli fullkomlig”.

Jesus ger detta löfte till oss även idag. 
Våga ta stegen framåt med Gud, våga 
lita på att han leder när vi ber, våga lita 
på att Han har sätt att nå studerande 
också i denna tid. Det vi behöver göra 
är att spendera tid med honom, lyssna 
och be. Han ger svaren när tiden är rätt.

Dagens samhälle är starkt influerat av självförverkligande och prestations-
krav. Man skall hitta sin egen väg, göra karriär. Man ska hitta sätt på vilka 
man skall förverkliga sina egna drömmar och visioner. Kraven väller fram 
över individen i samhället just nu. 

tänka. Studentmissionens tema för detta år är ”Be 
och arbeta”. Det viktigaste att märka i de orden 
är att bönen kommer före arbetet. Vi måste 
komma ihåg bönen, som Jesus säger i Joh. 
16:24 ”Hittills har ni inte bett om något i 
mitt namn. Bed och ni skall få, för att er 
glädje skall bli fullkomlig”.

Jesus ger detta löfte till oss även idag. 
Våga ta stegen framåt med Gud, våga 
lita på att han leder när vi ber, våga lita 
på att Han har sätt att nå studerande 
också i denna tid. Det vi behöver göra 
är att spendera tid med honom, lyssna 
och be. Han ger svaren när tiden är rätt.

Oscar Sundman 
studentarbetare

 i Helsingfors



Anna Sundman, ordförande, 22 år, studerar entreprenörskap och företagsledning på Hanken. Hemma från Karleby.
Miriam Sjöblom, viceordförande, 21 år, studerar Nordiska språk på Helsingfors Universitet. Hemma från Vörå.
Kajsa Svenfelt, sekreterare, 20 år, studerar tyska på Helsingfors Universitet. Hemma från Larsmo.
Hanna Nylund, 20 år, studerar till matematiklärare på Helsingfors Universitet. Hemma från Korsholm.
Hanna Saku, 20 år, studerar till hälsovårdare på Arcada. Hemma från Mariehamn.
Lina Snickars, 21 år, studerar medicin på Helsingfors Universitet. Hemma från Korsholm.
Joanna Kock, styrelsesuppleant, 19 år, studerar till socionom på Arcada. Hemma från Nykarleby.

HSSM har också en extern kassör för 2018:
Christian Nygård, 24 år, studerar redovisning på Hanken. Hemma från Karleby.

» HSSM:s styrelse 2018 består av Joanna Kock, Hanna Nylund, Miriam Sjöblom, Anna 
Sundman, Hanna Saku, Kajsa Svenfelt, och Lina Snickars. 

Presentation av styrelsen för 

S  H

Helsingfors svenska Studentmission:
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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

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 847 5395
Matti Aspvik, studentarbetare i Jakobstad på  
frivillig basis, tfn 050 598 4703
Simon Tallgren, studentarbetare i Vasa, tfn 044 981 8211
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo, tfn 050 355 2045

på Inremissionshemmet  
i Larsmo lördag-söndag 5-6 maj 2018

Kom med på en avslappnande helg och ladda batterierna 
med god mat, bra program och mycket gemenskap! Riktat 
till studerande idag och gamyler från förr. Inremissions-

hemmet i Larsmo finns på Gertrudsvägen 4 i Eugmo.
Vi börjar kl 13 på lördag eftermiddag och håller på till ca 22. 

Möjlighet till övernattning. Vängudstjänst på söndag kl 10 i Lars-
mo kyrka, med lunch efteråt kl 12 och program kl 13-14. Larsmo 
kyrka finns på Fagernäsvägen 239 och församlingshemmet på Fa-
gernäsvägen 235.

Barn är välkomna, lekutrymme finns för de minsta. Barnpass-
ning och/eller -program ordnas vid behov, anmäl barnen ålder! 
Bibelstudium för barn 6-12 år kl 15 på lördag, uteaktivitet 18.30-
20.30, samt söndagsskola på söndag kl 10 för 4-åringar och äldre.

Vi behöver ungefärliga anmälningar för matens, barnprogram-

mets och övernattningarnas skull. Anmäl dig senast onsdag 2 maj 
kl 12 till studentmisssionen@studentmissionen.fi.

Priser: Alla måltider på lördag (dvs kaffe, middag och kvällsté) 
20 e för vuxna, 10 e för barn 5-12 år, under 5 år gratis. Man kan 
också betala skilt för de olika måltiderna. Övernattning och fru-
kost 30 e för vuxna, 25 e för studerande, 15 e för barn. (Obs, egna 
lakan ska tas med!) Maxpris för en familj för övernattning och 
frukost 90 e. Lunchen i församlingshemmet 10 e per person eller 
25 e per familj.

Medverkande bla Anna Dahlbacka, Max-Olav Lassila, Jan 
Nygård, Robert Ojala och Oscar Sundman. På lördag ansvarar 
Annette och Robert Ståhl för musiken, och på söndag Lavi Öst. 
Värdar för samlingarna: Carola Lassila, Elisabet Lindén och Lilian 
Lindén.

Lördag 5 maj
13 Drop in, inkvartering.
13.30 Bönesvar på missionsfältet, med Anna Dahlbacka.
- Barnpassning för 3-6-åringar i lekrummet.
14.30 Kaffepaus  
15 ”När ni kommer samman”. Bibelstudium med Jan Nygård. Lyss-
nande bön i smågrupper. Bönestationer längs väggarna.
- Barnbibelstudium med Anna Dahlbacka för 6-12 åringar.  
- Barnprogram för 3-5-åringar i lekrummet.
17 Mat och uteaktivitet.
- Carola Lassila guidar längs en vacker vandringsled.
- Volleyboll utomhus.
18.30-20.30. Uteaktivitet för barnen om vädret tillåter.
18.30 Kvällssamling: ”Vad har Gud att säga åt Studentmissionen idag?”, 
med bla Oscar Sundman. Ordet fritt. Alla har vi något att bidra med, 

ett uppmuntrande ord, en bön, en sång eller ett tips från förr.
21 Kvällsté
21.45 Aftonandakt, med Robert Ojala. 

Söndag 6 maj
8-9.30 Frukost på Inremissionshemmet för dem som sovit över.
10 Vängudstjänst tillsammans med Larsmo församling. Robert 
Ojala predikar, Max-Olav Lassila är liturg, Lavi Öst bidrar med mu-
sikprogram. Barnhörna under lektarn i kyrkan.
- Söndagsskola i församlingshemmet för 4 åringar och uppåt, i två 
grupper.  
12 Lunch i församlingshemmet.
13-14 ”Senaste nytt från Studentmissionen” Program i försam-
lingshemmet med medarbetare och studerande. Lavi Öst kompar 
några sånger. Lekrum för barn.

Kom med på Studentmissionens gemenskapshelg!

Dagsprogram



ARKKI
Hämeentie 155 A 9

00560 HELSINKI

Raamattutunnit, Eero Junkkaala:
Miksi rukoilen, kun Jumala auttaa muutenkin?
Joosua, pelkuri valloittamassa maata
Hiskia ja arkeologian todistama rukousvastaus
Jeremia, Jumalaa moittiva profeetta

Ajankohtaisaiheet:
Ihmisoikeudet ja seksihullu kulttuuri, Pia Rendic
Perheen ja kulttuurin romahdus, Tapio Puolimatka
Kristillisyys ja islamilainen maailmankatsomus, Kari Vitikainen

Kanavat:

Keskiviikko
1. Hengellisyys ja lapsen arvotunteet. Mia Puolimatka 
2. Voiko kristitty olla sotilas, Heikki Päivärinta
3. Mistä opiskelijat tänään väittelevät, Danielle Miettinen

Torstai
1. Hold your horses - turvallisuus avioliitossa, Päivi ja Jari Kekäle
2. From Russia with love- vankina Siperiassa, Yrjö Niemi
3. Rukous eläväksi, erilaisia rukoustapoja, Jussi Miettinen

Perjantai
1.  Rakkautta ja rajoja - miten tuen nuoren itsetuntoa Päivi Niemi,  
2.  Armon monet kasvot Marjo Tavast
3. Modernit myytit ja kristityn itsepetos, Tapio Puolimatka

POIMINTOJA OHJELMASTA

• Aikuisten ohjelman lisäksi omat ohjelmat seuraavasti: 
3–6-vuotiaat, 7–11 v. juniorit, 12–15 v. nuoret, 15– v. isoset. 

• Aikaa yhdessäoloon, saunomiseen ja uimiseen sekä ulkoiluun 
Valkealan kauniissa luonnossa.

• Katso koko ohjelma, hinnat ja ilmoittaudu: opko.fi/kesaleiri

VALKEALAN  

KRISTILLISESSÄ 

KANSANOPISTOSSA

TULE MUKAAN!

RUKOILE JA TEE TYÖTÄ 18.-22.7.2018RUKOILE JA TEE TYÖTÄ 18.-22.7.2018
OPKON KESÄLEIRI

Raamattu- ja lähetysleiri

Kesäkuussa Vihdin Ojakkalassa sijaitsevassa leiri- ja kurssikes-
kus Enä-Sepässä järjestetään ELÄVINÄ KIVINÄ -lasten ja nuor-
ten  leiri. Luvassa huippua meinninkiä: innostavaa raamattuo-
petusta&jakamista, perheenomaista yhdessäoloa, ulkoilun 
riemua, saunomista&uintia, rukousta, leikkiä, liikettä, taiteilua, 
yhteistä musisointia&ylistystä sekä Herramme hoitavaa ja 
voimauttavaa läsnäoloa! 

Leirin järjestää OPKO&Lähetysyhdistys Kylväjä.

ELÄVINÄ KIVINÄ 

17.6.–21.6.2018

9–20
-VUOTIAILLE

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: opko.fi/koululaiset




