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• 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 -keskustelutilaisuuksia järjestämme 
suurimmilla yliopistopaikkakunnilla: veritasforum.fi

• OPKOlla on 23 työntekijää, 
joista suurin osa on osa-aikaisia.

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

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS SOMESTA

MITÄ OPKO TEKEE? 

PÄÄKIRJOITUS

Sattuman kauppaa – 
vai onko sittenkään?

Tellus-planeetan viime kuukaudet ovat olleet kuin 
Hollywoodista. Koronan iskettyä OPKOssa otettiin 
digikolmiloikka. Verkossa on pidetty nuortenilto-
ja, opiskelijailtoja, koulutuksia ja työhaastatteluja. 

Pääsiäispysäkin rukouskonsertti striimattiin Enä-Sepästä 
kaikkialle Suomeen. Koululaisten actionpäivätkin sujuivat 
mainiosti verkossa. Toimintaan on eräällä paikkakunnalla 
osallistunut jopa enemmän väkeä kuin normaaliaikoina. 
Työntekijämme ovat venyneet melkoisiin suorituksiin. 
Aplodit heille!

On ollut myös hienoa seurata, miten seurakunnat ympäri 
Suomen ovat hypänneet omat loikkansa tuntemattomaan. 
Kirkko voi olla ylpeä tavasta, jolla vanhuksia ja muita riski-
ryhmiin kuuluvia on autettu ja tavoitettu esimerkiksi soit-
tamalla heille kotiin.

Kristityille koronakriisi on kutsu olla valpas kuin suo-
menpystykorva. Maailma voi muuttua äkisti. Kukaan ei 
tiedä kuinka kauan ja millä tavoin poikkeusolot jatkuvat. 
Joku uskaltaa jopa väläytellä, että paluuta menneeseen ei 
ole. Tämä voi olla uusi normaali. Siihenkin pitää varautua 
rukoilemalla ja valvomalla.

Moni pitää koronaa kohtalon oikkuna tai huonon elintar-
vikehygienian seurauksena. Pelkkien inhimillisten syiden 
pohtiminen jättää kuitenkin isoja avoimia kysymyksiä. Yksi 
niistä on Jumala. Uskallammeko kääntää Jumala-kortin?

Raamatun mukaan kristitty saa elää koronakriisiä tie-
täen, ettei mikään tapahdu sattumalta. Eihän edes hius pu-
toa päästämme Jumalan sitä sallimatta. Jumala hallitsee val-
taistuimellaan, tuli mitä tuli. Hän ei paina paniikkinappulaa. 
Suuretkaan katastrofit eivät vähennä Jumalan kaikkivaltiut-
ta. Raamattu kertoo sodista, kulkutaudeista, maanjäristyk-
sistä ja kristittyjen vainoista sekä lopun ajan merkkeinä 
että tuomioina Jumalasta ja Hänen sanastaan luopuneille. 
Jumalalle historian kaikki vaiheet olivat tiedossa jo ennen 
maailman syntyä. Ja silti hänen rakkautensa tahtoi tämän 
ihmiskunnan. Mitä Jumala tahtoo puhua koronan kautta tai 
miksi hän sallii kaiken tapahtua? Sitä en tiedä.  

Kristityillä on usein tarve puolustella Jumalaa. Eihän 
hyvä Jumala voi sallia tällaista onnettomuutta, saatikka 
tahtoa sitä? Raamatun historia kertoo kuitenkin vaiheis-

OPKOn pääsihteeri
Jussi Miettinen

ta, jolloin Jumalan käsi on ollut erityisellä tavalla ihmisten 
ja kansakuntien yllä. Ne ovat olleet kansankuntien etsikko-
aikoja. Terveyden tai talouden romahtaessa pieni ihminen 
hätääntyy ja voi kokea suurta toivottomuutta. Silloin tulee 
rakkaaksi kallio, joka ei järky – Jeesus Kristus. Kristityillä on 
kaiken keskellä toivo. Meidät on kutsuttu johdattamaan tuti-
sevia jalkoja tälle kalliolle, jossa mikään ei voi erottaa meitä 
Jumalan rakkaudesta.
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POIMINTOJA

Elokuussa käynnistyy 
Veritas Akatemia  
– hae paikkaasi nyt!
Arkin toimitus

Akateemisen maailman huipulla on niin Suomessa kuin maailmallakin paljon 
kristittyjä tieteilijöitä ja ajattelijoita. Historiassa heitä ovat esimerkiksi olleet 
fyysikko James Clerk Maxwell, tähtitieteilijä Johannes Kepler,  
matemaatikko Blaise Pascal, filosofi Edith Stein tai nykyaikana tuorein  

kemian Nobel-palkinnon voittaja John B. Goodenough, tietojenkäsittelyn professori 
Rosalind Picard tai filosofit Alvin Plantinga ja Richard Swinburne.

Sisäänheittäjänä kristityn opiskelijan polulle
Tätä tarkoitusta varten järjestetään 17.–18.8. OPKOn leirikeskuksessa Vihdin Enä-Sepässä 
Veritas Akatemia-tapahtuma*.

Veritas Akatemia toimii sisäänheittäjänä kahteen asiaan. Ensiksi opetamme sinulle, 
miten voit alkaa yhdistää korkean tason ajattelua yhä vahvemmin kristilliseen uskoosi. 
Toiseksi esittelemme sinulle OPKOn opiskelijatoimintaa eri paikkakunnilta ja autamme 
sinua etsimään muita kristittyjä opiskelijoita ja seurakuntayhteyttä mahdolliselta uudelta 
kotipaikkakunnaltasi. Jos lähdet opiskelemaan ulkomaille, teemme tässä parhaamme 
silloinkin. Tämän lisäksi nautimme toistemme seurasta kesäisessä Suomessa, saunomme, 
uimme, laulamme ja rukoilemme.

Leirin opettajina toimivat Veritas Forumin koordinaattori Miikka Niiranen sekä  
Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Santeri Marjokorpi. Lisäksi ohjaajana  
leirillä on OPKOn koululaistyöntekijä Annastiina Toppari.

Hakeminen
Muistathan, että paikkoja on jaossa rajallinen määrä. Hae mukaan su 2.8. mennessä  
osoitteessa: veritasforum.fi/akatemia

Lisätiedot: Miikka Niiranen, p. 050 305 0904, miikka.niiranen@veritasforum.fi.  

*Jos leiri joudutaan perumaan koronaepidemian vuoksi, se toteutetaan etänä.

Suunnitteletko yliopisto-opintoja, tai ovatko ne juuri 
alkaneet? Mietitkö, miten rakastaa Jumalaa “koko  
sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi”, kuten Jeesus 
opettaa? Veritas Akatemia auttaa sinua jäsentämään 
maailmaa kristillisen maailmankuvan kautta. 
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Arkki on Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti ISSN 
0786-4035. Tilaukset, osoitteenmuutokset, 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 Toimitussihteeri, taitto ja kansikuva Ilkka Kontturi Paino  
Euraprint  Painos 2/2020  4800 kpl Arkki ilmestyy vuonna 2020 viikoilla 9, 19, 36 ja 45. Aineisto 
toimitukseen viisi viikkoa aikaisemmin. Mediatiedot   
www.opko.fi/arkki 

Arkki on ilmestynyt vuodesta 1989. Arkin edeltäjiä  olivat tiedotuslehti OPKO-sanomat 
ja opiskelijalehti Pro Fide. OPKO on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piiriin kuuluva 
kristillistä koululais- ja opiskelijatyötä tekevä järjestö. OPKO järjestää säännöllistä opiskelija- ja 
nuortentoimintaa suomen, ruotsin ja englannin kielellä yhteensä 14 paikkakunnalla. OPKO on 
perustettu  1964.
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VERITAS FORUM

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. 

Jätä kestävä 
perintö 

Ruutukaappauksessa foorumin harjoitussession panelistit ja 
järjestäjämaiden vastuunkantajat. 

“Missä Jumala on 
kriisin keskellä?”

Vallitseva pandemia on herättänyt maail-
manlaajuista huolta ja epävarmuutta. Poik-
keusolojen haastamina Euroopan Veritas 
Forum -koordinaattorit tarttuivat toimeen 

ja järjestivät virtuaalisen foorumin teemalla “Where is 
God when the world falls apart?” Se haastoi panelistit 
pohtimaan muun muassa kärsimyksen ongelmaa ja 
sitä, miten kriisiin tulisi kristittynä suhtautua. Eräs 
katsojakysymys koski myös koronakriisin mahdollisia 
positiivisia vaikutuksia. Ruotsalainen panelisti, teologi 
Stefan Gustavsson kertoi hengellisten kysymysten 
nousseen monen mieleen huolen keskellä.

- Hyvin sekulaarisessa kotimaassani olen huoman-
nut ihmisten kysyvän kysymyksiä Jumalasta ja kristilli-
sestä uskosta. Tilanne on todella pysäyttänyt ihmisiä, 
Gustavsson totesi.

Järjestäjävastuun jakoivat Suomen, Hollannin, 
Tanskan ja Albanian Veritas Forum -työ. Katsojaky-
symyksiin pohjautuneen tilaisuuden panelisteiksi 
oli kutsuttu Gustavssonin lisäksi teologi Christian 
Hofreiter Itävallasta. Webinaarin moderoi Hollannin 
Veritas Forumin koordinaattori Froukje van Koeve-
ringe-de Jong.

Striimiä seurasi livenä noin 130 silmäparia. Video-
tallenne on katsottavissa Veritas Forum Finlandin 
Youtube-kanavalla ja osoitteessa veritasforum.fi.

Virtuaalinen Veritas Forum ei 
päästänyt panelisteja helpolla.

Credo Akademin apologiajohtaja Stefan 
Gustavsson.



Kun kysyin työtoveriltani 
Hanna-Maija Kukkoho-
vilta, 29, saisinko haasta-
tella häntä johdatuksesta, 
vastaus tuli saman tien. 

Hymy ja tuikkivat silmät kertoivat, että 
hänellä oli aiheesta paljon kerrottavaa.

Haastattelupäivänä istumme johtajan 
työhuoneessa Enä-Sepän leiri- ja kurs-
sikeskuksessa Vihdissä. Tälle paikalle 
päätymisen hän kokee selkeänä kutsu-
muksena ja johdatuksena. Matka tähän 
pisteeseen on kuitenkin kulkenut usei-
den karikkojen kautta. 

MYRSKYJÄ PAKOON ESPANJAAN
Lumijoelta kotoisin oleva maatalon tyttö 
halusi jo nuorena kasvaa vaikuttajaksi ja 
parantaa yhteiskunnan oloja. Tämä halu 
johti hänet myöhemmin opiskelemaan 
yhteiskuntatieteitä Tampereen yliopis-
toon. Matkan varrella kokeilunhalu ja 
rohkeus väärissä asioissa veivät kuiten-
kin väärään suuntaan. Elämästä puuttui 

ankkuri.
– Minulla ei ollut kiintopistettä eikä 

merkitystä elämälle. Ei käsitystä oikeas-
ta ja väärästä. 

Hanna-Maija kuvaa sisimpänsä tun-
netta merkityksettömäksi tyhjyydeksi. 
Se johti häntä hakemaan onnea ja täytty-
mystä elämysten lisäksi ihmissuhteista 
ja päihteistä. 

– Tällä tiellä hajotin itseäni ja muita. 
Suuntani alkoi olla todella huolestuttava. 
En tiedä, mihin olisin joutunut, jos Herra 
ei olisi minua pelastunut, Hanna-Maija 
huokaa.

Noin kuusi vuotta sitten Hanna-Mai-
ja käytti kannabista päivittäin ja kärsi 
vaikeassa seurustelusuhteessa. Suhteen 
päätettyään ja abortin läpi käytyään 
Hanna-Maija osti menolipun Espanjaan.

Seuraavat neljä kuukautta olivat todel-
la vaikeita. Jäljellä tuntui olevan vain yksi 
suunta.

– Synkimmillä hetkilläni nöyrryin ja 
käännyin Jumalan puoleen. Sanoin, että 
jos sinä et auta, elämästäni ei tule yhtään 

Vaarallisilla vesillä ajelehtinut Hanna-Maija 
Kukkohovi on kiitollinen Jumalalle pelas-
tuksesta ja tarkasta johdatuksesta.

TEKSTI JA KUVAT ILKKA KONTTURI

Uudelle
tielle
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mitään. Mieleeni tuli raamatunkohta 
Luukkaan evankeliumista, jossa luvataan 
Pyhä Henki kaikille sitä pyytäville. Minä-
kin pyysin sitä vilpittömästi. 

– Mieleen nousivat myös sanat teini-
vuosien seurustelukumppanilta, joka oli 
tullut uskoon. Hän oli kertonut, että on 
sitä onnellisempi, mitä enemmän hän 
viettää aikaa Jumalan kanssa.

Hanna-Maija kaipasi tällaista onnelli-
suutta, Jumalan antamaa rauhaa ja rak-
kautta.

 

KUTSUVA KRUSIFIKSI
Espanjassa Hanna-Maija työskenteli 
suomalaisen taitelijan kanssa. He rik-
koivat laattoja ja muodostivat palasista 
mosaiikkia suuriin vaaseihin. Loppu-
päässä matkaa Hanna-Maija halusi läh-
teä kävelemään Camino de Santiagon 
pyhiinvaellusreittiä. Hän saikin taiteili-
jalta lahjaksi juuri sopivat sisään ajetut 
vaelluskengät.

– En ollut ajatellut, että siitä tulisi py-
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hiinvaellus. Halusin tietää, miltä tuntuisi 
kävellä lähes 700 kilometriä. Lisäksi se 
oli halpa tapa seikkailla, kun rahat alkoi-
vat jo olla vähissä.

Iltaisin Hanna-Maija istui pyhiinvael-
lusreitin varrella sijaitsevissa pyhäköis-
sä ja mietiskeli. Krusifiksia katsoessaan 
hänet toistuvasti valtasi yhtä aikaa syvä 
suru ja kiitollisuus.

– Kristus alkoi kutsua minua.
Oli pääsiäisen aika. Messun jälkeen 

kirkosta lähti liikkeelle ristisaattue. Han-
na-Maija koki vahvaa kutsua alkaa seu-
raamaan ristiä. 

– Seuraaminen oli minun uskon eleeni. 
Pian kuulin kulkueen olevan vain miehil-
le, joten jouduin poistumaan siitä. Ehdin 
kuitenkin ottaa askeleen kohti Jumalaa. 

KAHTAALLE REVITTY 
Suomeen palattuaan Hanna-Maija sai 
kämppikseksi Jumalaan uskovan Hanne-
len.

– Keskustelimme elämästä ja hän pu-
hui minulle Jeesuksesta. Hän myös ru-
koili puolestani. Tunnistin hänessä rau-
han. 

Seuraava vuosi oli kahtaalle repimistä, 
kun uusi elämä alkoi kutsua häntä. 

Synnintunto ja katumus alkoivat pus-
kea pintaan.

– Kaduin kaikkea väärää, mitä olin 
tehnyt. Halusin anteeksiantoa. Hannele 
johdatti minut pyytämään Jeesusta elä-
määni.

Eräänä arkisena aamuna Hanna-Maija 
koki Pyhän Hengen täyttävän hänet.

– Tunsin, kuinka tyhjä sisin ja syvä 
jano täyttyivät minussa. Sisimpääni las-
keutui jotain, mitä on vaikea kuvailla sa-
noin. Tunsin olevani turvassa ja huoma-
sin, että minulla oli valtavasti rakkautta, 
rauhaa ja iloa. Sydämeeni laskeutui myös 
ymmärrys Jumalan pelastussuunnitel-
masta Kristuksessa.  

Hanna-Maijan kasvoille leviää onnelli-
nen hymy, kun hän muistelee tapahtumia.

– Raskas taakka otettiin pois. Kanna-
bis, tupakka ja ahdistus jäivät kuin veit-
sellä leikaten. Minun ei tarvinnut enää 
yrittää turruttaa tajuntaani. Tajusin 
myös, että seksi kuuluu avioliittoon. Uu-
destisyntyminen kuvastaa hyvin tapah-
tunutta suurta muutosta. 

 

PALVELIJAN KUTSUMUS
Uusi vaihe tarvitsi aikalisän. Hänen oli 
vaikea keskittyä yliopistolla etiikan teo-
rioihin, kun teki mieli lukea Raamattua ja 
oppia tuntemaan Jumalaa.

– Tarvitsin henkistä tilaa. Keskeytin 
opinnot ja rupesin etsimään töitä. 

Hän oli ajatellut, että työ lounasravin-
tolassa voisi olla sopiva, ja hän pyysi sel-
laista Jumalalta.

Liftausreissulla Porissa hän astui erää-
seen lounasravintolaan ja ajatteli, että 
tämähän voisi olla se paikka. Ruoan jäl-
keen hän meni kysymään töitä. Ja kuinka 
ollakaan, siellä oli juuri tulossa paikka 
hakuun, ja asuntokin järjestyi.

Pian lounasravintolassa työskentelyn 
jälkeen Hanna-Maija alkoi kuumeisesti 
kaivata syvempää mahdollisuutta palvella.

– Pian isoäitini meni niin huonoon 
kuntoon, että hän tarvitsi omaishoitajaa. 
Jumala vastasi sekä minun että hänen 

rukouksiinsa. Sain hoitaa isoäitiäni mel-
kein loppuun asti, se oli minulle kunnia-
tehtävä.

Samoihin aikoihin myös opinnot alkoi-
vat jälleen tuntua ajankohtaisilta. Vuo-
den päästä kandidaatin tutkinto oli lähes 
kasassa ja Hanna-Maija alkoi etsiä töitä. 
Hän asetti ehdoksi, että työpaikalla ei 
tarvitsisi piilotella uskoa. 

UUSI TYÖ
Seurasi monta kuukautta rukouksia. Us-
kova opiskelutoveri ehdotti hänelle kris-
tilliseen pääsiäistapahtumaan lähtemistä. 
Hanna-Maija oli heti valmis. 

– Se oli selvä, että Pääsiäispysäkille 
mennään. Koin sinne lähtemisessä rauhaa.  

Enäjärven rannalla istuessaan Han-
na-Maija koki Jumalan vakuuttavan hänel-
le: ”Minä hallitsen kaikkea. Tee sinä vain 
niitä askareita, joita minä annan sinulle.” 

– Se oli rohkaiseva viesti päästää irti 
liiasta omasta kontrollista ja luottaa Ju-
malan johdatukseen. Siinä hetkessä mi-
nulla ei ollut vielä aavistustakaan, että 
olisin parin kuukauden päästä samassa 
paikassa töissä.

Enä-Sepän päärakennuksen seinällä 
Hanna-Maija huomasi työpaikkailmoi-
tuksen.

– Sanoin ääneen eräälle OPKOn työn-
tekijälle, että täällähän etsitään työnte-
kijää. Olin ajatellut kesätöitä, mutta kun 
tuli puhetta työhistoriastani, minua roh-
kaistiin hakemaan johtajan sijaisuutta.

Hanna-Maija kyseli Herralta, mitä hän 
haluaa. Jumala tuntui vastaavan kysy-
myksellä: “Mitä sinä haluat?”

HÄN ALENTAA JA YLENTÄÄ
Mieleeni nousi eräs raamatunkohta Sa-
muelin kirjasta: ”Hän alentaa ja ylentää.”

– Sain luottamuksen ja rohkeuden, että 
jos tämä on Herran valinta, hän ei jätä 
minua pulaan. Hän on minun kanssani ja 
antaa kaiken, mitä tehtävässä tarvitaan. 

Tunsin, kuinka tyhjä 
sisin ja syvä jano 

täyttyivät minussa. 
Sisimpääni laskeutui 
jotain, mitä on vaikea 

kuvailla sanoin.
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Työn alettua Hanna-Maija ymmärsi, että 
kaikki työ on tehtävä rukoillen ja Juma-
lalle. 

– Haluan tehdä kaiken Herralle, oli kyse 
sitten asiakaspalvelusta, ruuanlaitosta tai 
siivoamisesta. Ja työtä on kyllä riittänyt! 
Hanna-Maija nauraa.

Kun Hanna-Maija Kukkohovi katsoo 
taaksepäin, hän näkee Jumalan hyvän ja 
selkeän johdatuksen. Hänen osansa on 
ollut vastata kutsuun. 

– En tarkoita, etteikö vaikeitakin asioita 
olisi ollut. Ei kristityille ole luvattu help-
poa elämää, mutta merkityksellistä kyllä.

Yksi tärkeä johdatus tapahtui kesälei-
rillä Enä-Sepässä pari vuotta sitten. Sil-
loin Hanna-Maija kohtasi erään nuoren 
naisen, jolle hän on saanut olla isosisko-
na ja hengellisenä vanhempana.

– Herra kehotti minua pitämään hä-
nestä huolta.

Hanna-Maija on luvannut olla nuoren 
tukena ja auttaa käytännön asioissa aina, 
kun apua tarvitaan.

– En ole hänen elämässään vain Her-

Köyhät katulapset  
kykenevät olemaan  

anteliaita ja  
rakastamaan ilman  

ehtoja aivan  
eri tavalla  

kuin moni muu. 

ran käskystä, vaan myös siksi, että hän on 
minulle tärkeä ja rakas. 

 

HYVÄ KOTI IKÄIHMISILLE
Kun Hanna-Maija lähti opiskelemaan 
yliopistoon, hän halusi ymmärtää yhteis-
kuntaa ja vaikuttaa ihmisten hyvinvoin-
tiin. Vähitellen pyrkimys on saanut konk-
reettisemman muodon.

– Haluaisin palvella vanhuksia. Jos Ju-
mala suo, voisin olla joskus vanhainkodin 
johtaja. Yliopisto, omaishoitajana olemi-
nen ja työ Enä-Sepässä on antanut val-
miuksia siihen. Olen oppinut esimerkiksi 
talouden johtamista, kiinteistönhoitoa ja 
esimiehenä toimimista.

Hanna-Maija haluaa rohkaista omaa 
paikkaansa kyseleviä nuoria luottamaan 
Jumalaan mutta kuuntelemaan myös 
rohkeasti omaa sydäntään.

– Tietysti pitää olla rehellinen omien 
kykyjen suhteen, mutta tärkeintä on kat-
soa Kristukseen. Kun hän kutsuu, hän 
myös johdattaa ja varustaa.

Hanna-Maija on  
luvannut olla  

nuoren tukena ja  
auttaa käytännön 
asioissa aina, kun 

apua tarvitaan.



FAKTOJA OPKO perustettiin 1964 Helsingissä.  
Nykyään toimimme 13 paikkakunnalla.

UUTISIA

OPKO saa suurimman osan tuloistansa  
yksityishenkilöiden lahjoituksina.

OPKOn ystäville uusi puheenjohtaja

Kimmo Karhi sai ensimmäisen kosketuksen OPKOon 
vuonna 1972.

– Itselläni ei ollut tuolloin aktiivista seurakunta- tai 
järjestötaustaa. Kun saavuin Helsinkiin opiskelemaan bio-
logiaa ja kemiaa, oli hämmentävää huomata, kuinka monta 
kristillistä opiskelijajärjestöä kaupungissa toimi. OPKO tuli 
vähitellen tutuksi ja sain hyvää raamattuopetusta.

OPKOn ystävät Kimmo näkee tukijärjestönä, joka palvelee 
OPKOa.

– Ystävät tukevat OPKOa, mutta toisaalta otamme myös 
vastuuta senioritoiminnasta, johon ei ole mielekästä käyttää 
OPKOn omaa työvoimaa. Voimme myös tukea OPKOn toi-
mintaa taloudellisesti.

OPKOn ystävät tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia 
toimia nuoren sukupolven hyväksi. Kimmo nostaa esille 
Cross-Current -mentorointiohjelman.

– Cross-Current on OPKOn maailmanlaajuisen yhteys-
järjestön IFESin mentorointiohjelma. Sen tarkoituksena 

on valmistaa vielä opintojaan 
suorittavia tai jo töihin siirtyneitä 
nuoria pärjäämään työelämässä. 
Ensimmäisen vaiheen kouluttajat ovat 
tulleet Iso-Britanniasta, Romaniasta ja 
Moldovasta. On ollut mielenkiintoista olla 
mukana.

Kimmo kertoo, että mentorointia suunniteltiin jo OPKOn 
ystäviä perustettaessa. IFESin koulutus on tällä hetkellä 
merkittävin vastaus tähän tarpeeseen.

Kimmo on tehnyt työuransa biokemian ja kemian parissa, 
ensiksi yliopistossa tutkijana ja opettajana ja myöhemmin 
kemikaalien riskiarvioinnin parissa Tukesissa. Koko perheen 
yhteinen harrastus on musiikki.

– Eri vaskipuhaltimien ja huuliharpun soittamisen lisäksi 
yritän vielä kypsässä iässä opetella myös kitaraa. Lisäksi 
laulu on sopivaa vastapainoa soittamiselle.
Arkin toimitus 

KOOSTANUT ARKIN TOIMITUS
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OPKOn liittohallituksen puheenjohtajana aiemmin 
toiminut Kimmo Karhi, 67, on valittu OPKOn ystävien 
uudeksi puheenjohtajaksi.

Poimintoja OPKOn kalenterista
• 7.8.–16.8.20 Missiomatka Mongoliaan  

(lisätiedot: kylvaja.fi)
• 14.–18.6. Lasten ja nuorten Raamattu- ja lähetysleiri, Vihti
• 15.7.–19.7.20 OPKOn kesäleiri Valkealassa
Lisätiedot: opko.fi

Enä-Sepässä on käyty yt-neuvottelut
OPKOn omistamassa leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä on käyty 
yt-neuvottelut. Koronaepidemia iski OPKOssa nopeiten juuri 
Enä-Seppään, jossa varauskalenteri tyhjentyi nopeasti. Tilanteen 
vakavuus riippuu epidemian rajoitustoimenpiteiden kestosta.

Yt-neuvotteluissa päätettiin lomauttaa toistaiseksi Enä-Sepän 
työntekijät toistaiseksi 18.5. ja 1.6. alkaen. Lomautukset päättyvät, 
kun asiakasmäärä palautuu riittävälle tasolle. Lomautuksien ei odo-
teta kestävän yli 90 päivää.

Leiririt ja Mongolian lähetysmatka järjestetään vain, mikäli halli-
tuksen suositukset ja ohjeet sen mahdollistavat.  
Lisätiedot kotisivuilta: opko.fi

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

Jokaisessa Raamattupodin jaksossa on mukana Vanhaa- ja Uutta 
testamenttia ja lopussa on muutamia ajatuksia tekstin liittyen. 
Podin pohjana on Connect the Testaments: A 365-Day Devotional 
with Bible Reading Plan -suunnitelma. 

Jaksot julkaistaan ajastuksella aamuyöllä, jotta ne ovat valmiina 
aamuvirkkuja ja työmatkalaisia varten. Yhden jakson kesto on 
keskimäärin 15 minuuttia. Kaikilla jaksoilla yhteensä on tähän 
mennessä kertynyt noin 50 000 kuuntelukertaa. 

Kuuntele podia osoitteessa: anchor.fm/raamattupodi ja mm. 
Spotifyssa, iTunesissa ja Google Podcasteissa sekä yleisissä Pod-
cast-sovelluksissa. Raamattupodin toteuttaa ja tuottaa OPKO.

Kuuntele Raamattu vuodessa  
läpi Raamattupodin avulla
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OPKOn ystävät itsenäisenä järjestö-
nä on toiminut nyt kuusi vuotta. 
Hyvin vaatimattomasta alusta ja 

täysin vapaaehtoistyön varassa toimivasta 
järjestöstä on kasvanut yli 200 jäsenen 
yhdistys. Alun epäilyistä huolimatta se on 
löytänyt paikkansa OPKOn työn tukijana. 
Toiminnan visiona on alusta lähtien ollut 
”anna hyvän jatkua”. Haluamme luoda 
edellytyksiä sille, että evankeliumi voisi 
tavoittaa myös tulevaisuudessa opiskelijat 
ja koululaiset OPKOn välityksellä. Olemme 
itse saaneet paljon OPKOlta, nyt on mei-
dän vuoromme antaa jotakin takaisin.

Tärkeitä työmuotoja ovat olleet ystävien 
tapaamiset pääkaupunkisudulla seniori-
seurojen merkeissä ja muutamat ystäväta-
paamiset muilla opiskelijapaikkakunnilla. 
Tapaamiset Kylväjän kesäpäivillä ja OPKOn 
Valkealan kesäleirillä ovat olleet tärkeitä. 
Tapaamiset Kansanlähetyspäivillä ja Raa-
mattuopiston hengellisillä syventymispäi-
villä ovat osa ystävien jäsentyötä.

Tärkeää työtä ovat myös OPKOn tilai-
suuksien ja tapahtumien tukeminen ja 
järjestelyissä avustaminen. Ystävät osallis-
tuvat aktiivisesti myös leiri- ja kurssikeskus 
Enä-Sepän ylläpitoon ja talkootoimintaan.

On hienoa, että olemme voineet tukea OP-
KOn työtä myös taloudellisesti. Tämän tuen 
ovat mahdollistaneet lukuisat lahjoittajat 
sekä ystävien maksama kannatusmaksu 
OPKOn ystäville. Tämän lisäksi olemme 
perustaneet tukirahaston OPKOn työn 
tukemiseksi. Tukirahastoon kerättävä varal-
lisuus jaetaan OPKOn työhön tulevaisuu-
dessa. Näin haluamme varmistaa OPKOn 
työn jatkumisen silloinkin, kun lahjoitukset 
eivät riitä peittämään toiminnan kuluja.

Puheenjohtajana toimiminen on ollut 
hyvin mielenkiintoinen kokemus. Järjestöä 
rakentaessani olen nähnyt OPKOn suuret 
haasteet ja ilon aiheet.

Suurinta iloa ovat tuottaneet hallituksen 
jäseninä toimineet ja voimakkaasti OPKOn 
työhön sitoutuneet henkilöt ja kasvava jä-
senkunta, joka on valmis tukemaan OPKOa 
ja sen työtä hyvin erilaisin vastuin. Tulevai-
suuden haaveemme on, että kaikille niille 
paikkakunnille, joissa OPKO tekee työtään, 
voisi muodostua aktiivinen ystäväjoukko 
tukemaan paikallista toimintaa ja siellä 
olevaa työntekijää. Tervetuloa mukaan 
rakentamaan OPKOa!
Risto Oinonen

OPKOn ystävien väistyvä puheenjohtaja Risto Oinonen 
iloitsee sitoutuneesta ja kasvavasta jäsenistöstä.

YSTÄVÄT

”Kiitos kuudesta vuodesta!”

Ohjelmassa mukana mm. Eero Junkkaala, 
Jussi Miettinen, Tim Vickers, Juha ja Sari 
Äkräs, Taneli Skyttä, Eve ja Ossi in Concert, 
Saara Kinnunen, Danielle Miettinen ja 
Miikka Niiranen.

• Aikuisten ohjelman lisäksi omat ohjel-
mat seuraavasti: 3–6-vuotiaat, 7–11 v. 
juniorit, 12–15 v. nuoret, 15– v. isoset 
(0–2-vuotiaille on hoitopaikka). 

• Lisäksi leirillä on aikaa yhdessäoloon, 
saunomiseen ja uimiseen sekä ulkoi-
luun Valkealan kauniissa luonnossa.

Leiri järjestetään vain, mikäli hallituk-
sen rajoitukset ja suositukset sen mah-
dollistavat. Voit kuitenkin ilmoittautua 
mukaan 12.6. mennessä. 

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

"Että he olisivat yhtä" – 
OPKOn kesäleiri Valkealan 
kristillisellä opistolla 15.–
19.7.2020

Risto Oinonen OPKOn työntekijäpäivillä Enä-Sepässä 2016. 

• Liity OPKOn ystäviin ja anna näin hyvän 
jatkua! Jäseneksi voit liittyä lähettämällä 
sähköpostiosoitteesi yhdistyksen sihtee-
rille osoitteella leena.seppala@apteekit.
net. Jäsenä saat ystävien jäsenkirjeen ja 
kutsut ystävien tapahtumiin

• Vuoden 2020-2021 hallitukseen kuulu-
vat: Kimmo Karhi puheenjohtaja, Leena 
Seppälä sihteeri ja taloudenhoitaja, 
Arto Puusa, Hans Rönnlund, Riitta 
Liisa Arvela ja Risto Oinonen.

• Ystävät keräävät jäsenmaksun sijasta 
vapaaehtoista kannatusmaksua. Lisäksi 
ystävät ovat perustaneet tukirahaston 
OPKOn työlle. Siitä tehtävät lahjoitukset 
tuottavat pääomaa pitemmällä aikavälil-
lä opiskelija- ja koululaistyön hyväksi.  
Lisätiedot: opko.fi/ystavat 

Ystäväinfo: 
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PÄÄSIÄISPYSÄKKI

“Rukous muuttaa 
omaa tahtoa”

Alun perin Enä-Seppään suunniteltu tapahtuma siirrettiin 
koronaepidemian vuoksi kokonaan nettiin.

Yksi viikonlopun odotetuimmista tilaisuuksista oli pit-
käperjantaina järjestetty Jukka Leppilammen rukouskon-

sertti. OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen puhui tilaisuuden aluksi 
Jumalan ja ihmisen tahdosta. Hän kuvasi rukousta maan ja taivaan 
kosketuspisteeksi, jossa Jumala vaikuttaa ajatuksiimme.

– Kun rukoilemme Jumalan tahdon tapahtumista, alistamme oman 
tahtomme Jumalan mielen alle. Rukoillessani jonkun asian puolesta, 
huomaan usein oman tahtoni muuttuvan. Ymmärrän, että uusi tahto 
on Herran tahto.

Muusikko Jukka Leppilampi jatkoi laulujensa lomassa samasta 
teemasta. Hän sanoi Jumalan vaikuttavan tahtomiseen ja tekemiseen, 
kun vietämme aikaa hänen seurassaan.

– Seura tekee kaltaisekseen. Jeesus Kristus, hänen läsnäolonsa, 
vaikuttaa meihin sitä ihmettä, jonka hän teki mahdolliseksi pitkänä-
perjantaina.

Konserttitallenne on kerännyt lähes 1 000 kuulijaa. Se on edelleen 
katsottavissa OPKOn Youtube-kanavalla: youtube.com/user/Suo-
menOPKO

Jukka Leppilampi esiintymässä 
webkameralle. 

Etä-Pääsiäispysäkissä koettiin 
rukousyhteyttä kotisohvilta.

ARKIN TOIMITUS

Sain järjestää Pääsiäis-
pysäkin ohjelmaa 
lapsille ja nuorille 
etänä. Sunnuntaina 
juonsin aamupäivän 
hartauden. Kokemus 
oli tosi opettavainen 
ja olihan se mielenkiin-
toinen tilanne, kun jokainen 
osallistui kotoa käsin.

Onneksi minulla oli apuna ystävä, joka 
hoiti kaikki tekniset säädöt, eikä nettikään 
kaatunut. Yhdessä kohtaa sain viestin, että 
kuvassa näkyy kokistölkki, mutta mitään sen 
vakavampaa ei sattunut.

Viikonloppu innosti rukoilemaan. Mones-
sa yhteydessä puhuttiin siitä, että Jumala ha-
luaa puhdistaa meitä ja sen myötä saamme 
enemmän voimaa palvella Häntä. Mieleeni 
jäi erityisesti palaute, jonka saimme eräältä 
ohjelmaan perheensä kanssa osallistuneelta 
nuorelta. He olivat rukoilleet ohjelman äärel-
lä ensimmäistä kertaa yhdessä perheenä. Se 
tuntui tosi hyvältä.

Viikonloppu inspiroi 
rukoilemaan

Hanna Karttunen, 21
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MAAILMALLA

OPKOn toiminnassa olevia nuoria 
ja nuoria aikuisia maailmalla. 

Terveydenhoitajaksi  
opiskeleva Katri Lemetyinen, 
20, vietti pari kuukautta  
vapaaehtoistyössä  
orpokodissa Keniassa.

Katri, miksi halusit vapaaehtoistyöhön 
juuri Afrikkaan?
Olin vapaaehtoisena orpokodissa Keniassa 
Migorin kaupungissa lähellä Viktoriajärveä. Olin 
siellä seitsemän viikkoa viime marras-joulukuussa.

Koen, että Jumala on kutsunut minut tekemään työtä lasten ja per-
heiden parissa. Sydämelläni ovat erityisesti orvot ja hylätyt lapset, jotka 
eivät ole saaneet kokea rakkautta. Olen kantanut jo pitkään Jumalan an-
tamaa unelmaa työstä Afrikan orpolasten parissa.

Mitä opit lapsilta?
Sen, että onnellisena voi elää olosuhteista riippumatta. Opin myös ra-
kastamaan ja palvelemaan ja olemaan herkkä ja haavoittuvainen.

Mitä opit Jumalasta tuon matkan aikana?
Tajusin matkalla monta kertaa, kuinka riippuvainen olen Jumalasta, ja 
etten itsessäni riitä mihinkään. Opin myös sen, että Jumala oikeasti 
toimii kauttani myös tilanteissa, joissa tunnen itseni turhaksi ja työni 
merkityksettömäksi.

Miten Afrikan kokemukset ovat vaikuttaneet elämääsi?
Monet ovat kysyneet, onko sydämestäni nyt yksi pala Afrikassa. Olenkin 
vastannut, että se taisi olla siellä jo valmiiksi. Afrikka ja sen orpolapset 
ovat jatkuvasti ajatuksissani ja rukouksissani. Minulla on kova ikävä niitä 
lapsia, joihin sain tutustua ja joille sain osoittaa rakkautta.

Eräänä iltapäivänä istuin ahtaassa orpokodin käytävässä noin 15 lapsen 
kanssa paossa sadetta, enkä olisi jaksanut yhtään mitään. Olin aivan poikki 
ja lisäksi väsynyt siihen, että kaikki lapset halusivat saada minulta huomio-
ta. Siinä hetkessä mieleeni nousivat Hillsongin Hosanna-kappaleen sanat: 
”Sydämeni paranna, silmät avaa näkemään sun tekosi. Rakastamaan opeta, 
niin kuin rakastit. Tahdon tehdä tahtosi, kaiken antaa elämään sun kutsussa…” 
Tajusin, että ei Jeesuskaan olisi jättänyt niitä lapsia yksin, vaan olisi rakastanut 
kaikesta huolimatta.

”Pala sydämestäni on 
Afrikan orpojen luona”

Arkin toimitus

Orpokodin lapset viettivät suurimman osan 
päivästä ulkona, jossa heillä oli paljon tilaa 
leikkiä ja pelata. Lapset tykkäsivät erityisesti 
keinua, leikkiä laululeikkejä ja tanssia. Kaikista 
eniten he kuitenkin kaipasivat olla sylissä
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Anna Ojala, 21, kävi keväällä  
opetuslapeuskoulun Havaijilla.

Anna Ojala osallistui tänä keväänä 
DTS-opetuslapseuskouluun Mauilla, Ha-
vaijilla. Koulutus kestää tavallisesti noin 
viisi kuukautta ja koostuu luento- ja 
aktiomatkasta. Koronaepidemian takia 
opiskelijat palasivat tänä vuonna kotiin 
jo luento-osuuden jälkeen.

Anna, miksi päätit lähteä  
opetuslapseuskouluun?
Olin kokenut Jumalan kutsuvan minua siihen 
suuntaan jo jonkin aikaa ja halusin erottaa aikaa 
jumalasuhteeseen ja kasvaa Jeesuksen opetuslapsena. Sydämelläni oli 
myös muiden opetuslapseuttaminen, ja toivoin saavani siihen työkaluja.

Mitä opit Jumalasta ja itsestäsi?
Vaikka kulttuurit ovat erilaisia, Jumala on sama. Tämä toi elämään 
perspektiiviä ja Jumalan suuruuden ihmettelyä. Jumala tavoittelee meitä 
ihmisiä lähelleen hyvin päättäväisesti. Hän kaipaa meitä ja suhdetta 
kanssamme enemmän kuin me voimme kaivata Häntä. Opin myös lisää 
siitä, millainen sydän Jumalalla on maailman kansoja kohtaan. Sain 
myös itse avata sydäntäni uusille kansoille ja ihmisryhmille.

Miten koronavirusepidemia vaikutti opiskeluun?
Saimme tietää koulutukseen liittyvän aktiokohteemme Kaakkois-Aa-

siassa tammikuun alkupuolella. Siitä lähtien valmistauduimme rukouk-
sessa, opiskelemalla kohteiden kulttuuria ja kieltä sekä harjoittelemalla 
evankeliumin kertomista eri tavoin. Kun tilanne Aasiassa alkoi näyttää 
epävakaalta, ryhdyttiin suunnittelemaan aktion siirtämistä Väli-Amerik-
kaan. Sitä varten aloimme opiskella espanjaa.

Kun epidemia laajeni, meidät päätettiin lähettää kotiin. Opiskelijoille 
järjestetään mahdollisuus aktioon myöhemmin, jos Herra suo.

Miten DTS on vaikuttanut elämääsi?
Uskon kasvaneeni Jumalan tuntemisessa ja ymmärrän, miten suuri 
vaikutus lähimmäisen rakastamisella on. Kun saimme kuulla, että palai-
simme kotiin, saimme pettymyksestä huolimatta huomata, että Jumala 
oli alusta asti valmistanut meitä siihen. Kaikki, mitä olimme oppineet, oli 
hyödyllistä. Olin oppinut myös sen, että lähetyskenttä on siellä, missä 
milloinkin olen.

”Sydämeni avautui 
uusille kansoille”

Arkin toimitus

MAAILMALLA

OPKOn toiminnassa olevia nuoria 
ja nuoria aikuisia maailmalla. 

Opetuslapseuskoulu teki tiivistä yhteistyötä 
alueen seurakuntien kanssa. Koululaiset avusti-
vat esimerkiksi leireillä ja jumalanpalveluksissa. 
Annan ryhmä kokoontui Paipalan seurakunnassa, 
jossa he auttoivat jumalanpalveluksissa ja pyhä-
koulun järjestämisessä.  

Anna ja sveitsiläinen Michal tuulisella retkellä 
vuorovesialtaille. 



Pauli SavolainenTUKI

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- 
ja Koululaislähetys ry:lle 19.12.2019 rahankeräysluvan 
RA/2019/1143 ajalle 1.1.-31.12.2020. Varainkeruu 
voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, 
että kerätyt varat käytetään OPKOn aatteellisen 
tarkoituksen mukaisesti toteutettaviin kaikille avoimien 
opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, lukupi-
irien, pienrymien, kerhojen, leirien, retkien ja koulu-
tustapahtumien järjestämiseen, viestintään mediassa, 
nuorten henkilökohtaiseen tukeen ja valmennukseen 
sekä yleishyödyllisen toiminnan varusteisiin ml. OPKOn 
tilojen varustamiseen.

Yleinen tuki  
mihin eniten tarvitaan 2998
 
Koululaistyö
Yleinen tuki koululaistyölle 2312
Varhaisnuorisotyö 2053
Koululais- ja nuorisotyö 2082
 
Opiskelijatyö
Valtakunnallinen 2040
Helsingin seutu 2118
Joensuu 2257
Jyväskylä 2121
Kuopio 2147
Lahti 2228
Oulu 2163
Pori 2189 
Rovaniemi 2244
Tampere 2202
Turku 2215
 
Svenska verksamheten
Yleinen 9108
Helsingfors 910815
Jakobstad 910857
Vasa 910831 
Åbo 910825

Muut
Pääsihteeri 2008
Veritas Forum Finland 2095
Mediatyö 2299
 
Tukityö: 
Toimisto, talous, tiedotus 2011
Enä-Seppä 3269

Viitteet

FI10 8000 1301 0446 09 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

OPKOn toiminnan  mahdollista-
vat vapaaehtoiset, jotka tukevat 
työtämme taloudellisesti. Lähde 
sinäkin kuukausilahjoittajaksi. 

TUE TYÖTÄMME

Täpärästi  
pinnalla
"Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin avuksi, ja 
sinä teit minut terveeksi. Herra, sinä pelastit minut tuo-
nelasta. Hautaan vaipuvien joukosta sinä toit minut ta-
kaisin elämään. Laulakaa Herralle, te Herran palvelijat, 
ylistäkää hänen pyhää nimeään! Hänen vihansa kestää 
vain hetken, hänen hyvyytensä läpi elämän. Illalla on 
vieraana itku mutta aamulla ilo." (Ps. 30:2-5)

OPKOn tilinpäätös valmistui 
perinteisesti maaliskuussa, 
mutta jäsenkokous jouduttiin 

siirtämään syyskuulle. Tilintarkas-
tettua tilinpäätöstä voi kuitenkin jo 
katsella OPKOn vuosikertomuksesta 
sivulla opko.fi/vuosikertomus. Vuosi-
kertomuksen voi myös tilata OPKOn 
Palvelukeskukselta puh. 09 6129940.

Tilikauden kirjanpidollinen tulos 
2019 oli täpärästi ylijäämäinen. Suuria 
ilonaiheita tuloksessa oli se, että lah-
joitusten määrä hieman kasvoi, vaikka 
tilanne vaihtelee suuresti toiminnoit-
tain. Enä-Seppäkin on lahjoitusten ja 
avustusten avulla pysynyt itsekannat-
tavana myös rahoituskustannukset 
huomioiden. 

Tilanne jatkuu kuitenkin edelleen 
haastavana koko järjestössä. Monina 

vuosina olemme pärjänneet tavalla tai 
toisella kertaluontoisten suurempien 
tulojen kautta. Vakiintuneet tulot eivät 
muutenkaan täysin riitä vakiintunei-
siin kuluihin, jolloin kertaluonteiset ja 
poikkeukselliset tulot voitaisiin käyttää 
investointeihin. Koronavirusepidemian 
vuoksi olemme varautuneet tekemään 
leikkaustoimenpiteitä Enä-Sepän lisäk-
si myös tarvittaessa myös muun työn 
osalta. Tilanteessa on kuitenkin päästy 
toistaiseksi eteenpäin, isot virrat kasva-
vat lopulta pienistä puroista.

Sydämellisesti kiitoksia kaikille teille, 
jotka olette mahdollistaneet tämän!

Tiina Oinonen
talous- ja hallintopäällikkö

Suuria ilonaiheita tuloksessa oli se, 
että lahjoitusten määrä hieman 
kasvoi, vaikka tilanne vaihtelee  

suuresti toiminnoittain.
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Johdatus  
johdatukseen

Apostoli Paavalin aikana elänyt roomalainen filosofi 
Seneca nuorempi kirjoitti teoksen kaitselmuksesta 
eli jumalallisesta johdatuksesta. De Providentia val-
mistui noin vuonna 64. Se on stoalaiseen filosofiaan 

liittyvä dialogi, jossa Seneca pohtii erityisesti kärsimyksen on-
gelmaa. Miksi hyvät ihmiset saavat osakseen maailmassa val-
litsevaa pahaa? Seneca toteaa, että ”sillä ei ole väliä mitä kärsit, 
vaan miten kärsit”. Stoalaisen filosofian ihanteena on ottaa kär-
simys vastaan tyyneydellä.

Senecan kaitselmususko on yleisinhimillistä eli niin kutsut-
tua luonnollista teologiaa. Tieteen aikakaudellakin usko yli-
luonnolliseen on kulkenut tieteellisen ajattelun rinnalla. Ne 
eivät ole toisiaan poissulkevia maailmanselityksiä. Kaitselmus 
kulkee mukana ilman sen suurempaa käsitystä, mitä tämän 
kaitselmuksen takana on. Monet ajattelevat sen olevan hyvää 
tuuria tai onnea. Persoonatonta ja nimeämätöntä.

TIEDETTÄ JA KAITSELMUSTA
Historiantutkija Geoffrey Cantor on huomauttanut, että länsi-
maisen tieteen historiassa tieteellisiksi hahmotetut selitykset 
ovat pitkään liittyneet yliluonnollisiin käsityksiin. Siis juuri 
tuohon epämääräiseen kaitselmukseen. Sen tähden ihminen 
voi samanaikaisesti ajatella, että esimerkiksi koronaviruksella 
on tieteellisesti osoitettu alkusyy kiinalaisessa ruokavaliossa 
ja että koronavirus on Jumalan rangaistus ihmiskunnalle sen 
epäeettisestä elämästä.

Raamattu eroaa tästä luonnolliseksi teologiaksi kutsutus-
ta ajattelusta radikaalisti. Raamatussa Jumala puhuu sanansa 
kautta ihmiskunnalle. Raamatun kanonisissa alkuteksteissä ei 
esiinny lainkaan sanaa ”kaitselmus”. Ainoa Raamatun viite kait-
selmukseen on ilmaus Jumalan huolenpidosta (hepr. pequdda, 
esim. Job 10:12).

ELÄIMIÄKIN JOHDATETAAN
Jumalan huolenpito eli johdatus on avainsana. Se kohdistuu 

Kristityn elämä ei ole sattuman eikä epämääräisen 
kaitselmuksen varassa. No minkä varassa sitten?  
Kirkkoherra Jouni Turtiainen vastaa.
TEKSTI JOUNI TURTIAINEN  |  ESPOONLAHDEN SEURAKUNNAN KIRKKOHERRA

RAAMATTU AJASSAMME

koko hänen luomakuntaansa: ”ihmistä ja eläintä sinä autat.” 
(Ps. 36:7). Kyse ei ole siis mistään epämääräisestä kaitselmuk-
sesta, vaan persoonallisen Jumalan johdatuksesta. Silloinkin, 
kun meillä ei ole tuuria eikä onnea pelissä tai rakkaudessa.

Johdatus on siis toista maata kuin elämän onnenkantamoi-
set. Jumalan johdatus ei aina näytä päättyvän onneen. Silti 
kristittyinä meillä on lupa uskoa, ettei mikään ole elämässäm-
me epämääräistä kaitselmusta tai sattumaa. Onkin osuvasti 
sanottu, että kristityllä on sattumia vain hernekeitossa!

Patriarkka Abraham asetetaan esikuvaksi sekä Vanhassa 
että Uudessa testamentissa. Abrahamin kohdalla Jumalan 
johdatus oli pelastushistorian uusi alku (1. Moos. 15 ja Room. 
4). Usko, joka perustuu Jumalan lupauksiin ja johdatukseen, 
kestää myös äärimmäisissä koettelemuksissa. Abrahamin piti 
Jumalan käskystä tappaa oma poikansa, joka oli hänelle an-
nettujen lupausten perillinen.

IISAKIN USKOA
Tämä kertomus (1. Moos. 22) kuvaa myös Abrahamin pojan, 
Iisakin uskoa. Iisak suostui Jumalan tahtoon ja uhriksi. Ab-
rahamin pojan ja Jumalan Pojan asenteissa on paljon samaa: 
suostuminen Jumalan tahtoon ja johdatukseen silloinkin, kun 
sen päässä on risti. Rabbit opettavatkin, että Iisak, joka kantoi 
polttopuut uhripaikalle, ”on kuin mies, joka kantaa ristiään”. 
Ei siis mitään tuuripeliä, vaan antautumista uskossa Jumalan 
johdatukseen silloinkin, kun Jumala näyttäytyy meille ilmei-
sen väärämielisenä tai peräti julmana.

Kun pohdimme kärsimyksen ongelmaa tai kohtaamme sen 
itse vaikkapa pandemian muodossa, meillä ei ole mitään eri-
tyissuojelusta tällaisilta vastoinkäymisiltä. Meillä on vain Ju-
malan sanan lupaus ja Vapahtajamme Jeesuksen risti. Pääsiäi-
senä tuolta ristiltä kuului huuto, joka kärsimyksen hetkellä on 
meidänkin huulillamme: ”miksi?”. Vastaus selvisi pääsiäisaa-
muna, kun synti, kuolema ja pahan valta oli kukistettu. Kristi-
tyllä on parhaat päivät vasta edessä. Katettu pöytä Vapahtajan 
seurassa. Siihen asti uskotaan, toivotaan ja rakastetaan.



Kun pohdimme kärsimyksen 
ongelmaa tai kohtaamme sen 

itse vaikkapa pandemian  
muodossa, meillä ei ole mitään 

erityissuojelusta tällaisilta  
vastoinkäymisiltä. 

Monet pohtivat, ovatko maailmassa vallitsevat vääryy-
det ja pandemiat Jumalan rangaistus ihmiskunnalle 
sen synneistä. Eivät ne ole. Jos olisivat, miksi vain osa 

joutuu kokemaan vääryyksiä, sairastuu pandemiaan ja mah-
dollisesti jopa kuolee? Taudit ja kuolema tai onnettomuudet 
eivät katso olemmeko uskossa, askossa vai iskussa. Ne ovat 
epäoikeudenmukaisuudessaan tasapuolisia. Kuten Juice Leski-
nen totesi: ”kaikki kuolevat, myös hölkkääjät”.

Onko elämä sitten vain epämääräistä kohtalon tai kaitsel-
muksen arpapeliä? Ei ole. On toinenkin mahdollisuus: ottaa 
kaikki Jumalan kädestä, hänen johdatuksenaan. Myös silloin, 
kun edessämme on pimeyttä, kipua ja kuolemaa. Jos Juma-

la ei säästänyt omaa Poikaansakaan tältä kaikelta, miksi hän 
säästäisi meidät?

Ja toisaalta: ”Me tiedämme, että kaikki koituu niiden par-
haaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitel-
mansa mukaisesti kutsunut omikseen” (Room. 8:28). Otetaanpa 
Jumalan johdatus vastaan stoalaisella tyyneydellä tai suoma-
laisella huoliasenteella, meille kristittyinä käy lopulta hyvin: ”Jos 
Jumala on meidän puolellamme, kuka voi olla meitä vastaan” 
(Room. 8:31). "Ei kuolema eikä elämä, ei mikään luotu voi erot-
taa meitä Jumalan rakkaudesta, joka on tullut ilmi Kristuksessa 
Jeesuksessa, meidän Herrassamme." (Room. 8:39).
Jouni Turtiainen

PANDEMIA - JUMALAN RUOSKA? 
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Vielä pari kuukautta sitten päiväni täyttyivät 
opiskelutehtävistä, projekteista, harras-
tuksista ja ystävien tapaamisesta. Hartaus-
hetket saattoivat jäädä näin ollen todella 

lyhyiksi. Sitten tuli tämä maailmanlaajuinen tilanne, 
jossa nyt olemme. Puolet aktiviteeteista tippui pois ja 
monet omista suunnitelmista menivät täysin uusiksi. 
Ihan kuin maailmassa olisi painettu jotain kosmista 
stop-nappia. 

Ajankäytön vapautuminen on pysäyttänyt pohtimaan 
oman elämän tärkeysjärjestyksiä enemmän. Raama-
tun lukeminen on tullut aiempaa tärkeämmäksi, sillä 
uskon, että Jumala haluaa puhua ennen kaikkea sen 
kautta. Tämän lisäksi rauhoittuminen kuuntelemaan 
esimerkiksi omia tunteita tai vaikka vain lintujen lau-
lua on toisinaan ollut sitä, mihin Jumala on kehotta-
nut aiempaa enemmän. 

Pysähtyminen ja hiljentyminen ei todellakaan ole 
aina helppoa, sillä silloin joutuu kohtaamaan itsensä 
jotenkin avoimena ja haavoittuvana. Olenkin havain-
nut täyttäväni päiväni vieläkin jonkinlaisella äänien 
tulvalla, etten joutuisi käsittelemään niitä asioita, 
joihin Jumala ehkä haluaisi keskittyä. Monesti omat 
ilon ja onnistumisen hetket onkin helpompi tuoda 
Jumalan eteen kuin kuunnella, mitä lohdutusta Hän 
haluaisi sanoa kaikkiin kipuihin ja vastoinkäymisiin. 

Pysähtyminen oli myös Jeesukselle tärkeää. Hän 
poistui usein väkijoukkojen keskeltä mennäkseen yk-
sin rauhalliseen paikkaan, jossa viettää aikaa Isänsä 

Onko koronaepidemia saanut opettaa  
sinuakin pysähtymisen ja hiljen-
tymisen tärkeydestä?

Pysähdytkö 
kuuntelemaan?

KOLUMNI
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APOLOGIANURKKA

Tampereen OPKOn puheenjohtaja, 
historian opiskelija

Antti Toivonen

kanssa. Kaikkia Jeesuksen elämän tärkeim-
piä päätöksiä, kuten julkisen toiminnan 
aloittamista, apostolien nimittämistä ja 
lopulta kuolemaansa, edelsi useat tunnit 
tai jopa päivät rukouksessa ja paastossa. 
Jos pysähtyminen ja ulkopuolisten äänien 
vaientaminen oli välttämätöntä Jumalan 
Pojalle, niin kuinka paljon tärkeämpää se 
onkaan meille tavallisille ihmisille.

Minkälaisten viestien sinä annat vaikuttaa 
itseesi tällä hetkellä? Uutiset ja ympäröivä 
kulttuuri ruokkivat meissä monesti turhaa 
ahdistusta ja pelkoa. Tähän Jeesus onneksi 
vastaa lupaamalla: “Olen puhunut teille tä-
män, jotta teillä olisi minussa rauha. Maa-
ilmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää 
rohkeina, minä olen voittanut maailman.” 
(Joh.16:33) Kumpaa sinä haluat pysähtyä 
kuuntelemaan?
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Tuoreimman tutkimuksen mukaan 
15-24-vuotiaista suomalaisista 
nuorista miehistä 32 prosenttia 

sanoo uskovansa Jumalaan. Se on 
kahta prosenttia vaille yhtä suuri osuus 
kuin eläkeikäisillä miehillä Suomessa 
(34%). Ero työikäisten miesten ikä-
luokkiin nähden on jopa kymmenen 
prosenttiyksikköä suurempi. Nuorista 
naisista vain 26 prosenttia vastasi 
samoin. Se taas on alle puolet eläke-
ikäisten naisten osuudesta (58%).

Miksi juuri nuoret miehet pomp-
paavat esiin tilastoissa? Tutkijoiden 
mukaan osa ilmiöstä selittyy sillä, että 
rippikoulun ja seurakuntanuoriajan 
läheisyys aiheuttaa yleensä nuorten 
ikäluokan suuremman uskonnolli-
suuden. Seurakunnissa on pitkään 
puhuttu miesvajeesta, joten ero suku-
puolissa nuorten miesten suuntaan on 
uusi ilmiö, jolle kaiketi vielä etsitään 
selityksiä.

Siispä spekuloidaan!
Yksi syy voi löytyä kurkistamalla 

YouTubeen. Sen parissa aikaansa 
viettävä näet huomaa ainakin, että 
uusateismi on päivänpolttavana liik-
keenä menneen talven lumia. Google 
Trends kertoo lisäksi, että Sam Harris 
ja Richard Dawkins eivät enää niin 
paljon kansaa kiinnosta kuin aiemmin. 

Onko jotain sitten tullut uusateismin 
sijaan? Ainakin kaksi ilmiötä nousevat 
kiinnostavina mieleen. Ne ovat poli-
tiikan sukupuolittuminen ja kanada-
lainen psykologian professori Jordan 
Peterson. Suomi ja muut Pohjoismaat 
ovat niiden maiden joukossa, joissa 

Kirjoittaja on Veritas Forum Finlandin  
koordinaattori ja Tampereen OPKOn  
opiskelijatyöntekijä

Miikka Niiranen

Uusateismi meni, 
ja tuli taas Jumalan 
vuoro

Raamatusta omintakeisesti luennoiva 
Peterson on Googlen mukaan ollut 
suosituin viimeisen viiden vuoden 
ajalta. Peterson on saanut monet 
kollegansa ja kuuntelijansa kiinnos-
tumaan uskosta, kuten kiertueensa 
juutalaistaustaisen juontajan Dave 
Rubinin.

Peterson monen muun tavoin taas 
liittyy siihen ilmiöön, että moniin 
länsimaihin näyttäisi revenneen railo 
nuorten naisten ja nuorten miesten 
poliittisille näkemyksille. Nuorimpien 
ikäluokkien miehet ovat karkeasti 
sanoen oikeistolaisempia ja kon-
servatiivisempia. Naiset taas ovat 
vihreämpiä ja vasemmistolaisempia.

Niin politiikka kuin Petersonkin 
ovat heijastuneet monin tavoin us-
konnollisuuteen, olipa se toivottavaa 
tai ei. Kristittyinä tällaisia kehityksiä ei 
tule jättää huomiotta ja arviotta.

Kun siis maallistuminen etenee, se 
ei suinkaan tarkoita yksinkertaisesti 
ateismia. Sen sijaan uskonnollinen 
monimuotoisuus ja avoimuus lisään-
tyy ja yllättäviä tilaisuuksia evankeliu-
mille aukenee.

Lähde: Hanna Salomäki, ”Kirkon ja 
kristinuskon asema Suomessa 2020- 
2030 -luvuilla”, Iustitia 36 (2019): 
102-118

Pysähtyminen oli 
myös Jeesukselle 
tärkeää.



Prövningar prövar oss.  Det gjorde de också 
för Petrus’ del.  Petrus hade lovat Jesus dyrt 
och heligt, ”även om alla andra överger 
dig, så ska jag aldrig överge dig” (Matteus 

26:33).  Vi vet ju hur det gick med det löftet.  Men lägg 
märke till Jesu ord:

”Simon, Simon! Satan har begärt att få sålla er 
som vete. Men jag har b ett för dig, att din tro inte ska 
ta slut. Och när du en gång har omvänt dig, styrk då 
dina bröder." (Lukas 22:31-32)

Att bli sållad som vete innebär att genomgå en 
”prövning” för att skilja agnarna från vetet.  Liksom i 
skildringen av Jobs livsöde, fick Satan här komma och 
anklaga, med följden att Gud tillät en prövning.  Det 
väcker förstås en del teologiska frågor, som vi inte 
skall gå in på här, men det är viktigt att se att det blir 
bra i slutändan för både Job och Petrus.  

Herren tillåter en process som dels är ett mys-
terium (”varför tillåter Gud det onda?”), men det är 
en process som medför goda saker (”Vi vet att allt 
samverkar till det bästa för dem som älskar Gud, som 
är kallade efter hans beslut.”) Rom 8:28).  

HUR GICK DET FÖR JOB OCH PETRUS? 
För Jobs del ser vi ett gott resultat, även om det 
kvarstår obesvarade frågor, i att Job får ett Gudsmöte, 
en s.k. teofani, där Gud uppenbarar sig synligt: ”Förut 
hade jag bara hört talas om dig, men nu har jag sett 
dig med egna ögon.” (Job 42:5) Sedan får Job igen av 
Gud dubbelt upp med välsignelse efter allt lidande 
han fått utstå.  

Hur var det med Petrus då?  Till skillnad från Job 
går det sämre för Petrus, då han inte lyckas följa Jesus 
när det hettar till.  Djävulens logik i båda fallen är 
slående lik:

Åklagaren svarade Herren: ”Hud för hud. Allt man 
äger ger man ju för att rädda sitt liv.  Men räck ut din 

Prövande tider
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LEDARE

hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer 
han då att förbanna dig rakt i ansiktet.”  (Job 2:4-5)

Petrus, till skillnad från Job, förnekade faktiskt 
Jesus ”för att rädda sitt liv”.  Men inte heller här 
lyckades Satan fullt ut, för i enlighet med Jesu bön, 
behåller Petrus tron trots att hans karaktär inte håller 
måttet.  Han går inte, som Judas, in i hopplösheten och 
fördärvet.  

NÅDEN RÄCKER 
Vi kan glömma att något gott också kom ur det här 
som Gud tillät att hända. Någonting hände med Petrus 
som gjorde att han sedan också kunde, efter att han 
omvänt sig som Jesus sagt, ”styrka sina bröder”. 
Petrus fick upptäcka att också här räckte nåden till, 
också då han själv inte räckte till, i det värsta neder-
laget.  Petrus hade alltid varit en föregångare bland 
lärjungarna.  Han var i olika omgångar den första att 
öppna mun, och ibland gjorde han bort sig.  Han var 
snabbast på att göra misstag, och därför snabbast på 
att lära sig.  Så även denna gång, och den som gjorde 
bort sig värst hade en nyttig erfarenhet för att styrka 
de andra som också övergett Jesus.  

Min bön är att vi under dessa prövande tider skall 
bestå provet, men även om vi inte gör det, att vi åt-
minstone hittar tillbaka till Herren.  Att vi som Petrus 
lär oss lita mer på Herren än på oss själva.  Att vi kom-
mer närmare Herren, då vi inte har något eget att lita 
på, och då samhällets avgudar håller på att falla.  Att vi 
som Guds folk visar på ett hopp som inte är av denna 
värld, och styrker våra bröder och systrar.  Amen.  

Studentarbetare i Vasa 
och Jakobstad

Karl Granberg

5/2020

FSSMnytt
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Han var i olika 
omgångar den 

första att öppna 
mun, och ibland 

gjorde han bort sig.

STÖD

Studentmissionen behöver flera 
typer av stöd, både regelbundet 
ekonomiskt stöd och större enskilda 
gåvor. Vi behöver också hjälp med 
att hålla kontakten till såna som 
varit aktiva tidigare.

Studentmissionen 
behöver stöd!  

När det gäller ekonomin behöver Studentmissionen fram-
för allt regelbundna givare eftersom det är på basen av 
de kontinuerliga gåvorna vi kan göra upp budgetar och 

betala ut löner. Och våra anställda är a och o i arbetet även om 
vi inte har råd att anställa dem på så höga procent. 

För det andra behöver Studentmissionen bidrag för att täcka 
utgifter för projekt och utåtriktade satsningar. Här kan förenin-
gen Pro Studentmissionen rf fungerasom en bra kanal. I dags 
dato har vi ca 45 medlemmar i Pro Studentmissionen som sam-
lar in ett par tusen euro per år. 

Medlemsavgifterna ger sammanlagt några hundringar, men 
utöver det har flera personer donerat större och mindre sum-
mor, bla i samband med fester och begravningar. Bidragen 
investeras eller delas ut. 

Ifjol blev ett rekordår för Pro Studentmissionen vad gäller utdel-
ningar. Dels stödde Pro Studentmissionen arbetet med Veritas 
Forum med 1 000 € för turnén med Peter Payne och dels så fick 
Mission week i Åbo lika mycket. I år kommer utdelningarna att 
bli blygsammare, eftersom Studentmissionen hamnar att skjuta 
upp sina större satsningar till nästa år. 

Pro Studentmissionen finns i alla fall till för att förvalta större 
donationer och dela ut avkastningen efterhand. Kom alltså 
gärna ihåg föreningen om du fyller jämt eller vill göra en inbe-
talning till någons minne. Mer information finns på hemsidan 
studentmissionen.fi/pro.



22 fssm

NYHETER

Pro Studentmissionen försöker också arrangera olika 
tillställningar för såna som tidigare varit aktiva eller 
annars bara är intresserade av Studentmissionens 

verksamhet.  

Ifjol ordnades t.ex. en fest för stödmedlemmar i Vasa på 
våren och så deltog vi i en gemensam julfest med finska 
sidan av Studentmissionen i Petrus kyrka i Helsingfors. I 
höst försöker vi få till en vängudstjänst med församlingen i 
Kvevlax beroende på hur Corona-läget utvecklas. Vi planerar 
också att ordna något tillfälle med det nybildade lokala Pro 
S teamet i Helsingforsregionen. Om du bor i Vasatrakten 
eller Helsingforsregionen och har lust att komma med i ett 
lokalt Pro S team, ta kontakt med Lilian Lindén, lilian.linden@
studentmissionen.fi! 

Lilian Lindén, 
sekretrare för Pro Studentmissionen r.f.  

Syfte och verksamhetsformer för Pro Student-
missionen 
• Föreningens syfte är att främja och stöda kristet 

arbete med inriktning på evangelisation och mis-
sion bland svenskspråkiga studerande i Finland. 
Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studeran-
de i deras livsval så att de kan  fullfölja sina studier 
och bli ansvarskännande medborgare i samhället. 
Föreningen vill verka på biblisk grund med evan-
geliet i centrum och i enlighet med den lutherska 
bekännelsen.

Föreningen förverkligar sitt syfte genom att 
• arrangera och inspirera till läger, bibelstudier, 

kurser, mission och evangelisation,
• ordna föreläsningar, seminarier, debatter och 

andra evenemang, särskilt i apologetiskt syfte, 
• anställa eller stöda anställningar av personer, 
• publicera material, 
• informera i olika medier om arbete av ovan näm-

nd art samt möjligheter att stöda det, 
• hålla kontakt med personer som är intresserade 

av att stöda föreningens verksamhet, t.ex. i form 
av vängudstjänster, utflykter och resor.  

Före jul deltog svenska verksamhetens seniorer i en julfest tillsammans med finska sidans seniorer i Petrus kyrka i Helsingfors. 

Fester och  
vängudstjänster



Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten  9108
Studentarbete i Helsingfors   9108 15 
Studentarbete i Otnäs   9108 1520 
Studentarbete i Jakobstad   9108 57
Studentarbete i Vasa   9108 31
Studentarbete i Åbo   9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska  9399
Mission week     9030

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

Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission 
rf insamlingstillstånd RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att samla in pengar 
gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av 
student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger 
samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 
0710 2297 93, BIC DABAFIHH

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
Jonatan Gauffin, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 572 6453 
Karl Granberg, studentarbetare i Jakobstad och Vasa, tfn 045 154 060

I nästa nummer av FSSMnytt får vi 
förhoppningsvis reda på vem som 
döljer sig bakom frågetecknet, om 

någon. Vi fick några sökande till job-
bet som 20 % koordinator för Veritas 
Forum på svenska för hösten och har 
gått vidare med en av dem. En bra typ 
med potential. Tyvärr sköts beslutet av 
ärendet upp. Orsaken? Ekonomin.

Vi har i princip sparpengar för i år ef-
tersom vi inte haft nån studentarbetare 
anställd i Åbo på våren, men för att kunna anställa en Veritas 
Forum koordinator på 20 % i höst måste vi ju också kunna 
följa budgeten, och för att kunna anställa personen också 
nästa år - och helst tills vidare - behövs det mera fyrk.

En 20 % anställd kostar 600 € i månaden i medeltal, det här 
gäller alla stödringar. Kan du tänka dig att bli en regelbunden 
givare, med tex 20 eller 50 € i månaden? Kan du tänka dig att 
göra detta i ett år, eller tre eller fem? Ju mer långsiktigt och 
regelbundet våra stödjare är beredda att satsa desto lättare 
har vi att göra nästa års budget.

Kolla in nere på denna sida vilken stödring du kunde tänka dig 
att gå med i. Åbo eller Veritas Forum? Eller någon annan. Alla 
bidrag räknas för vi har i slutändan en gemensam budget och 
ingen av stödringarna når ännu upp till den summa som skulle 
behövas. Ännu får vi kollekter från församlingarna men i dessa 
coronatider är det svårt att sia hur det går med dem. Därför 
behöver vi ännu mer stöd från privatpersoner än tidigare. Gud 
välsigne din gåva!

Vill du veta vem som döljer sig bakom 
frågetecknet? Då kan du vara med och 
påverka! 

Vem är detta? 

Mitt namn är Ben-
jamin Häggblom 
och jag är 23 

år gammal. Jag studerar 
teologi på magisternivå 
vid Åbo Akademi och 
ämnar slutföra mina studier 
under våren 2021. När jag 
studerat färdigt önskar jag 
prästvigas och börja jobba 
i den Evangelisk-lutherska 
kyrkan i Finland. 

Under fritiden läser jag 
gärna böcker eller spelar 
innebandy. Jag umgås även 
gärna med mina vänner. 

Jag fungerade som Åbo svenska Studentmissions ordförande 
under två mandatperioder 2017-2019. Under min tid som 
ordförande i ÅSSM fick jag knyta kontakter med medlemmar-
na och jag känner även den nya styrelsen väl. 

Min vision är att få fortsätta med det goda arbetet som redan 
görs, men även att få utveckla arbetet ytterligare. Jag funderar 
gärna på hur Studentmissionen på bästa vis kan finnas till för 
och stöda sina aktiva medlemmar. När studerandes vardag 
blivit mer hektisk i och med en begränsad studietid behöver 
verksamheten vara relevant. (Därför behöver man fundera 

Benjamin har blivit vald till studentar-
betare i Åbo från hösten. Kom med i 
hans stödring! Se info nere på sidan om 
konto- och ref.nr för arbetet i Åbo. 

Benjamin Häggblom

Välkomna vår  
nya medarbetare!
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Haluatko auttaa OPKOa videointivälineiden 
hankinnassa? Yksityinen lahjoittaja tuplaa 
tukesi viiteentuhanteen euroon asti. 

Tuplauskampanja 
videointivälineiden 
hankkimiseksi

Tilinumero: FI10 8000 1301 0446 09 (BIC DABAFIHH).
Viite: 32 09549
Rahankeräyslupa: RA/2019/1143 (s. 15, opko.fi/lupa)

Lahjoita oheisilla tiedoilla:

Koronan myötä Suomen seurakunnat 
ja kristilliset järjestöt tekivät pakotetun 
digiloikan. Nettipalavereita järjestetään 
ja tilaisuuksia striimataan YouTubeen 

solkenaan.
Toisilta tahoilta loikka sujui ilmavammin kun toisilta. 

OPKOn vahvuus ovat nuoret ja opiskelijat, jotka elävät 
symbioosissa netin kanssa jo valmiiksi.

Nyt olemme joutuneet kohtaamaan kuitenkin 
heikkoutemme: meillä ei ole kunnon kuvauskalustoa 
laadukkaaseen striimaukseen. Samoin meiltä puuttu-
vat välineet hyvää studiota varten esimerkiksi Veritas 
Forumin YouTube-kanavan vierailevien professorien 
haastatteluille. Myös uusi videokamera foorumeita 
varten on ollut pitkään hankintalistalla. Laadukkaan 
kaluston hinta lasketaan tuhansissa euroissa.

Kun videopalveluiden käyttö nuorten parissa yhä 
yleistyy, nämä välineet ovat tulevaisuudessa yhä tar-
peellisemmat. Koronan eristystoimien aikana tarve on 
korostunut, muttei siis poistu jatkossakaan.

Haluatko auttaa meidät kertaheitolla tavoittamaan 
nuoria ja opiskelijoita tehokkaasti internetin ja vide-
oiden maailmassa? Voit tehdä sen tuplaamalla eurosi. 
Olemme näet saaneet lahjoituksen, jonka turvin jo-
kainen euro viiteen tuhanteen euroon asti tuplataan! 
Näin keräys voi kokonaisuudessaan tuottaa peräti 
kymmenen tuhatta euroa.

Lisätiedot:  
opko.fi/ 

tuplauskampanja


