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Jussi Miettinen
pääsihteeri

M ahtavat lapsemme ja nuo-
remme ovat jälleen palan-
neet ahkeroimaan koulun-

penkeille ja luentosaleihin. Suurin 
osa heistä voi hyvin ja tulee var-
masti pärjäämään elämässä.

Emme silti saa unohtaa, että 
erilaisista mielenterveyden on-

gelmista kärsivien nuorten määrä 
jatkaa kasvuaan. Maailman nuoris-

ta joka viides kärsii jonkinasteisesta 
mielenterveyden ongelmasta, kertoo 

YK. Suomen luvut ovat samaa luokkaa.
Lasten ja nuorten ahdistusta aiheuttavat muun muassa ai-

kuisten stressaantuneisuus ja negatiivisuus sekä lasten kes-
kuudessa yleistynyt pornon katselu. Tällaisia havaintoja on teh-
nyt ainakin Tampereen yliopiston lastenpsykiatrian professori 
Tuula Tamminen, joka kertoi aiheesta taannoisessa Uusi Suomi 
-lehden haastattelussa.

Nuorten ahdistus on yhteiskuntamme suorituskeskeisten 
arvojen kääntöpuoli. Suorituskeskeisyys on tunkeutunut niin 
syvälle yhteisöihimme ja suhteisiimme, että meidän on vaikea 
edes huomata sitä. Tiedämme, että kun ihmisen arvo mitataan 
tuottavuuden perusteella, hännänhuipuksi jäävät vanhukset, 
vammaiset, työttömät ja syrjäytyneet. Esimerkiksi äidille, joka 
haluaa synnyttää vammaisen lapsen, suositellaan raskauden 
keskeyttämistä, koska vammaiset tulevat yhteiskunnalle kal-
liiksi.

Kristillisen ihmiskuvan mukaan kaikki ihmiset ovat kuiten-
kin yhtä arvokkaita. Jos yhteiskunnan arvot eivät perustu täl-
laiseen ihmiskuvaan, suorittamisen ja suoriutumisen paine syö 
jollakin tavalla ja jossakin vaiheessa meitä kaikkia.

Ihmisen käsitys itsestään rakentuu joko suoritusten tai rak-
kauden varaan. Suoritusidentiteetti perustuu siihen, mitä voin 
saada aikaan. Onnistumisella haluan ostaa paikan auringossa 
ja lunastaa oman ja toisten hyväksynnän. Suoritusidentiteetin 
perusta on omissa ominaisuuksissani. Siksi suoritusidentiteetti 
johtaa joko ylpeyteen tai epäonnistumiseen. 

Rakkausidentiteetti on sen sijaan aivan toista maata. Se ei 
ammenna voimaansa siitä, mitä teen tai jätän tekemättä. Rak-
kausidentiteetti ei kutsu minua vertailemaan itseäni toisiin, nii-
hin, jotka saavat aikaan enemmän tai vähemmän kuin minä.

Rakkausidentiteetti ei itse asiassa kerro ihmisestä itsestään 
vaan ympäristöstä, jossa hän elää. Jos yhteisö ei ole rakastava, 
jää ihmiselle usein vaihtoehdoksi vain suorittamisen oravan-
pyörä. Jos taas yhteisö rakastaa ehdoitta, tulee suorittamisesta 
vain este päästä yhteisöön sisälle. 

Suoritusidentiteetti ajaa ihmiskeskeisyyteen. Rakkausi-
dentiteetti puolestaan vapauttaa voimavaroja, kun energiaa ei 
enää kulu niin paljon itsen tarkkailuun ja omien sisäisten vaati-
musten täyttämiseen.

Tämän Arkin teemana on armo. Jumalan meitä kohtaan Kris-
tuksen ristinkuolemassa osoittama täydellinen syntien anteek-
siantamus ja hyväksyntä edustaa suurinta mahdollista vasta-
kulttuuria. Armo ei ole tästä maailmasta. Siellä, missä puhutaan 
armosta ja osoitetaan sitä, tehdään iankaikkisen hyvän lisäksi 
myös ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä.

On hyvä rukoilla, että seurakuntien ja kristillisten järjestö-
jen piirissä elävät lapset, nuoret ja nuoret aikuiset saavat kokea 
rakastavaa yhteisöllisyyttä. Sellaisen keskellä kasvaminen va-
pauttaa elämään täysillä Jumalan kunniaksi, lähimmäisiä pal-
vellen.

Pääkirjoitus
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P.S. Seurakuntavaalit tulevat. Anna äänesi sen puolesta, että 
kirkollamme saa olla Jumalan sanan varaan rakennettu tule-
vaisuus!

Lue lisää s. 19. Taloudellisen tuen lisäksi tarvitsemme talkoolai-
sia mm. leirikeskus Enä-Seppään. Kysy lisää toimistoltamme! 
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-A rmo on vieras elementti 
uskontojen maailmassa ja 
koko inhimillisessä elämäs-

sä, jossa kaikki liittyy tavalla tai toisella 
suorittamiseen, kokemiseen tai jonkin-
laiseen uskonnolliseen aktiivisuuteen. 
Armo on jotain erilaista ja käsittämätön-
tä; ihmisen on vaikea tajuta, että se olisi 
totta ja kuuluisi minulle ja ettei sitä voi 
millään konstilla hankkia, Mikko Aalto
kuvailee. 

Aalto kirjoitti jo 1980-luvun lopulla 
vaimonsa Sinikan kanssa kirjan Armo 
kadoksissa? ”avuksi niille, jotka kokevat kadoksissa? ”avuksi niille, jotka kokevat kadoksissa?
itsensä huonoksi kristityksi”. Ongelma 
on aivan yhtä ajankohtainen tälläkin 
vuosikymmenellä: ihmiset kamppailevat 
armon ymmärtämisen kanssa maailmas-
sa, jossa suurin osa kaikesta toiminnasta 
perustuu ansioon.

- Toisaalta ansio on tämän maailman 
normaali ja pitkälti hyväksyttäväkin 

elementti. Emme voi ajatella, että 
vaikkapa yliopistoon päästäisiin 

armosta, Aalto naurahtaa.

Suorituskristillisyydestä  
täytetyn työn ymmärtä-
miseen
Henkilökohtaisesti Mik-
ko Aallolle armo on 
”koko kristillisyyden ja 
oman olemisen perus-
ta”. Armon merkitys 
avautui hänelle opis-
keluaikana – ei tosin 
aivan mutkattomas-
ti.

- Se, mitä ensin 
kutsuin uskoontu-
lemiseksi, oli lain 
alle pääsemistä. 
Vuonna 1967 
oli Helsingissä 

Johanneksen kirkossa tapahtumasarja, Johanneksen kirkossa tapahtumasarja, Johanneksen kirkossa tapahtumasarja, 
”marraskuu-viikot”, jossa halusin tulla ”marraskuu-viikot”, jossa halusin tulla ”marraskuu-viikot”, jossa halusin tulla 
uskoon tai saada anteeksi tai jotakin sel-uskoon tai saada anteeksi tai jotakin sel-uskoon tai saada anteeksi tai jotakin sel-
laista. Mutta tästä alkoi kolmen vuoden laista. Mutta tästä alkoi kolmen vuoden laista. Mutta tästä alkoi kolmen vuoden 
hillitön lain alla olemisen prosessi, joka hillitön lain alla olemisen prosessi, joka hillitön lain alla olemisen prosessi, joka 
oli todella raskas. 

- Nousin rukoilemaan jopa viideltä, - Nousin rukoilemaan jopa viideltä, - Nousin rukoilemaan jopa viideltä, 
todistin uskosta ja luin Raamattua kuin todistin uskosta ja luin Raamattua kuin todistin uskosta ja luin Raamattua kuin 
heikkopäinen. En juuri uskaltanut aloit-heikkopäinen. En juuri uskaltanut aloit-heikkopäinen. En juuri uskaltanut aloit-
taa päivää ilman raamatunlukua ja ruko-taa päivää ilman raamatunlukua ja ruko-taa päivää ilman raamatunlukua ja ruko-
usta. Koko ajan piti ensin tehdä jotain: usta. Koko ajan piti ensin tehdä jotain: usta. Koko ajan piti ensin tehdä jotain: 
kävin ripittäytymässä yhä uudelleen ja kävin ripittäytymässä yhä uudelleen ja kävin ripittäytymässä yhä uudelleen ja 
uskoin saaneeni anteeksi siksi, että ripit-uskoin saaneeni anteeksi siksi, että ripit-uskoin saaneeni anteeksi siksi, että ripit-
täydyin, Aalto listaa.täydyin, Aalto listaa.

Hän miettii hetken, miten kuvailla ti-Hän miettii hetken, miten kuvailla ti-Hän miettii hetken, miten kuvailla ti-
lanteen ratkeamista.lanteen ratkeamista.

- Pyhä Henki avasi asian: tajusin yht-- Pyhä Henki avasi asian: tajusin yht-- Pyhä Henki avasi asian: tajusin yht-
äkkiä, että kaikki, mitä olen yrittänyt äkkiä, että kaikki, mitä olen yrittänyt äkkiä, että kaikki, mitä olen yrittänyt 
ponnistella, onkin jo tapahtunut ristillä. ponnistella, onkin jo tapahtunut ristillä. ponnistella, onkin jo tapahtunut ristillä. 
Ahdistuksen tilalle tuli ilo ja rauha. Tätä Ahdistuksen tilalle tuli ilo ja rauha. Tätä Ahdistuksen tilalle tuli ilo ja rauha. Tätä 
kokemusta ei voi selittää traumahistori-kokemusta ei voi selittää traumahistori-kokemusta ei voi selittää traumahistori-
alla tai elämänkaaripsykologialla, Aalto alla tai elämänkaaripsykologialla, Aalto alla tai elämänkaaripsykologialla, Aalto 
toteaa ja huomauttaa perään: toteaa ja huomauttaa perään: toteaa ja huomauttaa perään: 

- En halua, että ihmiset tekevät koke-- En halua, että ihmiset tekevät koke-- En halua, että ihmiset tekevät koke-
muksista itselleen uutta lakia. Mutta kyl-muksista itselleen uutta lakia. Mutta kyl-muksista itselleen uutta lakia. Mutta kyl-
lä ristin työn ymmärtämistä seurannut lä ristin työn ymmärtämistä seurannut lä ristin työn ymmärtämistä seurannut 
ilo ja rauha oli myös koettavaa.ilo ja rauha oli myös koettavaa.ilo ja rauha oli myös koettavaa.

Miksi armo voi kadota?Miksi armo voi kadota?Miksi armo voi kadota?
Jos armo on kristinuskon peruskivi, mik-Jos armo on kristinuskon peruskivi, mik-Jos armo on kristinuskon peruskivi, mik-
si se sitten on niin usein kadoksissa kris-si se sitten on niin usein kadoksissa kris-si se sitten on niin usein kadoksissa kris-
tityiltäkin? Mikko Aallon mukaan yksi tityiltäkin? Mikko Aallon mukaan yksi tityiltäkin? Mikko Aallon mukaan yksi 
yleinen syy ovat omat menneisyyden yleinen syy ovat omat menneisyyden yleinen syy ovat omat menneisyyden 
kokemukset.

- Mitä rankempi elämänhistoria ihmi-- Mitä rankempi elämänhistoria ihmi-- Mitä rankempi elämänhistoria ihmi-
sellä on, sitä haasteellisempaa armo on sellä on, sitä haasteellisempaa armo on sellä on, sitä haasteellisempaa armo on 
käsittää. Jos kasvatuksessa on ollut läs-käsittää. Jos kasvatuksessa on ollut läs-käsittää. Jos kasvatuksessa on ollut läs-
nä armahtavaisuus ja rakkaus, ei ajaudu nä armahtavaisuus ja rakkaus, ei ajaudu nä armahtavaisuus ja rakkaus, ei ajaudu 
niin helposti hengelliseen pimeyteen. Jos niin helposti hengelliseen pimeyteen. Jos niin helposti hengelliseen pimeyteen. Jos 
lähtökohdat ovat rankat, ihminen voi ti-lähtökohdat ovat rankat, ihminen voi ti-lähtökohdat ovat rankat, ihminen voi ti-
pahtaa toivottomuuteen lain kanssa.pahtaa toivottomuuteen lain kanssa.pahtaa toivottomuuteen lain kanssa.

Lakihenkisyyttä saatetaan myös oppia Lakihenkisyyttä saatetaan myös oppia Lakihenkisyyttä saatetaan myös oppia 
muilta kristityiltä ja siirtää huomaamat-muilta kristityiltä ja siirtää huomaamat-muilta kristityiltä ja siirtää huomaamat-
ta eteenpäin. 

- Kristillisten yhteisöjen rakenteessa ja 
kollektiivisessa alitajunnassa on hirvittä-
vä määrä lainomaisuutta, vaikkei sitä ha-
luttaisikaan. Omasta historiastaan käsin 
ihmiset lukevat, että ”jotain tässä kuiten-
kin tarttis tehdä”.

Herkkä ihminen saattaa Aallon mu-
kaan tulkita toisten sanomisia tai teko-
ja, jopa oikeaa raamatullista julistusta 
lakihenkisyydestään käsin ja kokea 
huonommuutta kristittynä. Raamattua 
lukiessaan tällainen ihminen näkee vain 
käskyjä ja vaatimuksia.

- Mikä tahansa lain kohta tai kehotus 
pitäisi aina lukea niin, että minä olen 
riman alapuolella: ei ole mitään kohtaa, 
jossa kykenisin ylittämään riman, Aalto 
neuvoo. Hän mainitsee esimerkkinä koh-
dan, jossa Jeesus sanoo, että jos emme 
anna ihmisille anteeksi, Jumalakaan ei 
anna meille anteeksi.

- Usein ihmiset lukevat tämän niin, 
että ensin tarvitsee tehdä jotakin, eivätkä 
niin, että minä tähän kykenemättömänä 
olen kuitenkin ristin äärellä armahdettu. 
Nämä kaksi lähestymistapaa ovat kuin 
yö ja päivä.

- Ihmiset saattavat sanoa ”olen langen-
nut 164 kertaa enkä vapaudu tästä” tai 
mitä tahansa, minkä alla he ovat lain alai-
sina eivätkä suostu tulemaan ristin luo 
kykenemättöminä. Mutta kuten Paavo 
Ruotsalainen sanoi: ”Jos ensiksi haluat 
jostakin päästä tai jotakin saada, ennen 
kuin olet valmis paljasta armoa janoa-
maan, sinulta on Kristus poissa ja samal-
la Kristuksen tunto”, Aalto siteeraa.

Armo kelpaa syntiselle
Mikko Aallon mielestä armosta ei voi 
koskaan saarnata liikaa. Herätyskristil-
lisyydessä toisinaan esiintyvää ”halvan 
armon” käsitettä hän pitää itsessään ris-
tiriitaisena.

”



- Armo ei koskaan voi olla halpaa, kos-
ka se on verellä maksettu. Jos puhutaan 
halvasta armosta, kyse ei ole armosta 
vaan jostain muusta. Se on kai jotakin us-
konnollisuutta, jossa ajatellaan, että elän 
niin kuin ennenkin ja kaikki on hyvin.

- Lähellä tätä on myös ajatus, että kun 
Jeesus sanoi ”mene äläkä enää syntiä 
tee”, ajattelemme, että pitäisi aktiivisesti 
muuttaa omaa elämää, vaikka Raamattu 
sanoi, että nimenomaan Jumalan armo 
kasvattaa meitä tekemään asioita. Hel-
posti tästä tulee ”armo plus jotakin muu-
ta”.

Armon väärinymmärtäminen voi Aal-
lon mukaan johtua paitsi siitä, että oi-
kean armon julistus tulkitaan väärin, 
myös siitä, ettei ihmisen perisyntisyyttä 
tuoda julistuksessa tarpeeksi selvästi 
esille. 

- Jos ihminen kykenisi koko ajan taju-
amaan oman syntisyytensä, hän haluaisi 
kuulla vain enemmän ja enemmän ar-
mosta. Usein siinä, että armo on kadok-
sissa, on pitkälti kysymys siitä, että laki 
on kadoksissa: ihminen uskoo vielä, että 
hänessä on jokin hyvä kappale sisällä. 

Jos armo tuntuu olevan kadoksissa, Aal-Jos armo tuntuu olevan kadoksissa, Aal-
to neuvoo kuuntelemaan hyvää julistusta to neuvoo kuuntelemaan hyvää julistusta 
ja lukemaan hyviä kirjoja, jotka ruokkivat ja lukemaan hyviä kirjoja, jotka ruokkivat 
ihmisen totaalisen turmeltuneisuuden ja ihmisen totaalisen turmeltuneisuuden ja 
armon ymmärtämistä. Oman kirjansa li-armon ymmärtämistä. Oman kirjansa li-
säksi hän suosittelee säksi hän suosittelee Bo Giertzin ja Mart-
ti Lutherinti Lutherin tuotantoa.

Armollinen yhteisöArmollinen yhteisö
Armon omakohtainen ymmärtäminen Armon omakohtainen ymmärtäminen 
tekee myös luonnollisesti armollisuuden tekee myös luonnollisesti armollisuuden 
osoittamisen toisille helpommaksi.osoittamisen toisille helpommaksi.

- Usein vaikeus olla toisille armollinen - Usein vaikeus olla toisille armollinen 
heijastelee sitä, kykeneekö olemaan it-heijastelee sitä, kykeneekö olemaan it-
selleen armollinen. Jos itse tunnistaa sen, selleen armollinen. Jos itse tunnistaa sen, 
että on kaikissa asioissa riman alapuolel-että on kaikissa asioissa riman alapuolel-
la, tämän pitäisi vaikuttaa ihmissuhteisiin, la, tämän pitäisi vaikuttaa ihmissuhteisiin, 
ettei aseta toisille vaatimusta olla riman ettei aseta toisille vaatimusta olla riman 
yläpuolella, Mikko Aalto toteaa.yläpuolella, Mikko Aalto toteaa.

Aalto varoittaakin kaikenlaisesta hen-Aalto varoittaakin kaikenlaisesta hen-
gellisestä omahyväisyydestä, joka asettaa gellisestä omahyväisyydestä, joka asettaa 
vaatimuksia toisille.vaatimuksia toisille.

- Hengellinen ylpeys ei välttämättä ole - Hengellinen ylpeys ei välttämättä ole 
vain sitä, että ajattelee olevansa hengelli-vain sitä, että ajattelee olevansa hengelli-
nen tai päässeensä joistakin synneistä. Se nen tai päässeensä joistakin synneistä. Se 
voi olla myös ylpeyttä siitä, että ymmär-voi olla myös ylpeyttä siitä, että ymmär-
tää armon mielestään oikein. Tämä voi al-tää armon mielestään oikein. Tämä voi al-

kaa heijastua ympäristöön salakavalana kaa heijastua ympäristöön salakavalana 
paremmuuden tunteena. Oleellisin ar-paremmuuden tunteena. Oleellisin ar-
mon vaikutus pitäisi olla, etten suhtaudu mon vaikutus pitäisi olla, etten suhtaudu 
vaikkapa prostituoituun siten, että ”olen vaikkapa prostituoituun siten, että ”olen 
parempi ihminen”.parempi ihminen”.

Pyhien yhteys voi Aallon mukaan to-Pyhien yhteys voi Aallon mukaan to-
teutua vasta sitten, kun on olemassa syn-teutua vasta sitten, kun on olemassa syn-
tisten yhteys, jossa jokainen tiedostaa tisten yhteys, jossa jokainen tiedostaa 
olevansa samalla viivalla ja saman riman olevansa samalla viivalla ja saman riman 
alapuolella. alapuolella. 

- Jos puhutaan vain pyhien yhteydestä, - Jos puhutaan vain pyhien yhteydestä, 
siinä piilee vaara, että kyseessä on jon-siinä piilee vaara, että kyseessä on jon-
kinlainen ”hyvien ihmisten” yhteys, joka kinlainen ”hyvien ihmisten” yhteys, joka 
ei ole armon yhteys, Aalto huomauttaa ja ei ole armon yhteys, Aalto huomauttaa ja 
jatkaa:jatkaa:

- Syntisten yhteys on vaikea rakentaa, - Syntisten yhteys on vaikea rakentaa, 
koska yleensä ihmiset puhuvat totta it-koska yleensä ihmiset puhuvat totta it-
sestään vain kun elämään tulee riittävän sestään vain kun elämään tulee riittävän 
syviä kriisejä. En tarkoita, että ihmisten syviä kriisejä. En tarkoita, että ihmisten 
pitäisi koko ajan kertoa toisilleen, kuinka pitäisi koko ajan kertoa toisilleen, kuinka 
huonoja he ovat, vaan että omassa sisim-huonoja he ovat, vaan että omassa sisim-
mässä olisi tieto omasta vajavaisuudesta. mässä olisi tieto omasta vajavaisuudesta. 
Silloin sen pitäisi heijastua armollisena Silloin sen pitäisi heijastua armollisena 
asenteena kehen tahansa.asenteena kehen tahansa.

Haastattelu: Sari Nuutinen
Kuvat: Ilkka Kontturi
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Sanotaan, että paljon käytetyt sanat voivat 
kärsiä inflaation. Minulle tapahtui niin Ju-
malan rakkauden suhteen.

Tunnistan itseni Mikko Aallon sanoista. Mi-
nunkin elämässäni oli aika, jolloin tunsin itseni 
melkoisen turhautuneeksi ja huomasin kristilli-
syydestä tulleen minulle suorittamista. Oikeas-
taan se oli ollut sitä alusta asti. Puhuin muille 
armosta, mutta itselleni koko elämä, jumalasuh-
dekin, tuntui pohjimmiltaan työltä.

Käsitteet ”armo” ja ”Jumalan rakkaus” olivat 
mielessäni kaventuneet sääliksi, jonkinlaiseksi 
vastentahtoiseksi armahtamiseksi. Ikään kuin 
Jumala olisi sanonut: ”Olethan sinä surkea ja 
iljettävä syntinen, mutta armossani olen päättä-
nyt sietää sinua.”

Eräänä iltana noihin aikoihin mieleeni nousi 
ajatus siitä, miten kaikki ihmisten välinen rakka-
us on oikeastaan vain haalea heijastus Jumalan 
rakkaudesta meitä kohtaan. 

Isä ja äiti rakastavat pientä vauvaansa, joka 
ei osaa tuottaa heille mitään hyötyä – päinvas-
toin pelkkää vaivaa, yötä päivää. Silti tämä ih-
misolento on heille ihaninta ja kallisarvoisinta 
maailmassa, omaa henkeäkin tärkeämpi. 

Laulujen laulussa sulhanen ja morsian ylis-
tävät toisiaan päästä varpaisiin – kaikki toisessa 
on kaunista ja täydellistä. Sama toistuu mo-
derneissa rakkauslauluissa. Keitä nämä lähes 

jumal’olennot ovat, joista lauluja kirjoitetaan? 
Aivan tavallisia ihmisiä – rakkauden silmin näh-
tyinä.

Jeesuksesta sanotaan: ”Kaikille, jotka ottivat 
hänet vastaan, hän antoi oikeuden tulla Juma-
lan lapsiksi” (Joh. 1:12). Jokainen kristitty on siis 
Jumalan rakas lapsi, hänen silmäteränsä. Usko-
via kutsutaan myös Kristuksen morsiameksi  . Ja 
”niin kuin sulhanen iloitsee morsiamestaan, niin 
sinun Jumalasi iloitsee sinusta” (Jes. 62:5).

Tuona iltana uskalsin vihdoin alkaa uskoa, 
että Jumala ei vain siedä minua; Hän nauttii
minusta. Se oli käännekohta, jonka jälkeen olen 
pikkuhiljaa opetellut uudenlaista suhtautumista 
elämään.

En ole Jumalalle vastenmielinen. Kaikki syn-
tini on annettu anteeksi ja pyyhitty pois. Ne 
eivät määritä olemustani eivätkä sitä, mitä olen 
Jumalan edessä. Jeesukseen uskovana olen uusi 
luomus. Jumala näkee minussa vain kaiken sen 
hyvän, mitä on itse luonut. Hän on aivan hul-
laantunut minuun.

Minun ei tarvitse puolustella tai oikeuttaa 
vääriä tekojani ajatellen, että eihän näille voi 
mitään. Tiedän, että Jeesus asuu minussa ja vai-
kuttaa minussa tahtomista ja tekemistä, jota en 
itse saisi aikaan.

Minun ei tarvitse päivän päätteeksi laskea 
tekemiäni virheitä, vaan saan kiittää Jumalaa 

Jumala ei siedä minua 

Sinua tarvitaan!
Saadakseen valtiolta tukea OPKO tarvitsee jäseniä. Jäsenenä olet siis 
mukana tekemässä toiminnan jatkumista mahdolliseksi! Voit liittyä OP-
KOn paikallisyhdistyksen ja/tai liiton jäseneksi.

Mitä se maksaa?
Ei paljon mitään. Suomen OPKOn jäsenmaksu päätetään liiton vuosikoko-
uksessa ja on toistaiseksi ollut vapaaehtoinen. Paikallisyhdistysten jäsen-
maksu vaihtelee yhdistyksestä riippuen. Koululaisjäsenyys on ilmainen.

Miten liityn jäseneksi?
Helposti: tulosta jäsenanomuskaavake osoitteesta www.opko.fi/jaseneksi
ja lähetä sen OPKOn palvelukeskukselle. Paikallisyhdistyksen jäsenano-
muksen voit pyytää yhdistyksen työntekijältä. Jäseneksi liittyvän on hy-
väksyttävä OPKOn oppiperusta ja tarkoitus.

Jäsenyydestä voit kysyä lisää paikallisyhdistyksen työntekijältä tai toi-
mistosihteeri Juha Aholta, juha.aho@opko.fi, (09) 612 9940.

Olen paljon mukana OPKOn toiminnassa etenkin Jyväskylässä. Jä-
senenä saan sekä Jyväskylän paikallisyhdistyksen lehden, että valta-
kunnallisen Arkki–lehden. Niiden avulla saan tietoa minulle tärkeän Arkki–lehden. Niiden avulla saan tietoa minulle tärkeän Arkki
yhdistyksen toiminnasta valtakunnallisesti. Ennen kaikkea haluan 
kuitenkin tukea OPKOa. Jäsenmaksun taloudellisen tuen lisäksi voin 
jäsenyydelläni omalta osaltani näyttää, että toiminnassa on mukana 
ihmisiä, jotka seisovat OPKOn arvojen takana.
Kaisamari Maczulskij, Jyväskylä

kaikesta siitä hyvästä, mitä Hän on kauttani teh-
nyt.

Eikä minun tarvitse purra hammasta ja ho-
kea itselleni: ”Usko ei ole tunne, joten tottele ja 
rakasta Jumalaa, vaikkei huvittaisikaan.” Jos ei 
huvita, tiedän että on aika kaivaa esiin olosuh-
teiden ja stressaamisen alle hautautunut armo. 
Se on lähde, josta saa juoda virvoitusta joka päi-
vä, joka hetki.

Armo ei ole ainoastaan syntien anteeksian-
tamista. Armo on sitä, että Jumala luo meissä 
uutta elämää.

Sari Nuutinen
OPKOn tiedotussihteeri
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Raamattuopetus

J umalan edessä armoa tarvitsee 
koko ihmiskunta, sillä kaikki ovat 
”kuolleet rikostensa ja syntien täh-

den”. Niin Sana sanoo (Ef. 2:1). Kuol-

leet kuin ruumiit joukkohaudassa, il-
man mahdollisuutta tehdä enää mitään 
omaksi hyväkseen. Kukaan ei voi auttaa 
itseään pääsemään irti synnistä, eivät ih-
misistä parhaimmatkaan. Hengitämme 
täällä hetken, mutta todellista elämää 
meissä ei ole, ellei Jumala sitä synnytä 
meihin. Ajatus tuntuu ehkä pahalta, mut-
ta Jumalan pyhyys on enemmän kuin ym-
märrämmekään. Hän näkee toisin kuin 
me, ihmisten sisimpään asti, kaikkein 
salaisimmatkin asiat. Eikä tämä maailma 
meidänkään silmissämme mikään para-
tiisi ole, emmekä mekään mitään pulmu-
sia, vaikka useimmiten olemme sokeita 

synnillemme – toisten synnit sen sijaan 
näkyvät selvästi.

Maailma armon varassa
Koko maailma on olemassa yksin Juma-
lan armon varassa. Hänen armonsa, niin 
kuin hänen pyhyytensäkin, on täysin 
meistä riippumatonta. Armo on Juma-
lassa itsessään, inhimillisesti ilmaistuna 
hänen ”sydämessään” ja ”mielessään”. Se 
on ikuista ja muuttumatonta. Se on niin 
syvää rakkautta, ettei meillä ole mitään, 
mihin voisimme verrata sitä. Siinä, mis-
sä hänen pyhyytensä tuomitsee, hänen 
rakkautensa saa hänet pelastamaan syn-
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tiinsä kuolleen maailman ja syntiinsä 
kuolleen yksityisen ihmisen, sinutkin. ”Jo 
ennen maailman luomista hän on valinnut 
meidät Kristuksessa olemaan edessään 
pyhiä ja nuhteettomia Kristuksesta osal-
lisina. Rakkaudessaan hän näki hyväksi 
jo edeltä määrätä meidät yhteyteensä, 
omiksi lapsikseen, Jeesuksen Kristuksen 
tähden. Ylistetty olkoon hänen armonsa 
kirkkaus, kun hän antoi meille rakkaan 
Poikansa!” (Ef. 1:4—6.) 

Jumalan armo voi tulla 
osaksemme vain Kris-
tuksessa, joka on tul-
lut ihmiseksi, elänyt 
synnittömän elämän 
ja kärsinyt Juma-
lan rangaistuksen 
jokaisen ihmisen 
jokaisesta synnis-
tä ja siitä syntisyy-
destä, joka meissä 
asuu. Kukaan meistä 
ei ole jäänyt sen ul-
kopuolelle. Hänen ris-
tinkuolemassaan näkyy 
kirkkaimmin Jumalan pyhyy-
den ja rakkauden väkevyys. 

Jumalan armo on ristin muotoinen. 
Se on niin voimallinen, että se voi tehdä 
eläväksi synteihinsä kuolleen ihmisen. Ei 
ihme, että evankeliumia sanotaan Juma-
lan voimaksi. Se nostaa elämään kaikkein 
syvimmällekin langenneen, elämässään 
haaksirikkoutuneen, muiden halveksi-
man. Juuri tällaiset ihmiset pyrkivät Jee-
suksen eläessä hänen ”vastaanotolleen”, 
ja he saivat avun. Itseriittoisille ihmisille 
Jeesus ei voi antaa mitään. Heidän sisim-
pänsä on suljettu hänelle. ”Eivät terveet 
tarvitse parantajaa, vaan sairaat” (Mark. tarvitse parantajaa, vaan sairaat” (Mark. tarvitse parantajaa, vaan sairaat”
2:17).

Kuinka armo voi tulla meidän osak-
semme? Hänen armonsa vaikutusten 
varassa. Huomaa, että armo ja armon 
vaikutukset ovat kaksi eri asiaa. 

Armon vaikutukset elämässämme
Armo on Jumalassa. Se on kokonaan mei-
dän ulkopuolellamme. Armon vaikutuk-

set taas tapahtuvat meissä. Ilman armon 
vaikutuksia emme tulisi tuntemaan itse 
armoa. Otan vain muutaman esimerkin 
armon vaikutuksista. Kukin voi sitten 
katsella armon vaikutuksia laajemmin-
kin elämässään. 

Armo vaikutti jo elämämme aamussa, 
jolloin useimmat meistä kastettiin. Ehkä 
jo sitä ennen olimme vanhempiemme 
ja edellisten sukupolvien rukouksissa. 

Armo on vaikuttanut moni-
en ihmisten välityksel-

lä, uskontotunneilla 
koulussa, rippikou-

lussa ja monin 
näkymättömin 
ja huomaamat-
tomin toimin.

Armo on he-
rättänyt monet 
meistä tajua-
maan syntinsä 

ja jopa syntisyy-
tensä. Se on kipeä 

prosessi. Suuret 
luulot itsestämme ja 

hurskaudestamme Ju-
malan edessä karisevat pala 

palalta. Lopulta meidän on todettava 
Paavalin tavoin: ”Tiedänhän, ettei mi-
nussa, nimittäin minun turmeltuneessa 
luonnossani, ole mitään hyvää” (Room. 
7:18). Miksi tämän kokeminen on välttä-
mätöntä? Ilman synnintuntoa armolla ei 
ole meissä tarttumapintaa. Tarranauha 
ilman vastaparia on hyödytön. 

Armon vaikutuksista suurin on, kun 
evankeliumi tulee meille eläväksi ja 
todelliseksi. Jumalan armon ihme Gol-
gatalla herättää kuolleen eloon ja yh-
distää hänet Kristuksen elämään. Silloin 
toteutuu sana: ”Jumala on tehnyt eläviksi 
teidät, jotka olitte kuolleita rikkomusten-
ne ja syntienne tähden” (Ef. 2:1). Tehnyt ne ja syntienne tähden” (Ef. 2:1). Tehnyt ne ja syntienne tähden”
eläviksi – se on elämää elävän Jumalan 
yhteydessä, armon kantamana. 

Armo arjessa
Emme voi kerskata muuttumisestamme 
paremmiksi ihmisiksi. Jotakin on kuiten-

kin muuttunut. Olemme monella tavalla 
erilaisia kuin ennen. Suhtaudumme uu-
della tavalla esimerkiksi kolmiyhteiseen 
Jumalaan, Raamattuun, seurakuntaan, 
lähetykseen ja iankaikkiseen elämään. 

Joudumme usein pettymään itseem-
me. Emme ole sellaisia kuin tahtoisimme 
olla. On hetkiä, jolloin tekisi mieli heittää 
hanskat naulaan, koska meistä ei tule 
synnin voittajia. Ethän unohda, että kris-
tillisyys ei ole joksikin tulemista, vaan 
Kristukseen turvautumista. 

Kaksi ojaa
Elämän tien molemmin puolin on oja. 
Toisella puolella on lain, toisella himon 
oja. Lain ojaan joudumme, jos joka het-
ki tarkkailemme itseämme, onnistu-
misiamme tai hurskauttamme. Himon 
ojaan kaadumme, jos turmeltunut luon-
tomme saa meissä vallan. Niin tai näin: 
kadotamme näkyvistämme Kristuksen 
ja armon todellisuuden. Jos sinulla me-
nee huonosti, olet varmaan ojassa. Jos 
ajat auton ojaan, jonkun täytyy vetää 
se takaisin tielle. Kun putoat ojaan hen-
gellisessä elämässäsi, et itse pääse ylös. 
Kristus nostaa sinut. Hän näyttää sinulle 
uudelleen armonsa runsauden. Saat iloi-
ta hänen täytetystä työstään ja elää siitä. 

Kun Daniel, josta Vanha testamentti 
kertoo, oli nuori, ”hän päätti, ettei saas-
tuttaisi itseään kuninkaan pöydän her-
kuilla ja viineillä” (Dan. 1:8). Vanhassa kuilla ja viineillä” (Dan. 1:8). Vanhassa kuilla ja viineillä”
käännöksessä sanotaan, että hän ”päät-
ti lujasti”. Tähän päätökseen oli omat 
syynsä. On mielenkiintoista huomata, 
että vanhana miehenä Daniel rukoili: 
”Me tuomme sinulle nöyrät pyyntömme, 
emme omaan vanhurskauteemme, vaan 
sinun suureen armoosi luottaen” (9:18). sinun suureen armoosi luottaen” (9:18). sinun suureen armoosi luottaen”
On hyvä nuorena tehdä lujia päätöksiä, 
mutta Jumala hoitaa meitä matkan var-
rella niin, ettemme enää luota niihin, 
vaan yksin hänen suureen armoonsa.  

Liisi Jokiranta
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OPKOn legendaarinen perheleiri kokosi juhlavuonna osallistujia OPKOn legendaarinen perheleiri kokosi juhlavuonna osallistujia 
ennätysmäärän. Leiriläiset kehuivat ilmapiiriä aidoksi ja 
innostavaksi.

Vuorovaikutus kukkimaan avioliittoleirillä

Karkun evankelisella opistolla järjestettiin 
perinteinen avioliittoleiri kesä-heinäkuun 
vaihteessa. OPKO oli tänä kesänä toista ker-
taa mukana järjestämässä leiriä yhdessä 
Varsinais-Suomen Kansanlähetyksen kanssa. 
Leirille osallistui 19 paria ja 40 lasta.

Avioliittoleirille osallistunut Markku Laak-
sonen, 37, hymyili leirin toiseksi viimeisenä 
päivänä kuin Naantalin aurinko.

- Aina sanotaan, että kaikilla pareilla on 
haasteita. Ei sitä kuitenkaan usko, että muilla 
voisi olla samanlaisia typeriä ongelmia kuin 
meillä on. Avioliittoleirillä kuulee, että kyl-
lä niitä on kaikilla! kolmen lapsen isä kuvaili 
löytöjään.

Avioliittoleiri oli Laaksosen ja hänen Katja-
vaimonsa kolmas. Leirin vakioaiheet ‒ tunteet, 
tarpeet, puolisoiden erilaisuus, henkilöhisto-
rian vaikutus parisuhteeseen ja seksuaalisuus 

Markku ja Katja Laaksonen nauttivat avioliitto-
leirillä toistensa lisäksi kauniista ympäristöstä, 
herkullisista ruuista ja hyvästä lastenhoidosta.

”Kun lapset viihtyvät, myös aikuiset viihtyvät”, leiriläinen 
Anna-Maija Niiranen kiitteli kesäleirin lastenohjelmaa. 

Lapset esittivät Jetro Perhon laulun Vapaampi kuin taivaanlintu.

‒ käsiteltiin tällä kertaa vuorovaikutuksen nä‒ käsiteltiin tällä kertaa vuorovaikutuksen nä-
kökulmasta.

Leirin pääkouluttajat, pari- ja seksuaalite-Leirin pääkouluttajat, pari- ja seksuaalite-
rapeutti Helka Silventoinen ja työyhteisö ja työyhteisö-
valmentaja Markku Silventoinen haastoivat 
osallistujia puhumaan niin, että puoliso haluaa 
kuunnella, ja kuuntelemaan niin, että puoliso 
haluaa puhua.

Katja ja Markku Laaksonen löysivät ryh-
mätyöskentelyssä uusia sanoja tunteilleen ja 
tarpeilleen.

- Puhuessa oppii tuntemaan itseään, ja pa-
riskuntana oleminen toisten kanssa vahvistaa 
meidän pari-identiteettiämme, Markku Laak-
sonen kertoi.

- Suosittelemme kaikille aviopareille! Au-
rasta kotoisin olevat Laaksoset mainostavat.

Osallistu OPKOn juhlavuoden keräykseen!  
Keräystili: FI26 8318 6710 0053 04, Viite: 5050, LuPatPatP IedOt S. 19.

Valkealan kristillisellä kansanopistolla 
järjestetty suosittu perheleiri kokosi Vjärjestetty suosittu perheleiri kokosi V

väkeä OPKOn 50-vuotisjuhlavuonna en-
nätysmäiset 200 henkeä. 

Lauantain pääjuhlaan oli kutsuttu 
muun muassa europarlamentaarikko 
Hannu takkulatakkulat , joka puhui herätyksestä 
Euroopassa. Helsinkiläinen toimitusjohta-
ja Markku Moilanen juonsi juhlaseurat. 
Toukokuussa perustetun OPKOn ystävät 
-yhdistyksen puheenjohtaja Risto Oino-
nen esitteli senioreiden hankkeita OPKOn 
hyväksi.

Leirikonkari Riitta-Liisa arvela piti 
erityisesti rovasti Olavi Peltolan raamat-
tuopetuksesta ”Uskon hullut”. 

- Jos ateisti on oikeassa, lopussa hän 
maatuu ja kristitty maatuu. Jos kristitty on 

oikeassa, hän pääsee taivaaseen, mutta oikeassa, hän pääsee taivaaseen, mutta 
ateisti joutuu kadotukseen. Jos uskot, et ateisti joutuu kadotukseen. Jos uskot, et 
voi hävitä mitään, mutta voit voittaa kaivoi hävitä mitään, mutta voit voittaa kai-
ken, Arvela kertasi Peltolan sanomaa. ken, Arvela kertasi Peltolan sanomaa. 

anna-Maija ja Jarkko Niirasen ke-
säkalenterissa OPKOn perheleiri on aina 
ensimmäinen merkintä.

- Leiri on perheen kesän kohokohta! 
Anna-Maija Niiranen kertoo.

- Parhaimpia juttuja ovat kohtaamiset 
ja keskustelut kahvipöydässä ja ruokajo-
noissa, joissa saa kokea yhteyttä.  Lisäksi 
perheenäidille on tärkeää, että saa tulla 
valmiiseen pöytään, Niiranen kiittää.

Leirin isäntä ja emäntä elina ja Pekka 
Salmi laulattivat runsaasti lauluja viiden-
nen herätysliikkeen uudesta laulukirjasta 
Viisikielisestä.

Puhuessaan oppii 
tuntemaan itseään.

Kuvat: Ilkka Kontturi
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International Fellowship of Evangelical Students (IFES) järjes-
tää joka neljäs vuosi maailmankonferenssin, joka kokoaa yhteen 
opiskelijoita ja opiskelijatyöntekijöitä ympäri maailmaa. Seuraava 
World Assembly pidetään 22.-30.7.2015 Meksikossa.

Ohjelmassa on muun muassa raamattutunteja, yhteisen näyn 
ja periaatteiden työstämistä sekä aikaa tutustua uusiin ystäviin eri 
maista, verkostoitua ja rakentua yhteisestä uskosta. Yleiskokous 
valitsee myös IFESin hallituksen uudelle nelivuotiskaudelle.

Opiskelijoille on varsinaisen kokousohjelman lisäksi ennakko-
konferenssi 20.7. alkaen.

Sinulla on mahdollisuus hakea OPKOn opiskelijaedustajaksi 
konferenssiin! Opiskelijaedustajalta odotamme seuraavaa:
- olet OPKOn jäsen
- haluat rakentaa Jumalan valtakunnan työtä OPKOn kautta
- ymmärrät ja puhut sujuvasti joko englantia, ranskaa tai espan-
jaa
- sitoudut jakamaan oppimaasi OPKOssa 
- sitoudut matkan varainhankintaan. OPKO tukee osan hinnasta, 
joka on noin 2000 euroa (konferenssimaksu täysylläpidolla $890 
= n. 700€ + lennot 1200-1300 €). Sinulla on mahdollisuus hakea 
matka-avustustasi mm. omasta kotiseurakunnastasi. 

Hae 15.11. mennessä (englanniksi) osoitteessa opko.fi/wa2015. 
Sivuilta voit myös lukea artikkelin edellisestä maailmankokouk-
sesta 2011 Puolassa.

Lisätietoja: ifesworld.org/worldassembly

IFESin maailmankonferenssi 
Meksikossa 2015

Oulun ja Kajaanin OPKOjen opiskelija-
työntekijänä on aloittanut tomi Kohotomi Kohot . 
Hän toimi viime lukuvuoden Helsingin 
OPKOn osa-aikaisena työntekijänä ja on 
pientä vaille valmis teologian maisteri.

Markus Korri ja Linus Stråhlman ovat 
lopettaneet työnsä Veritas Forum Fin-
landin koordinaattoreina. Ruotsinkieli-
sen työn uudeksi koordinaattoriksi on 
valittu Niklas Wallis. Wallis on aiemmin 
toiminut OPKOn ruotsinkielisen paikal-
lisyhdistyksen Åbo Studentmissionin 
työntekijänä. Lehden mennessä painoon 
ei suomenkielisen Veritas-työn koordi-
naattoria ole vielä vahvistettu. 

Enä-Sepän uutena tuntitoimisena keittä-
jänä on aloittanut ulla Hänninen.

Otto Lindedahl suorittaa siviilipalvelus-
ta OPKOn ruotsinkielisessä työssä maa-
liskuulle asti.

Koululaistyössä aloittaa anna Finskas
avustavana työntekijänä Lahden nuo-
risotyössä ja Julianna Rantanen on 
syyskuusta maaliskuuhun työkokeilus-
sa.  Molemmat suorittivat viime vuonna 
Missionaalisen Koululaistiimilinjan.

Työntekijäuutisia

Trans4mission kutsuu seikkailuun 

Nuorten aikuisten lähetyskonferenssi Trans4mission järjestetään tänä vuon-
na Tampereella 10.-12.10. Tapahtuman tarkoitus on inspiroida elämään 
lähellä Jeesusta ja ”olemaan se muutos, jonka haluat nähdä maailmassa”. 
Pääpuhujina ovat Rich atkinson Englannista ja ”John Brown” Lähi-idästä.

Innostavan opetuksen lisäksi tapahtumassa jalkaudutaan yhdessä käy-
tännön toimintaan Tampereen kaduille. Kanavissa pureudutaan erityis-
aiheisiin, kuten juutalaistyöhön, urheiluevankeliointiin, ihmiskauppaan, 
mediatyöhön ja muslimien kohtaamiseen. Ohjelmaan sisältyy myös pien-
ryhmäkeskusteluja sekä aikaa tutustua lähetysjärjestöjen työhön basaarissa 
ja keskustella lähetystyöntekijöiden ja mentorien kanssa.

tältä näytti trans4missionissa 2012. Kuva: Jari Sippola. 

Koululaistiimilinja jälleen 2015

>> Ilmoittaudu tapahtumaan: www.t4m.fi

tomi          Otto             

Niklas          anna             

ulla          Julianna             

Missionaalista Koululaistiimilinjaa ei tänä vuonna järjestetä, 
koska linjalle ei tullut tarpeeksi hakemuksia. Linja on tarkoitus 
järjestää jatkossa normaalisti vuosittain Perheniemen opistolla, 
seuraavan kerran syyskuussa 2015 alkaen.
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Kuvat: Ilkka Kontturi

Ora&Labora 17.-19.10.14 Rukous- ja talkootapahtuma Enä-Sepässä. Tule mukaan viettämään mukavaa aikaa yhdessä! Lue lisää: opko.fi. 
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”Näin unta elämästä” (2014) on dokumenttielokuva surullisesta 
ja vaikeasta aiheesta, eli itsemurhasta. Tämän aiheen varjossa on 
kuitenkin myös toivon pilkahduksia. Yhteiskunnallisesti doku-
mentti pyrkii avaamaan tätä Suomessa usein vaiettua aihetta ja 
toisaalta tarjoamaan konkreettista apua.

Dokumentti antaa katsojalle kuulijan etuoikeutetun ja raas-
tavan roolin. Aihetta käsitellään pelkistettyjen haastattelujen 
kautta. On vain itsemurhan koskettama ja hänen tarinansa. Pa-
koon ei pääse, en haluaisi kuulla mitään näin surullista, mutta 
syvä henkilökohtaisuus ja intensiteetti pakottavat kuuntelemaan. 
Haastattelut rikkoo ajoittainen mustavalkoinen animaatio, joka 
muistuttaa masentuneen mielenmaisemasta.

Dokumentti valottaa itsemurhan taustalla olevia syitä ja eri-
tyisesti sen yhteyttä masennukseen. Masennuksesta kärsivät ko-
kevat joskus heikkoutta menestystä ja selviytymistä ihannoivan 
kulttuurin keskellä. Masennuksessa ei kuitenkaan ole kyse epä-
onnistumisesta. Samoin itsemurha on surullinen, ei häpeällinen 
asia.

”Näin unta elämästä” on myös tarina toivosta. Toivosta itse-
murhan tehneiden läheisille: se ei ollut sinun syytäsi. Toivosta 
vakavan masennuksen alla kärsiville: toivoa on. Molemmissa ta-
pauksissa apua ja tukea on konkreettisesti saatavilla. 

Henkensä ottaneiden toivon ja omankin toivoni näen Aulikin, 
Aleksin äidin, sanoissa: ”Jeesus Kristus sanoo viimeisen sanan täs-
säkin asiassa.”

Tomi Koho
www.nainuntaelamasta.fi

Tummien vesien halki

Dokumentti esitetään YLE TV1:llä la 13.9. klo 13.30. Do-
kumentti löytyy esittämisen jälkeen myös Ylen Areenasta: 
areena.yle.fi.

Hyvällä ja pahalla on taipumus kertautua ympäris-
tössänsä. OPKOssa haluamme rakentaa yhteisöä, 
jossa välittäminen ja sen seurauksena tuleva hyvä 
voisi kukoistaa ja jatkaa voittokulkuaan. Jokainen 
ihminen, riippumatta asemasta ja iästä, kaipaa ko-
kemusta välittämisestä ja ymmärretyksi tulemises-
ta. Omalla toiminnallamme voimme olla tukemas-
sa toista hänen syvässä tarpeessansa.  Haluamme 
luoda kulttuuria, jossa välittämisen näyttäminen on 
luonnollista. Haluamme, että erilaiset mielipiteet ja 
erilaisuus eivät ole esteenä toisista välittämiselle. 

Jeesus, opeta meitä välittämään toisistamme. 

OPKOn toiminnalliset arvot

Tällä sivulla käsitellään OPKOn toiminnallisia arvo-
ja, joista ensimmäisenä on vuorossa Välittäminen. 

OPKOn toiminnan perustana ovat teologiset ar-
vomme ja sääntömme. Niiden lisäksi toimintaam-
me määrittelevät myös yhdessä valitut toimin-
nalliset arvot. Nämä liittyvät läheisesti siihen 
kulttuuriin, tahtotilaan ja ilmapiiriin, jota tahdom-
me edistää OPKOssa. Ne kuvaavat järjestöllemme 
tyypillistä tapaa toimia – tai sitä, minkä tahdomme 
olevan meille tyypillistä.

Välittäminen
Sitoudumme puhumaan hyvää toisistamme.•
Huomioimme toisemme arjessa ja etenkin elä-•
män käännekohdissa.
Osoitamme arvostavamme ihmistä enemmän •
kuin työtä ja tehtäviä.
Panostamme ihmisen kohtaamiseen ja välittämi-•
seen.
Rakennamme yhteisöä, jossa on hyvä työsken-•
nellä, olla mukana ja josta on myös helppo läh-
teä.
Tuemme ihmisen kokonaisvaltaista kasvua.•

Opintomatka Intiaan

OPKO järjestää opintomatkan Intiaan 27.12.2014-10.1.2015. Ohjel-
massa on muun muassa tutustumista opiskelijatyöhön sekä konferens-
seja Chennaissa ja Andhra Pradeshin osavaltiossa. Ilmoittaudu mu-
kaan 30.10. mennessä! Tarkemmat tiedot myöhemmin: opko.fi/aktiot. 
Tiedustelut: jussi.miettinen@opko.fi. 

Ku
va

: S
xc

/P
rz

em
ys

la
w

 S
zc

ze
pa

ns
ki



13Arkki 3/2014

Toukokuussa perustettu OPKOn ystävät ry on saanut innostuneen vastaanoton. Hyvin 
monet OPKOn työssä aiemmin mukana olleet ovat ilmaisseet halunsa ja tukea yhdistyk-
sen kautta OPKOn työtä.

- Haluamme luoda vahvan valtakunnallisen tukiorganisaation OPKOlle ja sen työnteki-
jöille toteuttaa heidän alkuperäistä näkyään viedä evankeliumi opiskelijoiden ja koululais-
ten keskuuteen. On harmi, että niin monet opiskeluaikana innokkaasti mukana olleet ovat 
tippuneet pois toiminnasta. Nyt on oikea aika tarjota heille mahdollisuus osallistua toi-
mintaan opiskelijoiden puolesta, kertoo OPKOn ystävien puheenjohtaja Risto Oinonen. 

OPKOn yStävät ry:lle innOStunut vAStAAnOttO

”Halusin liittyä OPKOn ystävien jäseneksi ja lupauduin mukaan yhdistyksen hallituk-
seen, koska haluan olla mukana tukemassa OPKOa ja myös houkutella ikätovereita-
ni osallistumaan talkoisiin rukouksin ja kymmenyksin. Uskon, että moni koululaisena 
tai opiskelijana OPKOn toiminnassa mukana ollut voisi olla halukas tukemaan OP-
KOn työtä, mutta jostakin syystä yhteys on vain katkennut.

Itse olen opiskeluaikani jälkeen kuulunut koululaistyön kannatusrenkaaseen, sil-
lä sieltä oma opkolaisuuteni varsinaisesti alkoi. Lisäksi olen ollut perheeni kanssa 
mukana kesäleireillä, myös suunnittelemassa ja järjestelemässä niitä. Leiristä onkin 
muodostunut koko perheellemme kesän odotettu kohokohta. Tänä kesänä pidin 
leirillä espressokahvilaa, jonka tuotot menivät OPKOn ystävien kautta OPKOlle: ai-
kuiset saivat maistella vähän tavallista erikoisempia kahveja ja lapset vähän tavallista 
erikoisempaa kaakaota.”

Jarkko Niiranen, Helsinki

erikoiskahveja opiskelijoiden hyväksi

”Olen erittäin iloinen siitä, että OPKOn ystävät -yhdistys on perustettu. 
Olen vanhana ylioppilaslähetysläisenä kiitollinen siitä opetuksesta, joka 
on antanut pohjaa elämälleni ja teologialleni. Sieltä löysin puolison ja 
monia merkittäviä ystäviä sekä sain käytännön kokemusta hallintoon ja 
toimintaan Jumalan valtakunnan työsaralla.

Olen ajatellut ruveta OPKOn säännölliseksi tukijaksi, mikä on vuo-
sien varrella ”unohtunut”. Ehkä kiitollisuutta pitää osoittaa käytännös-
säkin. Haluan myös osaltani olla rakentamassa sukupolvien keskinäistä 
yhteyttä.”

Liisi Jokiranta, Helsinki

Hyvä kiertämään

-  jäseneksi voivat liittyä kaikki 30 vuotta täyt-
täneet tai opiskelunsa jo päättäneet henkilöt
-  jäsenet voivat tukea OPKOn työtä erilaisin 
palvelutehtävin, taloudellisesti ja rukouksin
-  tavoitteenamme on vahvistaa OPKOn teke-
mää työtä opiskelijoiden ja koululaisten kes-
kuudessa 
-  ystävät eivät järjestä päällekkäistä toimintaa 
OPKOn kanssa
-  ystävät eivät kerää rahaa itselleen vaan OP-
KOn toimintaan
-  liittymällä jäseneksi OPKOn ystäviin saat in-
formaatiota ystävien toiminnasta
-  jäseneksi ilmoittautumisohjeet löydät OP-
KOn kotisivuilta: opko.fi/ystavat

tietoa OPKOn ystävistä
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Helsingin Sanomat julkaisi elo-
kuussa kolumnin1, jossa ei li-
putettu kristinuskon puolesta. 

Kirjoittajan mukaan kristityillä on pikku-
mainen ja julma Jumala, joka uhkailee ja 
kostaa, antaa taakkoja, joita ihmiset ei-
vät pysty kantamaan, ja lopuksi heittää 
helvettiin.

Vaikka suurin osa suomalaisista on 
varmaan rippikoulunsa käynyt ja kuullut 
opetusta Jumalan armosta, kolumnin kir-
joittaja on tuskin ainoa, jonka mielikuva 
Jumalasta on kasvanut armottomaksi. 

 Sain tänä kesänä olla mukana akti-
ossa, jossa yritettiin kertoa evankeliumi 
kansainvälisille opiskelijoille. Kohdateskansainvälisille opiskelijoille. Kohdates--
sani eri uskontokuntiin kuuluvia ja us-
konnosta piittaamattomia ihmisiä huo-
masin itsekin miettineeni, eikö Jumala 
olisi voinut keksiä helpomman tien 

taivaaseen jataivaaseen jat  voiko Hän todella tuo-
mita epäuskoiset kadotukseen. Pienenä 
ja syntisenä ihmisenä on välillä niin vai-
keaa ymmärtää, millainen Jumala on. 

asiat saavat kuitenkin aivan toisen-
laisen näkökulman, jos koetamme kat-
soa niitä Jumalan perspektiivistä. Me 
käännyimme pois Hänen luotaan ja va-
litsimme pahuuden, mutta Hän – joka on 
Pyhä ja jossa ei ole pisaraakaan pahuut-
ta – luopui omastaan, otti orjan muodon 
ja kärsi meidän rangaistuksemme, ettei 
Hänen ikinä tarvitsisi hylätä meitä mei-
dän syntimme tähden. Tällainen Jumala, 
joka antaa kaikkensa pelastaakseen mei-
dät, kuulostaa joltain aivan muulta kuin 
pikkumaiselta ja julmalta. 

Se, joka näkee ja uskoo Jeesuksen 
teon ristillä, näkee ja uskoo Jumalan ylit-
sevuotavan rakkauden jokaista kohtaan. sevuotavan rakkauden jokaista kohtaan. 
Psalmi 145 sanoo: ”Anteeksiantava ja 
laupias on Herra, hän on 
kärsivällinen, suuri on 
hänen hyvyytensä. 
Herra on hyvä 
kaikille, hän ar-kaikille, hän ar-kaikille, hän ar
mahtaa kaikkia 
luotujaan.” 

Kuten aiemmin sanoin, moni ihmi-
nen ei tunne tätä Raamatun Jumalaa. 
Ja evankeliumin kertominen, niin ihana 
sanoma kuin se onkin, ei usein tunnu 
helpolta. Sitä meidät on kuitenkin omal-
la paikallamme kutsuttu tekemään. Ei 
kuitenkaan lain alla vaan armahdettuina 
ihmisinä, jotka tarvitsevat Jumalan an-
teeksiantoa ja apua joka päivä. 

Rukoillaan, että mekin saisimme 
palata armon äärelle päivittäin ja oppia 
ymmärtämään yhä enemmän Jumalan 
rakkautta meitä kohtaan. Rukoillaan, 
että peloistamme ja vajavuuksistamme 
huolimatta Hän käyttäisi meitä evanke-
liumin levittämisessä. Rukoillaan, että liumin levittämisessä. Rukoillaan, että 
Hesarin kolumnin kirjoittaja ja hänen 

kanssaan samalla tavalla ajattelevat 
saisivat kohdata rakastavan ja 

armollisen Jumalan. 
Vilhelmiina Väyrynen

Oulun OPKO

1. Yrjö Rautio: Kristittyjen 
Jumala on pikkumainen 
ja julma. HS verkkosivut 

22.8.2014.



OPKOn ystävyyskohteita ovat 
Jordanian, Burkina Fason, Intian 
ja Kaukasian IFeSin sisarjärjestöt.

COLOMBIA 

SLOVAKIA

Kansainvälistä

K esän alussa meitä oli pieni mutta 
innokas ryhmä lähdössä aktioon 
Jordaniaan. Matkan onnistumi-

nen oli kaukana itsestäänselvyydestä, ja 
itse olin välillä jo lähestulkoon luovut-
tamassa koko lähdön suhteen. Onneksi 
Herra ei luovuttanut, ja kuin ihmeen 
kaupalla kaikki matkaa estäneet seikat 
saatiin raivattua tieltä. 

Kesäkuun 10. päivä aamulla läh-
dimme sitten matkaan. Ensimmäinen 
päivä meni lähinnä lentokoneissa istus-
kellessa. Perille Ammaniin päästyäm-
me suuntasimme ensin yöksi erääseen 
majataloon, josta lähdimme seuraavana 
päivänä kohti matkamme tärkeintä pää-päivänä kohti matkamme tärkeintä pää-
määrää, Gilead-vuorella pidettävää opis-
kelijaleiriä.

Ennen leirin alkua tunnelma oli jän-
nittynyt. Mitä olikaan luvassa? Auto-
matka leiripaikalle taittui pääosin hiljai-
suudessa, jonka rikkoi välillä Jordanian 
liikenteessä tiuhaan käytetyn äänitorven 

korviasärkevä melu. Jännitys laukesi kui-
tenkin saman tien, kun astuimme ulos 
autosta. Meidät otettiin iloisesti ja avo-
sylin vastaan, ja pääsimme oitis tutustu-
maan paikallisiin nuoriin aikuisiin.

Itse leirillä saimme kohdata monen-
laisia tilanteita ja ihmisiä. Saimme lau-
laa ja ylistää, saimme rukoilla yksin ja 
yhdessä, toistemme puolesta. Saimme 
kohdata toisiamme, ystävystyä, kohdata 
Jumalaa, nauraa, itkeä, kuunnella, puhua, 
ihailla maisemia, oppia... Lista voisi jat-
kua äärettömyyksiin ja sen yli. 

Iltaisin järjestettiin auringon laskies-
sa hetki, jota kutsuttiinkin nimellä ”Sun-
set”, auringonlasku. Sen aikana yleensä set”, auringonlasku. Sen aikana yleensä 
laulettiin ja kuultiin puheenvuoroja. 
Mekin saimme pitää leirin aikana todis-
tuspuheenvuorot, joista kaksi pidettiin 
viimeisessä Sunsetissä. Yksi mieleen-
painuvimmista hetkistä olikin juuri tuon 
viimeisen Sunsetin aikana, kun illan jo 
hämärryttyä pyydettiin nuoria aikuisia, 

jotka ovat tulleet leirin aikana uskoon tai 
kokeneet muuten Jumalan koskettaneen 
heitä, tulemaan jakamaan kokemuksiaan 
eteen. Ensin meni yksi, sitten toinen. Kol-
mas. Neljäs. Lopetimme laskemisen noin 
kolmannentoista kohdalla. Jo tämä pieni 
hetki kuvaa hyvin Herran läsnäoloa lei-
rillä. Se oli upeaa.

Leirin jälkeen kiertelimme vielä tu-
risteina muun muassa Jeesuksen kaste-
paikalla ja kävimme myös Nebo-vuorella 
ihailemassa samaa maisemaa, jonka 
Mooses aikanaan näki katsellessaan lu-
vattua maata. Tuntui mahtavalta käydä 
itse paikoissa, joista oli aikaisemmin lu-
kenut Raamatusta. kenut Raamatusta. 

Ryhmämme lähti paikalta yhtä mah-
tavaa ja opettavaistakin kokemusta sekä 
lukuisia uusia ystäviä rikkaampana. Ei 
voi muuta todeta, kuin että oli hienoa 
saada olla osana sitä kaikkea.
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Osa aktiolaisista poseeraamassa, Jenna-
Maria keskellä. 

Jenna-Maria Heinonen, 
Lahden OPKO

Luovaa ajanviettoa leirillä. 
Kuva: Kimmo Koivunen.
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Koululaistyö

K esän Ruttureppu-leiri kokosi 
Enä-Seppään ja leiritelttaan sa-
tapäisen, täynnä elämää olevan 

perheen. Mukana oli todellisia konkarei-
ta, joilla oli takanaan reilusti yli kymme-
nen leiriä, ja aivan uusia perheenjäseniä, 
jotka pääsivät ensimmäistä kertaa mais-
telemaan Ruttis-tunnelmia.

Leirillä oli paljon perinteistä ohjelmaa, 
kuten leiriteltassa aamupäivällä pidetyt 
Raamattu-sessiot, joissa kuljettiin täl-
lä kertaa Johanneksen kanssa. Yhdessä 
koko leirin voimin luimme joka aamu 
yhden luvun Johanneksen evankeliumis-

ta (luvut 10-13). Tutkimme mm. mitä 
Jeesus opettaa siellä hyvästä paimenesta 
ja tämän paimenen äänen kuulemisesta 
kaikkien muiden maailman äänien kes-
kellä, toisten palvelemisesta sekä Hänen 
vallastaan ja voimastaan kuolemankin 
yli.

Kaikki leiriläiset saivat mahdollisuu-
den myös jakaa omia löytöjään  Johan-
neksen aarrearkusta. Saimme kokea, 
miten Jumala todella rakensi yhteistä 
perhettämme sen kautta, mitä eri ihmi-
set, nuoremmat ja vanhemmat, itse löy-
sivät Sanasta.

Otimme leirillä myös rohkeasti tun-
tumaa Daavid-nimisen hyvän paimenen 
elämään, josta leirin aikana kehkeytyi 
komea seppelepäinen ja Jumalan mie-
len mukainen kuningas. Leiriseikkailun 
tiimellyksessä Daavid onnistui voitta-
maan ”hurjanmahtavanpelottavan” kiu-
sankappaleen Goljatin ja piilottelemaan 
kuningas Saulin vihalta ja sotilailta, kun-
nes koitti Jumalan aika ja Jumala teki 
Daavidista ylistävän kunkun koko leirin 
edessä.

Kurkistimme myös Daavidin sisim-
pään ja löysimme soturin, jonka sydä-

Leiriteltan tunnelmia 
iltaohjelman aikaan

Ruttis eLi RuttuReppu-LeiRi? 
OpKOn toiminnallinen raamattu- ja seikkailuleiri  •	
9–14-vuotiaille tytöille ja pojille
lisätiedot:	www.ruttureppu.fi	•	



men kaikkein suurin toive ja palava halu 
oli elää lähellä Jumalaa ja katsella Juma-
lan kasvoja. ”Yhtä minä pyydän Herral-
ta, yhtä ainoaa minä toivon: että saisin 
asua Herran temppelissä kaikki elämäni 
päivät! Saisin katsella Herran ihanuutta 
hänen pyhäkössään ja odottaa, että hän 
vastaa minulle.” Ps 27:4

enä-Sepän ilmestysmaja
Leiri alkoi ja päättyi Daavidin ilmestys-
majalle, joka oli rakennettu perimätie-
don mukaiselle paikalle, Enä-Sepän nuo-
tiopaikan läheisyyteen. Ilmestysmajalla 
paloi koko leirin ajan tuli muistuttaen 
meitä Jumalan kirkkaudesta ja pyhyy-
destä ja siitä, miten voimme rukouksin 
olla jatkuvasti yhteydessä häneen.

Leirin lopuksi puhalsimme tulen kynt-
tilästä yhdessä koko porukan voimin, 
toinen toistemme sydämiin ja lauloim-
me: ”Jos nyt Jeesus uskon liekin sytyttä-
nyt sinuun on, Häntä seuraa, tie minne 
viekin. Et ole yksin, et turvaton. Herran 
liekin anna palaa! Anna kasvaa rakkau-
den, kunnes tuli valtaa alaa, ja valo saa-
puu luo jokaisen.”

viestikapula Michardille
Ruttiksella päättyi myös eräs aikakausi, 

kun kolme vuotta Ruttiksilla seikkail-
lut supersankari Richard-Hero ja hänen 
muutamia leirejä sitten löytynyt, kadok-
sissa ollut kaksoisveljensä Hechard-Hero 
ilmoittivat jäävänsä eläkkeelle supersan-
karin hommista. Veljesten kasvoilta näki 
selvästi, miten maailman pelastaminen ja 
oman elämänsä sankaruus oli ottanut ko-
ville. Kunniakkaasti he kuitenkin antoivat 
viestikapulan uudelle sukupolvelle, kun 
heidän veljenpoikansa Michard-Hero sai 
pukea Richardin ristitunnuspaidan pääl-
leen ja jatkaa esi-isiensä viitoittamalla 
tiellä kohti uusia seikkailuja.

Tunnetut supersankarit muistetaan 
mm. näistä lausahduksista ja opetuksis-
ta: ”Tuoksutaan hyvältä”,  ”Jos ne ei ta-
juu niin kerrotaan niille”, ”Pitää uskaltaa 
vaan olla oma ittensä ja turvaa Jeesuk-
seen…”

Kesän Ruttis-leiri päättyi haikeissa 
tunnelmissa, mutta jo tulevia seikkailuja 
odottaen, Jumalan lupaukseen uskoen: 
”Katso: minä luon uutta. Nyt se puhkeaa 
esiin – ettekö huomaa?” (Jes. 43:19)

Olli Lehmonen

profeetta samuel palkitsemassa 
Daavidin uskollisia joukkoja pe-
rinteisillä raamatullisilla herkuilla: 
Missä X -karkeilla.

Richard ja Hechard-Hero jäivät eläkkeelle ja 
antoivat siunauksensa ja tehtävänsä kunniakkaan 

supersankarisuvun vesalle, Michard-Herolle. 
tässä profeetta samuel on 

juuri kruunaamassa isoa D:tä 
Juudan kuninkaaksi.

pööö!!! sanoo lakanan sisällä 
oleva ruttislainen.

Syksyn toimintaa

uusi taimi – nuoriso- ja varhaisnuorisoleiri 
enä-Sepässä 7.–9.11.2014
Tutkimusretki Jumalan valtakuntaan 
– ”Katso minä luon uutta!”
Ilmoittautuminen 27.10.2014 mennessä:  
www.ruttureppu.fi

10.–11.10. Nuorten viikonloppu OPKOn 
palvelukeskuksella + 11.10. varhaisnuorten 
Action-päivä

28.–29.11. Nuorten viikonloppu OPKOn 
palvelukeskuksella + 29.11. varhaisnuorten 
Action-päivä

Lisätiedot: ruttureppu@opko.fi
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esittele itsesi yhdellä lauseella.
Olen salskea oululainen herrasmies.

Miten löysit tiesi OPKOon  
opiskeluaikanasi?
Minut johdatti OPKOn toimintaan alunpe-
rin lupaus pizzasta, uteliaisuus ja tarve löytää toisia kristittyjä. 
Tämä tapahtui muistaakseni Herran vuonna 2009 aloittaessani 
teologian opinnot Helsingissä. 

Mitä toiminta antoi sinulle?
Toiminta antoi eri aikoina vähän erilaisia juttuja. Aluksi sain 
enemmissä määrin eväitä evankeliumiin juurtumisesta. Tä-
män jälkeen ystäviä ja iloa, ja myöhemmin opin paljon vas-
tuunkantamisesta. Summaten OPKOn toiminta antoi lähtö-
kohdat siihen, miten kristityn elämää oikein ajetaan.

Millaisia muistoja sinulle jäi OPKOn  
toiminnasta opiskeluajaltasi?
Voin mainita muutaman teeman, joista itselläni on monia hyviä 
muistoja: leirit, pulkanlasku, opiskelijailtojen jatkot, lau-
tapelit, keskiyön jälkeiset keskustelut, massiiviset 
”tee-se-itse”-pizzakuljetukset pizzailtaa varten, 
pizza, leffaillat, karaoke, kokoukset, boksiak-
tiot, Jippii-laulu ja Kumbayaa-piiri.

Miksi halusit OPKOon töihin?
Näin itseni kokoisen paikan OPKOssa ja 
haluan siinä palvella. Erityisesti, koska 
OPKOssa näen itsensä ulkopuolelle 

kurottautuvan rakkauden saavan konkreetti-
sen muodon. Tällä tarkoitan OPKOn pyrkivän 
tavoittamaan niitä, joille Kristus ei ennestään tavoittamaan niitä, joille Kristus ei ennestään 
ole niin kovin tuttu. 

Mitä haluat välittää opiskelijoille 
työsi kautta?

Ennen kaikkea toivon työni teke-
vän Kristusta tunnetuksi opiske-
lijoiden maailmassa. Toisaalta 
toivon jokaisen OPKOssa käy-
vän opiskelijan valmistuvan, ei 
vain oppilaitoksestaan, vaan 
kokonaisvaltaiseen elämään 
Jeesuksen seuraajana.

Jos olisit eläin, mikä eläin  
olisit ja miksi?
Mangusti, koska olen kompakti 

ja elän laumassa.
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Olisin mangusti,  
koska olen kompakti 

ja elän laumassa. 



TAloudesTAMMe

Kuva: Sxc / Robert ProksaTalous

Yksi OPKOn toiminnallisista arvois-
ta on juhlistaminen. Juhlimme elä-
mää ja muita Jumalan hyviä lahjoja 

huomaamalla isot ja pienet onnistumiset. 
Tänä vuonna juhlistaminen on näkynyt 
myös konkreettisesti 50-vuotisjuhlina. 

Kuluneet vuodet, kuten tämä vuosi-
kaan, eivät ole taloudellisesti olleet voit-
tosaatossa kulkemista. Toisinaan voimme 
juhlia isoja testamentteja tai lahjoituksia, 
mutta ennen kaikkea sitä, että joka aamu 
saa nähdä, miten jotkut ovat muistaneet 
meitä myös taloudellisesti. 

Juhlituillakin isoilla lahjoituksilla on 
voitu usein ratkaista askeleita eteenpäin, 
maksaa velkoja tai tehdä hankintoja. 
Kuitenkin arkityö opiskelijoiden ja kou-
lulaisten tavoittamiseksi evankeliumil-
la arjessa ja juhlassa pyörii uskollisten 
kuukausittaisten isojen ja pienien lah-
joitusten varassa. Sen jatkuminen jo 50 
ihmeellistä vuotta on todella juhlimisen 
arvoista. 

Oheisessa kuvassa näkyvät kaikki OP-
KOn tulot ja kulut alkuvuonna. Tulotaso 
on aikaisempien vuosien luokkaa, myös 
avustusten osalta. Maksuaikojen veny-
minen ja normaali tulojen kausivaihtelu 

Koululaistyö:
Varhaisnuorisotyö 2053
Nuorisotyö 2066
Yleinen 2082
Koululaistiimilinja 2273

Opiskelijatyö:
Yleinen 2040
Helsinki 2118
Joensuu 2257
Jyväskylä 2121
Kajaani 2134
Kuopio 2147
Lahti 2228
Oulu 2163
Pieksämäki 2176
Pori 2189
Savonlinna 2192
Tampere 2202
Turku 2215

Yhteiset:
Pääsihteeri 2008
Tukityö 2011
Kansainvälinen työ 2037
Veritas Forum Finland 2095
Enä-Seppä 3269
Arkki-lehti 7579
Svenska verksamheten 9108

viitteet:

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

työmme tukitili on:työmme tukitili on:t

tukiyhteystiedot

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Kou-
lulaislähetys ry:lle 4.2.2013 rahankeräysluvan 2020/2012/4178 
ajalle 1.2.2013-31.12.2014. Luvanvarainen varainhankinta voidaan 
toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat 
käytetään välittömästi kaikille avoimien opiskelija- ja nuortenil-
tojen, yleisöluentojen, pienpiirien, kerhojen ja leirien järjestämis-
een sekä tiedotustoimintaan. Luvanvaraisen varainhankinnan tili 
on FI26 8318 6710 0053 04.

Ja, må han/hon leva ut i hundrade år  
- paljon onnea, ja vuosia, OPKOlle!

on kuitenkin pitänyt rahoitustilanteen 
erittäin tiukkana. Ydintyömme vahvis-
tamiseen kerättävän juhlakeräyksen 
tuottoja on tullut heinäkuun loppuun 
mennessä yhteensä 48 000 €.

Sydämellisesti kiitoksia kaikille ta-
vallaan osallistuville, Herra lahjanne 
siunatkoon!

Ps. Hyvä tapa tukea säännöllisesti on 
E-lasku: www.opko.fi/e-lasku

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

Talous- ja hallintopäällikkö 
Tiina Oinonen
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För mig har sommaren alltid varit starkt för-
knippat med Kronoby. Som en liten pojke från 
Helsingfors var jag oerhört tagen av jordbruk, 

traktorer och ”föus”. Jag kunde sitta dagarna i ända 
med bönderna i traktorer och se dem ploga, så och 
slå gräs. I slutet av sommaren åkte vi alltid ner till 
Helsingfors och jag fick sällan vara med om somma-
rens höjdpunkt ur jordbruksperspektiv: skörden. Jag 
kommer dock ihåg en sensommar då mamma tog 
med mig till Österbotten så jag skulle få se skörden. 
Även om minnesbilderna från mina yngsta år är vaga 

så kan jag minnas fascinationen 
jag kände av att se resultatet av jag kände av att se resultatet av 
vårens och sommarens arbete. vårens och sommarens arbete. 
Att få vara med och skörda frukAtt få vara med och skörda fruk-
terna av arbetet.terna av arbetet.

Ett bibelord som funnits i mina 
tankar under det gångna året tankar under det gångna året 
och som passar in pojkårens och som passar in pojkårens 
intressen har varit Jesus ord ur 
Lukas 10:2 ”Han sade till dem: 
”Skörden är stor, men arbetarna 
är få. Be därför skördens Herre 

att han sänder ut arbetare till sin skörd”.att han sänder ut arbetare till sin skörd”.
När jag i mitt arbete kommer i kontakt med stuNär jag i mitt arbete kommer i kontakt med stu-

deranden på universitet och högskolor så slår Jesus 
ord mig gång på gång: Skörden är stor. Det finns 
mängder av studeranden som knappt har någon 
kunskap om Jesus, men som i sitt hjärta är öppna för 
honom när de ser och hör ett levande vittnesbörd. 
Jesus konstaterande om skörden har möjlighet att 
befria oss från ett missmod där vi lätt kan glida in 
tankar som ”ingen kommer att komma till tro”, ”Gud tankar som ”ingen kommer att komma till tro”, ”Gud 
kommer inte att göra något i vår tid”.

Att höra skördens Herre säga: Skörden är stor er-
bjuder oss hopp och en frimodighet när vi predikar 

evangelium. Vi får gå till arbetet med en förväntan på att 
se Gud redan vara verksam i människors liv. Jesus löfte som 
skördens Herre följs av en uppmaning som också talat till 
mig under den tid jag jobbat i Studentmissionen: ”Be därför 
att skördens Herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.”

Inom Studentmissionen vill vi både gå ut till skörden, 
men särskilt vill vi be om arbetare och ”utrusta de heliga att 
utföra sin tjänst” (Ef 4:12). Under det kommande året vill vi utföra sin tjänst” (Ef 4:12). Under det kommande året vill vi utföra sin tjänst”
särskilt satsa på att uppmuntra och undervisa studeranden i 
att vara trygga i sin identitet som Guds barn och därför vara 
glada arbetare för skörden. När både en förtröstan på att 
Jesus förberett arbetet och en vilja att gå finns hos de kristna, 
då finns det potential att skörda en frukt som består.

Jesus ord leder mig därför gång på gång att reflektera dels 
över vad jag tror om Gud och vad han kallar mig till. Världen 
och fienden vill så gärna skymma den aktiva tro som dröm-
mer och söker att se med trons ögon hur det ser ut när Guds 
vilja sker ”såsom i himmelen, så ock på jorden”. När vi medi-
terar över Jesu ord är det viktigt att ställa frågor som: Tror jag 
verkligen att skörden är stor? Hur ser det ut när Gud hämtar 
in skörden i vår tid? Var kallar Gud mig att vara en arbetare 
för skörden? Vad manar den Helige Ande mig att be för? Vem 
kan jag uppmuntra, inspirera och utrusta? Vad svarar du?

Jesus som skördens Herre, är den som sist och slutligen 
förbereder och hämtar in skörden, och milt sagt är han väl-
digt bra på det han gör. Det otroliga är, att Gud vill bjuda 
med oss i sitt arbete att söka det som är förlorat. Min bön 
och tro är att vi ska få vara ett Gudsfolk i vår tid som glatt 
går till skörden vart Gud än leder och utrustar andra att göra 
detsamma.

Benjamin SandellBenjamin Sandell
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Mitt namn är Oscar Sundman
och är österbottning i själ och 
hjärta. Jag kommer från ett kris-

tet hem och har så länge jag kan minnas 
varit med i olika former av församlings-
verksamhet. År 2006 sade jag mitt per-
sonliga JA till Jesus på Kyrkans Ungdoms 
sommarläger i Pieksämäki. Jag började 
studera akutvård på yrkeshögskolan Ar-
cada hösten 2013 i Helsingfors. Att flytta 
från en by med ca 3000 invånare till en 
stad med ca 600 000 var spännande 
men på samma gång skrämmande. Jag 
kände knappt någon som studerade i 
Helsingfors då jag flyttade. 

Hösten var väldigt tung period i mitt 
liv, hela flytten och allt vad det innebar 
tärde på krafterna. Utanför skolan så 
satt jag mest i min lägenhet. Men, så en 
dag i december kanske 2 veckor före jul-
lovet så ser jag att Helsingfors svenska 
studentmission delar ut glögg nära in-
gången till min skola. En vänlig herre-
man möter min blick när jag skulle pas-

sera och frågar: ”skulle det 
smaka med lite glögg?”. 
Vem tackar väl nej till 
sådant? Vi hinner inte 
byta många ord innan vi 
inser att vi sett varandra 
någonstans. Gissa var? 
Jo, Pieksämäki. HSSM 
ordnade en lillajulfest en 
vecka senare, och jag blev 
bjuden. Tveksamt funderade 
jag om det var något för mig, jag 
kände ju ingen av dem.

Jag ångrar inte en sekund att jag satte 
min fot där den kvällen. Jag fick direkt min fot där den kvällen. Jag fick direkt 
lära känna en kille som jag aldrig träffat 
förut den kvällen. Vi fnissade stort när 
någon på festen frågade: ”hur länge har 
ni riktigt känt varandra?” Svaret var: ”2h 
och 20 min för att vara exakt”. En fan-
tastisk kväll, som samtidigt var startskot-
tet för mitt engagemang i Helsingfors 
Svenska Studentmission. Januari 2014 
blev jag invald i styrelsen för HSSM, vil-

ket jag är väl-
digt stolt och 
tacksam för. 
Dessa män-
niskor som 
jag hittills 
på ganska 
kort tid lärt 

känna inom 
organisationen 

har betytt otro-
ligt mycket för mig. 

Jag har fått växa som 
människa, fått växa i min tro med 

dessa bröder och systrar som stöttat 
mig. Jag har bl.a. fått vara med och plamig. Jag har bl.a. fått vara med och pla-
nera HSSM:s måndagssamlingar. Under 
samlingarna har det lagts stor tyngd på 
fri samvaro, gott tilltugg och roliga lekar 
men också stillsamma undervisnings-
stunder och lovsångs tillfällen.

I februari så for vi iväg med ett gäng 
från HSSM till Sheffield i England för att 
delta i en studentkonferens som St Tho-

His Master’s Noise uppträdde på Gospel-
sitzen. Oscar i vit rosett.
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mas Crookes ordnade. Jag växte minst 2 
cm i tro denna helg. Fick flera bönesvar 
och mycket uppmuntran. Inspirerade 
av konferensen så började vi med en 
bibelläsnings månad. Det gick ut på att 
de som ville fick några verser ur Lukase-
vangeliet och skulle skriva en kommen-
tar om dessa verser. Detta hjälpte mig 
i att bättre hänga med i det jag läser i 
bibeln och det var intressant att jämföra 
ens egna tankar om olika bibelställen 
och dess betydelse med andras.
 
När sommarlovet närmade sig så hade 
vi bestämt en kaffeträff med Benjamin 
Sandell, HSSM:s studentarbe-
tare. Under kaffestunden 
delade vi våra visioner 
om den kommande 
hösten, och mitt i 
allt frågar Benja-
min: ”skulle du 
vara intresserad 
av att resa iväg 
till Jordanien på 
en liten missions-

resa som ordnas av OPKO, den finska si-
dan av Finlands Studentmission?”. Mitt 
spontana svar var JA. Men jag hejdade 
mig samtidigt som jag hävde ur mig det 
ordet. Jag hade inte en så stark ekonomi 
att jag skulle kunna finansiera resan helt 
själv. Men efter några dagar och några 
böner så hade Gud fixat ihop pengar åt 
mig så jag kunde åka iväg. Pro-Lukas 
stiftelsen i Petrus församling, HSSM, 
FSSM och några privatpersoner kunde 
stöda min resa till Jordanien.
 
Resan gick ut på att vara med på ett lä-
ger på ca 120 personer och se bibliskt 

historiska platser i Jordanien. Vi fick 
se ett tiotal personer komma 

till tro på lägret, och den 
fantastiska möjligheten 

att lära känna kristna 
från ett annat land är 
ovärderlig.
 
under det gånga 
skolåret har jag 
växt otroligt mycket, 

allt är tack vare Gud och de människor 
som han har fört till Helsingfors Svenska 
Studentmission. Inför hösten hoppas vi 
på att få nå ut till både nya och gamla 
studerande i Helsingfors. Olika former 
av festligheter kommer att ordnas bl.a. 
grillpartyn och en självständighets bal. 
Vi hoppas på att få starta nya cellgrup-
per som är tänkta att ge möjlighet till 
att stärka såväl enskilda kristna som ge-
menskapen. Grupperna är också en plats 
att prata om tro och liv. Kaffebjudning-
arna i Arcada kommer att fortsätta där vi 
har som mål att sprida glädje och kärlek 
till våra medmänniskor samtidigt som vi 
finns där för sådana som har frågor eller 
bara vill samtala. Vi meddelar också om 
kommande evenemang och samlingar 
som studentmissionen ordnar. 

Jag vet  att mitt missionsfält är Helsingfors 
för några år framåt och att få vara en Jesu 
lärjunge och gå på livets väg med män-
niskor jag älskar är en stor välsignelse.  

Oscar Sundman

Hussam, Oscar, topi och Jenna-Maria i Jordanien.

FSSMs egen stödförening Pro Studentmissionen höll sitt 
första årsmöte i slutet av maj. Föreningens syfte är att 
främja och stöda kristet arbete med inriktning på evang-
elisation och mission bland svenska studerande i Finland 
på olika sätt.

På årsmötet faställdes styrelsens storlek och den första 
styrelsen valdes också. Till ordinarie medlemmar valdes 
Malena ahlskog, Joakim Förars, Lilian Lindén, tom 
Smeds och Henrik Östman. Till suppleanter valdes Lars 
Burman, anna-Liisa Punto och Benjamin Rasmus.

För mera information om hur du kan bli medlem eller 
ge åt den nya föreningen kontakta Lilian Lindén på lilian.
linden@gmail.com. Pro Studentmissionen kommer även 
att finnas på kyrkhelgen i Karleby i september.

Vi ser fram emot att samarbete med organisationen 
och tillsammans utrusta nästa generation av studerande 
att helhjärtat följa Kristus.

Pro Studentmissionen hade 
sitt första årsmöte
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Ref.nr 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 FSSMs kontonummer FI66 8000 0710 2297 93

Polisstyrelsen har 4.2 2013 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insam-
lingstillstånd 2020/2012/4178 för tiden 1.2 2013–31.12 2014. Tillstånd att samla in pengar gäller 
för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av student- och 
skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och 
publikationsverksamhet. 

FINLaNdS eV.LutH. StudeNt-  
OcH SKOLuNgdOMSMISSION RF

tavastvägen 155 a 9, 00560  HeLSINgFORS 
tel (09) 612 9940   |   www.studentmissionen.fi  
studentmissionen@studentmissionen.fi 
e-post fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Benjamin Sandell, ledare för sv verks och studarb HSSM,  
tfn 045 630 0237
carolina Myrskog, studarbetare Åbo, tfn 050 3602978
Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum
toni Wentin, studarb VSM, tfn 040 534 2527
Lavi Öst, studarbetare Jakobstad tfn 040 837 5637
Otto Lindedahl, civiltjänstgörare Helsingfors tfn 040 727 0351

FSSM NYHETER

Josefina Öst kommer att inleda studier inom psykologi i Åbo i höst 
och kommer därför att lämna sin tjänst inom Studentmissionen. Vi 
tackar Josefina för ett gott arbete med att starta upp Jakobstads Stu-
dentmission. Lars-Victor Öst fortsätter på 20% i Jakobstad.

Under föregående studieår tog FSSMs lokalföreningar, Vasa, Åbo och 
Helsingfors sammanlagt in 49 stycken medlemmar. Välkomna med i 
Studentmissionen!

Helsingin OPKO, HSSM, Ristin kilta och Ristiside ordnar tillsammans 
en missions satsning vecka 39 på olika kampus och skolor runtom 
Helsingfors. Under dagarna bjuds det på kaffe på kampus-områden 
och under två kvällar ordnas det diskussions och frågetillfällen på 
House Café i Kaisaniemi. Be för veckan och att många skulle få bli 
berörda av Gud.

International Fellowship of Evangelical Students (IFES) ordnar vart 
fjärde år en världskonferens som förenar kristna studeranden från runt 
omkring i världen. Nästa World assembly planeras för 22.–30.7.2015 
i Mexico. På programmet finns bibelstudier, bearbetande av den ge-
mensamma visionen och principer samt tid och möjlighet att bekanta 
sig med andra studeranden och bli uppbyggd i tron. Generalförsam-
lingen väljer dessutom styrelsen för IFES fyra år framåt. För studeranden 
finns det också möjlighet att delta i en förkonferans fr.o.m. 20.7.

Nu erbjuds du möjligheten att söka platsen som Studentmissio-
nens representant till konferensen! av representanten väntar vi av representanten väntar vi a
följande:

- är medlem i Studentmissionen
- du vill bygga Guds rike genom Studentmissionen
- du pratar och förstår engelska, spanska eller franska
- förbinder dig till att dela det du lärt dig åt andra i Studentmissionen
- förbinder dig till att samla in medel för resan.

Studentmissionen betalar en del av priset vilket är ungefär 2000€ (kon-
ferensavgift helpension kostar kring 700€ + flyg 1200–1300€). Du kan 
ha möjlighet till att söka resestöd bland annat från din hemförsamling.

Lämna in ansökan senast 15.11. (på engelska) på opko.fi/wa2015. 
På websidan kan du också läsa en artikel från förra världskonferensen i 
Polen 2011 (på finska).

För mera information: ifesworld.org/worldassembly

IFES världskonferens i Meksiko 2015

Josefina	
och Lavi.

Josefina tackar för sig

Nya medlemmar

Mission Week



Minkälainen valtakunta Jumalan 
valtakunta on? Minkälainen kuningas 
Jeesus on? Kuka minä olen tässä valta-
kunnassa?  Miksi Jeesus puhui vertauk-
sin eikä suoraan? Miten minä voin elää 
valtakuntaa todeksi Jeesuksen esimerkin 
mukaisesti? 

Jumalan valtakunta voidaan nähdä 
parhaiten Jeesuksen elämässä. Hänen 

julistamansa valtakunta ei ole tästä 
maailmasta. Hän sai elämällään koko 
maailman kuohuksiin. Julistus valta-
kunnasta huipentui nöyryyttävään ja 
häpeälliseen kuolemaan ristillä. Silti hän 
on valtakunnan kuningas. Mistä tässä 
kaikessa on kyse? Tule mukaan selvittä-
mään valtakunnan salaisuutta! 

Suomen OPKOn 2014 opiskelijakonfe-

renssin teemana on Valtakunnan salai-
suus. Saamme tulla yhdessä kuulemaan 
opetusta, paneutumaan Raamatun 
teksteihin, viettämään aikaa yhdessä ja 
rukoilemaan, että meistä tulisi Jeesuksen 
seuraajia yhä syvemmin.

Leiri alkaa torstaina klo 17.30 ja loppuu 
sunnuntaina klo 16.

Opiskelijakonferenssi
Enä-Sepässä 30.10.-2.11.2014

OPetuKSet
Johdatus valtakuntaan, to-ilta  •	
(topi Knihtilä ja tomi Koho)
Valtakunnan kuningas, pe-aamu •	
(Soili Haverinen)
Kuninkaan lapset, pe-ilta  •	
(Benjamin Sandell)
Valtakunnan periaatteet, la-•	
aamu (Pekka Ryhänen)

KanaVat
Rukousilta, la-ilta•	
Valtakunnan todistajat  •	
(Johanna tervonen)
Messu, Jussi Miettinen•	

Opiskelijakonferenssi
Opiskelijakonferenssi

Enä-Sepässä 30.10.-2.11.2014
Enä-Sepässä 30.10.-2.11.2014

HInnat Ja ILMOIttautuMISet
Hinnat 50-90e. Riippuu ootko OPKOn 
jäsen ja miten kaukaa matkustat. Kaik-
ki ilmoittautumiset tulee tehdä 20.10. 
mennessä. 6.10. jälkeen hintoihin lisä-
tään 10 euroa. Ilmoittaudu siis ajoissa! 
tsekkaa lisätiedot netistä:

ARKKI
Hämeentie 155 A 9

00560 HELSINKI
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