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Nyt tuulee 
etelästä

Joskus pitää mennä kauas voidakseen nähdä lähel-
le. Sananparsi piti paikkansa opiskelijaedustajien 
Toinin, Hannan ja minun kohdalla viime heinäkuus-

sa, kun osallistuimme IFESin maailmankonferenssiin 
Etelä-Afrikassa. Opimme esimerkiksi, että suurimmat 
opiskelijajärjestöt eivät toimi rikkaimmissa maissa, vaan 
Keniassa ja Etiopiassa. Molempien maiden evankelisessa 
opiskelijajärjestössä on mukana yli 40 000 nuorta.  Monis-
sa länsimaiden vanhoissa opiskelijajärjestöissä toiminta 
yskii samalla kun etelän yliopistoissa evankeliumi etenee 
vauhdilla. Miksi näin?

Missiologit ovat jo kauan kertoneet, että kristinuskon 
painopiste on siirtynyt länsimaista Aasiaan ja Afrikkaan. 
Arvostettu teologi ja kirjailija John Stott neuvoi jo kauan 
sitten, että kun kristinusko länsimaissa happanee, meidän 
tulee kääntyä etsimään johtajuutta toisaalta.

Maailmankonferenssissa puhuneen IFESin presidentin, 
piispa Hwa Yungin mukaan seurakunnat kukoistavat siel-
lä, missä pidetään kiinni koko Jumalan sanan totuudesta. 
Kaiken tulee mahtua mukaan, henkivaltojen todellisuu-
desta armolahjoihin. Länsimaisten kirkkojen suuri on-
gelma on liberaaliteologia, jossa kielletään kaikki yliluon-
nollinen.  Malesialainen Hwa Yung arvostelee länsimaista 
kristillisyyttä siitä, että se on sortunut kompromisseihin 
ja kopioinut johtamismallinsa suoraan liikemaailmasta. 
Liike-elämässä menestys kumpuaa hyvästä suunnittelus-
ta ja riittävistä resursseista. Jos vain näillä mennään, si-
vuun jää kaikki, mikä löydetään rukoillen.

Etelän kirkkojen on aika tuoda evankeliumi takaisin 
pohjoiseen, sinne, mistä se aikoinaan tuli. Hwa Yung myös 
kehotti etelän kristittyjä oppimaan lännen kristittyjen 
rikkaasta hengellisestä perinnöstä, joihin kuuluvat myös 
Lutherin opetukset.

Piispa kohdisti sanansa 170 maassa toimivalle maail-
man suurimmalle opiskelijaliikeelle, siis myös OPKOlle. 
Hän rohkaisi meitä ottamaan vakavasti koko Raamatun 
sanoma, uskomaan evankeliumin ihmeelliseen muutos-
voimaan ja kasvattamaan nuorista Jeesuksen seuraajia.

Otetaan IFESin presidentin sanoista koppi! Kiitos ru-
kouksistasi sen monipuolisen työn puolesta, jota OPKO 
tänäkin syksynä tekee ympäri Suomea koululaisten ja 
nuorten tavoittamiseksi ja juurruttamiseksi Kristukseen 
ja Raamattuun. Siunattua syksyä Sinulle!

• 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

OPKOn pääsihteeri

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS SOMESTA

MITÄ OPKO TEKEE? 

PÄÄKIRJOITUS
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POIMINTOJA

Jonathan Wijesinghen 
vieraili OPKOssa

OPKOn Helsingin nuoret saivat pitää harvi-
naisena vieraana srilankalaista Jonathan 
Wijesingheniä, 23. Jonathan on nuoresta 

iästä huolimatta saanut aikaan paljon. Hän vetää 
nuorten Cultivate-johtajajoulutusta, ja lisäksi hän 
on perustanut yli 2000 vapaaehtoisen SEEDS- 
järjestön, joka tavoittaa köyhiä srilankalaisia lapsia.  

- Työn visiona on kohdata niitä, joita muut eivät
kohtaa, mennä sinne, jonne muut eivät mene. 
Järjestössä kantavat vastuuta nuoret itse, jotka 
huolehtivat nuoremmistaan, Jonathan tiivistää. 

Euroopassa hän vieraili EU:n kutsumana Brysse-
lissä ja Suomessa OPKOn yhteyksissä.  

Nuortenillassa Jonathan veti harjoituksia, joissa 
käsiteltiin mm. Jumalan lapsen identiteettia. Jokai-
nen sai kirjoittaa ja piirtää paperille, miten näkee 
itsestä. Sen jälkeen asiasta keskusteltiin. Toisessa 
harjoituksessa heiteltiin lankakerää, josta muodos-
tui verkosto. 

- Myös Jumalan kansan verkosto muodostuu
suhteista, jotka ovat toisiinsa liittyneinä. Vaikka 
kutsusi veisi sinut kauas, olet yhä osa suhdeverk-
koa, Jonathan opetti. 

Kirkkohallitus on myöntänyt OPKOlle valtakunnallisen 
kolehtipyhän, jota vietetään kirkoissa halki Suomen 
isänpäivänä sunnuntaina 10.11.19. 

OPKOn ystävä, matkaa silloin kirkkoon rukoilemaan 
OPKOn puolesta! 

Su 10.11.19 OPKOn 
valtakunnallinen 
kolehtipyhä 

Arkin toimitus

OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen saarnaa 
10.11. Roihuvuoren kirkossa klo 10 ja Laajasa-
lon kirkossa klo 12. 

Kuva: Wikipedia Commons
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OPKOn joulujuhlaa vietetään Helsingissä Maunulan 
kirkossa la 14.12. klo 16 alkaen. Luvassa on puuroa, 
pipareita, joulun sanomaa ja ajankohtaisia kuulumisia. 

Juhlan erikoisvieraaksi saapuu Dieudonné Tindano, 
joka on OPKOn kumppanuusjärjestön UGBB:n pääsih-
teeri Burkina Fasosta. 

Voit halutessasi osallistua Dieudonnén matkakulujen 
kattamiseen lahjoittamalla tilille FI26 8318 6710 0053 04 
(OPKO) viitenumerolla 369039. 

(Rahankeräyslupa: POL-2014-13477, lisätiedot s. 20).

14.12. OPKOn 
joulujuhla 

HUOMIO - LAITA JO NYT KALENTERIIN!

Burkina Fason kristillisen opiskelijaliikkeen UGBB:n 
pääsihteeri Dieudonné Tindano perheineen. 

Arkin uudistus
Tähän Arkin numeroon on tehnyt pientä kasvojen 
kohotusta. Lehti on saanut hieman korkeutta, fontteja on 
uudistettu ja lehden palstoilta voi löytää uutena mm. 
apologianurkan. Uudistusta jatketaan syksyn aikana. 
Palautetta ja kehityseh-dotuksia voit lähettää osoitteeseen: 
arkki@opko. i.

TEEMA

Suhteissa kristitty 
löytää lahjansa s. 3

RAAMATTU  
AJASSAMME

JUHA PARKKINEN: NOOA SAARI: 
Näin epäonnistut  
Raamatun lukemisessa s. 14

Järj. OPKO, Studentmissionen, OPKOn ystävät.

OPKOn ystävien seurat
Katso syksyn ohjelma ystävien kotisivuilta: opko.fi/ystavat
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7000 
EUROA

Saara ja Jussi  mainostamassa 
Lahden OPKOn ja Päijät-Hämeen 
Kansanlähetyksen yhteisiä iltoja. 

Lahti
Tampereen OPKOn työntekijä 
Miikka Niiranen ja Uuden Verson 
työntekijä Salla Kauppila Café Tai-
vaankannessa, jossa OPKO järjestää 
tavoittavia kahvihetkiä. 

Tampere

Paikallinen opiskelijatyöntekijä, Ella 
Nuutinen (vas.), Jyväskylän  
yliopiston avajaismessuilla  

jakamassa ilmaisia kasseja opiskelijoille.  
KUVA: MERJA TOUKOLA. 

Jyväskylä

Helsingin OPKOn vastuunkantaja 
Hanna Karttunen yliopiston avais-

karnevaaleissa. 

Helsinki

Kuopion OPKOn mainostamista torilla. 
Tarjolla ilmaista kahvia ja teetä. 

Kuopio

Opiskelijoiden syyskausi on täällä! OPKOn paikallisyhdistykset ovat 
aloittaneet tavoittavat tempaukset, joista suuri osa järjestetään opiske-
lijamessuilla yhteistyössä muiden kristillisten toimijoiden kanssa. 

Opiskelijoiden syksy

Mainostamassa Oulun OPKOn syksyn suursatsausta, joka on 1.-3.10. jär-
jestettävä Äärellä19-aktioviikko.  Tapahtuma järjestetään viime vuodesta 
poiketen kotimaisin puhujin ja esiintyjin. Puhumassa ovat paikallinen 
työntekijä, pastori Tomi Koho (kuvassa oikealla)  ja Tampereen OPKOn 
opiskelijatyöntekijä ja Veritas Forum -koordinaattori Miikka Niiranen. 
Lisätiedot: aarella19.fi

PAIKALLISET



6 opko

Lämmin ja rauhallinen ääni, mutta 
puseron sisällä palaa tuli. Dialo-
gipedagogiikka, metakognitio ja 

muita vaikeita sanoja. Keskustelen sel-
västi asiantuntijan kanssa.

Yliopistonopettaja Juha Parkkinen on 
opettamisen asiantuntija. Hän työskente-
lee Jyväskylän yliopiston opettajien kou-
lutuslaitoksen ohjausalan yksikössä. Hän 
vieraili elokuussa OPKOn työntekijäpäi-
villä avustamassa uuden 3T-materiaalin 
käyttöönotossa (lisätiedot uutisista).

Parkkinen tutkii työkseen oppimiskäsi-
tyksiä ja muutosta.

– Maailma on muuttunut radikaalisti.
Kun joku jossakin puhuu ja opettaa, se on 
hyvä, mutta käsitys oppimisesta saisi laa-
jentua. Toisenlaiset tavat oppia synnyttä-
vät ihmisessä syvällisempää muutosta.

KESKIÖSSÄ ON SUHDE
Millaista on se uusi opettaminen, joka 
kohtaa paremmin erilaisten ihmisten 
tarpeet? Kaikessa oppimisessa ja peda-

gogisessa johtamisessa on olennaista, 
että opettaja ja ohjaaja ymmärtävät ryh-
mänsä lähtökohdat: Millainen käsitys 
heillä on maailmasta ja itsestään ja millä 
tavalla he ovat tottuneet oppimaan?

Kun joku haluaa opettamalla saada ai-
kaan muutosta, asiantuntijuus tai huip-
puraamatunopettajana oleminen ei riitä. 
Täytyy asettautua vuorovaikutussuhtee-
seen.

– Tästä käytetään nimeä dialogipeda-
gogiikka tai dialogifilosofia.

Dialogipedagogiikka on hyvin lähellä 
sitä mitä Jeesus teki, Parkkinen jatkaa. 
Sen ytimessä on yksi sana: suhde. Jos 
haluan synnyttää ihmisessä muutoksen, 
synnytän suhteen.

– Jeesus mursi esteitä suhteen synty-
misen tieltä kaikilla näkyvillä ja näky-
mättömillä tavoilla. Hän rikkoi vallit-
sevaa juutalaista tapakulttuuria, jotta 
suhde voisi syntyä ja rakkaus välittyä. 
Olisi hienoa, jos voisimme mennä tähän 
suuntaan myös kristillisissä kuvioissa.

HUOMIOONOTTAMINEN 
AVAA LAHJAT
Diaologipedagogiikka liittyy Parkkisen 
mukaan usein myös siihen ongelmaan, 
että moni kristitty ei löydä paikkaansa 
seurakunnassa.

– He eivät ole löytäneet suhteita, jois-
sa voisivat käydä läpi elämänsä tärkeitä 
asioita.

Parkkinen kysyy usein opiskelijoita 
ohjatessaan: “Minkälainen fiilis sulla on 
ollut täällä? Minkälainen sisäinen into 
sulla on ollut opiskella näitä asioita? Mikä 
sua innosti lapsena?”

– Kun kysyn tämän ihmiseltä, joka on
jumissa, hänen silmänsä alkavat loistaa. 
Hän muistaa, mistä hän piti lapsena, ja 
tajuaa menettäneensä sen.

Parkkinen kertoo opiskelijasta, jonka 
oli hankala kirjoittaa temaattisia esseitä. 
Lapsena hän oli nauttinut piirtämisestä, 
maalaamisesta, laulujen sanoittamisesta 
ja soittamisesta. “Tee esseistä laulun sa-

Jeesus oli dialogipedagogi, jonka kasvatus-
filosofiassa suhteet olivat tärkeitä, yliopisto-
nopettaja Juha Parkkinen ajattelee. Suhteissa 
kristitty löytää myös lahjansa ja rohkeuden 
niiden käyttämiseen.

TEEMA

TEKSTI JA KUVAT ILKKA KONTTURI

Syvällisin  
oppiminen 
tapahtuu
suhteissa
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noja tai maalaus!” Parkkinen sanoi opis-
kelijalle.

Ensin opiskelija hämmentyi, mutta 
tarttui sitten ideaan. Kun hän sai luvan 
tehdä tehtäviä hänelle ominaisella taval-
la, hän avautui ja jopa soitti syntyneitä 
biisejä opiskelukavereilleen. Hän sai pa-
lata lapsuutensa intohimoon.

– Seurakunnissa on vielä pitkä matka

siihen, että otetaan todesta tämä sana: 
Jokainen palvelkoon sillä armolahjalla, 
sillä persoonalla, sillä henkilöhistorialla, 
mikä hänellä on.

EVANKELIUMI VASTAKOHTANA
Kristinusko on palvelemaan kasvattava 
uskonto. Ihminen ei kuitenkaan saa täs-
tä eetoksesta kiinni, jos hän ei ymmärrä, 
mistä kristinuskossa on kysymys. 

– Pitäisi vahvistaa perusasioita: mistä
Jumalan lapseudessa ja anteeksianta-
muksessa on kysymys. Jotta saan kiinni 
palvelemisen ideasta, Jumalan rakkau-
den tulee synnyttää siihen motivaatio.

Kun nuori kristitty alkaa ymmärtää Ju-
malan valtakuntaa, hän alkaa väistämät-
tä kysellä omaa paikkaansa siinä.

– Kun pidämme perusasioita kunnias-
sa, syttyy halu tutkia itseä ja omaa lah-
jakkuutta.

Aikamme on yksilökeskeinen, postmo-
derni ja yltiöliberaali. Tähtäyspisteenä 

olen minä itse, hedonistiset nautinnot, 
ulkonäkö ja menestyminen. Evankeliumi 
on sen täydellinen vastakohta, Parkkinen 
lataa.

– Evankeliumin valossa elämän tarkoi-
tus syntyy siitä, että minusta tulee mui-
den palvelija ja annan muiden palvella 
minua omilla lahjoillaan.

Parkkinen harmittelee länsimaisen 
kristillisyyden tilaa, jossa yhteisöllisyys 
ja erilaisten lahjojen käyttäminen on 
melko vähäistä.

– Jostain syystä meillä ei ole koko pat-
teristo käytössä. Ei ole vapautta lähteä 
tekemään. Tai siihen ei haasteta eikä 
tueta. Se on surullista, koska monessa 
seurakunnassa tai yhteisössä on kaipaus 
kokea herätys, mutta ei olla valmiita yh-
teisön radikaaliin muutokseen. Tässä on 
valtava ristiriita.

Parkkinen kertoo näystä, jonka hän 
kohtasi eräänä varhaisaamuna Jyväsky-
län matkakeskuksessa. Penkeillä lepäsi 

Jotta saan kiinni 
palvelemisen ideasta, 
Jumalan rakkauden 
tulee synnyttää siihen 
motivaatio.
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muutama laitapuolen kulkija. Heidän 
vierellään oli muutama joukkoon kuu-
lumaton ihminen. He paljastuivat Jyväs-
kylän katulähetyksen tyypeiksi. Miksi he 
olivat siellä?

– Koska he eivät voineet olla muualla! 
Siellä oli ehkä entisiä kavereita. He viet-
tivät heidän kanssaan aikaa, avustivat ja 
kertoivat evankeliumia, vaikka he eivät 
tulisikaan uskoon.

Parkkisen mielestä kristillisyyden pi-
täisi olla juuri tällaista ‒ meidän tulisi 
olla kiinnostuneita toisistamme. Hänellä 
on haave, että kääntäisimme katseemme 
hukkuviin ihmisiin, ja alkaisimme raken-
taa heille pelastuslauttoja, jotta heidät 
saataisiin kosketuksiin Jumalan rakkau-
den kanssa. 

JOHTAJUUSVAJETTA 
Eräästä johtajuuden lahjakkuudesta on 
seurakunnissa Parkkisen mukaan erityi-
nen puute.

– Meiltä puuttuvat johtajat, jotka vievät 
ihmiset kohtaamaan maailmaa. Se on ihan 
oma lahjakkuuden ja osaamisen alue.

Kun joku saa ajatuksen, miten kohda-
ta ympärillämme olevia ihmisiä, johtaja 
tarttuu tähän. Hän on se, joka ei anna 
periksi vaan johtaa suunnitelmat teoiksi.

‒ Visionäärit! Parkkinen innostuu. Me 
tarvitsisimme visionäärejä, jotka ym-
märtäisivät kulttuuriamme ja sen kai-
pausta yhteisöllisyyteen.

Esimerkiksi hän nostaa Australiassa 
syntyneen Hillsong-seurakuntaliikkeen.

– Siinä on paljon sellaista, jonka suh-
teen pitää olla kriittinen, mutta konteks-
tualisoinnissa he ovat onnistuneet. He 
ovat miettineet muodot sellaisiksi, että ne 
eivät työnnä ihmisiä pois, vaan houkutte-
levat mukaan.

Parkkisen mielestä tarvitsisimme myös 
armoitettuja laupeuden harjoittajia.

– On paljon ihmisiä, joilla on Jumalan 
antama sydän välittää heikoimmista.

Parkkinen puhuu myös seurakuntien 

tarpeesta saada raamattuopettajia, jotka 
osaavat puhua tämän ajan kieltä. Tarvit-
semme mestaripedagogeja, jotka eivät 
tingi evankeliumista eivätkä muistakaan 
Raamatun totuuksista.

– Jeesus hyödynsi opetuksissaan 
ympärillään olevaa maailmaa ja käytti 
monia opettamisen tyylejä. Hän asetti 
puheissaan tuttuja asioita sellaisiin kes-
kinäisiin suhteisiin, jotka tuntuivat aluk-
si aivan mahdottomilta. Puhetapa herätti 
tunteita ja mielenkiinnon.

Ajassa kiinni olevista ja evankeliumia 
taitavasti välittävistä julistajista Parkki-
nen nostaa esimerkeiksi argentiinalais-
syntyisen Luis Palaun ja edesmenneen 
Kalevi Lehtisen.

– Lehtinen oli sekä evankelista että 
opettaja. Tarvitsemme enemmän ihmi-
siä, joilla on nämä molemmat lahjat. Hä-
nellä oli myös harvinainen taito innostaa 
kristityt toimimaan yhdessä paikkakun-
tansa puolesta.

On tuhannen talentin kysymys pysty-
vätkö seurakunnat tarjoamaan erilaisilla 
lahjoilla varustetuille ihmisille palvelu-
paikkoja. Myös erilaisille johtajille.

– Tiedän useita henkilöitä, jotka ovat 
huippulahjakkaita, mutta ovat ajautu-
neet käyttämään lahjojaan seurakunnan 
ulkopuolella, kun heidän lahjakkuuttaan 
ei ole tunnistettu.

OPETTAJA OPPIJANA
Monelle oppimisvaikeuksien kanssa tah-
mineelle voi olla rohkaisevaa kuulla, että 
myös opettamisen ammattilaisella on 
ollut omat vaikeutensa kouluaikana. Jos 

hän aloittaisi koulunkäynnin nyt, hänel-
tä todennäköisesti löydettäisiin useita 
oppimista vaikeuttavia haasteita. Tuol-
loin erityisopetus oli vasta kehittymässä, 
eikä hän saanut ongelmiinsa apua. Hän 
selvitti koulut jotenkuten tekemällä val-
tavasti työtä.

– Minulle oppimisen vallankumous oli 
gradun tekeminen. Sitä työstäessäni löy-
sin oman tapani ajatella, kirjoittaa ja lu-
kea. Oivalsin myös oppimiseeni liittyvät 
haasteet.

Tuolloin Parkkinen löysi itsestään 
myös erään toisen erityispiirteen.

– Huomasin kyseleväni kirjojen äärellä 
periaatteellisia ja filosofisia kysymyksiä. 
Miksi tässä kirjassa on tällainen jäsennys 
ja otsikointi? Mitkä ovat teoksen perus-
käsitteet ja onko ne määritelty? Onko 
kirjoittaja kertonut itsestään ja omasta 
viitekehyksestään? Onko hän tietoinen 
henkilöhistoriansa vaikutuksesta siihen, 
miten ja mitä hän kirjoittaa?

EVANKELIUMIA RUOAN ÄÄRELLÄ
Haastattelun lopuksi keskustelemme 
siitä, miten opiskelijaikäinen voisi olla 
välittämässä evankeliumia opiskeluto-
vereillensa. Ytimessä on jälleen suhde, 
Parkkinen sanoo. 

– Muutama opiskelija voisi vaikka pyy-
tää kavereita luokseen laittamaan ruo-
kaa. Ruoan äärellä ja jutellessa syntyy 
vuorovaikutussuhde, joka mahdollistaa 
syvällisen keskustelun, kysymyksiin vas-
taamisen ja evankeliumin välittämisen. 

Parkkisen mielestä tarvitaan niitä, 
jotka ovat valmiita keskustelemaan us-
kostansa ja vastaamaan sitä haastavin 
kysymyksiin.  

– Mikään ei estäisi meitä opettamasta 
seurakunnissa argumentointitaitoja, jol-
loin myös ajattelutaito kohenisi. Samalla 
he oppisivat perustellusti kertomaan us-
kostansa ja kristillisestä maailmankatso-
muksesta. Ja tätäkin taitoa voi opettaa ja 
oppia suhteissa.

Eräästä johtajuuden 
lahjakkuudesta on 
seurakunnissa  
Parkkisen mukaan 
erityinen puute.

TEEMA
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Juha Parkkinen OPKOn työnteki-
jäpäivillä Enä-Sepässä. Parkkinen on 
aikaisemmin toiminut myös OPKOn liit-
tohallituksessa. Kuvassa myös Helsingin 
ruotsinkielinen opiskelijatyöntekijä 
Jonatan Gauffin. 
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OPKOn omistamaan leiri- ja kurssikeskus Enä-Sep-
pään on vihdoin saatu hankittua kauan kaivattu 
laituri.

Laituri on järeä putkiponttoonilaituri, jonka 
kansiosan on 6 x 3,15 metriä ja siltaosa 5 x 1,2 
metriä. Laituri soveltuu myös oleskeluun, ja se 
talvehtii vedessä.

Laituri saatiin hankittua OPKOn työn ystävien 
tuella, suurkiitos!

Uusi laituri Enä-Seppään

Revive-konferenssi  
Saksassa uutenavuotena
Saksan Karlsruhessa 27.12.2019 – 1.1.2020  
järjestettävä Revive-konferenssi on tarkoitettu 
18-30-vuotiaille eurooppalaisille opiskelijoille, 
jotka haluavat oppia lisää Jumalasta. OPKOsta on 
tällä tietoa lähdössä jo muutaman kymmenen 
porukka. Tule mukaan! Lisätiedot s. 22.

3T näyttää suuntaa tulevaisuuteen

OPKO julkaisi syksyn alussa 
satasivuisen 3T-materiaalin, 
johon on koottu temaat-

tisia opetuskokonaisuuksia. Sen 
tarkoituksena on synnyttää uutta 
evankeliumin kyllästämää elämää 
Jeesuksen opetuslapsena. Materi-
aali on testikäytössä työntekijöillä ja 
vastuunkantajilla syksyn ajan, jonka 
jälkeen sitä vielä hiotaan.

3T on syntynyt OPKOn pääsihtee-
rin Jussi Miettisen kynästä. Ehdotuk-
sia sen kehittämiseksi ovat OPKOn 
työntekijöiden lisäksi antaneet Kyl-
väjän entinen lähetysjohtaja Pekka 
Mäkipää, Raamattuopiston entinen 
toiminnanjohtaja Timo Junkkaala, 
psykoterapeutti Saara Kinnunen ja 
yliopisto-opettaja Juha Parkkinen. 

Millaisena Parkkinen näkee mate-
riaalin?

– 3T on runsauden sarvi, jossa 
teologiaa, kysymyksiä, opetuksia ja 
tarinoita. Teksteissä on otettu askel 
teoriasta kohti kokemuksellisuutta, 
joka valloittaa. Tulokulma sopii 
monille, mutta on joillekin hankala. 
Teemat ovat tärkeitä ja ne kosket-
tavat kaikkia Jeesukseen uskovia. 
Näkökulmien rikkautta on moneen 
suuntaan.

– Tämänkaltaiset materiaalit vaa-
tivat lukijalta aikaa, jotta ne alkavat 
elää ja niihin muodostuu oma suhde. 
Materiaaliin sisältyy myös strateginen 
näkökulma. Kaikissa kristillisissä liik-
keissä tarvitaan monenlaista välinettä 
yhteisen mission hahmottamiseen.

FAKTOJA OPKO perustettiin 1964 Helsingissä.  
Nykyään toimimme 13 paikkakunnalla.

OPKOlla on yli 3600 henkilöjäsentä.
 Liity sinäkin: opko.fi/jaseneksi

UUTISIA

OPKOn kalenteri
• 28.9.-29.9.19 Länsi-Suomen Raamattupäivät, Turku
• 25.10.-27.10.19 Koululaisten viikonloppu ja las-

ten&varhaisnuorten Action-päivä, Helsinki
• 10.11.2019. OPKOn valtakunnallinen kolehtipyhä
• 29.11.-1.12.19 Lasten ja nuorten Adventtileiri 

Enä-Sepän leirikeskuksessa, Vihti
• 14.12. klo 16 OPKOn Joulujuhla Maunulan kirkossa
Lisätiedot: opko.fi
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OPKO on osa maailman suurinta kristillistä opiskelijaliikettä, 
IFESia. (International Fellowship of Evangelical Students).

OPKOn työntekijäpäiviltä elokuulta. Kuvassa mukana päivien kou-
luttaja Juha Parkkinen (neljäs vasemmalta) ja koululaistyön harjoit-
telija Julia Lehmuskoski (kolmas vasemmalta). 

OPKOn työntekijät syksyllä

Katso Veritas Forumeita YouTubesta
Uusimpana videona on julkaistu apulaisprofessori Jason Lepojär-
ven haastattelu kristityistä kirjailijoista J. R. R. Tolkienista ja C. S. 
Lewisista.

Onko Taru sormusten herrasta kristillinen kirja? Näkyykö kristilli-
syys Keski-Maassa ja Narniassa? Entä kuinka monta eri rakkauden 
lajia on olemassa? Kuinka Tolkien vaikutti Lewisin kristityksi käänty-
miseen? Kuuntele vastaukset Youtubesta! 

Veritas-tilaisuuksissa tallennetut keskustelut julkaistaan YouTu-
bessa (youtube.com/VeritasForumFinland) noin muutaman viikon 
sisällä tapahtuneesta.  

Kanadalaisen Thorneloen yliopiston apulaisprofessori 
Jason Lepojärvi (oik.) Veritas Forum -koordinaattori 
Miikka Niirasen haastattelussa. 

More to Come -missioviikko 
Turussa 12.-14.11. 

OPKOn ruotsinkie-
linen työ Turussa 
järjestää marraskuussa 
missioviikon, jonka 
pääpuhukaksi saapuu 
ruotsalainen apolo-
geetta-kirjailija Stefan 
Gustavsson. 

Tiistain teemana on 
What about God? Does he Exist? Keskiviikkona Gustavsson 
puhuu historiallisesta teemasta otsikolla: What about Jesus? 
Who Was He? Torstaina aiheena on What About me? On 
Becoming a Christian and the Difference it Could Make? Illat 
alkavat tiistaina ja keskiviikkona klo 19, torstaina klo 18. 

Ke 13.11. klo 16 järjestetään Veritas Forum aiheena Can 
the Gospels be Trusted? Gadolinian Auditoriossa osoitteessa 
Porthaninkatu 3, Turku. 

Kaikki tilaisuudet järjestetään englanniksi.  
Lisätiedot: opko.fi/turku

Stefan Gustavsson 

Elämä on joskus vaikeaa, 
vai mitä? Mutta onneksi 
on toivoa ja kettukark-
keja! Kumpiakin edellä 
mainittuja on luvassa 
Oulun OPKOn järjestä-
mässä Äärellä19 - Toivoa 
ja Kettukarkkeja -tapah-
tumassa. 

Tiistaina uskon järjellisyyteen pureutuu Tampereen OP-
KOn opiskelijatyöntekijä ja Veritas Forum -koordinaattori 
Miikka Niiranen, jonka erityisalaa on uskon ja tiedon 
välinen suhde. Hän valmistelee väitöskirjaa Aalto-yliopistoon 
filosofian, teologian ja luonnontieteen kytköksistä fyysikko 
James Clerk Maxwellin ajattelussa. 

Keskiviikko- ja torstai-iltojen teemoista nappaa kopin 
Oulun OPKOn opiskelijatyöntekijä, mestarivalmentaja (MC) 
ja pastori Tomi Koho. Koholla on runsaasti kokemusta opis-
kelijoiden valmentamisesta, ohjaamisesta ja ”elämän suurten 
kysymysten” käsittelystä. 

Lisäksi tiistai-iltana lauteille nousee laulaja-lauluntekijä 
Laura Moisio ja keskiviikkona kollega Joose Keskitalo. 
Tervetuloa! Lisätiedot: aarella19.fi

Äärellä19-missioviikko 
Oulussa 1.-3.10.

MISSIOVIIKOT
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TEEMA

Opiskelija? Oletko miettinyt,  
miten voisit kertoa ystävillesi 
Jeesuksesta?

Ehkä olet jo oppinut jonkin verran uskosi perus-
teista ja sinulla on ollut aiheesta hyviä keskustelu-
ja ystäviesi kanssa. Mietit, mitä seuraavaksi.

Perusta Seeker Bible Study -ryhmä! Se tarkoittaa etsi-
jöille suunnattua raamattupiiriä. Mutta kuinka perustaa 
sellainen?

Iso-Britanniassa OPKOn sisarjärjestön UCCF:n kou-
luttaja Rebecca ”Becky” Pippertillä on jo 15 vuoden 
kokemus etsijöille suunnatuista raamattupiireistä. 

Hän neuvoo aloittamaan seuraavasti. 
– Kysy ystävältäsi, onko hän koskaan aikuisena olles-

saan lukenut evankeliumeita, jotka ovat kaikkein tärkeim-
piä Jeesuksesta kertovia päälähteitä. Jos ei, kuinka hän 
voi tehdä älyllisen päätöksen Jeesusta koskien? 

– Luetaanko yhdessä, ja sitten voit tehdä johtopäätök-
sen asiasta, Becky rohkaisee kysymään.

Hän korostaa, että raamattutyöskentely toimii vain 
suhteessa. Kutsut jonkun mukaan, jonka tunnet. 

– Kristityt usein eivät ymmärrä miten voimallinen Juma-
lan sana on, miten voimallisesti hän puhuu, miten Jeesus 
tulee eläväksi Raamatun lehdillä, miten Pyhä Henki puhuu. 
Jeesus on vastustamaton, Becky julistaa. 

– Maailmalla on lukuisia raamattupiirioppaita, mutta erit-
täin vähän sellaisia, jotka eivät oleta niiden käyttäjiltä uskoa. 
Muista, että kun aloitat oman raamatturyhmän, sinun on 
oltava suhteessa henkilöihin ja sinun on rukoiltava, Becky 
päättää.

Näin perustat oman Uncover-raamiksen
Tilaa OPKOlta ryhmääsi Uncover-materiaali Luukkaan evan-
keliumista. Materiaali sopii myös opiskelijoiden, rippikoulujen 
ja nuorten pienryhmille sekä itsenäisen pohdiskelun pohjaksi.

Uncover-vihko sisältää kuusi tutkimustapausta kysymyk-
sineen ja raamatunteksteineen. Taitto on tyylikäs ja helposti 
lähestyttävä.

Jos olet mukana OPKOn toiminnassa, vinkkaa paikalliselle 
työntekijälle haluavasi perustaa oman Uncover-raamiksen. 
Muutoin, voit tilata materiaalia OPKOn toimistolta.

Nyt voit tilata Uncoverit alennettuun hintaan: 
• 5 kpl postikuluineen 15e (vanha hinta 32e)
• Tilaa omasi seuraavin yhteystiedoin: opko@opko.fi 

tai (09) 612 9940

Perusta oma 
Uncover-raamis

Uncover-materiaalin luoja on brittiläinen evankelista Becky Pippert. 
Lisäksi hän on kirjoittanut 11 kirjaa, kuten Out of the Saltshaker & 
into the World.

Materiaali on rakennettu näyttämään todisteaineviholta, jossa 
tarkastellaan kuutta erilaista todistusta Jeesuksesta. Jokaisen aukea-
man välin on taitettu tapaukseen liittyvä raamatunkohta. 
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Kuka olet ja mitä teet tällä hetkellä?
Nimeni on Minna Särkkälä. Olen 20-vuo-
tias ja aloitin syksyllä lääketieteen opinnot 
Kuopiossa.

Onko sinulla lempikohtaa tai kirjaa Raama-
tussa?
Lempikohtani on Roomalaiskirjeen kahdeksas luku. 
Pidän kohdasta, koska se kertoo meidän suhtees-
tamme Jumalaan ja siitä rakkaudesta, jolla hän 
meitä rakastaa. Minua vahvistaa uskossani se, että 
tiedän, ettei mikään voi erottaa minua Jumalasta, 
ja ettei minulla ole mitään pelättävää, koska Herra 
kulkee kanssani.

Miten suosittelisit aloittamaan Raamatun 
lukemisen, jos kokee sen hankalana?
Kannattaa lukea Roomalaiskirjettä. Sen alku voi 
tuntua raskaalta, koska siinä puhutaan niin vai-
keista asioista, kuten ihmisten syntisyydestä ja 
synnin palkasta. Mutta luvun sanoma ei ole tuska 
ja kuolema, vaan pelastus ja uusi elämä Kristukses-
sa, kuten koko Raamatussakin. Roomalaiskirje on 
antanut minulle toivoa itsestäni, kun olen jo ollut 
vakuuttunut oman sydämeni syntisyydestä.

Mitä olet viime aikoina oppinut  
Raamatusta?
Raamattu on antanut minulle toivoa ja uskoa 
Jumalan rakkauteen, erityisesti Roomalaiskirjeen 
kautta. Roomalaiskirjeen kahdeksannessa luvussa 
on monia hyviä kohtia, mutta erityisesti minulle on 
puhunut viime aikoina sen ensimmäinen jae: ”Mi-
kään kadotustuomio ei siis kohtaa niitä, jotka ovat 
Kristuksessa Jeesuksessa.” Mikään kadotustuomio 
-ilmauksen alle lukeutuu sekä muiden että omatkin
syytökset itsestämme. Olemme siis vapaita kaikes-
ta huonosta omastatunnosta, kun tuomme itsem-
me Herran eteen puhtain sydämin ja pyydämme
syntejämme anteeksi.

Mikä on nimesi, mitä opiskelet ja 
mistä olet kotoisin?
Nimeni on Maria. Olen 22-vuotias ja opis-
kelen sosiologiaa ja liiketoimintajohtamista. 
Tulen Nasaretista, Israelista. 

Mikä on ollut parasta IFESin  
maailmankonferenssissa?
Ihmisten tapaaminen, ehdottomasti.

Mitä Raamatun paikkaa olet lukenut  
viimeisimmäksi?
Olen mukana raamattukurssilla, jossa olemme käyneet 
läpi vuorisaarnaa Matteuksen evankeliumissa.

Onko sinulla lempijaetta tai kirjaa Raamatussa?
Lempikirjani on Johanneksen evankeliumi. Se on hyvin 
syvällinen ja osoittaa Jeesuksen jumaluuden niin mo-
nella tavalla. Lempijakeeni on “Autuaita rauhantekijät: 
he saavat Jumalan lapsen nimen.” (Matt. 5:9). Se liittyy 
vahvasti olosuhteisiin kotimaassani, missä konfliktit 
ja politiikka ovat keskiössä. Tilanne on siellä vaikea, ja 
ihmiset ovat vihollisia toisilleen. Meidän tulisi olla raken-
tamassa rauhaa.

Mitä Raamattu sinulle merkitsee?
Sen merkitys on hyvin moninainen. Raamatussa on 
paljon viisautta, ja on ihmeellistä, miten Vanha ja Uusi 
testamentti linkittyvät toisiinsa. Raamattu on myös hyvä 
sanoma meille. Siitä voimme lukea, miten rakastava 
Jeesus on ja sen, että Jumala on aina armollinen. Hän ei 
koskaan hylkää meitä.

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää veljille  
ja siskoille Suomeen?
Haluan rohkaista teitä jatkamaan Jumalan rakkaudesta 
kertomista opiskelijoille ja koululaisille. Teillä on paljon 
enemmän tapoja levittää evankeliumia ilman pelkoa 
väkivallasta, joten käyttäkää niitä.

MINÄ JA RAAMATTU

Minna Maria

Kysyimme kahdelta opiskelijalta heidän suhteesta Raamattuun. 
Kysymyksiin vastasi Minna Kuopiosta ja IFESin maailmankonfe-

renssissa Etelä-Afrikassa haastateltu Maria Nasaretista. 
Arkin toimitus
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ole tullut julki ihmisten tahdosta, vaan ihmiset ovat puhuneet 
Pyhän Hengen johtamina sen, minkä ovat Jumalalta saaneet. (2. 
Piet. 1:20–21)

Jos ajatus Raamatun vaikeaselkoisuudesta ei sovi lahjakkaalle 
luonnollesi, voit kokeilla toista hyvin suosittua epäonnistumis-
taktiikkaa: asetu tekstin yläpuolelle.

Lienee selvää, että tuhansia vuosia sitten – ilmiselvästi ny-
kyihmistä hölmömpien – miesten käsitykset Jumalasta ja ihmi-
sestä ovat suosiostaan huolimatta vähintäänkin epätarkkoja. 
Kaikkihan me Jumalaa etsimme, jokaisella meistä on kokemuk-
semme ja näkemyksemme. Tässä mielessä profeettojen ja apos-
tolien kirjoitukset ovat kyllä ihan mielenkiintoista luettavaa, 
mutta ne kohdat, jotka haastavat 2010-luvun näkemyksiäsi 
tavalla tai toisella, ovat ilmiselvästi muinaisen ajan ajattelun 
jäännöksiä, eivät Jumalan puhetta. Parempi luottaa ainoastaan 
tieteen tuloksiin ja moderniin käsitykseen maailman synnystä, 
ihmisyydestä ja etiikasta. Ei tässä nyt omaa elämäänsä kanna-
ta sopeuttaa ikivanhaan kirjaan, joka on eksegetiikalla helposti 
selitettävissä.

ÄLÄ ELÄ LUKEMAASI TODEKSI
Jokainen pyhä, Jumalan Hengestä syntynyt kirjoitus 
on hyödyllinen opetukseksi, nuhteeksi, ojennukseksi ja 
kasvatukseksi Jumalan tahdon mukaiseen elämään. 
Näin Jumalan ihmisestä tulee täydellinen ja kaikkeen 

hyvään kykenevä. (2. Tim. 3:16–17)

Tykkäätkö hiekasta? Taatusti tehokkain tapa failata Raama-
tun tekstin suhteen on jättää tekemättä sen opetusten mukaan.

On toki totta, että Jeesuksen mukaan kuuliaisuus Hänen sa-
nalleen on rakkautta Häntä kohtaan ja sen seurauksena saa 
muun muassa rukousvastauksia ja muuta siunausta elämäänsä, 
mutta… Paljon parempi on vaan kerätä päähänsä mahdollisim-
man paljon nippelitietoa Raamatusta ja elää ihan samanlaista 
elämää, kuin muutkin. Jos joku joskus kehottaa kilvoittelemaan, 
voit aina kaivaa esille viritetyn laki/evankeliumi-mankelisi ja 
vedota siihen, että laki vaan tappaa. Näin et ainakaan pääse 
ylpistymään, jos vaikka sattuisit sanaa noudattaen kasvamaan 
kristittynä.

Kolme tapaa lukea 
Raamattua väärin

Tiesitkö, että Raamatun lukeminen on historiallisesti kat-
sottuna aivan valtava etuoikeus? Vuosituhansia ihmiset 
vaelsivat pelossa ja epävarmuudessa ymmärtämättä mi-

tään varmaa maailmasta, johon olivat syntyneet. Jumalan tahto 
oli salattu! Israelin kansalle Luojamme kuitenkin suuressa rak-
kaudessaan ilmoitti itsensä.

Juutalaiset kirjasivat Jumalan puheen tarkasti ylös. Muistiin-
panoja on varjeltu tarkasti ja käännetty tuhansille kielille, myös 
suomeksi. Tämä on meille iso siunaus: Raamattua lukemalla 
voimme todella saada kestävyyttä, lohtua ja toivoa elämäämme.

Äkkiseltään voisi siis luulla, että raamatunluku on aina iso 
plussa. Näin ei kuitenkaan ole – lukemisessa voi myös epäon-
nistua pahasti. Alla kolme top tippiä, miten Raamattua voi lukea 
väärin.

ÄLÄ EDES YRITÄ YMMÄRTÄÄ
Jeesus vastasi heille: ”Te kuljette eksyksissä, 
koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan 
voimaa. (Matt. 22:29)

Hyvä tapa lukea Raamattua väärin on päättää jo etukäteen, et-
tei Raamattua voi ymmärtää.

Kuinka kukaan voisi saada mitään tolkkua valtavasta kirjako-
koelmasta, jota on historian aikana tulkittu tuhansilla tavoilla? 
On aivan turha yrittää hahmottaa mitään punaista lankaa, tul-
kintaperiaatetta tai kokonaisuutta. Älä etsi opettajaa, paimenta 
tai kommentaaria. Parasta on lukea satunnaisesti sieltä-täältä 
yksittäisiä jakeita, mielellään sellaisia, jotka vaikuttavat olevan 
keskenään ristiriidassa.

Jos kuitenkin päätät lukea pidempiä kokonaisuuksia, on var-
minta aloittaa kolmannesta Mooseksen kirjasta. Tuon lukuko-
kemuksen jälkeen olet valmis huomauttelemaan yhteiskunnal-
lisesta moraalista huolissaan oleville kristityille, että kyllä hekin 
Jumalan lakia rikkovat, kun käyttävät eri lankalajeista kudottuja 
vaatteita. Mikä ihmeen uusi liitto?

YMMÄRRÄ KAIKKI LIIANKIN HYVIN
Ennen muuta teidän on oltava selvillä siitä, etteivät 
pyhien kirjoitusten ennustukset ole kenenkään omin 
neuvoin selitettävissä. Yksikään profeetallinen sana ei 

Oletko sinusta koskaan tuntunut siltä, 
että luet Raamattua väärin. Katso vinkit, 
miten epäonnistut varmasti. 
TEKSTI NOOA SAARI | JOENSUUN OPKON OPISKELIJATYÖNTEKIJÄ

RAAMATTU AJASSAMME
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Taatusti tehokkain tapa 
failata Raamatun tekstin 

suhteen on jättää tekemättä  
sen opetusten mukaan.

Discovery Bible Study 
Hyvä tapa Raamatun tutkimiseen on Discovery 
Bible Study -niminen kysymyssarja. Tällä systeemil-
lä voi tutkia mitä vaan kohtaa kavereiden kanssa, 
oli heidän suhteensa Jumalaan millainen tahansa.
Kokeile seuraavaa: 1) Etsi pari kaveria 2) Valitse 
1‒15 jaetta pitkä kohta Raamatusta 3) Rukoilkaa 
viisautta 4) Lukekaa teksti hiljaa 5) Joku lukee teks-
tin ääneen 6) Joku kertoo tekstin omin sanoin (ku-
ten selittäisi normaalissa keskustelussa). Tutkikaa 
sitten kohtaa seuraavien kysymysten avulla:

• Mikä tekstissä puhutteli?
• Mikä jäi vaivaamaan?
• Mitä teksti opettaa Jumalasta? Entä ihmisestä?
• Miten tämä kohta muuttaa elämääsi ja ajatte-

luasi?
• Miten laitat tänään lukemasi kohdan käytän-

töön tulevalla viikolla?
• Milloin ja kenelle sinulla on mahdollisuus ker-

toa oppimastasi?

DBS:n toimivuuden edellytys on täysi keskittymi-
nen käsittelyssä olevaan raamatunkohtaan. Ei siis 
tule vakuuttaa kaveria raamattutietämyksestään, 
vaan pureskella kunnolla käsittelyssä olevaa koh-
taa. Asiassa pysymisen varmistamiseksi kannattaa 
valita ryhmästä joku pitämään kuria ja järjestystä. 
Tärkeää on myös laittaa opittu käytäntöön – älä 
päästä kaveria liian helpolla käytännön haasteessa! 
Mukavia lukuhetkiä!

RAAMATTUMATERIAALI
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Elokuussa juuri ennen syksyn opin-
tojen alkua Veritas Forumin Eu-
roopan koordinaattorit kokoon-

tuivat Hollannin Utrechtiin, vanhaan 
yliopistokaupunkiin. Kokoontumispaik-
kamme keskustassa idyllisen kanaalin 
varrella oli kristillisten järjestöjen ja seu-
rakuntien yhteinen tila vanhan kirkon 
vieressä. Siellä toimi hieman yllättäen 
myös pieni nunnaluostari, jonka toimin-
ta tosin näyttää hiipuvan viimeisten si-
sarten korkean iän vuoksi.

Vaikka uusia nunnia ei tulisikaan, tila 
saattaa silti jatkaa toimintaansa, nyt vain 
uudenlaisena opiskelijoiden ”kaupunki-
luostarina”. OPKOn sisarjärjestössä ei kui-
tenkaan suunnitella selibaattilupauksia 
eikä joukkokääntymistä katoliseen uskoon, 
vaan kyseessä on toisenlainen projekti. 
Kaupungin keskustaan visioidaan raken-
nusta, jossa uskosta ammentavat opiskeli-
jat voisivat asua ja aktivoitua eri kulttuurin 
aloilla. He voisivat järjestää vaikkapa taide-
näyttelyitä, keskustelutilaisuuksia tai mitä 
ikinä heidän mieleensä tulisikaan Jumalan 
kunniaksi tehdä.

Idea on, että cityluostarin tilaisuudet 
olisivat julkisia ja kutsuvia. Tämän ta-
kaamiseksi kaikilta asuntolan asukkailta 
ei edellytettäisi sidoksia kirkkoon.

– Hollannissa kristityt opiskelijat ovat

Euroopan koordinaattorit 
tapasivat Hollannissa

Veritas Forumin

Hollannin IFES järjestää Veritas Forumeita ja 
Veritas Café -iltoja ja pohtii kaupunkiluostarien 
perustamista.
TEKSTI JA KUVAT MIIKKA NIIRANEN | VERITAS FORUM -KOORDINAATTORI

perinteisesti kiinnittyneet oman kirkko-
kuntansa vahvoihin oppilaskuntiin, joilla 
on omia asuntoloita ja paljon toimintaa. 
Lähetyskäsky on kuitenkin jäänyt huo-
miotta ja maallistumisen edetessä jotain 
on tehtävä, selostaa Rieke Lindeboom–
van Dam, Hollannin Veritas Forumin 
väistyvä koordinaattori.

Varojen järjestymistä ei nähty hank-
keessa ongelmana. Kriittinen kysymys 
on, mistä saadaan sopiva rakennus. 
Visiona on saavuttaa ne 700 000 hol-
lantilaista opiskelijaa, joilla ei ole kos-

Idea on, että 
cityluostarin 
tilaisuudet  
olisivat julkisia 
ja kutsuvia. 

ketuspintaa kristillisten oppilaskuntien 
toimintaan.

– Puolet heistä ei ole minkään kristilli-
sen kirkon jäseniä.

Veritas Forum toimii Euroopassa Hol-
lannin lisäksi Ranskassa, Tanskassa, Suo-
messa ja Albaniassa

Kaupunkiluostari on kuitenkin vasta 
suunnitelma eikä kuvaa vielä Hollannin 
IFESin nykytoimintaa. Yksi osa sitä ovat 
meille tutut Veritas Forumit ja niiden 
ohella järjestettävät Veritas Cafét, joissa 
keskustelu elämän tärkeistä kysymyksis-
tä tapahtuu epämuodollisemmin ja vuo-
rovaikutteisemmin kahviloissa.

– Myös meillä on järjestetty tällaisia
tilaisuuksia jo kymmenen vuoden ajan, 
sanoo Jeremié Corbeau, Ranskan Veritas 
Forum -koordinaattori.

Ranskassa erityisen suosittuja fooru-
meita ovat olleet muslimien ja kristittyjen 
oppineiden väliset keskustelut esimer-
kiksi aiheesta ”Mitä Raamattu ja Koraani 
lupaavat tulevaisuudellemme?” Ilmas-
tonmuutoksesta on keskusteltu provos-
oivalla otsikolla ”Ansaitseeko ihmiskunta 
selviytyä?”

Olin jälleen tanskalaisen koordinaatto-
rin Emil Nielsenin kämppäkaveri. Kuten 
niin monessa muussakin maassa, meillä-
kin oli näky siitä, kuinka nuoria kristittyjä 

VERITAS FORUM
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tutkijoita voisi tuoda nykyistä paremmin 
yhteen miettimään, mitä on olla tunnus-
tava kristitty tulevaisuuden Euroopassa 
ja miten vakaumus näkyy tutkijan am-
matissa. Veritas Forum järjestää tätä 
kysymystä käsittelevän kutsuretriitin 
Enä-Sepässä marraskuussa.

Veritas Globalin tuore toiminnanjoh-
taja Andrew Schuman: Veritas Forum 
tekee kristinuskon näkyväksi kam-
puksilla

Veritas Forumin tuore toiminnanjohtaja 
Andrew Schuman on lähetystyönteki-
jöiden lapsi, joka on opiskellut insinöö-
ritieteitä ja filosofiaa Dartmouth Colle-
gessa sekä teologiaa Yalen yliopistossa. 
Kerroin hänelle omasta toiveestani, että 
se laaja älyllinen työ, jota kristityt filo-
sofit ja teologit ovat tehneet viime vuo-
sikymmeninä, voisi kuulua paremmin 
sekulaarien yliopistojen kampuksilla.

– Veritas Forum on yksi kanava, joka
voi tehdä tätä arvokasta työtä näkyväksi.

Diginatiivien aikakaudella yksi tapa on 
panostaa entistä enemmän digitaaliseen 
sisältöön. Viime vuosina esimerkiksi Ve-
ritas Forumin podcast on ollut Yhdysval-
loissa suosituimpien 10 prosentin jou-
kossa ja lisää panostusta on luvassa.

Hollannin Veritas Forum 
-koordinaatori Rieke Linde-
boom–van Dam

Ranskan Veritas Forum -koordinaattori 
Jeremié Corbeau

Veritas Globalin johtaja Andrew 
Schuman

Veritas Forumit ovat yliopistoilla järjestettäviä aka-
teemisia keskustelutilaisuuksia elämän suurista kysy-
myksistä. Veritas Forum -työtä koordinoi Suomessa 
OPKO. 

Lisätiedot: veritasforum.fi

Mitä ovat Veritas Forumit?

Veritas Forumin uusin toimintamuoto Augustine 
Collective kokoaa yhteen eri puolilta Yhdysvaltoja 
kristillisten opiskelijalehtien kirjoittajia. Seuraava 
kokoontuminen järjestetään 24.-26. tammikuuta 
Bostonissa. Suomalaisten osanottajien, esimerkik-
si OPKOn paikallisyhdistysten lehtiin kirjoittavien 
opiskelijoiden on mahdollista saada avustusta 
matkoihin. Puhujina ovat muun muassa New 
York Timesin kolumnisti Ross Douthat ja Andy 
Crouch, Christianity Today -lehden toimittaja.

Augustine collective

Au
gu
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Collective



KOLUMNI

”Täällä tapaatte perheen, jota ette 
tienneet omistavanne.” Tällä 
hieman kliseiseltä tuntuvalla 

lauseella alkoi Etelä-Afrikassa järjestetty IFE-
Sin (International Fellowship of Evangelical 
Students) maailmakonferenssi heinäkuussa.

Ajatus perheestä tuntui kuitenkin päivä 
päivältä aidommalta. Sisaria ja veljiä osallis-
tui ympäri maailmaa noin 170 maasta.

Ensimmäisinä päivinä me muutama sata 
opiskelijaedustajaa tutustuimme toisiimme, 
minkä jälkeen viikon mittaiseen konferens-
siin saapuivat niin opiskelijatyöntekijät, pää-
sihteerit kuin IFESin työntekijät.

Ensimmäisenä aamuna saman pöydän 
ääressä istui minun edustamani Suomen li-
säksi opiskelijoita Israelista, Yhdysvalloista, 
Vietnamista, Belgiasta ja Armeniasta. Tuntui 
melkein epätodelliselta. Jaoimme ajatuksia 
ja kokemuksia muun muassa siitä, miten ku-
kin oli päättänyt lähteä seuraamaan Jeesusta, 
mitä se merkitsi ja millaista oli elää kristitty-
nä omassa kotimaassa.

Vastaukset erosivat toisistaan valtavasti. 
Suomessa kipuilemme sitä, kuinka paljon 
uskallamme näyttää uskoamme opiskelija-
piireissä. Toisella puolen maailmaa kokoon-
nutaan salaa, jottei menetetä vapautta tai 
henkeä. Yksi konferenssin mieleenpainuvim-
mista lauseista olikin: ”Älkää menettäkö sitä 
uskoa lännessä, jonka puolesta idässä menete-
tään henkiä.”

Itselleni vahvistui ajatus, että voisimme 
Suomessa ottaa uskonasiat enemmän todesta 
ja keskittyä Raamattuun ja Jeesukseen. Vaik-
ka kulttuurit, joissa elämme eri puolilla maa-
ilmaa, poikkeavat toisistaan, saamme kris-

”Älkää menettäkö lännessä sitä 
uskoa, jonka puolesta idässä 
menetetään henkiä.” Tämä 
lause on IFESin maailmankon-
ferenssiin osallistuneen Toini 
Seppälän tuliainen Bela-Belasta 
Etelä-Afrikasta.

Yhtenä perheenä 
Etelä-Afrikassa
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tittyinä uskoa samaan Kaikkivaltiaaseen ja 
luottaa Hänen hyvyyteensä. Saamme olla 
rakastettuja ja rukoilla toistemme puolesta 
sekä elää täysillä niin, että Jeesus on paras-
ta ja tärkeintä meidän jokaisen elämässä.

Maailmakonferenssi oli ainutlaatuinen 
kokemus, enkä välttämättä koskaan tule 
saamaan vastaavaa taivasmaistiaista maan 
päällä. Viikon aikana kliseinen ajatus per-
heestä muuttui aidoksi ja todelliseksi.

Kohokohtia olivat hetket, joissa IFESin 
perheeseen liitettiin uusia opiskelijaliik-
keitä. Tuntui mahtavalta rukoilla heidän 
puolestaan. Nyt tuntuu mahtavalta, että 
yhdessä teidän kanssanne saan jatkaa ru-
kousta tämän perheen puolesta, jonka kon-
ferenssin jälkeen tiedän omistavani ja jonka 
jäseniä tekin saatte olla. Toivon ja rukoilen, 
että voimme jokainen olla Jumalan käytös-
sä omalla paikallamme, jotta kaikki voisivat 
oppia tuntemaan todellisen Jeesuksen ja 
olla tämän upean perheen jäsen.

Kesällä seurasin kristillisen oppi-
laitoksen mainoksia sosiaalises-
sa mediassa ja niiden keräämiä 

kriittisiä kommentteja. Kriitikoiden 
tärkein lyömäase oli tiede. ”Onneksi 
uskon tieteeseen, edistykseen ja 
logiikkaan” vastasi eräskin arvostelija. 
Sain tietää, että faktoja ja myyttejä 
sekoittavalla opistolla eletään ”histo-
riakritiikittömässä kuplassa”, että ”tie-
de on kumonnut” Raamatun ”höpinät” 
ja että ”objektiivisesti tarkastellen 
kristittyjen totena pitämä uskomus on 
humpuukia”.

Samanlainen ajattelu on tullut tutuksi 
netin ulkopuolella. Ateisti Richard 
Dawkins esiintyy totuudellisen tieteen 
esitaistelijana turmelevia uskontoja 
vastaan. Kirjassaan Jumalharha hän ei 
juuri anna arvoa Uuden testamentin 
neljälle evankeliumille historiallisina 
lähteinä. Dawkinsin mielestä on ”jopa 
mahdollista vakavasti kyseenalaistaa, 
joskaan tämä ei ole saanut laajaa tu-
kea, historiallisin perustein, että Jeesus 
ei milloinkaan elänyt” (s. 111).

Tällaisia kommentteja on mielen-
kiintoista verrata vaikkapa siihen, 
mitä alan asiantuntijat oikeastaan 
ajattelevat. Nykytilanne tiivistetään 
iskevästi suomalaisten Jeesus-tutki-
joiden kirjassa A.D. 30 (s. 118): ”On 
olemassa käsityksiä, joiden puolesta 
voidaan esittää niin vahvoja todisteita, 
että eriävälle kannalle asettuminen 
olisi älyllinen itsemurha. Käytännössä 
kaikki tutkijat esimerkiksi uskovat, että 
Jeesus Nasaretilainen oli historiallinen 

Kirjoittaja toimii Apologialinjan  
vastaavana Kansanlähetysopistossa.
Kansanlahetysopisto.fi 

Vesa Ollilainen

Jeesus: myytti vai  
historiallinen henkilö?

APOLOGIANURKKA

henkilö, joka ristiinnaulittiin Pontius 
Pilatuksen aikana Jerusalemissa. 
Mikäli tämä oletus hylätään, jou-
dutaan samalla hylkäämään suuri 
joukko historiantutkimuksen me-
todeita ja toteamaan, ettemme voi 
tietää historiasta oikeastaan yhtään 
mitään.”

Tarinalla on monta opetusta. Yksi 
on tämä: ota selvää historiallisesta 
todistusaineistosta ja tutkijoiden 
metodeista, ennen kuin tieteen 
nimissä julistat Jeesuksen mielikuvi-
tushahmoksi ja Uuden testamentin 
evankeliumit myyteiksi. Muuten 
saatatkin vastustaa tiedettä, jonka 
puolesta juuri puhuit lämpimästi.

OPKOn kumppanuusmaan Burkina Fason 
osallistujat Suomen edustajien Hanna 
Karttusen,Toini Seppälän ja OPKOn pääsih-
teeri Jussi Miettisen kanssa. 

Oulun OPKOn puheenjohtaja
Arkkitehtuurin opiskelija

Toini Seppälä    
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TUKI

Usein sanotaan, että Raamat-
tu ei ole luonnontieteiden 
oppikirja. Yhteiskuntapo-

litiikan puolelta tilanne on moni-
mutkaisempi. Jumala haluaa olla 
mukana kaikessa, mikä ihmisten ja 
luomakunnan hyvinvointiin liittyy. 
Ja kaikessa Hän voi auttaa. Raama-
tun ohjeet ovat harvoin yksi yhteen 
sovitettavissa länsimaisten yhteis-
kuntien nykyiseen järjestelmään. 
Kuitenkin jokainen valintamme on 
johdettavissa siihen, mitä pidämme 
tärkeänä, arvostettavana ja tavoi-
teltavana, riippumatta siitä, mikä on 
juuri sillä hetkellä mahdollista.

Pitäkää kunnia-asiananne,  
että elätte rauhallisesti, hoidatte 
omat asianne ja ansaitsette  
toimeentulonne kättenne työllä, 
niin kuin olemme käskeneet. Näin 
te elätte ulkopuolistenkin mielestä 
nuhteettomasti ettekä tarvitse  
kenenkään apua. 
(1. Tess. 4:11-12)

On tärkeää voida hyvällä omalla-
tunnolla vastaanottaa apua, kun 
on sen aika. Apua ei kuitenkaan voi 
saada, jos ei ole auttajia. Siksi meitä 
kehotetaan vuorollamme myös 
pyrkimään pärjäämään, jopa niin, 

Arvovalintoja

20 opko

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- 
ja Koululaislähetys ry:lle 17.3.2015 rahankeräysluvan 
POL-2014-13477 ajalle 17.3.2015-31.12.2019. Vara-
inkeruu voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa 
niin, että kerätyt varat käytetään kaikille avoimien 
opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, pienry-
mien ja leirien järjestämiseen, viestintään, nuorten 
henkilökohtaiseen tukeen sekä yleishyödyllisen toimin-
nan välineisiin 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

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

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

TUE TYÖTÄMME

Sydämellisesti kiitoksia
kaikille merkkipäivänään 

Facebook-lahjoituksia  
OPKOlle keränneille!

Valitettavasti emme pysty 
onnittelemaan ja kiittämään 
teitä henkilökohtaisesti, 
koska emme saa tarkempia 
tietoja Facebookilta. Kiitos 
siis näin yhteisesti, että 
olette halunneet tuoda  
OPKOn työn merkitystä 
esille tärkeänä päivänänne!

Vielä Facebookista

että itse voimme olla auttajia kukin 
tavallamme.

Sydämellisesti kiitoksia kaikille teille, 
jotka olette auttaneet OPKOa aut-
tamaan opiskelijoita ja koululaisia 
tärkeimmässä, löytämään rauhan 
Jumalan kanssa!

Talous- ja hallintopäällikkö
Tiina Oinonen

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

Jätä kestävä perintö 



Församlingen beskrivs i Bibeln med många olika 
bilder:  Bruden, Åkern, Fårhjorden...  De repre-
senterar alla var för sig viktiga sanningar om vem 

vi är tillsammans som Jesu efterföljare.  En av bilderna 
som används är Guds byggnad (1 Kor. 3:9).  Vi som till-
hör Gud är ”levande stenar” i bygget (1 Pet. 2:5). 

Om man tänker på stenar, så gör en sten inte så my-
cket för sig själv, men formad av Gud passar den in och 
blir en vacker och viktig del av helheten.  Den kan då 
läggas ovanpå andra stenar, för att nå nya höjder.  Ste-
nen kan i sin tur ge styrka åt bygget och bära upp andra 
stenar.  Stenarna finns också bredvid varandra, och till-
sammans är de starkare och tjänar större syften. 

Vad är det då som Gud bygger av oss?  Ett lyxhem för 
nöje?  Ett högkvarter för makt och inflytande?  Ett kö-
pcentrum för vinst?  Gud är inte emot nöje, makt och 
vinst, då de används rätt—tvärtom är de då en väldig 
välsignelse.  Men det Han bygger oss till har ett mycket 
högre syfte:  Vi är ett tempel, för tillbedjan (1 Kor. 3:16, 
Ef. 2:21).  Vi finns till för Gud själv, och Han bor ibland 
oss.

Som levande stenar är vi inte passiva, utan får delta i 
templets tjänst, och frambära offer åt Gud (1 Pet. 2:5).  
Jesus är det fullkomliga offret, men offret som kvars-
tår för oss att offra är vår kärleksrespons till Honom.  
Alla dessa beskrivs som vårt ”offer” (qusía, ”thysia”) 
i nya testamentet:  Att leva för Honom, lovprisning, 
goda gärningar och gåvor (Rom. 12:1,  Heb. 13:15-16, 
Fil. 4:18).

Inte nog med det, utan vi får också vara med och byg-
ga. Det är utan tvekan Gud själv som först och främst 
bygger sin församling, men vi får vara Hans medarbe-
tare (1 Kor. 3:9).  Den oersättliga grunden för bygget 
är ju Jesus Kristus (v. 11).  Det står i den versen att 
den grunden redan är lagd, men trots det behöver den 
också läggas i varje enskild människas liv (v. 10).  Jesu 
försoning, som är fullbordad en gång för alla, behöver 
tillämpas genom att föra människor till tro och lydnad 
till Gud. 

Grunden för allt vi gör som kristna är Kristus.  Det 
står att det går att bygga väl eller illa på den grunden.  
Vi talar nu om troende människor.  Har man den fräl-

Hur bygger vi?

FSSMNYTT

LEDARE

studentarbetare i 
Vasa och Jakobstad

Karl Granberg

Vi finns till för Gud 
själv, och Han bor 
ibland oss.

sande tron i behåll då man kommer fram till ”pärle-
porten”, då får man komma in.  Men om man inte gjort 
något med den tron så länge man levde, då går man 
miste om hela den belöning man kunde ha fått (1 Kor. 
3:15).  Varje liten äkta kärlekshandling har ju Gud sagt 
att Han skall belöna—t.o.m. att ge någon ett glas vatten 
för att de följer Jesus! (Matt. 10:42, Mark. 9:41).  Det 
finns belöningar i det här livet, men också i nästa, för 
Gud ser och tar vara på vår kärlek till Honom, fast vi 
kanske underskattar den.  En härlig belöning är också 
ifall Gud ger dig möjlighet att få föra någon till tro, för 
då har du dem med dig i evigheten! 

Jag tror det kommer att gråtas många ångerfyllda tå-
rar bland Guds folk då vi en dag står inför Honom.  Alla 
bortkastade tillfällen att verkligen älska och bli älskad 
av Gud, och ge Hans kärlek vidare till andra.  Han kom-
mer ändå att torka bort alla våra tårar.  Det 
finns tröst och värme hos Gud för oss 
då det blivit fel.  Men bättre är det 
att upptäcka bristerna nu, när 
man ännu hinner göra något åt 
saken.  Måtte vi leva så att vi har 
mindre att ångra då vi kommer 
fram, och bygga sådant som är 
fött av evigheten och varar i 
evighet!  Gud ge oss nåd till det.  
Amen. 
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”Revive” is open to Christian students and graduates,
aged 18-30, across Europe. Through Scripture- 
saturated sessions focussed on the book of Acts,  

we will be asking God to: revive our hearts, revive our univer-
sities, revive Europe. The program will also feature extensive 
times of worship, authentic testimonies, challenging talks, and 
practical seminars.

Our program will begin on the evening of Friday 27 Decem-
ber 2019, and end with a new year’s celebration on the evening 
of Tuesday 31 December 2019. Please plan your departure for 
the morning of Wednesday 1 January 2020. 

“IFES Europe has, over the last thirty years, organised and 
hosted ten editions of the European Student Evangelism 
Conference. And now we have sensed Jesus asking us if 
he can borrow our boat (Luke 5). There is something he 
wants to do, something that is much bigger than us. We 
have said “yes” to his calling, and Revive is the result, with 
more than 20 organisations standing together with us.”

Tor Erling Fagermoen, IFES Regional Secretary for 
Europe

”What a movement of the Spirit to get us all at the same 
table and speaking into one event! What will God do 
with and through Revive? I am excited to see, although I 
dare not miss what He has already done by uniting us!” 

Connie Duarte, Chair of Mission Net and Board Mem-
ber of the European Evangelical Alliance

“God has often used young people to initiate reformati-
on and revival in Europe in our increasingly secularised 
culture. Luther, Calvin, Zinzendorf were all under 30 years 
old when God raised them to prominence. We despe-
rately need another move of God. We are praying that 
the Lord will use some of the 5,000 students expected at 
Revive 2019, with other initiatives, to contribute to a fresh 
move of the Spirit of God across our needy continent.”

Lindsay Brown, Head of FEUER

“Revive is an amazing opportunity. We want to see 
young people coming together, seeking God and res-
ponding to his call; to see the gospel impacting our lives, 
our society and Europe.”

Frank Bauer, YWAM

Something much bigger than us

27.12.2019 – 1.1.2020 
Karlsruhe, Germany 

A generation is coming together, 
hungry for a move of God
Revive our hearts, revive our 
universities Revive Europe

Check out the 
speakers here: 

reviveeurope.org/program
Register here: reviveeurope.org/
registration

Early bird price before 16.11.2019! 

Tor Erling Fagermoen, IFES 
Regional Secretary for Europe
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Temat för Mission week  
i Åbo blir More To Come!

More To Come äger rum 12–14.11 och platsen är 
Koulu eller bryggerirestaurang Skolan på Eriksga-
tan 18 i Åbo. Stefan Gustavsson från Sverige är 

huvudtalare. Tisdagens tema är: What About God? Does He 
Exist? På onsdagen talar Gustavsson om Jesus Kristus ur 
ett historiskt perspektiv och rubriken är: What About Jesus? 
Who Was He? Torsdagens tema är hur vi idag kan leva som 
kristna: What About Me? On Becoming a Christian and the 
Difference It Could Make? Kvällssamlingarna börjar kl 19 på 
tisdag och onsdag och kl 18 på torsdag. 

På onsdag eftermiddag kl 16 ordnar vi ett Veritas Fo-
rum med Stefan Gustavsson om temat ”Can the Gospels be 
Trusted” eller ”What kind of Evidence would Convince me of 
a Resurrection?”  Platsen för det blir Auditorium A i Gadoli-
nia, Porthansgatan 3 i Åbo. 

Allt detta kräver omfattande planering och en stor insats 
av frivilliga som deltar i arrangemangen. Folk ska bli mötta 
på campusområdet och inbjudna till de olika samlingarna. 
Broschyrer ska delas ut och läggas ut på informationsta-
vlor. Mission Week kostar också en hel del. Talarens resor 
och övernattningar samt allt det som delas ut och bjudas 
ska bekostas. Hyran för Koulu är den största enskilda utgif-
ten plus att alla som kommer bjuds på något ätbart. 

Hjälpa till? 
- Ifall du vill hjälpa till med arrangemangen, kontakta Åbos
studentarbetare: robert.ojala@studentmissionen.fi
- Om du är en sån som ber, be att det skulle bildas team
som bjuder in studerande!
- Helsingfors Studentmission och Transform har lovat ställa
upp med team, tacka och be för dem!

Be om bidrag! 
- Det har kommit in en del bidrag, men ännu behövs mer
för att vi ska kunna hyra in oss på Koulu och bjuda på mat
där tre kvällar! Be att vi skulle få de resurser vi behöver!
- Om du vill bidra, betala in en valfri summa på kontonum-
mer FI 6680 0007 1022 9793, och använd ref.nr 9030 för
Mission Week!

med Bo Brander i oktober!

Bo Brander kommer till Petruskyrkan, Skogsbäcksvägen 15, Hel-
singfors den 10 –12 oktober för att tala över temat ”Jesus, min
Herre och min Gud”. Torsdag & fredag kl. 19, samt lördag kl. 17

och 19, med kaffepaus emellan. Välkommen med önskar Keswick-före-
ningen för det andliga livets fördjupande! 

Bo Brander, född 1951 i Göteborgs och Bohus län, är en svensk präst 
och teolog. Han har varit skolpräst vid S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö 
och 1994-2009 föreståndare och studentpräst vid Laurentiistiftelsen, ett 
studenthem med tillhörande kyrka i Lund. Han var från våren 2009 till 
sin pensionering hösten 2018 studentpräst och föreståndare för Sankt 
Ansgars kyrka i Uppsala.

Brander, som är teologie doktor i systematisk teologi, har även ver-
kat som teologisk forskare, med den kristna skapelseteologin och de 
kristnas miljöansvar som specialitet. För sin avhandling tilldelades han 
Wallquistpriset 2005.  Han har varit lärare vid teologiska fakulteten vid 
Lunds universitet. Vid 1980-talets slut var han förordnad som expert 
inom Kyrkomötets bekännelsekommitté. Tillsammans med journalisten 
Göran Skytte gav han 2006 ut boken Ett år med Jesus. Han var 2009-2011 
regelbunden kolumnist på ledarsidan i Kyrkans tidning.

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

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

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

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-  
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

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

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318 
Jonatan Gauffin, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 572 6453 
Karl Granberg, studentarbetare i Jakobstad och Vasa, tfn 045 154 060 
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo, tfn 050 4619694

Keswickdagar



ARKKI
Hämeentie 155 A 9
00560 HELSINKI

(Rahankeräyslupa: POL-2014-13477, lisätiedot s. 20).

Tue OPKOa
OPKOn toiminnan mahdollistavat 
vapaaehtoiset, jotka tukevat  
työtämme taloudellisesti. 

Lähde kuukausilahjoittajaksi.  
Voit lahjoittaa seuraavin tiedoin:
Tili: FI26 8318 6710 0053 04  
(BIC DABAFIHH)
Viite: 2998

Voit liittyä myös työntekijän 
lähettäjärenkaaseen:  
opko.fi/yhteystiedot

Suomen koululaiset ja opiskelijat 
tarvitsevat tukea. Kiitos lahjastasi!

1
2

kuukausilahjoittajaksi
RYHDY

OPKOn koululaistyön leiriltä  
leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepästä. 
KUVA: ILKKA KONTTURI


