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SUN KOKOINEN ELÄMÄ

Pääkirjoitus

• OPKO järjestää toimintaa 7–14-vuotiaille lapsille 
ja nuorille. Leireillä ja illoissa opimme Raamattua 
ja vietämme mukavaa aikaa yhdessä: www.opko.
fi/koululaiset

• Järjestämme opiskelijatoimintaa suomeksi 10 
paikkakunnalla ja ruotsiksi neljällä.  
www.opko.fi/opiskelijat

• Veritas Forum -apologiatyötä teemme suurimmil-
la yliopistopaikkakunnilla: www.veritasforum.fi

• OPKOlla on 26 työntekijää, joista suuri osa on 
osa-aikaisia.

• OPKO omistaa leiri- ja kurssikeskus Enä-Se-
pän Vihdin Ojakkalassa: www.enaseppa.fi

Mitä OPKO tekee? 

Opiskelijat ja nuoret tarvitsevat 
evankeliumia. Kiitos, että tuet 
työtämme! Lue lisää sivulta 19. 

”Maailman alussa Jumala loi ihmisen omaksi ku-
vakseen.  Ihminen vastasi kohteliaisuuteen teke-

mällä Jumalasta itsensä kaltaisen.” Näin kirjoitti 
kuuluisa ranskalainen matemaatikko, fyysikko 
ja filosofi Blaise Pascal 1600-luvulla. Voisiko 
sen nasevammin sanoa? Syntiin langenneena 
ihminen ei ymmärrä etsiä merkitystään siitä, 
mitä hän jo on luotuna ja lunastettuna. Sen 

seurauksena ihminen katsoo kieroon itseään, 
lähimmäisiään, elämää ja myös Jumalaa.

Marraskuun alussa Helsingissä pidetty Global Lea-
dership Summit (GLS) kokosi kahdeksi päiväksi koolle en-

nätyssuuren joukon kristillisiä vaikuttajia ja johtajia – yli 800 henkilöä.  Myös 
OPKOn työntekijöitä oli paikalla mukava porukka. Koulutuksen ensimmäisessä 
puheessa maailmanlaajan GLS-liikkeen luoja Bill Hybels otti esille johtajan so-
keat pisteet, jotka vaikuttavat kaikkeen vaikka niitä ei edes tiedostaisi.

Esimerkiksi seurakunnan pastori voi sortua suuruudenhulluuteen, jonka 
takana kummittelee tarve miellyttää omia vanhempiaan, Hybels totesi. Niinpä. 
Miten erilaiselta kirkko, sen herätysliikkeet ja koko yhteiskunta näyttäisivät, jos 
uskaltaisimme avoimemmin tiedostaa sokeita pisteitämme ja auttaa toisiamme 
niiden huomaamisessa? Repaleisuuden myöntäminen on ainoa tie syvempään 
vuorovaikutukseen, itsetuntemukseen ja inhimillisyyteen. Kukaan meistä ei ole 
kiiltokuvajeesus.

Helsingin Sanomissa (29.10.2015) psykoterapeutti Maaret Kallio kirjoitti 
onnellisuudesta. Hänen mukaansa yliviritettyä hetkestä toiseen kestävää onnel-
lisuutta ei kannata tavoitella.  Se lisää vain riittämättömyyttä, tyytymättömyyttä 
ja epäonnea. Kallion mukaan yltiöonnellisuuden sijaan on parempi tavoitella 
merkityksellistä arvoelämää, jossa uskalletaan olla aidosti läsnä myös elämän 
pimeimmillä puolilla.

Kristillinen opiskelija- ja koululaistyö, jota OPKO tekee, tukee nuoria juuri 
koko elämää kannattavan peruskiven muuraamisessa. Jumalan sanan pohjal-
ta nousevat arvot ja evankeliumi Jeesuksesta ovat parasta, mitä meillä kristi-
tyillä on annettavana tälle kaoottiselle maailmalle.  Kristuksen vuoksi Jumala 
rakastaa meitä sellaisina kuin olemme, eikä sellaisina kuin meidän pitäisi olla. 
Sellaisia meistä tulee vasta taivaassa. Armon varassa voi kohdata omien sisällis-
sotiensa lisäksi mitä suurimmatkin hirmumyrskyt. 

Kiitos menneestä vuodesta ja merkityksellistä joulun odotusta!

Jussi Miettinen
pääsihteeri
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Lähetystyö on 

tavallisille kristityille

Arkki on Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotus-
lehti ISSN 0786-4035. Tilaukset, osoit-
teenmuutokset, palautteet ja ilmoitusmyynti: 
Osoite OPKO / Arkki, Hämeentie 155 A 9, 
00560 HELSINKI  Puhelin (09) 612 9940 
Sähköposti arkki@opko.fi  Internetissä   
opko.fi/arkki 

Päätoimittaja Jussi Miettinen  Toimitus-
sihteeri Ilkka Kontturi  Taitto Sari Nuutinen  
Kannen kuva Stefano Tinti / Dreamstime  
Paino Euraprint Oy  Painos 4/2015  4600 
kpl  Arkki ilmestyy vuonna 2016 viikoilla 9, 
19, 36 ja 45. Aineisto toimitukseen viisi viik-
koa aikaisemmin  

Mediatiedot opko.fi/arkki 

Arkki on ilmestynyt vuodesta 1989. Arkin 
edeltäjiä olivat tiedotuslehti OPKO-sano-
mat ja opiskelijalehti Pro Fide. OPKO on 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piiriin 
kuuluva kristillistä koululais- ja opiskelijatyö-
tä tekevä järjestö. OPKO järjestää säännöl-
listä opiskelija- ja nuortentoimintaa suomen, 
ruotsin ja englannin kielellä yhteensä 14 
paikkakunnalla. OPKO on perustettu 1964.
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Jumala on 
Raamatun kautta 
ilmoittanut, että 

sinä riität. Rohkaisua ja vohveleita
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Teema

Itsensä tunteminen ja ymmärtäminen on avainasemassa 
jaksamisen ja hyvän elämän kannalta, muistuttaa psyko-
terapeutti ja perheneuvoja Saara Kinnunen. Itsensä hyvin 
tunteva ihminen voi myös paremmin auttaa toisia.

Hyvä itsetunto
RAKENTUU JUMALAN SANALLE

Ku
va

: M
at

ti 
H

on
ka

ka
ri

4 opko



S aara Kinnunen toimii perhe-
neuvojana Vaasan seurakun-
tayhtymässä ja on kysytty alansa 

asiantuntija ja puhuja. Hän on koulutta-
jana myös OPKOn ystävät ry:n järjestä-
mässä Sovintoon elämän kanssa -viikon-
lopussa Enä-Sepässä ensi helmikuussa. 
Kinnusen sydämellä on auttaa ihmisiä 
ymmärtämään paremmin itseään ja elä-
mään sitä elämää, jonka Jumala on kul-
lekin tarkoittanut – vapaana menneisyy-
den taakoista. 

- Jos itsensä hyväksymisen ja ymmär-
tämisen kanssa tulee ongelmia, tämä 
vaikuttaa jaksamiseen ja voi tuoda myös 
masennus- ja uupumisoireita tai ahdis-
tusta, Kinnunen toteaa.

Keskeinen itsensä hyväksymiseen liit-
tyvä käsite on itsetunto. Kinnunen luon-
nehtii sitä sielun selkärangaksi.

- Itsetunto on ajatus ja käsitys itsestä, 
kuin suodatin, jonka läpi toteutamme 
omia mahdollisuuksiamme tai jätämme 
niitä toteuttamatta. Omanarvontunto on 
myös hyvä sana sille.

- Hyvään itsetuntoon kuuluu se, että 
luotan itseeni, uskallan yrittää, arvos-
tan itseäni ja viihdyn itsessäni. Uskallan 
käyttää omaa potentiaaliani, myös ottaa 
riskejä ja epäonnistua, eikä se kaada mi-
nua. Voin asettaa rajoja: minun ei tarvit-
se suostua kaikkeen ollakseni hyväksytty 
ja miellyttääkseni muita. Olen tietoinen 
siitä, mitä jaksan ja mikä sopii minulle.

Itsetunnon kolme aluetta
Itsetunnossa Saara Kinnunen näkee kol-
me osatekijää: annettu itsetunto, ansait-
tu itsetunto ja arvo. 

- Ympäristön antama itsetunto perus-
tuu palautteeseen, jonka olen saanut 
lähinnä lapsuudessa omasta rakastetta-
vuudestani: voiko minusta tykätä ja hy-
väksytäänkö minut? Tämä on itsetunnon 
pohja.

Ansaittu itsetunto taas perustuu ih-
misen saavutuksiin ja niiden kautta saa-
tuun arvostukseen.

- Ihminen, jolla annettu itsetunto on 
heikko, voi tasapainottaa sitä: selviyty-
miskeinona on lähteä suorittamaan ja 
ansaitsemaan itsetuntoa. Hän on herkis-
tynyt sille, mikä on arvostettua, ja tekee 
sitä. Se voi olla vaikka opintojen suoritta-
mista, josta saa kiitosta. 

- Kolmas itsetunnon osa-alue on arvo. 
Humanismissakin on ajatus tasa-arvos-
ta, mutta kristinuskossa se on pohjavire: 
arvomme tulee siitä, että olemme Juma-
lan luomia ja Jeesuksen lunastamia. Ju-
malan rakkaus jokaista yksilöä kohtaan 
näkyy siinä, että hän antoi rakkaimpan-
sa, että jokainen pääsisi alkuperäiseen 
suhteeseen Isän, Luojan kanssa.

Kinnunen korostaa, että arvo on itse-
tunnon olennaisin osa ja perustus, joka 
pysyy, vaikka muilta saatu arvostus olisi 
jäänyt ohueksi ja saavutukset romahtai-
sivat.

Vahva itsetunto suojelee
Ongelmat itsetunnon kanssa nousevat 
Saara Kinnusen mukaan usein siitä, että 
annettu itsetunto on jäänyt hauraaksi 
eikä ihminen ole pystynyt kohentamaan 
sitä suorituksillaankaan. 

- Ihminen voi jäädä alisuorittajaksi 
eikä uskalla yrittää. Lahjoja jää käyttä-
mättä, mikä taas luo huonommuuden 
tuntoa: ei minusta ole mihinkään.

Toinen taas lähtee hankkimaan hyväk-
syntää pyrkimällä aina miellyttämään 
toisia. Tällainen ihminen ei uskalla sanoa 
”ei”, koska pelkää tulevansa torjutuksi.

- Nuoret saattavat hakeutua poru-
koihin, joissa heidät varmasti hyväksy-
tään, mutta niissä voi esiintyä tuhoavaa 
käyttäytymistä. Uskoville vanhemmille 
puhuessani korostan, että meidän tehtä-
vämme on kaikin tavoin tukea lastemme 

itsetuntoa, jotta se olisi tarpeeksi vahva 
kestämään sitä, että he ovat erilaisia, 
eikä heidän tarvitsisi lähteä kaikkeen 
mukaan.

Heikkoa itsetuntoa voi vahvistaa
Mistä sitten löytää hyviä selviytymis-
keinoja ja apua, jos itsetunto on jäänyt 
heikoksi? Saara Kinnusen mukaan yksi 
itsetunnon määritelmä on kyky luottaa 
itseensä. Itseluottamuksen kasvattami-
sessa avainsana ovat onnistumisen ko-
kemukset. 

- Tulee asettaa pieniä konkreettisia 
tavoitteita, joissa onnistuu ja saa itsensä 
liikkeelle. Tämä on jo yksi askel sen huo-
maamiseen, että ”onhan minussa aines-
ta”.

Itsetuntoa vahvistavat myös kokemuk-
set hyväksytyksi ja rakastetuksi tulemi-
sesta.

- Heikkoitsetuntoinen ihminen vetäy-
tyy eikä hakeudu ryhmiin tai ihmissuh-
teisiin, koska hänellä on pettymyksiä, 
mutta näin häneltä jää mahdollisuuksia 
käyttämättä. Jos hän hakeutuu oikeisiin 
ihmissuhteisiin, hän tulee kokemaan hy-
väksymistä. 

Hyvään itsetuntoon 
kuuluu, että luotan 

itseeni, uskallan 
yrittää, arvostan 
itseäni ja viihdyn 

itsessäni.
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Sari Nuutinen

Saaran vinkit:

ITSETUNTOA VAHVISTAVIA  
RAAMATUN KOHTIA 

”Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan 
Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, 
vaan saisi iankaikkisen elämän.” Joh. 3:16

”Herra, Jumalasi, on sinun kanssasi, hän on voimallinen, hän auttaa. 
Sinä olet hänen ilonsa, rakkaudessaan hän tekee sinut uudeksi, hän 
iloitsee, hän riemuitsee sinusta.” Sef. 3:17

”Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äitini kohdussa olet minut 
punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä. Ihmeelli-
siä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni 
näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei 
pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, 
sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin olin elänyt päivääkään, 
olivat kaikki päiväni jo luodut.” Ps. 139:13-16

Kinnunen näkee seurakunnan ja eri-
laisten ryhmien merkityksen ensiarvoi-
sen tärkeänä. Yhteisöissä tuleekin huo-
lehtia siitä, että jokainen huomioidaan ja 
toivotetaan tervetulleeksi joukkoon.

- Tässä on kaksi puolta: huonoitsetun-
toisen pitää itse ottaa askel, että hakeu-
tuu paikkoihin, joissa voi saada vahvis-
tusta. Toisaalta taas meistä jokainen on 
vastuussa siitä, että välitämme hyväksy-
mistä ja arvostusta kaikille ihmisille.

Jumalan kuvaa  
ei voi täysin turmella
Kristillisen ihmiskuvan lähtökohta on, 
että jokainen ihminen on luotu Jumalan 
kuvaksi.

- Jumala on asettanut meihin kaikkea 
sitä, mitä hän itse edustaa: hyvää ja täy-
dellistä, viisautta, kauneutta, totuutta 
ja pyhyyttä. Jumalan kuva on jokaisessa 
ihmisessä – enemmän tai vähemmän nä-
kyvissä. Elämän kolhut voivat kahlita, et-
tei se pääse täysin näkyviin, mutta sitä ei 
myöskään voi kokonaan turmella, Saara 
Kinnunen muistuttaa. 

- Eräs äiti suri kovasti, miten hän on 

omalla ymmärtämättömyydellään ai-
heuttanut vaikeuksia lapsilleen. Hänelle 
viisas sielunhoitaja sanoi: ”et sinä niin 
kaikkivaltias ole, että pystyisit turmele-
maan Jumalan kuvan lapsista kokonaan”.

Kinnunen näkee Jumalan kuvana ole-
misen myös muistutuksena ihmisten ta-
savertaisuudesta. 

- Kun katsomme toista ihmistä, että 
hän on Jumalan luoma ja Jumala on aset-
tanut kuvansa häneen, se sulattaa sydän-
tämme ja kovia ja tuomitsevia asentei-
tamme.

Onkin tärkeää erottaa hyvä itsetunto 
itsekeskeisyydestä ja ylimielisyydestä.

- Itsevarmuus, joka näyttäytyy röyh-
keytenä, ei ole tervettä itsetuntoa. Elä-
misen taidoissa pelkkä hyvä itsetunto ei 
riitä, vaan rinnalle pitää tulla toisen ih-
misen arvostamisen taito. Silloin on riit-
tävästi eväitä, Kinnunen tarkentaa.

Jumalan lapseudessa on rikkaus
Paras kivijalka hyvälle itsetunnolle löy-
tyy Saara Kinnusen mukaan Jumalan 
sanasta, jota hän kehottaa ”syömään” 
ahkerasti.

- Toista itsellesi niitä Raamatun to-
tuuksia, joissa kerrotaan meidän arvos-
tamme ja siitä, mitä Jumala ajattelee 
meistä. Kyseessä ei ole mikään mantra, 
mutta joudumme toistamaan asioita, 
jotta prosessi pääsee meissä eteenpäin. 
Söimmepä mitä tahansa, se tulee osak-
si meitä. Samalla tavalla Jumalan sanan 
toistaminen saa vähitellen sen totuudet 
menemään selkäytimeemme.

Kinnunen korostaa, että uskovan elä-
mä on kokonaisvaltaista elämää suh-
teessa Jumalan kanssa. Tästä suhteesta 
saamme ammentaa identiteettimme ja 
itsetuntomme, ja Jumalan läsnäolossa 
viipyminen antaa voimaa arkeen.

- Meillä on Jumalan lapsina valtava 
ulottuvuus, josta jää paljon käyttämät-
tä, jos meille ei avaudu ja valkene, mitä 
kaikkea omistamme Kristuksessa. Jos-
kus elämme kuin kerjäläiset, vaikka 
olemme Kuninkaan lapsia. Se suunnat-
toman suuri rikkaus, joka meillä on Ju-
malan lapseudessa, voi riemastuttaa ja 
voimaannuttaa meitä joka päivä.
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• OPKOn ystävien jäseneksi voit liittyä täyttämällä jäsenlomakkeen: www.opko.fi/ystavat
• OPKOn ystävien jäsenmaksu on tänä vuonna 30 euroa/vuosi. Jäsenmaksun voit maksaa 

tilille FI50 8146 9710 0833 29 viitteellä 1232.
• Liittymällä jäseneksi saat säännöllistä informaatiota ystävien monipuolisesta toiminnasta.

Minun tieni OPKOon, silloiseen 
Ylioppilaslähetykseen, kulki 
tehtävien kautta. Olin osal-

listunut Ylioppilaslähetyksessä järjes-
tetylle tiedottajakurssille, ja sen myö-
tä sain kutsun tulla Lahdessa pidetyn 
opiskelijakokouksen tiedottajatiimiin. 
Siitä sitten poiki muitakin tiedotusteh-
täviä mm. Teinisanomissa ja Pro Fide 
-lehdessä. Olen aina ollut aktiivinen 
ihminen, joten pelkkä passiivinen tilai-
suuksiin osallistuminen ei olisi minulle 
riittänyt.

Ylioppilaslähetys täytti vapaa-aika-
ni. Näin jälkeenpäin katsottuna aikuis-
tumiseni ja vastuulliseksi kasvaminen 
tapahtui Ylioppilaslähetyksessä. Sain 
käyttää lahjojani ja tehdä sitä, mitä 
osasin. Uskon, että tuo aika oli Juma-
lan suunnittelema kasvamisen koulu 
elämässäni.

Osallistuminen pohjoismaisiin yli-
oppilaskokouksiin oli maalaistytölle 
avartava kokemus. Iloinen ilmapiiri ja 
syvällinen hengellinen opetus olivat 
virkistävä yhdistelmä, sillä noihin ai-
koihin Suomessa hengellisissä piireissä 
oltiin enimmäkseen vakavia.

Oma lukunsa oli asuminen Yliop-
pilaslähetyksen tyttöjen ylioppilasko-
dissa. Vieraskirja kertoo, että meillä oli 
hauskaa. Tapaamme edelleen ”akatee-
misten akkojen” merkeissä. 

Olen saanut seurata OPKOa lähie-
täisyydeltä liittohallituksen seniorijäse-
nenä. Iloitsen tänä päivänä OPKOn pyr-
kimyksestä painottaa tavoittavaa työtä. 
OPKO elää rohkeasti ajassa ja päivittää 
strategiaansa muuttuvan maailman 
haasteiden myötä. Tätä työtä tuen mie-
lelläni. 

Saara Kinnunen

Sovintoon elämän kanssa
Enä-Seppä, Vihti 13.–14.2.2016
Menneisyys voi olla taakka tai voimavara.  
Menneisyyttä ei saa olemattomaksi, mutta sen kanssa voi tehdä sovinnon.  
Viikonlopussa tutkitaan, miten menneisyytemme on vaikuttanut siihen, mitä olemme nyt. 

Mitkä ovat olleet selviytymiskeinomme pettymyksissä ja kriiseissä?  
Miten ne ovat vaikuttaneet omaan ja muiden elämään?  
Miten päästä elämään sellaista elämää, jollaiseksi se on Jumalan suunnitelmissa tarkoitettu?

Viikonvaihde on tarkoitettu kaikille oman elämänsä kehittämisestä tai sielunhoitotyöstä kiinnostuneille.  
Kouluttajana Saara Kinnunen.

Hinta täysihoidolla 90 €, opiskelijat 75 €. Ohjelma ja lisätiedot: opko.fi/ystavat

Ilmoittaudu 31.1.2016 mennessä: opkonystavat@opko.fi tai (09) 612 9940.

Ylioppilaslähetys oli kasvamisen koulu
Kuva: Sari Savela
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Raamattuopetus

L uominen on kaiken alku. Jumala 
loi maailman ja kaiken, mitä siinä 
on: kasvit, eläimet maan päälle ja 

vetten alle sekä linnut. Alkuteksti käyttää 
luomisessa erityistä luomiseen liittyvää 
heprean kielen verbiä, joka on käytössä 
ainoastaan silloin, kun Jumala luo. Luo-
misen kuudentena päivänä Jumala luo 
ihmisen.

”Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen, 
tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltai-
seksemme, ja hallitkoon hän meren kaloja 
ja taivaan lintuja, karjaeläimiä, maata ja 
kaikkia pikkueläimiä, joita maan päällä 
liikkuu. Ja Jumala loi ihmisen kuvakseen, 
Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi 
ja naiseksi hän loi heidät.” (1. Moos. 1:26-
26.)

Luomisen kieli on kaunista, sen on 

määritelty olevan muodoltaan lähes ru-
nollista. Raamatun alussa on myös toi-
nen kuvaus ihmisen luomisesta.  

”Ja Herra Jumala muovasi maan tomus-
ta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa 
elämän henkäyksen. Näin ihmisestä tuli 
elävä olento. Herra Jumala istutti puu-
tarhan Itään, Eedeniin, ja sinne hän esitti 
ihmisen, jonka oli tehnyt. --- Herra Jumala 
sanoi: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinään. 
Minä teen hänelle kumppanin, joka sopii 
hänen avukseen. --- Silloin Herra Jumala 
vaivutti ihmisen syvää uneen ja otti hänen 
nukkuessaan yhden hänen kylkiluistaan 
ja täytti kohdan lihalla. Herra Jumala 
teki tästä kylkiluusta naisen ja toi hänet 
miehen luo. Ja mies sanoi: Tämä se on! 
Tämä on luu minun luustani ja liha minun 
lihastani. Naiseksi häntä sanottakoon: 

miehestä hänet on otettu.” (1. Moos. 2: 7, 
18, 21-23.)   

Ensimmäisessä ihmisen luomista ku-
vaavassa kertomuksessa on käytössä 
alkuun monikkomuoto; ihminen luo-
daan ”kuvaksemme, kaltaiseksemme”. 
Kuvauksen lopussa puhutaan sen sijaan 
yksikkömuodossa: ”Ja Jumala loi ihmisen 
kuvakseen. Jumalan kuvaksi hän hänet 
loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät”. 
Toinen kuvaus luomisesta kertoo, että 
Jumala luo ihmisen ensin mieheksi. Mies 
ei löydä muitten luotujen joukosta sopi-
vaa paria, jolloin Jumala vaivuttaa hänet 
syvään uneen ja luo hänen kylkiluustaan 
naisen. 

Voidaan siis sanoa, että kertomus ih-
misen luomisesta sisältää korostuksen 
siitä, että ihminen Jumalan kuvana on 

Luotu
    Jumalan kuvaksi
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olemuksellisesti yhtä, mutta ilmenemis-
muodoltaan sekä mies että nainen. 

Ja kaikkiaan, ihmisen luomisessa on 
Jumalan ilmoituksen perusteella jotain 
ainutlaatuista. Ihminen luodaan Jumalan 
kuvaksi ja kaltaiseksi. Ihminen saa sitä 
kautta tehtävän toimia Jumalan edusta-
jana, hänen rinnallaan luomakunnassa. 
Tätä kautta Jumala antaa ihmiselle mui-
takin tehtäviä: hallita muuta luotua, li-
sääntyä ja täyttää maa, viljellä ja varjella. 

Ihmisellä on Jumalan kuvana myös eri-
tyinen yhteys luojaansa. Hän voi kuulla 
Jumalan puhuttelun ja saa olla häneen 
yhteydessä. Ihmiselle annetaan velvol-
lisuuksia ja valtaa, mutta häntä koskee 
erityinen vastuu.

Luotu mieheksi ja naiseksi
Sukupuolisuus on ihmiseen olemukselli-
sesti liittyvä asia, ihminen on luotu mie-
heksi ja naiseksi. Kautta aikojen tämä 
ihmisolemukseen liittyvä rikkaus on kui-
tenkin aiheuttanut kysymyksiä arvosta 
ja oikeudenmukaisuudesta. Erityisesti 
näkökulmana on ollut se, mikä asema on 
naisella suhteessa mieheen. Kuvataan-
han miehen luominen esimerkiksi toi-
sessa alkukertomuksessa ensisijaiseksi, 
jolloin nainen luodaan miehen avuksi ja 
miehen kylkiluusta. (1. Moos. 2:21.) Mitä 
tämä tarkoittaa naisen arvon ja aseman 
kannalta? 

Jumalan luomistyössä ihmisyyden 
rikkauden kääntäminen nokitteluksi 
vallasta, arvosta ja asemasta tuntuu tuh-
laukselta. Voisiko olla niin, että Jumala 
on mieleltään laaja ja avara, mutta me 
ihmiset kapeita ja arvostelevia? 

Alkukertomus määrittää luomisen 
Jumalan kuvaksi nimenomaan luomise-
na mieheksi ja naiseksi (1. Moos.1:27). 
Samaa näkemystä voidaan nostaa myös 
muista kohdin Raamatusta. 

Jumala tulee lihaksi miehenä, Jeesuk-

sena Kristuksena, 
mutta mukana on 
tärkeällä tavalla nai-
sen, Neitsyt Marian, 
kautta syntyminen. 
Jumalaa myös kuvataan 
usein miehisin määritelmin, 
jolloin esimerkiksi Galatalaiskirjeen 
kirjoittaja antaa kristitylle oikeuden kut-
sua Jumalaa isäksi (Abba) (1. Gal. 4:6). 
Psalmin kirjoittaja kuvaa sen sijaan rau-
haa ja tyytyväisyyttä Jumalassa vertaus-
kuvana lapsesta, joka lepää äitinsä sylis-
sä (Ps. 131:2). 

Jumalan kuva tulee ihmisessä esiin 
erilaisten kuvausten ja tehtävien kautta, 
jotka liittyvät yhtä lailla mieheen ja nai-
seen – ilman hierarkiaa tai arvostelua.

Luotu ainutlaatuiseksi  
ja tärkeäksi
Henkilökohtaisella tasolla Jumalan ku-
vaksi luominen liittyy paljon siihen, mitä 
olen Jumalassa. Jumala on luonut minut, 
siksi olen tärkeä: ”Sinä olet luonut minut 
sisintäni myöten, äitini kohdussa olet mi-
nut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, 
ja kiitän sinua siitä.” (Ps. 139:13-14.) Ju-
mala on luonut minut ja sen vuoksi elä-
mälläni on tarkoitus ja merkitys: ”Sinun 
silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun 
kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin 
olin elänyt päivääkään, olivat kaikki päi-
väni jo luodut.” (Ps. 139:16).

Kristinuskon Jumala on aivan erityisel-
lä tavalla henkilökohtaisessa suhteessa 
ihmiseen. Jumala haluaa olla yhteydessä 
kuvaansa, ja hän on antanut ihmiselle lu-
van lähestyä itseään rukouksessa. Juma-
la vielä erityisellä tavalla lupaa kuulla, 
vastata ja johdattaa (Jer. 31:9).   

Oman olemuksen käsittäminen Juma-
lan kuvaksi avaa vahvan perustan myös 
oman itsen hyväksymisessä ja omaksi 
itseksi tulemisessa. Saan kasvaa kris-

tittynä tuntemaan 
paremmin Jumalaa; 

kuulemalla, oppimal-
la, lukemalla ja olemal-

la henkilökohtaisessa 
suhteessa Häneen. Yhteys 

Jumalaan ja yhteys omaan iden-
titeettiin Kristuksessa tuo erityisen ar-
von olemassaololleni: ”Ja Jumala katsoi 
kaikkea tekemäänsä, ja kaikki oli hyvää” 
(1. Moos. 1:31).

Jumalan kuvaksi luotu  
– armahdettu
Kristuksen kirkkauden käsittäminen ja 
Jumalan Sanan tutkiminen saavat kui-
tenkin samalla huomaaman sen, miten 
monessa kohdassa olen rikkonut Hänen 
tahtoaan vastaan. En ikinä täysin toteu-
ta luojani kaltaisuutta, vaan teen väärin 
ja olen synnin alla. Tämä lankeaminen 
tapahtui jo ensimmäisille ihmisille, mie-
helle ja naiselle, Paratiisissa (1. Moos. 3). 

Jumala antoi kuitenkin Kristuksen, 
joka upotti minunkin virheeni, väärät 
tekoni ja ajatukseni meren syvyyteen. 
Ja koska identiteettini on Kristuksessa, 
katsoo Jumala minuun Hänen lävitseen. 
Tällöin kaikki virheeni ja vajavaisuuteni 
peittyvät Kristuksen kirkkauteen. Olen 
anteeksiannettu ja armahdettu – uusi 
luomus Kristuksessa (2. Kor. 5:17).  

Matleena Ruotsalainen
Helsingin OPKOn opiskelijatyöntekijä

Lähteet:
Raamattu
Arnold, B. T. 2008. Genesis
Niemelä, P. M. K. 2007. Maitoa ja hunajaa. Evan-
keliumikirjan Vanhan testamentin lukukappalei-
den kommentaari
Haverinen, S. 2015. Raamatun ja hellan välissä? 
Kristinusko ja sukupuoliroolit. Opetus Helsingin 
OPKOn illassa 31.10.2015

Kristinuskon 
Jumala on aivan 

erityisellä tavalla 
henkilökohtaisessa 
suhteessa ihmiseen.
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S yyskausi on rullannut reippaissa 
tunnelmissa Jyväskylän OPKOl-
la. Illoissa on käynyt mukavas-

ti opiskelijoita, ja uusiakin kasvoja on 
mukaan mahtunut. Mielenkiintoisten 
aiheiden täyttämästä syysohjelmasta 
opiskelijatyöntekijä Henri Järvinen 
nostaa erityisenä kohokohtana lokakuun 
opiskelijaillan, jossa käsiteltiin rukousta. 
Puhujana vieraillut hiippakuntasihteeri 
Jukka Jämsén korosti rukouksen merki-
tystä ja sen roolia arkipäiväisenä jutuste-
luna Jumalan kanssa.

- Se on ollutkin yksi pointti, mitä olem-
me Jyväskylän OPKOssa painottaneet. 
Kaikki lähtee rukouksesta, ja olemme 
halunneet rohkaista opiskelijoita viettä-
mään aikaa Jumalan kanssa.

Jyväskylän OPKOn hallitus piti aiem-
min lokakuussa oman illan vain rukouk-
selle. Illassa puhuttiin rukouksesta, etsit-

tiin erilaisia tapoja rukoilla ja rohkaistiin 
toisia. Jämsénin vetämässä opiskelijail-
lassa teemaa vietiin pidemmälle ja myös 
käytännön tasolle. Illassa kokeiltiin niin 
sanottua kuuntelevaa rukousta. 

- Elämä on täynnä ääniä, ja olisi hyvä 
välillä pysähtyä kuuntelemaan Jumalan 
puhetta kaiken melun keskeltä. Moni 
koki, että Jumala puhui rukousillassa 
juuri hänelle. Sain itsekin tulla rohkais-
tuksi, Järvinen iloitsee.

Vastikkeettomia vohveleita
Toinen mielenkiintoinen poiminta Jy-
väskylän syysohjelmasta oli lokakuun 
lopulla pidetty vohvelitempaus, jossa 
muutaman opiskelijan tiimi jalkautui 
Jyväskylän Kirkkopuistoon paistamaan 
ja jakamaan vohveleita ohikulkijoille ja 
jumalanpalveluksesta tulvivalle kirkko-
kansalle.

Vohveliraudan lämpö houkuttelikin 
paikalle kymmeniä ihmisiä. Moni ohi-
kulkija ihmetteli sitä, miten epätavallista 
on antaa ja palvella ilman maksua tai ta-
ka-ajatusta.

- Toki kerroimme kysyttäessä, mistä 
olimme, ja siitä syntyi keskusteluja, mut-
ta sen tarkempaa tausta-agendaa meillä 
ei ollut. Halusimme vain olla palvelemas-
sa kaupunkimme ihmisiä. Sitä Jeesuskin 
teki lähimmilleen, Henri Järvinen kertoo.

Aivan uutta ei vohvelitempaus Jyväs-
kylässä ole, sillä vohveleita tai lettuja on 
jaettu aiemminkin.

- Tällainen tempaus tuntui tekevän 
vaikutuksen moniin kohdattuihin, mikä 
laittaa miettimään, että voisihan näitä 
pitää useamminkin.

Oskari Reinman

Rohkaiseva rukous ja ihmisten kohtaaminen ovat olleet 
pinnalla alkusyksyn opiskelijatoiminnassa Jyväskylässä.

JYVÄSKYLÄN OPKOSSA JAETAAN

ROHKAISUA JA VOHVELEITA
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B en Gardner on toinen St. Thomas 
Crookes -seurakunnan opiskelija-
työn johtajista Englannin Shef-

fieldissä. Innovatiivinen seurakunta tun-
netaan muun muassa kristityn elämän ja 
kasvun periaatteita kuvaavista Elämän-
kuvioista sekä sloganeistaan kuten ”ei 
kirkossakävijöitä vaan opetuslapsia” ja 
”ei penkkien täyttämistä vaan yhteiskun-
taan vaikuttamista”.

St. Thomas Crookesissa eri ikäryhmät 
kokoontuvat normaaliin tapaan yhtei-
seen jumalanpalvelukseen sunnuntaisin. 
Seurakunnan perusrakenteena ovat kui-
tenkin 15–30 hengen kokoiset klusterit 
eli missioyhteisöt. Missioyhteisö koos-
tuu muutamasta pienryhmästä, jotka ko-
koontuvat viikoittain erikseen Raamatun 
ja rukouksen äärelle. Kerran kuussa yh-
teisö tekee yhdessä jotain ei-kristittyjä 
tavoittavaa: esimerkiksi tarjoaa ruokaa 
asunnottomille, järjestää konsertti-illan 
tai maalaa jonkun talon.

- Kolmenkymmenen ihmisen yhteisö 
on ”tarpeeksi pieni välittämään ja tar-
peeksi suuri uskaltamaan”. Pyrimme sii-
hen, että yhteisö jakautuu kahtia, kun se 
kasvaa yli tämän, Gardner kertoo.

Opiskelijayhteisöistä nopeimmin kas-
vaa kodittomien apuryhmä, joka on seit-
semässä vuodessa jakautunut viidesti.

- Uskon, että nuori sukupolvi haluaa 
tehdä hyvää. Ei-uskovatkin tulevat mu-
kaan työhön, koska he haluavat ilahdut-

taa toisia ja vaikuttaa yhteiskuntaan. 
Missioyhteisö eroaa muusta auttamises-
ta siten, että aluksi rukoillaan. Haluam-
me kristittyinä elää aitoa ja luonnollista 
elämää. Kun ei-kristityt tulevat mukaan, 
he alkavat miettiä, mitä oikein tapahtuu 
ja kuka tämä Jeesus on. 

Opetusta esimerkin kautta
Opiskelijatyöntekijänä Ben Gardner tie-
tää, että hänen on mahdotonta olla itse 
kaikessa mukana. Sen sijaan hän jakaa 
vastuuta ja valmentaa vapaaehtoisjohta-
jia. Missioyhteisöjä johtavat opiskelijat, 
joille Gardner vetää valmennusryhmää, 
ja nämä taas vetävät samanlaisia ryhmiä 
yhteisönsä pienryhmien johtajille.

- Tapaamme kerran kuussa ja tutkim-
me opetuslapseutta: mitä tarkoittaa elää 
Jeesuksen kanssa päivittäin. Perusideana 
on kysyä heiltä kaksi kysymystä: mitä Ju-
mala puhuu sinulle nyt ja mitä aiot tehdä 
asian suhteen?

- Lisäksi olen yhteydessä vapaaehtois-
johtajiin heidän arkielämässään. Voin 
kutsua heitä kanssani mukaan jalka-
pallomatsiin tai ostoksille. Toivon, että 
elämäntyylini antaa esimerkin opetus-
lapseudesta. Kun tapaan ihmisiä kadul-
la, saatan rukoilla heidän puolestaan, ja 
mukanani oleva opiskelija saattaa kysyä, 
miksi teen näin. Toivon, että hän muistaa 
tilanteen myöhemmin ja että se antaa hä-
nelle rohkeutta toimia samoin. 

Omat intohimot käyttöön
Missioyhteisöt syntyvät yleensä opiske-
lijoiden omien kiinnostusten kohteiden 
pohjalta. Ben Gardner toteaakin, että 
parhaita evankelistoja opiskelijoiden 
keskuudessa ovat opiskelijat. Työnteki-
jänä hänen roolinsa on tukea heitä Ju-
malan antaman kutsun löytämisessä ja 
pitää huolta, että työmuodot rakentuvat 
seurakunnan opin ja perusarvojen poh-
jalle.

- Pari vuotta sitten meillä oli kaksi 
hyvää johtajaa, jotka ”perivät” johdet-
tavakseen opiskelija-asuntoja siivoavan 
palveluyhteisön. Yhteisössä oli vain kaksi 
aktiivia ja toistakymmentä muuta jäsen-
tä, jotka eivät tehneet mitään. 

- Kysyin vetäjiltä, mikä oli vialla. He 
kertoivat, että yhteisön jäsenet olivat kii-
reisiä teatterin, musiikin, runoryhmän ja 
muiden harrastusten parissa, ja vetäjät 
itsekin inhosivat työmuotoa. Ehdotin, 
että he alkaisivat tehdä siivouksen sijaan 
jotain taiteeseen liittyvää, koska kaikki 
harrastivat sitä. 

Näin syntyi yksi seurakunnan suurim-
mista missioyhteisöistä, joka järjestää 
muun muassa keikkailtoja. Nämä ovat ta-
voittaneet parhaimmillaan 130 opiskeli-
jaa illan aikana, ja monia on tullut niiden 
kautta myös jumalanpalveluksiin.

Sari Nuutinen

JUMALAN PERHEENÄ
LUONNOLLISTA ELÄMÄÄ

Kuva: Eva Gädda

- Älkää järjestäkö lisää tapahtumia vaan ottakaa ystä-
vänne mukaan normaaliin elämäänne, kuuluu opiskeli-
jatyöntekijä Ben Gardnerin neuvo kristillisten yhteisö-
jen vastuunkantajlle. Gardner kävi lokakuussa Suomessa 
mm. Helsingfors Studentmissionin vieraana.
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Työntekijäuutisia

Kuopion avustavana opiskeli-
jatyöntekijänä viimeiset kaksi 

vuotta toiminut Oskari Reinman 
siirtyi lokakuun alusta mediatyön 
harjoittelijaksi Suomen OPKOlle. 
Uusi työsopimus on solmittu kah-
deksi vuodeksi. Mediatyön ohella 
hän jatkaa OPKOn organisoiman 
ReStart-minifestarin koordinaat-
torina Kuopiossa.

Mediatyö palvelee OPKOn 
opiskelija- ja koululaistyön tar-
peita ja työtehtäviin kuuluu muun muassa videomateriaalien 
tuottamista, sosiaalisen median viestinnän kehittämistä, graa-
fisia töitä ja verkkoviestintää.

- Odotan uusia työtehtäviä suurella mielenkiinnolla. Jon-
kin verran ehdin mediatöiden parissa puuhastella jo aiemman 
sopimuksen puitteissa, mutta nyt niihin pääsee keskittymään 
huomattavasti tiiviimmin. 

Solmittu työsopimus ulottuu syksyyn 2017, ja tänä aikana 
Reinman suorittaa samalla audiovisuaalisen viestinnän perus-
tutkinnon. Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena 
OPKOlla. Työaika on 70-prosenttinen.

TÄÄLLÄ TAAS
RADIORAAMIS

OPKOn viime syyskaudella alkanut Radioraamis-oh-
jelma jatkuu tänä syksynä seitsemällä uudella lähe-

tyksellä. Ohjelmia pääset kuulemaan Radio Patmoksen 
taajuuksilla tiistai-iltaisin klo 20-21 (myös netissä patmos.
studio24.fi).

Vuoroviikoin ohjelmassa on uusi suora lähetys tai edel-
lisviikon uusinta. Raamattupiirissä käsitellään Matteuksen 
evankeliumia rennolla meiningillä. 

Radioraamista isännöi OPKOn tiedottaja ja mediatyön-
tekijä Ilkka Kontturi. Mukana keskustelemassa on nuoria 
ja nuoria aikuisia. Radioraamistelemassa Erika Ihalainen, Esa Savolainen, 

Olli Lehmonen ja Ilkka Kontturi.

Kuva: Aku Lundström

Tule mukaan kokoontumaan joulun sanoman 
äärelle! OPKOn väki, juhlapöytä ja tunnelmal-
linen Enä-Seppä odottavat sinua. Perinteinen 
jouluateria uusille ja vanhoille OPKOn ystä-
ville, opiskelijoille ja koko perheelle klo 16:30 
Enä-Sepän leirikeskuksessa (Enätie 45, Vihti). 
Ohjelmassa mm. joululauluja ja joulupuhe.

Hinta 40€/aikuiset, 25€/opiskelijat. 
Ilmoittautumiset 4.12. mennessä 
p. (09) 612 9940 tai opko@opko.fi

Jouluateria 
Enä-Sepässä 13.12.



Tammikuun viimeisenä viikonlop-
puna tapahtuu Helsingissä. OPKO 
järjestää Disciple16-konferenssin 

Kannelmäen kirkolla 29.–31.1.2016 yh-
teistyössä Petrus församlingin kanssa. 

Konferenssin teemana on Confidence 
& Courage. Näiden teemojen avulla ha-
luamme rohkaista opiskelijoita ja nuoria 
aikuisia löytämään varmuutensa ja iden-
titeettinsä Jeesuksessa ja evankeliumin 
kautta ja sen pohjalta elämään rohkeaa 
elämää hänen opetuslapsinaan. Tapah-
tumassa on ohjelmaa kolmella kielellä: 
englanniksi, suomeksi ja ruotsiksi.

Konferenssin pääpuhujina ovat Rich 
Wilson sekä Rich ja Louise Grant 
Isosta-Britanniasta. Rich Wilson johtaa 
Fusion-opiskelijajärjestöä ja on työs-
kennellyt vuosia opiskelijoiden parissa 
varustaakseen heitä ja tavoittaakseen 
ei-kristittyjä.

Rich ja Louise Grant johtavat nuor-
ten aikuisten työtä St Thomas Crookes 
-seurakunnassa Sheffieldissä. St Thomas 
Crookes on anglikaaniseurakunta, joka 

tavoittaa runsaasti ei-uskovia. Richin 
työnkuvaan kuuluu myös seurakunnan 
opetuslapseuskoulun St Thomas Croo-
kes Collegen johtaminen.

Lisäksi konffassa pitävät seminaare-
ja mm. Jussi Miettinen, Matti Aspvik, 
Topi Knihtilä sekä Jordanian IFESin pää-

sihteeri Hussam. Odotukset ovat siis 
korkealla ja toivomme, että Jumala saa 
kohdata meitä ja varustaa meitä elämää 
ja lähetystyötä varten.

Benjamin Sandell

Lisätiedot: www.disciple.fi

rohkaisee kasvamaan Jeesuksen opetuslapsena

Disciple-konferenssi järjestettiin ensimmäisen kerran talvella 2015 Huopalahden kirkossa 
OPKOn ruotsin kielisen työn ja Petruksen seurakunnan yhteistyönä.

Jaa muistojasi OPKOsta!

Viidennen herätysliikkeen eri haaroissa alkuaikoina 
mukana olleilla on paljon näköalaa niiden mennei-

syyteen. Henkilökohtaiset muistot noilta ajoilta ovat 
samalla liikkeen yhteistä arvokasta historiaa. Näitä 
muistoja vuoteen 1985 asti kokoaa nyt Viidennen liik-
keen historiatoimikunta (VLHT). 

OPKOn toimintaan liittyvää aineistoa – kuten kirjei-
tä, kokousohjelmia, puheita, muistiinpanoja, lehtileik-
keitä tai valokuvia – voi luovuttaa OPKOn arkistoon tai 
lähettää kopioitavaksi. 

Aineistossa tulisi olla tiedot ajankohdasta, asiaan 
liittyvistä henkilöistä ja tilanteesta sekä lähettäjän yh-
teystiedot. Mainitse myös, haluatko aineiston takaisin.

Aineistoa voit lähettää postitse: OPKO, Hämeentie 
155 A 9, 00560 Helsinki tai sähköisesti: tiina.oinonen@
opko.fi.

Lisätietoa: 5heratysliikkeenhistoria.wordpress.com

DISCIPLE 16
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S aimme viettää nuorten tiimin 
kanssa pari viikkoa koululaisten 
syyslomien aikana tien päällä 

kohdaten toisia nuoria kouluissa, kau-
pungilla, nuortenilloissa, yhdellä yli-
opistolla ja OPKOn Radioraamiksen vä-
lityksellä. Pariviikkoinen aktio huipentui 
Lahden kristillisellä koululla järjestet-
tyyn lasten ja nuorten Uusi päivä -viikon-
loppuun.

Kohtaamisia kaupungilla
Nuorten tiimi koostui 14–21-vuotiaista 
koululaisista ja opiskelijoista, jotka ha-
lusivat syyslomallaan lähteä tekemään 
Jeesusta tunnetuksi opiskelijoiden ja 
koululaisten maailmassa. Ensimmäisenä 

aktiopäivänä kohtasimme ihmisiä Lah-
dessa kaupungilla. Saimme laulaa omia 
laulujamme, jutella joidenkin kanssa ja 
rukoilla muutaman ihmisen puolesta.

Yksi päivän kohokohdista oli kahden 
noin 5–6-luokkalaisen pojan kohtaami-
nen. He olivat keräämässä koulun jälkeen 
pulloja kaupungilta kun pääsimme jutte-
lemaan poikien kanssa. Kysyin pojilta, 
olivatko he koskaan lukeneet Raamattua, 
johon toinen pojista vastasi pyörittämäl-
lä päätään ja toinen sanoi avanneensa 
kerran Raamatun. Sanoin, että halusin 
antaa heille pienen muiston kohtaami-
sestamme ja kaivoin taskustani kalan-
muotoon leikatut raamatunkohtalaput. 

Toinen nuori mies sai kohdan, jossa 

Jumala kutsuu profeetta Jeremian: ”-- Älä 
sano, että olet nuori, vaan mene, minne 
ikinä sinut lähetän, ja puhu, mitä minä 
käsken sinun puhua.” (Jer. 1:7.) Antaes-
sani kalaa kerroin samalla lyhyesti, keitä 
profeetat olivat Raamatussa. Toiselle an-
noin tämän Psalmin kohdan: ”Sinun sa-
nasi on lamppu, joka valaisee askeleeni, se 
on valo minun matkallani.” (Ps. 119:105.)

Pojat lähtivät eteenpäin lyhyen kohtaa-
misemme jälkeen, lukien kävellessään 
tiiviisti raamatunkohtia ehkä tosiaan 
ensimmäistä kertaa elämässään. Muuta-
man kymmenen metriä käveltyään pojat 
katsoivat vielä taaksepäin ja moikkasivat 
meille iloisesti hymyillen.

Todistuksia  
elävästä elämästä
Nuoret tiimiläisemme saivat kertoa kou-
luilla ja muissa tilanteissa omasta us-
kostaan ja siitä, mitä Jumala on tehnyt 
heidän elämässään. Tässä joitakin todis-
tuksia, joita nuoret jakoivat vastauksina 
kysymyksiin:

Millä tavalla sun usko Jumalaan on 
muuttunu viime kesästä lähtien?

”Se on muuttunu tosi paljon… Mä oon 
oppinu elämään Jeesuksen kanssa koko 
ajan ja joka hetkessä niin että kaiken voi 
tehdä Jumalalle ja Jumalan kanssa.”

”Aiemmin tiesin, että Jumala on mun 

Koululaistyö

KADUILLA JA KOULUSSA
UUSI PÄIVÄ
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kanssa, mutta mä en eläny sitä todeksi... Kun oli kristillisillä 
leireillä, tunsi jotain Jumalan rakkaudesta, mutta sitten se aina 
jäi... eikä se edes kiinnostanu niin kauheesti.”

”Nyt mä oikeestaan elän koko ajan Jumalan kanssa. Mä aat-
telen kaiken, että miten mä tekisin sen Jumalalle... Rukoilen ja 
luen tosi paljon Raamattua ja oon vaan sillä tavalla yhteydessä 
Jumalaan koko ajan.”

Mikä on tällä hetkellä sun unelma elämässä?
”Päästä koko ajan syvemmälle Jumalan rakkauteen...”

Pelastuksen päivä
Aktiokiertueen päätösviikonlopun teemana Lahdessa oli myös 
Uusi päivä, joka oli saanut innoituksensa mm. tästä raamatun-
kohdasta: ”Oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen 
päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri 
nyt on pelastuksen päivä.” (2. Kor. 6:2.) Tämä Sana toteutui vii-
konlopun aikana kauniilla tavalla, kun yksi nuori sai rukoilla 
ensimmäistä kertaa elämässään Jeesusta tulemaan asumaan 
hänen sydämeensä. Hänen elämässään sai alkaa Uusi päivä 
sinä viikonloppuna. 

Tätä samaa toivomme ja rukoilemme sadoille ja tuhansille 
nuorille Suomessa ja koko Euroopassa. Tulkoon Uusi päivä, 
pelastuksen päivä!

Olli Lehmonen, koululaistyön johtaja

•  Lukuohjelma ja selitystekstit koko Raamattuun
•  Kirjoittajina Suomen tunnetuimpia raamatunopettajia
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N uorempana harrastelin kilpapelaamista pääosin Ameri-
cas Army -nimisessä nettipelissä. Pelailin vain huvikseni, 
kunnes joku kysyi minua joukkueeseensa. Alkuaika ku-

lui huvipeleissä ihaillen korkeimman sarjatason pelaajia. Heidät 
kohdatessaan tiesi jo hävinneensä – olivathan he kovempia kuin 
minä. 

Lopulta joukkue, jossa pelasin nousi kaikille avoimelta tasolta 
Intermediate-tasolle. Otimme pelin enemmän tosissamme ja huo-
masimme pärjäävämme aika hyvin. Seuraavassa liigassa meidät 
nostettiinkin Inviteen, joka on korkein sarjataso. Huomasimme, 
että voitimme monia tiimejä, joita aiemmin katsoimme ihaillen. 
Muistaakseni päädyimme 12 joukkueen liigassa 3. tai 4. sijalle.

Muiden antama arvostus ja pärjäämisen itse huomaaminen va-
pauttivat olemaan ”parempi” kuin aikaisemmin olin. Vaikka peli 
olisi hallussa, en olisi pärjännyt ilman vapautta käyttää taitoja-
ni vapaudesta ja rauhasta käsin. Tarvitsin siis vapauden olla sitä 
mitä jo olin. 

”Herra on Henki, ja missä Her-
ran Henki on, siellä on vapaus.” 
(2. Kor. 3:17.)

Pelatessa opittu tuntuu pä-
tevän myös uskonelämässä. 
Jos meiltä vaadittaisiin jotain, 
jäisimme paineen alle. Yrittäi-
simme kelvata. Jeesus kuitenkin 
täytti kaiken ja toi vapauden. Herran käytössä pienen pojan eväät 
riittivät ja ne riittävät tänäkin päivänä. Se on Raamatun lupaus. 

”Mutta se, joka kiinnittää katseensa vapauden täydelliseen lakiin 
ja jää sen ääreen, ei unohda kuulemaansa vaan tekee sen mukaises-
ti, ja kerran hän on saava kiitoksen siitä mitä tekee.” (Jaak. 1:25.)

Juuri vapaus Kristuksessa saa meidät eläväksi. Kun katsomme 
Kristusta, se vaikuttaa myös tekoihimme, mutta jos siirrämme 
katseemme tekoihimme, huomaamme etteivät ne riitä. Näin pää-
semme taas katsomaan Kristusta. Armossa oleminen ei ole oma-
voimaista pyristelyä, koska pohjalle jää vain Kristus.

Pelatessa ajattelin, minä muut oikein minua pitivät ja sitä, minä 
itse pidin itseäni verrattuna muihin. Näiden asioiden korjaantu-
minen vaikutti pelaamiseeni hyvin positiivisesti. Jumala on Raa-
matun kautta ilmoittanut, että sinä riität. Jeesuksessa sinulla on 
vapaus olla sitä mitä olet. Se perustuu Jumalan Sanaan, joten se 
pätee ennen kaikkea muuta. Ole vapaa!

Pasi Malkasilta
Tampereen OPKO

Kolumni

Jeesuksessa on 
vapaus olla sitä 

mitä olet.

OLE VAPAA!
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Kansainvälistä

V iikonlopun jälkeen kurssi-
todistuksen saivat muun 
muassa Pyry ja Elina Si-

pilä. Helsingissä asuva pariskunta 
osallistui viimeiseen kurssiviikon-
loppuunsa 6-viikkoisen vauvan-
sa kanssa. Kumpikin on hiljattain 
valmistunut lääkäriksi, Elina viime 
keväänä ja Pyry vuosi sitten.

- Olen miettinyt lukioajoista läh-
tien, olisiko paikkani lähteä lähe-
tystyöhön. Ajattelin, että tämä olisi 
sopiva paikka pohtia sitä lisää, saa-
da enemmän tietoa ja konkretisoi-
da asiaa, kertoo Elina motiiveistaan 
lähteä kurssille.

Pyry on varttunut lähetyslapsena 
Etiopiassa, joten hän koki luonte-
vaksi pohtia, tulisiko hänen itsekin 
lähteä kentälle.

Antoisimpana MiniMissio-kurs-
silla Elina piti lähettien kertomuk-
sia omasta työstään, yleiskatsausta 
työhön eri maissa sekä luentoja lä-
hetystyön oikeutuksesta. 

- Olen saanut hyvää yleistietoutta 
lähetystyöstä. Konkretisoituminen 
on oma prosessinsa, joka pitää vie-
lä käydä. Ehkä se selviää lähtemällä 
lyhyeksi ajaksi kentälle, Elina tote-

aa lisäten, että tällä hetkellä on kes-
kityttävä lapsen hoitamiseen. 

Pyry taas innostui erityises-
ti kurssin teologisesta annista ja 
asia-aiheista, kuten islamin kohtaa-
misesta ja ymmärtämisestä.

- Opin, että muslimeillakin on 
hyvää ja aitoa hurskautta, vaikka 
kristinuskon näkökulmasta se ei 
pelasta ihmistä, mutta pitää ar-
vostaa toisissa sitä, mikä on hyvää. 
Oivalsin myös, että kastettujen ja 
kastamattomien parissa lähetystyö 
on erilaista.

Elinalle suurin oivallus kurssin 
aikana oli, että lähetystyö on arkis-
ta ja sitä voi tehdä oman ammattin-
sa kautta.

- Ennen ajattelin, että lähetys-
työntekijöiden pitäisi olla vähän 
parempia kristittyjä. Nyt ymmär-
rän, että tavalliset kristityt voivat 
lähteä.

Sari Nuutinen

MiniMissio-kurssia järjestävät 
OPKO, Lähetysyhdistys Kylväjä, Me-
dialähetys Sanansaattajat ja Suo-
men Raamattu opisto. 

TAVALLISILLE KRISTITYILLE

LÄHETYSTYÖ ON

Viisitoista nuorta aikuista kokoontui lokakuun puolivä-
lissä Raamattuopistolle Kauniaisiin tutustumaan lähe-
tystyöhön. Kyseessä oli kolmen viikonlopun mittaisen 
MiniMissio-kurssin kolmas jakso tänä vuonna.

Kuva: Marjaana Kotilainen

Tuulahdus Jordaniasta

Jordanialaisen sisarjärjestömme pääsihteeri 
Hussam saapuu OPKOn vieraaksi Suomeen 
ensi tammi-helmikuun vaihteessa. Hussam 
puhuu Disciple-konferenssissa sekä muuta-
missa paikallisyhdistyksissämme eri puolilla 
Suomea. Seuraa tarkempaa ilmoittelua net-
tisivuillamme!

Hussam vieraili Suomessa ensimmäisen 
kerran keväällä 2013. Uusintavierailua suun-
niteltiin viime keväälle, mutta se peruuntui.

Ensi kesänä järjestämme myös jälleen 
opintomatkan Jordaniaan, jossa osallistu-
taan opiskelijaleirille ja viedään evankeliumia 
eteenpäin ystävyyssuhteiden kautta. Lisätie-
toja opintomatkasta: opko.fi/aktiot
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OPKO-kasvo

Emmi Berliinin muurilla kesälomamatkalla 2014. 

JA HYVIÄ YSTÄVIÄ

Kuka olet?
Olen Emmi Snellman, 25-vuotias ham-
maslääkäri Kuopiosta. Olen syntynyt 
Siilinjärvellä, jossa kävin peruskoulun ja 
lukion. 

Miten päädyit mukaan OPKOlle?
Lukion jälkeen muutin hammaslääkä-
riopintojen perässä Ouluun. Siellä vie-
rähti viisi vuotta enemmän ja vähemmän 
lääkiksen ympärillä pyöriessä. Noiden 
viiden vuoden aikana myös Oulun OPKO 
tuli varsin tutuksi. Päädyin sinne alun pe-
rin, kun etsin kristillistä viikonlopputoi-
mintaa. OPKOsta muodostui tärkeä osa 
viikonlopun viettoa opetusten ja hyvien 
ystävien vuoksi.

Valmistumisen jälkeen odotti kui-
tenkin muutto pois Oulusta, koska sillä 
alueella hammaslääkäreille oli todella 
huonosti töitä. Muuttolaatikoita kasa-
tessa määränpääksi vahvistui Kuopio. 
Tänne saavuttuani keväällä 2013 Kuopi-
on OPKO tuntui luonnolliselta paikalta 
olla rakentumassa ja rakentamassa Kris-
tuksen seurakuntaa. 

Millä tavoin olet osallistunut  
OPKOn toimintaan?
Aluksi olin mukana toiminnassa pelk-
känä ”rivijäsenenä” ottaen välillä vas-
tuuta iltojen musiikista sekä tarjoilusta. 
Aiemmin olin kuitenkin Oulussa toimi-
nut hallituksessa ja ollut siellä myös pu-
heenjohtajana, joten toiminta Kuopi-
on OPKOn hallituksessa tuntui varsin 
luontevalta. Tällä hetkellä meneillään on 
ensimmäinen hallituskausi Kuopiossa. 
Osallistun myös pienryhmätoimintaan, 

joka mahdollistaa Raamatun ja muiden 
uskonasioiden pohdiskelun sekä rukoi-
lemisen yhdessä.

Mitä OPKOssa mukana oleminen  
on sinulle antanut?
Töiden perässä muutettaessa sosiaalis-
ten verkostojen luominen on huomat-
tavasti vaikeampaa kuin opiskelemaan 
muutettaessa, ainakin minun kohdallani. 
Muun muassa OPKOn toiminnan kaut-
ta oli helppo tutustua uusiin ihmisiin, 
joilla on samanlainen arvomaailma, ja 
parhaimmat ystävät täällä Kuo-
piossa olenkin saanut juuri OP-
KOlta. 

Toiminnassa mukana ole-
minen on tarjonnut mahdolli-
suuden olla palvelemassa seu-
rakuntaa omilla lahjoilla. Pidän 
musiikista, ja varsinkin pianolla 
säestämisestä. Tätä lahjaa on 
ollut ilo käyttää OPKOn illoissa. 
Sama pätee välillä iskevään lei-
vontaintoon.

Mitä muuta harrastat?
Harrastan musiikkia, laulan 
gospelkuorossa sekä liikun 
jonkun verran. Työni on fyysi-
sesti kuormittavaa, joten ilman 
liikuntaa ja lihaskunnon ylläpi-
tämistä en jaksaisi tehdä sitä. 
Vuosi sitten aloitin crossfitin, 
eikä sille harrastukselle vielä 
näy loppua. Tässä lajissa ta-
voitteeni on ainoastaan itseni 
voittaminen ja kehittäminen, ei 
kilpailu. 

OPETUSTA
Olen saanut mahdol-
lisuuden olla palve-

lemassa seurakuntaa 
omilla lahjoilla.

Mikä Raamatun kohta on erityisesti 
puhutellut sinua viime aikoina?
Room 8:28: ”Me tiedämme, että kaikki 
koituu niiden parhaaksi, jotka rakasta-
vat Jumalaa” ja sille vielä vaihtoehtoinen 
suomennos ”Jumala johtaa kaiken nii-
den parhaaksi, jotka häntä rakastavat”. 
Tämän muistaen ja siihen luottaen on 
aina hyvä astua seuraavaan päivään. 

Kuva: Anna Snellman
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Kuva: Sxc / Robert Proksa

Koululaistyö:
Varhaisnuorisotyö 2053
Nuorisotyö 2066
Yleinen 2082

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
Mediatyö 2299
Enä-Seppä 3269
Arkki-lehti 7579
Svenska verksamheten 9108

Viitteet:

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

Tukiyhteystiedot

OPKOn tulot ja kulut kuukausittain
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OPKOn tulot ja kulut kuukausittain 2015

tulot kulut tuloksen kertymä

Talous

Pidän Suomen syksystä vuodenai-
kana monella tavalla. Satoa pun-
nitaan ja tehdään johtopäätöksiä: 

missä olisi tarvittu hallaharsoa, kitke-
mistä tai lannoitetta ja missä meni juuri 
kaikki nappiin. Luonto näyttää kuolevan, 
mutta se lepää jatkaakseen uudistunee-
na. Tuholaisetkin pysyvät kurissa. Lehti-
en pudottua maaston rakenteet tulevat 
esiin. Vasta keväällä paljastuu, mitkä 
kasvustot ovat olleet vahvoja juuriltaan 
ja siemeniltään, ja mitkä ovat maatuneet 
lannoittamaan muita.

”Minä kerron teille, millainen on se, 
joka tulee minun luokseni, kuulee minun 
sanani ja tekee niiden mukaan. Hän on 
kuin mies, joka taloa rakentaessaan kai-
voi syvään ja laski perustuksen kalliolle. 
Kun sitten vedet tulvivat ja syöksyivät 
taloa vasten, ne eivät saaneet sitä hor-
jumaan, koska se oli hyvin rakennettu.” 
(Luuk. 6:47-48)

Tulevaisuuspuhe on täyttänyt me-
dian, eikä tulevaisuus näytä hyvältä. 
Suomen taloudellinen tilanne ei näytä 
edes nykyisin hyvältä, tulevaisuudesta 

Miten meni, noin niin kuin omasta mielestä? 

puhumattakaan. Sitkeä lama on iskenyt 
myös OPKOon. Teemme toimintasuun-
nitelmaa ja budjettia ulkoisesti synkässä 
ja myrskyisessä tilanteessa. Mutta tie-
dämme, että Vapahtajamme elää. Ei vain 
yksittäisinä Jumalan lapsina, vaan järjes-
tönäkin: Hän on tuonut vaikeuksien läpi 
ennenkin. Jeesuksesta tämä kaikki alkoi, 
ja vasta sitten kun Hän sanoo, ettei mei-
tä enää tarvita, tämä loppuu. Sitä ennen 
koetamme tehdä niitä tekoja, jotka tuot-
tavat parasta satoa niillä varoilla, jotka 
te, uskolliset tukijamme, olette käytettä-
väksi kauttamme uskoneet.

Sydämellisesti tuestanne kiittäen,

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö

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

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys ry:lle 17.3.2015 rahankeräysluvan POL-2014-13477 
ajalle 17.3.2015-31.12.2019. Varainkeruu voidaan toteuttaa 
Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään 
kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, 
pienrymien ja leirien järjestämiseen, viestintään, nuorten 
henkilökohtaiseen tukeen sekä yleishyödyllisen toiminnan 
välineisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.

TALOUDESTAMME
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FSSMnytt 11/2015

När planet lyfte kunde 
jag inte hålla tankarna 
borta längre. ”Vad höll 

vi på med?” tänkte jag.  I planet 
satt fem finländare redo att sprida 
evangeliet i Tjeckien och jag var 

en av dem.  Vi i teamet hade aldrig 
rest tillsammans och vi kände inte 

varandra så väl. Vi visste inte mycket 
om lokalförsamlingen och vi kände ännu 

mindre de tjecker som vi skulle jobba tillsammans 
med under missionsresan. Hur staden såg ut hade vi 
ingen aning om och vi kunde inte ett ord tjeckiska. Det 
enda vi kunde vara säkra på var vem som hade kallat 
oss, nämligen Gud.  

Näst intill varje dag tillbringade vi några timmar 
ute på gator för att sprida evangeliet om Jesus. Vi ville 
bjuda in människor till kyrkan för att umgås med oss 
om kvällarna samt presentera Jesus för dem. I en gatu-
evangelisationssituation krävs en hel del förtröstan på 
Gud. Jag visste sällan hur jag skulle börja en konversa-
tion eller vilken livssituation de människor jag mötte 
befann sig i. Gud visste och det räckte. Jag fick bara vila 
i Gud och lita på att han skulle ge mig de orden som 
behövdes. Gud svek mig aldrig. Vid varje människo-
möte var Gud med och styrde våra samtal.

Flera gånger under missionsresan blev det inte 
som vi hade tänkt eller planerat. Det gällde enstaka 
människomöten, större samlingar och till och med 

hemresan. Exempelvis så hamnade vi omdirigera vår 
hemresa. Däremot blev det en bättre hemresa än vad 
vi kunde ana. Vi var med om två välsignade männis-
komöten och vi kunde bara se hur Gud hade planerat 
allt i förväg. 

En morgon bad jag om att få berätta evangeliet 
för en människa och se en människa komma till tro. 
Jag trodde inte riktigt att Gud skulle svara på min bön, 
men det gjorde han 
bara några få tim-
mar efter min bön.  
Vi besökte nämligen 
ett äldreboende den 
dagen och där fick 
jag berätta evange-
liet för en 100-åring. 
Jag kände mig osä-
ker på hur jag skulle 
presentera evangeliet men Gud lade orden i min mun 
den gången också. 100-åringen blev frälst under vårt 
samtal. Gud är större än vad jag någonsin kan förstå.

Ordspråksboken säger: ”Förtrösta på Herren av 
hela ditt hjärta, förlita dig inte på ditt förstånd” (Ordsp. 
3:5). Samma vers fortsätter med ett löfte: ”Räkna med 
honom på alla dina vägar, så skall han göra dina stigar 
jämna” (Ordsp. 3:6). När vi väljer att lita på Gud i stället 
för på oss själva, så är vi trygga oavsett omständig-
heter.  

Rebecka Åhman, ordförande i Åbo Studentmission

GUD VET
OCH DET RÄCKER
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Studentmissionen är inne i en pe-
riod av tillväxt. Vi samlar fler stu-
derande än i fjol och har startat 

fler hemgrupper för bibelläsning, bön 
och lärjungaskapsträning än i fjol. Nya 
evangelisationsformer har fötts och vi 
är glada över att ha kunnat starta en 
ny nationell konferens, Disciple. Särskilt 
gläder vi oss över de många studerande 
som vuxit i tro under det här året.

Vår största utmaning när man ser på 
vårt arbete är att vår ekonomi tyvärr inte 
växer i samma takt. Prognosen för år 
2015 visar 10 000 € på minus. Det stora 
underskottet beror dels på ökade per-
sonalkostnader och dels på minskade 

– VILL DU VARA MED?
STUDENTMISSIONEN VÄXER

intäkter. Även om fler anställda betytt 
en större ekonomisk börda, betyder det 
också ett ökat inflytande i studievärlden. 
Vi hoppas kunna göra mer snarare än 
mindre. 

Paulus talar ofta om att det finns en 
nåd för ett arbete, och vår övertygelse 
är att Studentmissionen fått nåd för att 
göra studerande till lärjungar i vårt land. 
Därför så ber vi er, kära vänner, att be 
över vårt arbete – och för den som kän-
ner sig manad att ge till vårt arbete (se 
nästa uppslag för mer info). Tack för ert 
stöd!

Benjamin Sandell
ledare för svenska verksamheten

Studentmissionen samlar och utrustar studeranden. HSSM:s startfest hölls på Cor-huset i Arcada och lockade hela 56 personer.

Foto: Petter West

Foto: Petter West



Under våra tidigare år här i Åbo har 
vi avslutat studieveckan på ett 

prima sätt. Varje fredagseftermiddag 
har Studentmissionen ordnat fredags-
café, Coffee & Cake, med hembakt, 
god latte, sällskapsspel och trevlig 
samvaro. I höst lades Coffee & Cake 
på is och vi var många som saknade 
fredagscaféet. 

En höstkväll över en kopp te beslöt 
vi att försöka få igång Coffee & Cake 
igen. Vi funderade fram och tillbaka, 
frågade människor om de var villiga 
att hjälpa till och insåg att vi har re-
surser att driva Coffee & Cake. 

Under de första fredagarna har Cof-
fee & Cake haft runt 40 cafébesökare! 
Vi är väldigt glada över både nya och 
gamla studerande som hittat dit. Vi är 
också oerhört glada över de många 
människor som frivilligt både bakar 
och ställer i ordning och städar bort 
på fredagarna.

Vår vision för Coffee & Cake är att 
det skall vara en plats med låg tröskel 
dit vem som helst kan komma. Man 
ska få sig något sött och en kaffekopp 

för en billig peng. Gemenskapen skall 
vara öppen och människor skall känna 
sig välkomna. På Coffee & Cake skall 
det både finnas utrymme för skratt 
och avkoppling efter en tung studie-
vecka men också djupa samtal och 
spontan lovsång. Vi tror att det hän-
der något fint med oss när vi tar oss 
tid för varandra.

Att driva Coffee & Cake är inte helt 
inom vår bekvämlighetszon. För vissa 
av oss är kökssysslor inte vårt starkas-
te område. Och inte heller har vi alla 
som favorituppgift att organisera och 
instruera andra. Men Gud har visat 
att han är trofast då vi vågar ta steg 
utanför vår bekvämlighetszon och att 
han hjälper oss. Under den korta tid vi 
jobbat med Coffee & Cake har arbetet 
aldrig känts övermäktigt utan snarare 
väldigt roligt. Det har redan gett oss 
mycket att inse att vi kan om vi slår 
oss samman och att vi kan bidra med 
något.

Lovisa Mård, Alaric Mård, Sara Brunell
medlemmar i Åbo Studentmission

Coffee & Cake återuppstodVITTNESBÖRD

FSSM NYHETER

Helsingfors
HSSM har den stora äran att ordna en 
höstbal för att ta ut det sista av hösten 
före adventstiden börjar! Vi välkomnar 
er till en kväll med god mat, roligt pro-
gram och förstås mycket dans. Advents-
balen hålls 21.11.2015 på Petruscentret 
i Södra Haga. Sista anmälningsdag är 
17.11. Läs mer om evenemanget på stu-
dentmissionen.fi > Helsingfors och an-
mäl dig redan nu!

Åbo
En Uncover Bibelstudiegrupp drar igång 
i Åbo fr.o.m. 2.11.2015 och hålls 6 veckor 

framåt till den 7.12.2015. Kontakta stu-
dentarbetaren i Åbo; Carolina Myrskog 
om du vill ha mer information om bibel-
studiet.

Vasa 
Höstens Alphakurs i VSSM har varit 
mycket populär med 57 anmälda och 
20–22.11.2015 kommer en Alphahelg 
att hållas. Be gärna för veckoslutet re-
dan nu.

Jakobstad
Välkommen med på bibelstudie och 
diskussion om livsviktiga, ibland mindre 

viktiga och aktuella saker kryddat med 
snacks. Vi samlas på onsdagar kl 18 i 
Greenroom vid Campus Allegro. 

Veritas Forum 
Välkommen till auditorium Wolff vid 
Vaasan Yliopisto den 20.11 kl 16. Henrik 
Sawela och Stefan Gustavsson disku-
terar om grunden för etiken under rub-
riken: Varför gör vi på detta viset? Sawela 
är känd som debattör från Fritänkarnas 
sida och Gustavsson är generalsekrete-
rare på Credoakademin i Sverige. Evene-
manget är öppet för alla.

Foto: Hanna-Madeleine Krokfors



Be och ge 

Tack för att studerande Johan Sundman designar FSSMnytt numera.
Tack för att Coffee & Cake i Åbo startat igen med nya krafter.
Tack för allt vår trogna studentarbetare Toni Wentin gjort under sin tid i Studentmissionen.

Vi ber för Studentmissionens ekonomi. Tack för ditt överflöd Pappa!
Vi ber för studentarbetare Carolina Myrskogs opererade akilleshäl. Hela den snabbt Jesus.
Vi ber för styrelsebytet och den nya studentarbetaren i Vasa.

Föreningens syfte är att främja och stöda kristet arbete med inrikt-
ning på evangelisation och mission bland svenskspråkiga stude-
rande i Finland. 

Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda studerande i deras livsval 
så att de kan fullfölja sina studier och bli ansvarskännande medbor-
gare i samhället. Föreningen vill verka på biblisk grund med evang-
eliet i centrum och i enlighet med den lutherska bekännelsen. 

För stora donationer och testamenten kan du använda kontonr: 
FI89 4958 0010 0614 26, BIC: HELSFIHH (Kvevlax Sparbank), med 
ref.nr: 
123  För medlemsavgifter 
1232  För donationer att placera på sikt 
1290  För donationer att dela ut direkt

Läs mer om vår förening på: www.studentmissionen.fi/pro

Pro Studentmissionen rfVill du investera  
i Guds rike  
i studievärlden?
Jesus älskar studerande och om du vill 
understöda Studentmissionens arbete 
bland studerande kan du skicka in en 
summa till vårt insamlingskonto: 

FI66 8000 0710 2297 93 
(BIC: DABAFIHH)

Använd alltid referensnummer, så att 
din gåva hamnar rätt. Referensnummer 
finns i rutan nedanför.

Tack för din gåva!

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

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

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och  
studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Eva Gädda, informatör, tfn 044 381 3799
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263
Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703

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

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-  
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi
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Disciple 16
confidence and courage

www.disciple.fi

/discipleconference

29-31.1Gamlas kyrka,  Gamlasvägen 6,  Helsingfors
Kannelmäen kirkko,  vanhaistentie 6,  Helsinki
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