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

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

• Veritas Forum -keskustelutilaisuuksia järjestämme 
suurimmilla yliopistopaikkakunnilla: veritasforum.fi

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

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

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS SOMESTA

MITÄ OPKO TEKEE? 

PÄÄKIRJOITUS

Ollaanko me 
trendikkäitä?

OPKOn pääsihteeri
Jussi Miettinen

Maailman laajimmalle levinnyt kristillinen opis-
kelijajärjestö IFES julkaisi marraskuussa kan-
sainvälisen tutkimuksen, jossa selvitettiin opis-
kelijaikäisten maailmaa muokkaavia globaaleja 

kysymyksiä (IFES Global Trends Report).
Tutkimuksessa pohdittiin myös sitä, miten nämä kysy-

mykset tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan kristillistä 
opiskelijatyötä.

Tutkimuksen kohteena olivat sukupolvi Y (syntyneet vuosi-
na 1984–1998) ja Z (syntyneet vuosina 1999–2015). Aineis-
toa oli kerätty 120 maasta. Raportti oli mielenkiintoinen ja 
muistutti, ettei kristillistä opiskelija- ja koululaistyötä voi teh-
dä eikä kehittää tuntematta nuoria ja heidän kysymyksiään.

Mitä nämä nuorten globaalit kysymykset sitten olivat? Tut-
kijat olivat löytäneet niitä 11 kappaletta: liberalismin nousu, 
korruptio, mielenterveysongelmat, maahanmuutto, ympä-
ristökysymykset, koulutuksen muuttuminen, vainot, kirkon 
pirstaloituminen, islamin leviäminen ja naisiin kohdistuva 
väkivalta. Nämä kysymykset siis koskettavat eniten meidän 
aikamme nuoria ja heidän maailmaansa. Luonnollisesti eri 
maissa ja maanosissa trendit painottuivat eri tavoin.

Tutkimuksen johtopäätökset ravistelivat. Nyt nuoret eivät 
kysy onko kristinusko totta, vaan toimiiko se. Nuoret myös 
epäilevät vallanpitäjien kykyä ja tahtoa ratkaista maailman 
ongelmia. Heille eivät enää riitä yläpuolelta tulevat sanat ja 
vaikuttaminen. He etsivät aitoa johtajuutta ja tahtovat toimia 
ratkaisujen saavuttamiseksi.

Käynnissä on neljäs teollinen vallankumous, jossa auto-
maatio, robotiikka ja tekoäly muuttavat suunnilleen kaiken. 
Sen aikana syntyneet nuoret ovat aiempiin sukupolviin ver-
rattuina globaalisti paremmin verkostoituneita, yksinäisem-
piä ja kärsivät enemmän mielenterveysongelmista.

Nuorten tavoittaminen evankeliumilla ja Jumalan sanan 
opettaminen heille on erilaista nyt, kun he opiskelevat etäyhte-
yksin. On kohtalonkysymys, miten onnistumme tavoittamaan 
nuoret esimerkiksi webinaarien, blogien ja podcastien avulla.

Tutkimuksen suuri sana on kutsumus. Tämän päivän nuo-
ret haluavat löytää yhteyden uskon ja työelämän välillä. Heil-
le ei riitä, että uskon harjoittaminen kuuluu vain kirkkosaliin 
tai nuorteniltaan. He haluavat katsella suurta kuvaa. Nyt on 
puhuttava kutsumuksesta käytännöllisesti ja kurottava kiin-
ni arjen ja kristillisen uskon välinen kuilu. Tämä jos mikä on 
OPKOn tehtävän ytimessä.
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Koronatilanteen myötä Suomen yritykset, yliopis-
tot ja seurakunnat ovat ottaneet erimittaisia 
digiharppauksia. OPKOlla loikka on ollut kenties 

monia muita toimijoita maltillisempi – onhan esimer-
kiksi suurin osa työntekijöiden palavereista toteutettu 
etäyhteyksien välityksellä jo ennen rajoituksia. Täysin 
valmiita ei OPKOllakaan kuitenkaan oltu.

Enenevässä määrin virtuaalisesti toteutuvat tilai-
suudet ovat vauhdittaneet kunnollisen kuvaus- ja 
striimauskaluston hankkimista. Kesällä toteutetun 
tuplauskampanjan myötä suunnitelma konkretisoitui. 
Varainkeruukampanja kokosi noin viisituhatta euroa, 
jonka päälle yksityinen tukija oli luvannut lahjoittaa 

vielä saman verran. Kiitos jokaiselle lahjoittaneelle!
Hankintalista koostui kolmesta Panasonic GH5 -ka-

merasta objektiiveineen, jalustoista, kuvausvaloista, 
mikrofoneista, muistikorteista, ATEM-striimauslaitteesta 
ja muista oheistarvikkeista. Sen lisäksi että koronatilanne 
antoi hankinnalle lisäpotkua, se myös toisaalta hidasti sitä, 
sillä monien liikkeiden saldot näyttivät nollaa ja toimi-
tusajat venyivät liian pitkiksi. Tilaus jouduttiin tekemään 
useampaan kertaan sen peruunnuttua tai toimituksen 
viivästyessä. Lopulta laitteisto löysi perille OPKOn palvelu-
keskukselle vain päiviä ennen ensimmäistä striimattaviksi 
suunniteltua Veritas Forum -tilaisuutta. Aikaa jäi juuri ja 
juuri laitteiston käyttöön ottamiseen ja opetteluun.

Striimauslaitteisto 
sai tulikasteensa  
Veritas Forumissa
Arkin toimitus

OPKOlle varainkeruukampanjan myötä 
hankittu kuvauskalusto mahdollistaa  
tilaisuuksien laadukkaan striimaamisen.

Lähikuva uudesta  
kamerasta. Veritas-koor-

dinaattori Miikka Niiranen  
purkaa taustalla striimausstudiota. 
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Tohtorit keskustelivat 
talouden hyveellisyydestä

Syksyn ensimmäinen Veritas Forum -tilai-
suus oli samalla ensimmäinen livestrii-
minä toteutettu foorumi. Aiheena oli 
Hyveet ja moraali markkinataloudessa. 

Keskustelijoiksi oli kutsuttu kauppatieteiden, 
oikeustieteen ja teologian tohtori Oskari Juu-
rikkala sekä valtiotieteiden tohtori, MustRead 
-lehden strategi Heikki Pursiainen. Paneelin 
juonsi teologian tohtori, Jyväskylän yliopiston 
oppilaitospappi Matti Väätäinen.

Foorumissa kysyttiin, onko maallistumisella 
vaikutusta markkinatalouden edellytyksiiin, 
kuten hyveisiin. Pursiaisen mielestä tällaista ei 
ole ainakaan vielä nähtävissä. Hänen mukaansa 
luottamus toisiin ja valtion instituutioihin on 
Suomessa korkealla tasolla, eikä kirkosta eroa-
minen ole vaikuttanut siihen.

Juurikkalan mukaan Suomen ev. lut. kirkko 
ei toisaalta ole koskaan erityisesti korostanut 
hyveajattelua. Hän toteaa sellaisten arvojen 
välittyneen enemmän koululaitoksen kautta. 
Pursiainen löi lisää löylyä lohkaisemalla protes-
tantismin olevan tavallaan oire hyveajattelun 
kuolemasta. Olihan se paljon vahvemmassa 
osassa katolisessa kirkossa. Juurikkala itse toimii 
katolisena pappina, joten hänellä on siitä ensikä-
den tuntumaa.

Molemmat pitivät henkilökohtaista kristil-
listä vakaumusta merkittävänä vaikuttimena 
talousratkaisuissa. Pursiaisen mukaan kristityt 
tekevät ymmärrettävästi toisenlaisia valintoja 
kuin ei-kristityt. Juurikkala komppasi toteamalla 
kääntymyskokemuksen vaikuttavan myös talou-
dellisiin ratkaisuihin, mutta korosti, ettei usko 
saisi pelkistyä tähän muutokseen. Hän lisäsi 
myös, ettei arvomuutos tee taloudesta auto-
maattisesti menestyksellistä vaan joskus jopa 
päinvastoin.

Veritas Forum -koordinaattori Miikka Niira-
sen mukaan tilaisuus oli onnistunut sekä sisällöl-
tään että tekniseltä toteutukseltaan, huolimatta 
alun pienestä mikitysongelmasta. Hän piti 
erityisen mielenkiintoisena keskustelua maallis-

tumisen ja henkilökohtaisen uskon suhteesta talouteen.
Keskustelun voi katsoa jälkikäteen Veritas Forum Finlandin 

Youtube-kanavalta, sillä myös verkkolähetyksenä toteutetut 
tilaisuudet jäävät sinne hyödynnettäviksi. 

Tulevaisuudessa uudella kamera- ja striimauslaitteistolla on 
tarkoitus kuvata muun muassa videohaastatteluja Veritas Foru-
min ja muiden OPKOn työalojen tarpeisiin.

Arkin toimitus

Oskari Juurikkala (vas.), Matti Väätäinen ja Heikki Pursiainen. 
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RAAMATTU
AJASSAMME

TEEMA

OPKOn pääsihteeri
Jussi Miettinen:
MONET SAAVAT AUTIOMAAVAI-
HEEN JÄLKEEN UUDEN TEHTÄVÄN. 
NÄIN TAPAHTUI JEESUKSELLEKIN, 
JOKA ALOITTI JULKISEN PALVE-
LUTEHTÄVÄNSÄ VIETETTYÄÄN 40 
PÄIVÄÄ AUTIOMAASSA.S.16

EN TITT PÅ 
LOKALFÖRENINGARNA S.22

STUDMISS

JOLLEKIN VOI OLLA AIVAN TAJUTTOMAN 
KANNATTELEVAA, ETTÄ JOKU KUUNTELEE 
JA ON KIINNOSTUNUT. S. 9

Sairaalasielunhoitaja  
Tuula Portin:



TEEMA

Aloitamme valokuvauksesta 
Riihimäen ABC:llä. Tuula 
tarjoutuu auttamaan säh-
läävää toimittajaa kame-
ratarvikkeiden kantami-

sessa. Valokuvauksen jälkeen siirrymme 
nurkkapöytään puhumaan hyvinvoin-
nista. Tuulan katseesta välittyy lämpö ja 
läsnäolo.

Tuula Portin, 54, opettelee pitämään 
itsestään huolta. Läsnäoloa vaativa työ 
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan sai-
raalasielunhoitajana on kuluttavaa, ja 
siihen tarvitaan vastapainoa. Sitä löytyy 
lenkiltä ystävien kanssa ja metsästä, jos-
sa hän nauttii luonnon kuvaamisesta.

– Kun otan rahkasammalta käteen, 
näen, miten valtavan kaunista se on. Kun 
näen pienen kukan tai kasvinosan upe-
assa valossa, haltioidun. Luonto tuo iloa 
ja auttaa jaksamaan.

Kun Tuula ei ole töissä tai harrastus-
tensa parissa, hänet pitää kiireisenä 
perhe-elämä. Tuulan perheeseen kuu-
luu puoliso ja kolme lasta, joista enää 

16-vuotias kuopus asuu kotona. Lisäksi 
hän on mummi kolmelle lapsenlapselle.

SAIRAALASIELUNHOITAJANA
Työssään sairaalamaailmassa Tuula 
kohtaa ihmisiä, jotka kärsivät. Monien 
mielikuvissa sairaalasielunhoitajan työ 
voi yhdistyä ehtoollisen antamiseen vii-
meisellä rajalla. Se on kuitenkin vain osa 
sairaalateologin monipuolista työnku-
vaa. Siihen kuuluu potilaiden, omaisten 
ja henkilökunnan tukeminen aina, kun 
he sitä pyytävät. Tuula toimii myös työn-
ohjaajana ja opettaa tuleville sairaanhoi-
tajille, millaista on hyvä saattohoito.

Ensimmäisten työvuosiensa aikana 
lähes parikymmentä vuotta sitten Tuula 
huomasi sukeltavansa liian syvälle ih-
misten tarinoihin ja murheisiin. Tunteet 
tarttuivat. Hän ajatteli, että työtavan on 
muututtava, muuten hän uupuisi.  

– Tällaisessa työssä pitää omata em-
paattisuutta, mutta myös itsensä suojaa-
minen on tärkeää. Minua auttoivat hyvät 
kirjat, kuten esimerkiksi psykoterapeutti 

Leena Nissisen myötätuntouupumusta 
käsittelevät teokset.

Se, että Tuula on joutunut itsekin koh-
taamaan kärsimyksiä, auttaa häntä ym-
märtämään myös muita kärsiviä. Tuulan 
kaksi veljeä kuolivat traagisesti ja toisel-
la kerralla hän joutui viemään suruvies-
tin vanhemmille. 

– Ne ovat olleet minulle valtavan trau-
maattisia kokemuksia.

Lisäksi hänen kehitysvammainen tyt-
tärensä oli kuolla synnytykseen, ja hen-
keä uhkaavia tilanteita on ollut myöhem-
minkin.

Veljen kuolema laukaisi hengellisen 
pohdinnan, jonka seurauksena Tuula löysi 
uskon Jumalaan.

Prosessi vei Tuulaa kohti kirkollista alaa.
Vuonna 1986 Tuula valittiin Miss Suo-

meksi, jonka jälkeen hän kiersi muu-
taman vuoden ympäri maata edustus-
tehtävissä. Hieman myöhemmin hän 
avioitui ja asettui puolisonsa kanssa Es-
pooseen, jolloin hän sai ajatuksen hakea 
opiskelemaan teologiseen tiedekuntaan. 

TEKSTI JA KUVAT ILKKA KONTTURI

“Paremmaksi 
kuuntelijaksi
voi oppia"
Kiinnostu toisten kuulumisista, se lisää hyvinvointia. 
Muista samalla pitää huolta omasta jaksamisestasi, 
sairaalasielunhoitaja Tuula Portin rohkaisee.

6 opko
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Hän oli juuri menettänyt toisen veljen-
sä vain puolitoista vuotta pikkuveljensä 
kuoleman jälkeen. Surun keskellä hän 
yritti keskittyä pääsykokeisiin. Hän ru-
koili, että ovi teologiseen tiedekuntaan 
sulkeutuisi, jos opiskelu ei ollut Jumalan 
suunnitelma hänen elämälleen.

HENGELLINEN HYVINVOINTI 
Puhe hyvinvoinnista liitetään usein le-
poon, ruokaan ja liikuntaan. Tiedämme, 
että hyvä ruoka on tärkeä osa hyvin-
vointia eikä kukaan pärjää lepäämättä. 
Liike on lääke melkein kaikkiin fyysisiin 
vaivoihin. Kristittyinä voisimme puhua 
rohkeasti myös hengellisestä hyvinvoin-
nista. Mitä se voisi käytännössä olla? Ai-
nakin siihen liittyy hyvä hengellinen koti 
ja yhteisö, jossa saa kasvaa uskossaan, 
Tuula pohtii. 

– Kokeneilta kristityiltä kannattaa ky-
syä, millainen on heidän mielestään hyvä 
hengellinen koti, ja millaisin perustein 
he ovat sen valinneet. 

Pysyvin elementti omalla uskontiel-
lään Tuulalla on ollut raamattupiiri, 
jonka hän perusti ystävänsä kanssa 20 
vuotta sitten.

– Se on ollut minulle tärkeä paikka, 
jossa olen voinut jakaa elämääni, rukoil-
la ja lukea Raamattua. Sielunhoidollinen 
ilmapiiri tukee sekä hengellisyyttä että 
mielenterveyttä.

Tuula toivoo, että jokaisella kristityllä 
olisi paikka, jossa voi turvallisesti juur-
tua Jumalan sanaan. 

“SINULLA ON VELVOLLISUUS 
SANOA EI” 
Kristillisissä piireissä on tärkeää muistut-

taa, miten tärkeää on huolehtia omasta 
jaksamisesta.

– Usein tulee olo, että näissä piireissä 
pitäisi mennä lähimmäisen hätä edellä. 
Jos puhuukin omasta hyvinvoinnistaan, 
joku voi kokea, että se poikkeamista hen-
gellisestä hyveestä.

– Kukaan toinen ei tiedä voimavaroja-
si eikä sitä, miten täynnä kalenterisi on. 
Siksi sinun on oltava itsesi puolella ja 
opittava sanomaan ei, kun rajat tulevat 
vastaan. Siihen sinulla on oikeus ja vel-
vollisuus, Tuula rohkaisee

ROHKEASTI TERAPIAAN
Ne ajat ovat onneksi jääneet taakse, jol-
loin esimerkiksi masennusta saatettiin 
hoitaa joissakin kristillisissä piireissä 
pelkästään rukouksella.

– Onneksi nyt ymmärretään, että ma-
sennus tarvitsee usein parantuakseen 
sekä lääkehoidon että terapia- tai sie-
lunhoitosuhteen. Toki rukoilevat ystävät 
ympärillä ovat kullanarvoisia. 

– Ammattiauttajanpakeille voi ja kan-
nattaa lähteä rohkeasti tilanteen niin 
vaatiessa.

Milloin sitten voisi olla oikea aika ha-
keutua terapiaan? 

– Sanotaan, että psyyke ei voi ennen 
kuin se voi. Usein on siis niin, että paineen 
ja pahan olon täytyy kasvaa riittävän suu-
reksi, että kynnys avun hakemiseen ma-
daltuu. Onneksi nuorten kynnys hakeutua 
terapiaan on nykyisin paljon pienempi 
kuin aikaisempien sukupolvien.

TRAUMA KEHOSSA
Tuula teki sairaalasielunhoidon erikois-
tumiskoulutuksensa lopputyön aiheesta 

”Trauma mielessä ja kehossa”. Hän sai 
sitä kautta ymmärrystä omiin traumoi-
hinsa. Hän ymmärsi myös, että vakavasti 
traumatisoitunut hyötyy puhumisen li-
säksi kehotyöskentelystä.

– TRE (Trauma Releasing Exercises) on 
menetelmä, joka voi auttaa trauman pur-
kamisessa kehosta. Lisäksi olen kuullut, 
että monet ovat saaneet apua EMTR-sil-
mänliiketerapiasta (Eye Movement De-
sensitization and Reprocessing).

Tuulalle oivalluttavin kokemus kehon 
ja mielen yhteistyöstä on muutama vuosi 
sitten käyty koulutus Hengitys itsesääte-
lyn ja vuorovaikutuksen tukena.

– Siinä edistettiin tasapainoisen hengi-
tyksen oppimista eri keinoin. Huomasin 
koulutuksen hyvinvointia lisäävän vai-
kutuksen muun muassa oman ylivireys-
tilan tasaajana ja parempana nukkumi-
sena. Siitä on ollut apua myös asiakas- ja 
potilaskohtaamisissa. Esimerkiksi oman 
hengityksen syventämisellä ja rauhoitta-
misella voi rauhoittaa myös toista.

MITÄ SINULLE KUULUU? 
Yksi tärkeimmistä hyvinvointia tukevis-
ta asioista on Tuulan mielestä läsnäolo ja 
aito kiinnostus toisen kuulumisista.

Tämän aiheen parissa Tuulan silmät 
kirkastuvat entisestään. 

– Yksi kaikkein hoitavimpia asioita 
ihmisenä on, että tulemme kuulluiksi ja 
nähdyiksi.

Tuula rohkaisee kysymään, että mitä 
sinulle oikeasti kuuluu, ja sen jälkeen 
pysähtymään oikeasti kuuntelemaan. Jos 
toisella on rankempaa kerrottavaa, hän 
ei yleensä halua kuulla ohjeita tai suuria 
lohdutuksen sanoja.

Kokeneilta kristityiltä kannattaa  
kysyä, millainen on heidän 

mielestään hyvä hengellinen  
koti, ja millaisin perustein  

he ovat sen valinneet. 
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– Voit viestittää toiselle, että tuo mitä 
kerrot, kuulostaa tosi rankalta. Kiitos 
kun luotit muhun ja uskalsit kertoa. Mi-
ten olet jaksanut kaiken tämän keskellä?

Tuula rohkaisee, että jokainen voi 
opetella kuuntelemisen taitoa. Kun kes-
kustelet ja kysyt kuulumisia, ja huomaat 
mielessäsi yllykkeen kertoa omia juttu-
ja, voit tietoisesti pitää omat ajatuksesi 
taustalla, ja keskittyä aktiivisesti kuunte-
lemaan toista.

– Jollekin voi olla aivan tajuttoman 

kannattelevaa, että joku kuuntelee ja on 
kiinnostunut. Meillä on jokaisella niin 
syvä tarve sille, että joku näkee minut. 
Hyvä kuuntelija on myötätuntoinen, hän 
ei moiti eikä neuvo. 

Läsnäolo ja toista varten oleminen kie-
toutuvat olennaisesti hyvinvoinnin tee-
maan.

– Olisi tosi tärkeää, että jokaisella oli-
si edes yksi ystävä, jolle soittaa, kun on 
paha olla. Me tarvitsemme toisiamme. 
Yksin emme tässä elämässä selviä. 

Tuula rohkaisee  
kysymään, että mitä 

sinulle oikeasti  
kuuluu, ja sen jälkeen 
pysähtymään oikeasti 

kuuntelemaan. 

Sairaalasielunhoitaja Tuula Portin 
tarjoutuu auttamaan valokuvaus-
tarvikkeiden kantamisessa. 



FAKTOJA OPKO perustettiin 1964 Helsingissä.  
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Johanna Vähäkainu Porin OPKOn  
opiskelijatyöntekijäksi
Johanna Vähäkainu, 33, on valittu 
Porin OPKOn opiskelijatyöntekijäksi 
20 prosentin työosuudella. Johanna 
on kantanut omana opiskeluaikanaan 
vastuuta Porin OPKOssa ja toiminut 
mm. puheenjohtajana. Koulutukseltaan 
hän on yhteiskuntatieteiden maisteri ja 
sairaanhoitaja.

- Suurin toiveeni olisi se, että voisim-
me tavoittaa uusia opiskelijoita ja saada 
heidät mukaan toimintaamme, Johanna 
kertoo.

Tim Adams on valittu IFESin  
uudeksi pääsihteeriksi
IFES on valinnut uudeksi pääsihteerikseen Tim Adam-
sin. Hän aloittaa uudessa tehtävässään vuoden 2021 
alusta. Adams on työskennellyt apulaispääsihteerinä 
väistyvän pääsihteerin Jamil Chabouh’n. IFES (Interna-
tional Fellowship of Evangelical Students) on maailman 
laajimmalle levinnyt kristillinen opiskelijajärjestö, ja 
OPKO on yksi sen jäsenjärjestöistä.

Oulun striimikuvaOPKO mukana Ajan tasalle -projektissa

“Kasvatammeko kestäviä kristittyjä?”, kysyy Suomen Evankelisen 
Allianssin Ajan tasalle -projekti. Maailma on muuttunut lyhyessä 
ajassa merkittävästi, ja älylaitteista on tullut olennainen osa las-
ten, nuorten ja aikuisten arkea. Ajan tasalle -projekti pureutuu 
kasvaneen ruutuajan haasteisiin ja auttaa perheitä ja seurakuntia 
kasvattamaan sitoutuneita Jeesuksen seuraajia.

OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen on projektin yhtenä 
haasteltavana. Teemana on kutsumus. Hänen ja muiden asian-
tuntijoiden avulla kartoitetaan kasvatuksen ja seurakuntaelämän 
ongelmakohtia ja etsitään niihin ratkaisuja. Ytimessä ovat vuosina 
2020-21 tuotettavat videot, podcastit ja artikkelit. Lisätiedot:  
suomenevankelinenallianssi.fi

OPKON KOULULAISTYÖN syksyn viimeisessä Yhdes-
sä Yhtenä -illassa ei vauhtia ja vipinää puuttunut, kun 
kolme joukkueellista lapsia, varhaisnuoria ja nuoria 
syöksyi ulos piilotettuja "Jumalan valtakunnan aar-
teita". Helsingin palvelukeskuksen lähiympäristössä 
taskulamppujen valokiilat välkkyivät ja juoksuaskeleet 
tömisivät. Valo paljasti kätkössä olevan aarrepussukan 
toisensa perään. Kuuma glögi lämmitti punaposki-
sia etsijöitä ja lopuksi jokainen joukkue sai esitellä 
koristelemansa aarrearkun. Elävän Jumalan tuntemi-
sen aarre on yhteinen kutsumuksemme, jota Sana 
kehottaa tavoittelemaan ja etsimään kuin hopeaa, 
kuin kätkettyä aarretta. Vetäjät mukaan lukien iltaan 
osallistui noin 20 henkeä. 

Piilottamassa Jumalan 
aarteita lähipuistoon. 
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OPKOn ja Kylväjän yhteinen 
joulujuhla 19.12. 

OPKOn joulujuhla järjestetään viime vuoden tapaan yhdessä Lä-
hetysyhdistys Kylväjän kanssa. Juhlapäivä on lauantai 19.12. Jou-
lupuuroa tarjoillaan klo 16.15 alkaen, ja muu ohjelma alkaa klo 17. 
Juhlapaikkana toimii Maunulan kirkko Helsingissä (Petrus kyrkan, 
Metsäpurontie 15). Edellytämme paikan päälle tulevilta osallis-
tujilta ennakkoilmoittautumista vallitsevan virustilanteen vuoksi. 
Järjestelyissä huomioidaan hygieniasuositukset ja osallistujilta 
edellytetään kasvomaskin käyttöä. Juhla on OPKOn suomen- ja 
ruotsinkielisen työn yhteinen. 

Voit osallistua myös etänä
Myös etäosallistuminen on mahdollista, sillä klo 17 alkava ohjelma 
lähetetään myös striimattuna internetin kautta. Puhumassa ovat 
muun muassa Jussi Miettinen, Taneli Skyttä ja Jukka Norvanto. 
Ohjeet ilmoittautumiseen ja etäosallistumiseen tulevat OPKOn 
nettisivuille (opko.fi) lähempänä juhla-ajankohtaa. Seuraamme 
koronatilanteen kehittymistä, ja mahdolliset muutokset tulevat 
nettisivuille. 

Elämme elämäkertojen kulta-aikaa. Kristilli-
sellä taholla Liisa Kososen kirja Marja-Terttu 
Tolamo, Taiteilija ja taistelija on huomion 
arvoinen. Se oli Kotimaan Vuoden kirja 

-äänestyksessä toisella sijalla Eero Huovisen Äitiä 
ikävä -kirjan jälkeen.

Marja-Terttu Tolamo (MTT, 1915–2000) oli 
tehtailijan tytär, teologi, opettaja, puhuja, kirjailija, 
runoilija, matkanjohtaja, organisaattori ja tarkka 
talousihminen. Hän aloitti työnsä Raamattuopiston 
opettajana jo sen alkuvaiheissa vuonna 1945.

Opiskelijoille on avartavaa tutustua henkilöön, 
joka on OPKOn, silloisen Ylioppilaslähetyksen kun-
niajäsen. Hänen toimestaan tehtiin ensimmäinen 
matka pohjoismaiseen raamatulliseen ylioppilas-
kokoukseen Norjaan. Sitä kautta saatiin solmituksi 
yhteydet skandinaavisiin ja myös kansainvälisiin 
opiskelijaliikeisiin.

MTT oli ahkera kirjoittaja. Hän toimi vuosikym-
menet Herää Valvomaan! -lehden (nyk. Elämä) 
toimitussihteerinä. Hän käänsi, kirjoitti omia ja toi-
mitti Urho Muroman kirjoja. Häneltä on kahdeksan 
runokirjaa. Jotkut hänen runoistaan on myös sävel-
letty, mm. virsi 544.

Marja-Terttu Tolamon nimeen yhdistyy rakkaus 
Israeliin. Hän kävi maassa 56 kertaa, ensimmäisen 
kerran jo 1954 (Israel itsenäistyi 1948). Liisa Koso-
nen vie meidät mielenkiitoisille matkoille hänen 
kanssaan.

MTT:n sydäntä lähellä olivat erityisesti opiston 
ystävät. Hän ymmärsi, ettei kristillinen järjestö voi 
pysyä pystyssä ilman ystäviään. Lukuisat ystävien ja 
myös työtoverien haastattelut antavat kirjaan maan-
läheisen tunnun.

Liisa Kososen kirja on erittäin mielenkiintoisesti 
kirjoitettu, laaja-alainen, sydämellä kirjoitettu elä-

Marja-Terttu Tolamo
– taiteilija ja taistelija

mäkerta. Kirjoittaja pitää sitä merkittävimpänä elämän-
työnään. Se on ollut niin suosittu, että ensimmäinen 
painos näyttää nopeasti hupenevan kustanjan (Perussa-
noma) käsistä. Perussanoma tarjoaa sitä nyt joulun alla 
opiskelijoille alennettuun hintaan 29 €.

Liisi Jokiranta
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Kadonneen koulutuksen 
metsästäjät 

Jos saisit unelmoida ja päättää kai-
kesta, miten järjestäisit nyt oman 
tai lapsesi koulutuksen? Ei mi-
kään pieni kysymys, vai mitä? Sen 

miettimiseen käytettiin Veritas Forumin 
tutkijaretriitin toiseksi viimeinen tunti. 
Tuntumani mukaan syntyneet ajatukset 
jäivät mukavasti kaihertamaan osallis-
tujien mieltä, kun olimme saaneet ensin 
kuulla klassisesta kristillisestä koulutuk-
sesta kotimaisten ja etänä osallistunei-
den ulkomaisten vieraiden suusta.

Prosesseja lähti monessa pääkopassa 
liikkeelle ja ne jatkuvat säännöllisissä 
Zoom-tapaamisissa. Eräs kielitieteen 
tohtorikoulutettava kommentoi retriitin 
aiheen olleen kiinnostava.  

– Klassinen kristillinen koulutus jäi 
kovasti pyörimään mielen päälle, aihe oli 
valtavan kiinnostava. Koin, että tällainen 
verkostoituminen ja kristillisen tutkijai-
dentiteetin pohtiminen on minulle erit-
täin hyödyllistä ja mielekästä. 

Mutta miksi juuri tähän aiheeseen 
tarvitsee tutustua Veritas Forumin puit-
teissa? Syitä on monia. Yksi liittyy luon-
tevasti Veritas Forumeihin. Jos niissä 
kristityt tutkijat aikovat vastata erilaisiin 
maailmankatsomuksellisiin kysymyksiin 
kristillisen uskonsa pohjalta, meidän on 
syytä yhä enemmän perehtyä tapoihin, 
joilla usko on vaikuttanut eri oppiainei-
siin. Samoin on syytä yhä enemmän tun-
tea niitä merkkejä luomakunnasta, jotka 
kultakin alalta osoittavat luomakunnan 
luojaa eli kolmiyhteistä Jumalaa kohti. 
Kaikkea tätä on juuri klassisen kristilli-
sen koulutuksen perintö täynnä.

Kristittyjä nuoria tutkijoita kokoontui Rovaniemeltä 
ja Cambridgestä asti unohdetun klassisen kristillisen 
koulutuksen äärelle Enä-Seppään.

KRISTILLINEN USKO PUHALTAA 
KOULUTUKSENKIN TÄYTEEN  
LIEKKIINSÄ
Retriitissä oli kotimaisena puhujana al-
lekirjoittaneen lisäksi teologian tohtori 
Mikko Sivonen. Hän kertoi klassisesta 
kristillisestä koulutuksesta oman ko-
kemuksensa perusteella. Retriitin pää-
puhujina olivat yhdysvaltalaiset Gene 
Veith ja Andrew Kern. Edellinen on 
kirjallisuuden professori, joka on Suo-
messakin vieraillut Veritas Forumeissa. 
Jälkimmäinen taas on klassisten kristil-

Professori Gene Veith on englanninkielisen 
kirjallisuuden professori, jolla on takanaan 
pitkä ura eri yliopistoissa, pääosin Patrick 
Henry Collegessa sekä Concordia University 
Wisconsinissa. Vierailevana professorina 
hän on ollut lisäksi Wheaton Collegessa, 
Regent Collegessa ja Gordon Collegessa.

Andrew Kern, joka johtaa CiRCE-instituut-
tia, joka konsultoi klassiseen kristilliseen 
koulutukseen liittyvissä asioissa. Hän on 
kirjoittanut yhdessä Gene Veithin kanssa 
teoksen Classical Education: The Movement 
Sweeping America. 

Koulutusideologioita 
ovat klassinen,  

traditionaalinen 
ja pragmaattinen 

ihanne. 
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Euroopassa on syntynyt viime vuosien aikana 
kristittyjen jatko-opiskelijoiden ryhmiä, joista 
noin puolen tusinaa toimii OPKOn kansainväli-

sen kattojärjestön IFESin piirissä.
Saimme retriitin aluksi vieraiksi Zoomin kautta 

Englannin Cambridgestä ja Warwickista Tim Lau-
rencen ja Martin Herdegenin. He kertoivat, kuinka 
esimerkiksi Zürichissä, Münchenissä, Cambridgessä 
ja Warwickin yliopistossa on kristittyjen väitöskir-
jatutkijoiden ryhmiä. IFES on pyrkinyt kokoamaan 
niitä juuri syntyvän yhteisen verkoston alle. 

Laurence ammensi ajatuksia muun muassa Ko-
lossalaiskirjeestä (Kol. 1:15–20), ja hänen mukaansa 
kristityillä tutkijoilla on kahdenlainen tehtävä aka-
teemisen työnsä ja evankeliumin yhdistämisessä.

–  Nuoli osoittaa Kristuksesta tutkimukseen. 
Teemme tutkimusta kristillisestä maailmankat-
somuksesta käsin. Toisaalta taas nuoli osoittaa 
tutkimuksesta Kristukseen. Luomakunta kertoo 
hänestä, jonka kautta se on luotu. Haluamme muut-
taa tutkimuksemme Jumalan ylistykseksi ja viitaksi 
evankeliumia kohti.

Lisätietoa: www.postgradinitiative.org

Emme ole yksin 

listen koulujen perustamiseen ja kehit-
tämiseen keskittyvän CiRCE-instituutin 
johtaja.

Haastattelin herroja retriitissä ja hiil-
lostin heitä kiperillä kysymyksillä. Kuten 
sillä, miten klassinen kristillinen koulu-
tus sitten keskeisesti eroaa muunlaisista 
koulutusideologioista?

Kern jakaa vaikutusvaltaiset koulutusi-
deologiat karkeasti kolmeen osaan niiden 
korkeimpien tavoitteidensa osalta. 

– Koulutusideologioita ovat klassinen, 
traditionaalinen ja pragmaattinen ihanne. 
Esimerkiksi Yhdysvaltojen historiassa 

voidaan havaita perustajaisien aikana 
vallinneen klassisen kristillisen koulu-
tuksen ihanteen eliittioppilaitoksissa.

Kernin mukaan 1800-lukua mukaan 
taas leimasi patrioottinen tai traditio-
naalinen opetusihanne, jossa koulutus 
palveli ennen muuta amerikkalaisuuden 
ideaa.

– 1900-luvulla vallitsevaksi ihanteeksi 
on noussut pragmaattinen ihanne, jos-
sa yksilön hyöty, hänen menestyksensä 
ja valtansa ovat keskeisiä näkökulmia, 
Kern jatkoi.

Veithin mukaan klassinen ihanne on 

kuitenkin näistä laajin ja tavoitteiltaan 
korkein. Vaikka monin paikoin mainitut 
ideaalit esiintyvät sekoittuneina ja vai-
keasti eroteltavina, tietoisesti klassisen 
ihanteen mukaan koulutetut yliopistoi-
hin tulevat oppilaat Veith on havainnut 
valmiimmiksi oppijoiksi ja paremmin 
menestyviksi kuin muut vertaisensa. 
Tätä havaintoa myös eräät tuoreimmat 
selvitykset näyttäisivät tukevan.

– Varsinainen tavoite klassisella kris-
tillisellä koulutuksella on kuitenkin 
pelkän maallisen menestyksen sijaan 
kultivoida lapsissa viisautta ja hyveitä 

Tim Laurence, FEUER- 
yliopistoevankelistaver-
koston jäsen ja teologian 
väitöskirjatutkija.  
KUVA: ILKKA KONTTURI

Talousmatematiikan 
apulaisprofessori 
Martin Herdegen. 
KUVA: WARWICIN  
YLIOPISTO
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Yliopistoevankeliuntiverkosto FEUER varusti bri-
teistä käsin striimin välityksellä Oulun OPKOn opis-
kelijoita elämään kristittynä ja erityisesti tavoittavien 
tapahtumien järjestämisessä. Oulun OPKOn oma 
Äärellä-missioviikon työryhmä sai uusia työkaluja, 
inspiraatiota ja ravinteita. Myös evankeliumin julki-
sen esillä pitämisen merkitys selkiytyi ja vahvistui. 
Etäyhteyksien kautta porukkaa oli menossa mukana 
myös Oulun ulkopuolelta.

KUOPION OPKO: Opiskelijatyöntekijä Nooa Saari 
opettamassa Isän sydän -leirillä millainen on Ju-
malan sydän meitä kohtaan ja kuinka Hän haluaa 
eheyttää meitä meidän haavoistamme. Lue Nooan 
kolumni aiheesta s. 18–19.

ravitsemalla sielua hyvyydellä, kauneu-
della ja totuudella niin, että oppilas voi 
Kristuksessa paremmin tuntea, kirkas-
taa ja ylistää Jumalaa, Kern painotti.

Tätä nykyä suhteellisen harva koulu 
opettaa lapsiaan kuitenkaan klassisen 
kristillisen koulutuksen ihanteisiin pyr-
kien, edes englanninkielisessä maa-
ilmassa. Itse asiassa jo vuonna 1947 
Oxfordissa kirjailija Dorothy Sayers 
päivitteli esitelmässään The Lost Tools 
of Learning, kuinka brittiläinen koulutus 

oli aikaa sitten hukannut menneet ihan-
teensa. Ei enää opiskeltu grammatiikkaa, 
logiikkaa ja retoriikkaa kuten vanhaan 
hyvään aikaan.

Vielä kuitenkin esimerkiksi uskonpuh-
distajat näkivät klassisen koulutuksen 
perinteen suurena Jumalan lahjana, jota 
he kehittivät eteenpäin reformaation 
ideoiden pohjalta. Ehkä nykyäänkin kou-
lutusta voisi ”reformoida” ja löytää jotain 
kadonneesta viisaudesta uudelleen?

Lisätietoa:  
https://www.classicaldifference.com/
good-soil/
https://www.circeinstitute.org/

Miikka Niiranen 
Veritas Forum -koordinaattori ja  
Tampereen OPKOn opiskelijatyöntekijä 

Paikallisyhdistyksistä 



Pauli SavolainenTUKI

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

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

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

Viitteet

FI10 8000 1301 0446 09 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

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

TUE TYÖTÄMME

Rahat vai
kolmipyörä?

 B6, B9, B12, C, D, E, K, 
magnesium, MSM, 
omega-3, rauta, sinkki… 
Monen purkin kautta 

myydään hyvinvointia. Usein jonkin 
puutostilan korjaaminen palauttaa 
tasapainon ja tuo merkittävän pa-
rannuksen vointiin. Joskus lisäravin-
teita kuitenkin myydään ja ostetaan 
korjaamaan jotain, mitä ne eivät voi 
paikata. Ostamalla voi kuitenkin 
tuntea tekevänsä jotain konkreettis-
ta muutoksen eteen.

Sen paremmin ostamalla hiilikom-
pensaatiota, seerumia, rintamerk-
kejä, valmennusta, kirjallisuutta 
tai mitä tahansa ei saa tärkeintä 
tasapainoa, rauhaa Jumalan kanssa. 
Sen voi saada vain Jeesuksen kautta. 
Monia maallisia asioita voi hyvillä 
valinnoilla kuitenkin korjata. Raha 
voi monin tavoin vaikuttaa hyvää 
muutosta maailmassa, kun sen koh-
distaa oikein. Ja rajansa tuntevalla, 
hyviin asioihin panostavalla rahan-
käytöllä voi myös saada maallista 
tasapainoa omaan elämäänsä suo-
raan ja välillisesti. Miten sitten löytää 
oikeat investoinnit sekä elämänsä 
että maailman parantamiseen?

"Jos kuitenkin joltakulta teistä puut-
tuu viisautta, pyytäköön sitä Juma-
lalta. Hän on saava pyytämänsä, sillä 
Jumala antaa auliisti kaikille, ketään 
soimaamatta." Jaak.1:5

Moni on vuosien varrella investoinut 
myös siihen, että OPKO julistaa rau-
haa Jumalan kanssa ja siitä nousevaa 
hyvää elämää opiskelijoille ja koulu-
laisille. Kiitos!

Entä jos et ole koskaan kokeillut? 
Voisiko olla sinun aikasi liittyä  
mukaan?

Tiina Oinonen
talous- ja hallintopäällikkö

Ostamalla voi 
kuitenkin tuntea 
tekevänsä jotain 

konkreettista  
muutoksen eteen.
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Tervetuloa  
autiomaahan!

Profeetta Elialle autiomaa oli 
tuttu. Hän oli mies, joka teki Ju-
malan avulla hämmästyttäviä 
ihmeitä. Hän jopa herätti hen-

kiin köyhän lesken pojan (1. Kun 17:17–
23). Kun ihmiset kysyivät häneltä sanaa 
Herralta, hän pystyi antamaan sen. Elia 
näyttää kuuluvan uskon eliittijoukkoon.

Karmel-vuorella tapahtuneen suuren 

Onko tehnyt mieli heittää hanskat naulaan?  
Tuntuuko välillä siltä, että Jumala on jättänyt sinut 
selviytymään yksin elämästä, joka on usein liian 
rankkaa?

Arvaa mitä? Et ole yksin. Löydät Raamatusta – ja 
myös lähempää kuin luulitkaan – ihmisiä samasta 
veneestä. Mikään tilanne ei ole umpikuja. Autio-
maasta löytyy rakennustarvikkeita, joista Jumala 
rakentaa enemmän kuin arvaatkaan.
TEKSTI JUSSI MIETTINEN |  OPKON PÄÄSIHTEERI

RAAMATTU AJASSAMME

voiton jälkeen hän kävi läpi raskaan ajan. 
Voitettuaan Baalin profeetat rohkea mies 
masentui. Hän alkoi pelätä hallitsijan 
kostoa ja pakeni autiomaahan (1. Kun 
19:3). Siellä hän vaipui kinsteripensaan 
juurelle ja toivoi kuolevansa: ”Jo riittää, 
Herra! Ota minun Henkeni. En minä ole 
isiäni parempi” (1. Kun. 19:4). Sankaris-
ta tuli yksinäinen ja tympääntynyt. Elä-

mänilo ja uskonpalo karisivat autiomaan 
hiekkaan. Elia ajatteli, että elämä ja elä-
mäntehtävä olivat loppusuoralla.

Mitä oikein tapahtui Jumalan miehelle, 
joka oli hetkeä aiemmin ollut voimien-
sa tunnossa? Elia oli palanut loppuun. 
Hänellä ei ollut ollut tarpeeksi aikaa le-
vätä ja ladata akkujaan. Elia oli antanut 
enemmän kuin ammentanut. Väsymys ja 



Ihminen on sielun, 
hengen ja ruumiin 

muodostama  
psykofyysinen  
kokonaisuus. 
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alakulo sumensivat perspektiivin ja hen-
gellisen harkintakyvyn.

PÖYTÄ AUTIOMAASSA
Jumalan enkeli kohtasi Elian kertomuk-
sen synkimmällä hetkellä. Mies, jota ei 
enää kiinnostanut pitää itsestään huol-
ta, sai hämmästyttävän arkipäiväisen 
ohjeen: ”Nouse ja syö!” (19:5). Enkeli ei 
kehottanut rukoilemaan palavammin, 
paastomaan pitempään tai lukemaan 
kirjoituksia perusteellisemmin. Nyt ei ol-
lut aika pusertaa esille sisäistä sankaria.

Päinvastoin. Jumala osoitti Elialle rak-
kautta arkipäiväisen huolenpidon kaut-
ta. Jumala kutsui lepoon, syömään ja 
juomaan.

Ihminen on sielun, hengen ja ruumiin 
muodostama psykofyysinen kokonai-
suus. Meissä kaikki vaikuttaa kaikkeen. 
Väsymys kuormittaa kehomme lisäksi 
mieltä, jumalasuhdetta ja sosiaalisia 
suhteita. Jumala tiesi, että Elia tarvitsi le-
poa, hiljaisuutta ja paistettua leipää.

TEHTÄVÄ JATKUU
Leipää nautittuaan Elia kohtasi Jumalan 
Horebin vuorella. Jumala ei ollut myrs-
kyssä, maanjäristyksessä eikä tulenlies-
kassa. Hän oli hiljaisessa huminassa. 
Eräässä raamatunkäännöksessä ”hiljai-
nen humina” on käännetty ”herkäksi hil-
jaisuuden ääneksi”. Tässä herkässä hil-
jaisuudessa Jumala keskusteli Elian 

kanssa tämän tulevaisuudesta ja kutsui 
jatkamaan matkaa. Tehtävä ei ollut ohi. 
Jumala antoi iloksi ja avuksi Elisan, ystä-
vän ja työtoverin. Aikanaan Elisasta tuli 
Elian tehtävän jatkaja.

Nyt Elian tuli panostaa ihmissuhtee-
seen Elisan kanssa. Hän mentoroi ja ope-
tuslapseutti, jotta Elisa kasvaisi profee-
tan tehtävään.

Todennäköisesti Elia myös perusti 
profeettakoulun (2. Kun. 2:7). Kenties 
hän ei olisi koskaan kohdannut Jumalaa 
näin syvästi ja astunut uuteen vaihee-
seen palvelutyössään, ellei Jumala olisi 
johdattanut häntä erämaahan. Siellä hän 
tyhjeni itsestään ja unelmistaan.

Ylösnousemus ei voi tapahtua ennen 
kuolemaa. Siemenestä ei kasva versoa, 
ellei sitä kätketä multaan. Jumalan voi-

maa ei voi saada ennen kuin oma voima 
siirtyy sivuun ja tekee sille tilaa. Uskon 
syntyminen alkaa parannuksenteosta 
– totuuden katsomisesta ja tunnustami-
sesta.

SALASSA JA HILJAA
Jumala ei ole sellainen kuin ihminen. 
Ihminen ajattelee Jumalan olevan siellä, 
missä maa järisee ja taivaat salamoivat 
ja missä ihminen tekee suuria tekoja Ju-
malan nimessä. Raamatusta huomaam-
me, että usein Jumala toimii eri tavalla 
kuin ihminen toivoo. Hänen työnsä on 
hiljaista ja kätkettyä. Hän on läsnä kär-
simyksessä, kivussa ja yksinäisyydessä. 
Siellä meitä riisutaan ja kutsutaan sy-
vempään läheisyyteen ja riippuvaisuu-
teen Luojastamme. Autiomaassa Jumala 
kysyy, suostunko olemaan nöyrä ja pieni. 
Autiomaassa on mahdollisuus ymmär-
tää, etten pysty enkä jaksa, ellei Jumala 
auta. Pyhän Hengen apu tulee rakkaaksi 
ja välttämättömäksi.

Monet saavat autiomaavaiheen jäl-
keen uuden tehtävän. Näin tapahtui 
Jeesuksellekin, joka aloitti julkisen pal-
velutehtävänsä vietettyään 40 päivää 
autiomaassa.

Kalleimmat jalokivet laitetaan esille 
mustan silkin päälle. Armo on kallis ja-
lokivi, joka loistaa kirkkaasti elämämme 
tummien aikojen yllä.



KOLUMNI

tämme, tehneet jonkun vahvan omavoi-
maisen päätöksen tai etsimme edelleen 
hyvitystä tilanteeseen maalliselta isäl-
tämme. Nämä kolme ovat yleisiä esi-
merkkejä synneistä, jotka sairastuttavat 
sydämemme ja kovettavat sen pinnan 
niin, ettei Jumalan Isyys pääse läpi pa-
rantavalla tavalla. Synti todella erottaa 
Jumalasta.

Anteeksiantamattomuus on sydänsai-
rauksista kenties yleisin. Sen oireena on 
vihan tunteet, vaatimukset tai yritykset 
saada menetetty takaisin tai ”velkaa” 
olevan ihmisen laittaminen henkiseen 
vankilaan, kunnes he maksavat velan tai 
suostuvat ehtoihin. Henkisen vankilan 
tunnistaa siitä, että muuttuu itse vangin-
vartijaksi: ihminen on toistuvasti mieles-
sä, vaikka yrittää jatkaa elämää.

Anteeksi antaminen on velasta vapaut-
tamista. Teemme sen Jeesuksen nimessä 
ja Jumalan antamalla voimalla. Ensim-
mäinen askel on sanoittaa velka: mitä 
tarkalleen ottaen on tapahtunut, miltä 
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Anteeksiantamattomuus 
on sydänsairauksista 

kenties yleisin.

Minä rukoilen, että Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala,  
kirkkauden Isä, antaisi teille viisauden ja näkemisen hengen, niin  
että oppisitte tuntemaan hänet. Pinteessä olevan Efeson seurakunnan 
puolesta rukoillessaan Paavali keskittää pyynnön siihen, mitä hän pitää 
kaikkein tärkeimpänä asiana: että Isän lapset oppisivat tuntemaan hänet.

Isyys ja  
parantuminen

Jumalaa kutsutaan Raamatussa 
monilla nimillä, mutta yksi niistä 
on häkellyttävän henkilökohtai-
nen: Isä. Tästä huolimatta puhe 

Isästä saattaa tuntua sinulle vaikealta 
ja etäiseltä. Ajatus siitä, että voisi ko-
kemuksellisella tavalla tuntea Isän läs-
näolon elämässään tuntuu vaikealta. 
Tiedät kyllä Jumalan olevan Isäsi, mutta 
käytännössä se ei tunnu miltään. Jeesus 
tuntuu helpommin lähestyttävältä.

Kokemustamme Taivaan Isästä mää-
rittää ratkaisevalla tavalla kokemuk-
semme maallisesta isästämme. Meillä 
kaikilla on yksi Pyhä Henki, yksi Jeesus, 
mutta kaksi isää – tämän vuoksi saatat 
tiedostamattasi omata ”isäfiltterin”, joka 
rajoittaa kokemustasi Jumalan Isyydes-
tä. Isäfiltteri on yhdistelmä haastavia 
kokemuksiamme ja omavoimaisia rat-
kaisujamme niihin. Kenties isäsi on haa-
voittanut sinua tavalla, joka on jättänyt 
sinuun syvän painauman; tai kenties et 
ole saanut isältäsi jotain, mitä olisit tar-
vinnut. Saatat hyvinkin ymmärtää, mik-
si asiat tapahtuivat miten tapahtuivat, 
mutta et silti koe alueella vapautta. 

Taivaan Isä on sitoutunut pitämään 
meistä huolta, ja hän haluaa antaa eheyt-
tä rikkinäiseksi tai tyhjäksi jääneille sy-
dämen osa-alueille. Valitettavasti olem-
me usein kääntyneet jonkun muun kuin 
Jumalan puoleen apua etsien. Kenties 
olemme uskoneet jonkin valheen itses-

se on tuntunut ja mitä muuta asiaan 
liittyy? Mikäli asia on laaja, kannattaa 
pienemmät kokonaisuudet kirjata pape-
rille erillisiksi veloiksi.  Toinen askel on 
päästää ihminen vapaaksi velasta. Tämä 
tapahtuu aina ääneen, joko yksin tai toi-
sen rukoilijan kanssa. Nimeä ensin velka, 
josta on kyse. Vapauta sitten Jeesuksen 
nimessä ihminen, joka on sinulle velkaa 
ja anna hänelle anteeksi. Tämä tarkoit-
taa, että luovut oikeudestasi satuttaa 
heitä, velan takaisinmaksun odotuksesta 
ja oikeudestasi pitää heitä vankilassa. Ei 
auta, että sanot haluan antaa anteeksi, 
vaan sinun on sanottava: annan anteek-
si. Kolmas vaihe on pyytää Isää maksa-
maan se, mistä olit jäänyt paitsi. Kun kat-
keruuden murikka on nyt poistettu, saat 
kokea aivan uudenlaisella tavalla Isän 
kosketusta tuolla elämän osa-alueella.

Useimpiin elämämme haavoihin liit-
tyy muutakin, kuin anteeksiantamista. 
Velasta päästäminen ei tarkoita luo-
pumista oikeudesta käsitellä asiaa. 
Joskus on tarve syventyä asiaan te-
rapeutin tai sielunhoitajan kanssa.

Joensuun OPKOn
opiskelijatyöntekijä

Nooa Saari
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Perinteisesti on ajateltu, että 
kristinusko perustuu Jeesuk-
sen opetuksiin, jota apostolit 
sitten täydensivät. Myöhem-

min syntyi harhaoppeja, jotka pyrkivät 
turmelemaan alkuperäisen uskon. 
Oikea oppi edelsi siis harhaoppeja.

Saksalainen teologi Walter Bauer 
(1877-1960) käänsi tämän ajatuksen 
ympäri väittämällä, että harhaopit 
edelsivät oikeaa oppia. Hänen mu-
kaansa aluksi oli joukko erilaisia ristirii-
taisia uskomuksia, jotka kaikki voisivat 
väittää olevansa kristillisiä. Oikeaoppi-
nen kristillisyys voitti harhaopit vasta 
myöhempinä vuosisatoina ja alisti 
muut kristillisyyden muodot. Kolman-
nella ja neljännellä vuosisadalla tämä 
voitto viimeisteltiin keisarien valtapo-
litiikan avustuksella. Tästä teesistä on 
tullut usein vallitseva tapa ymmärtää 
varhaista kristinuskoa. 

Siinä on kuitenkin monia ongelmia. 
Sen keskeiset johtopäätökset perus-
tuvat olettamuksiin ja hyvin rajalliseen 
todistusaineistoon. Bauer ei ota huo-
mioon Uuden testamentin aineistoa, 
vaan käyttää lähteinään pääosin toisen 
vuosisadan materiaalia kuvatakseen 
”varhaisinta kristinuskoa”. Näin Bauer 
tekee liian yksinkertaisen kuvauksen 
ensimmäisen vuosisadan tilanteesta 

Oliko varhainen 
kristinusko  
opillisesti  
monimuotoista?

ja ohittaa olemassa olevat opilliset 
standardit varhaisesta kirkosta kuten 
uskon säännön, joka määritteli, mitä 
varhaiset kristityt uskoivat. 

Toisaalta monet Bauerin teesin 
perustelut on todettu historiallisesti 
vääriksi. Esimerkiksi 100-luvulla vai-
kuttanutta gnostilaista harhaoppia, 
valentinolaisuutta tarkasteltaessa 
nähdään, että se sai alkunsa kristil-
lisestä ortodoksiasta eikä mistään 
alkuperäisestä harhaopista. Myös-
kään Uuden testamentin materiaalin 
valossa Bauerin teesi ei näytä kes-
tävän. Jo ensimmäisen vuosisadan 
lopulla on selvä ero harhaoppien ja 
oikean opetuksen välillä.

Historiallinen todistusaineisto 
ei puolla varhaisen kristinuskon 
opillista sekavuutta ja harhaoppien 
merkittävää asemaa, vaan se on 
enemmänkin postmoderniin aikaan 
sopiva ajatus ja saanut siksi merkittä-
vän aseman.

TANELI TÖRÖLÄ

Kirjoittaja on Suomen teologisen  
instituutin pääsihteeri ja Perusta 
-lehden päätoimittaja. 

Santeri Marjokorpi



En vers som brukar kunna citeras utan mycket 
kontext är 2 Timoteus 1:7:

”Gud har inte gett oss modlöshetens ande, 
utan kraftens, kärlekens och självbehärsk-

ningens Ande.” 
En fin vers om att inte vara rädd av sig, kan vi tycka, 

och gå vidare.  Men här finns djup som precis börjat 
öppna sig för mig, och jag vill gräva djupare.  

För det första lägger vi märke till ordet ande.  Som 
kristna har vi fått del av Guds Ande.  Det går djupare 
än psyket, det är rotat i en andlig verklighet.  Vi kan 
inte ens vara troende utan Andens hjälp (Rom 8:9).  
Anden gör skillnad.  Men fast vi är troende kan vi 
ändå behöva mera av Guds Ande.  

Det ser man klart på lärjungarna, som varit i Jesu 
tjänst, och genom Honom gjort otroliga saker.  Till 
sist, efter uppståndelsen, andas Jesus på lärjungarna 
och säger ”ta emot den Helige Ande”.  Redan då fick 
de höra att Jesus sände dem ut i världen.  Men varför 
säger Han då ändå såhär:

"Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har 
lovat, det ni har hört av mig.  Johannes döpte med vat-
ten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige 
Ande."  Apg 1:4b-5

De behövde en utrustning innan de kunde utföra 
sitt uppdrag.  De skulle vänta, och de ”höll enigt ut 
i bön tillsammans” (Apg 1:14).  De behövde mer av 
Anden.  Så mycket, att det kallades ett dop (eller dopp, 
som de skulle ha förstått det!), att bli riktigt dränkta i 
Anden.  Så skedde ju på pingstdagen, och då började 
saker hända!  En rädd Petrus som tidigare förnekat 
Jesus så snart det blev svårt, stod nu upp och talade 
till folkmassorna.  Och Anden vittnade genom tecken 
och nådegåvor, tungotal (på främmande språk) och 
(därmed) profetia.  

Kraft att nå ut 
på rätt sätt
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En utvikning:   
Hur gör vi för  
att få igång  
elden då? 
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Studentarbetare 
i Jakobstad och 
Vasa till årets slut 

Karl 
Granberg

Tillbaka till Timoteus.  Precis innan det 
kända bibelstället vi inledde med, hade 
Paulus sagt: 

”Därför påminner jag dig:  låt Guds 
nådegåva flamma upp igen, den som 
finns i dig genom min handpåläggning.” 
2 Tim 1:6

Timoteus hade fått en utrustning av 
Gud.  Men den behövde ”flamma upp 
igen”.  Paulus säger att han ”påminner” 
Timoteus om det här, det var inget nytt.  
Vi behöver hålla oss brinnande i Anden, 
och ibland behöver man fläkta elden och 
få igång lågorna. I grekiskan är detta ett 
aktivt verb, något vi gör för att återupp-
väcka elden. Men trots att vi talar om 
gärningar här, bygger allting på nåden, 
för precis före denna vers har Paulus 
talat om tron som bor i Timoteus.  

En utvikning:  Hur gör vi för att få 
igång elden då?  Vi såg ju att lärjungarna 
väntade, och bad uthålligt tillsammans, i 
enhet.  De lydde Jesu befallning.  Och en 
detalj som vi inte har nämnt, men som 
också finns i Apg 1, är att de utsedde 
en ersättare för Judas Iskariot.  De s.a.s. 
reparerade altaret innan elden skulle falla, 
de lade bitarna på plats i ledarskapet, de 
organiserade och såg till att inget fattades, 
mänskligt sett.  Vi gör det vi mänskligt kan, 
och så lämnar vi rum för Gud att göra det 
bara Han kan.  

En annan ledtråd för vad vi kan göra för 
att uppfyllas av Anden finns i Ef 5:18-20:

”Berusa er inte med vin, det leder till 
vårdslöshet. Låt er i stället uppfyllas 
av Anden och tala till varandra med 

psalmer, hymner och andliga sånger. 
Sjung och spela för Herren i era 
hjärtan.  Och tacka alltid vår Gud 
och Far för allt i vår Herre Jesu 
Kristi namn.”

Här ser vi en parallell mellan 

att dricka sig berusad som är negativt, 
och det sunda alternativet, att ”uppfyllas 
av Anden”.  Vi skall dricka av Honom 
tills vi blir påverkade!  Och det har goda 
effekter istället för den förödelse som 
rusmedel annars kan orsaka.  Vi får dess-
utom tips om hur vi skall göra.  Där har 
den inspirerade musiken en roll (både 
enskilt och tillsammans), och tacksam-
het.  Så låt lovprisningen flöda! 

Vi behöver alltså ta tid för att odla vårt 
kärleksförhållande till Gud så att vi inte 
blir kraftlösa.  Om vi återgår till versen 
vi började med, ser vi att där finns en 
kontrast mellan modlöshetens ande 
(som tack och lov inte är av Gud—den 
får vi göra oss av med!) och Guds Ande, 
som kännetecknas av kraft, kärlek och 
självbehärskning.  Guds Ande reflekterar 
Hans natur—kraft under kontroll, för 
kärlekens skull.  Han kan göra vad som 
helst, men väljer att kanalisera kraften så 
att den blir till maximal nytta.  

Vi ser vidare att var och en av dessa tre 
aspekter (kraft, kärlek, självbehärskning) 
ställs i motsättning till modlöshet.  Låt 
oss utforska detta:

1. Om jag är modlös utstrålar jag inte 
kraft, utan blir svag, deppig och tveksam.  

2. Om jag är modlös har jag svårt att 
visa kärlek, utan ryggar tillbaka istället 
för att ta risker och älska.  

3. Om jag är modlös uttrycker jag inte 
självbehärskning, utan ger vika för 
grupptryck.  

Gud vill ge oss en stark uppmuntran 
att vi inte behöver vara modlösa.  Han 
ger oss sin Ande, och vi har orsak i Ho-
nom att gläda oss och vara hoppfulla.  

På campus, och i samhället överlag, 
utspelar sig den här kontrasten så att om 
vi är modlösa är vi i underläge, vi blir 

isolerade och privata, vågar inte 
tala högt om vår tro, och ger 
efter för vad den stora massan 
begär.  Vi håller oss till det som 
är politiskt korrekt.  Vågar inte 
utmana status quo. Vi behöver 
desperat Guds Ande, så att vi 
kan vara djärva övervinnare 
som kämpar kärlekens strid, att 
vinna själar, och som inte ger 
vika för världens press, pressen 
att prestera och passa in.  Vi får 
vara skinande stjärnor, salt och 
ljus på campus, och i vår värld.  
Må så ske. Amen. 

Tack Karl att vi har fått ha 
dig i vår medarbetarskara i 
två och ett halvt år! Det var 
en välsignelse att få dig - 
ända från Hongkong - för 
att jobba med oss. Du har 
lärt oss mycket om Bibeln 
och om bön och om den 
helige Ande. Tack för din 
själavårdande attityd och 
för alla dina förböner! Gå i 
frid och tjäna Herren med 
glädje! 

Tack Karl!
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En titt på  
lokalföreningarna  

Trots Coronan är det viktigt att vi ger möjlighet till samtal och 
gemenskap, också bland studerande, och därför har vi startat 
en virtuell Alphakurs nu i slutet av året dit olika utåtriktade team 

bjuder in. I höst har tex ett utåtriktat team bildats i Åbo bestående av 
sex personer plus studentarbetaren. I samband med Alphan har de 
varit ute på sitt första uppdrag och pratat med folk utanför Akademin. 

Lokalföreningarna har också på andra sätt varit aktiva och kreativa. I 
Åbo ordnade man en temasamling på nätet om psykiskt välmående, 
och man har också startat en bönetjänst på Instagram dit studerande 
kan skicka sina böneämnen. I Helsingfors producerar man videoan-
dakter och delar dem på sociala medier. I Vasa och Jakobstad träffas 
grupperna på zoom, för att få undervisning och dela läget och be 
tillsammans. Så långt det går träffas vi också fysiskt, bla genom utflyk-
ter, vandringar och cykelpromenader, vädret har ju varit ovanligt varmt 
och bra den här hösten. 

Vandring i Noux med HSSM-gänget. 

Kaffeteamet på bilden från vänster: Nora Lillas, Kristian Vuoristo, 
Amos Airola och Linnéa Nygård. 

Stadsäventyr i Åbo. 

Så här ser den 
inbjudan ut som 
Åbo-gänget delade 
ut om den virtuella 
Alphakursen. 

I Vasa har man samlats hemma hos studerandena och ordnat en 
Alphaliknande kurs om bön. Någon har också deltagit på distans.
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Disciple konferensen 
blir av, på flera platser! 
Disciple konferensen hålls som planerat den sista helgen i 
januari nästa år, dvs den 29-31.1.2021. Men pga Coronaläget 
funderar man nu i planeringsteamet på att hålla den på flera 
platser. Huvudsamlingarna skulle fortsättningsvis föregå i 
Petruskyrkan i Månsas i Helsingfors, men det skulle också vara 
möjligt att delta på distans från vissa andra platser, bla Vasa och 
Åbo. Det kommer i så fall att finnas små team som har hand om 
organisationen på de platserna. 

För att få uppdaterad info, kolla hemsidan disciple.fi med 
jämna mellanrum! 

Julfest 19.12.  
i Petruskyrkan igen! 
Ifjol ordnades den första gemensamma julfesten med Stu-
dentmissionen och missionsföreningen Såningsmannen (Kyl-
väjä) och det var en trevlig fest. I år gör vi det igen, men med 
vissa restriktioner. De som kommer på plats bär mask, och 
man kommer bara om man är frisk. Vi sitter utspridda vid små 
bord och försöker att hålla distansen till andra. Mat och kaffe 
bjuds det ändå på, och trevligt program. Platsen är Petruskyr-
kan, Skogsbäcksvägen 15, och vi börjar med mat kl 16.15. 

I år blir det mer tvåspråkigt, bl.a. för att vår studentarbetare i 
Helsingfors, Jonatan Gauffin, medverkar som programledare 
och tolkar talet till svenska som hålls av Jukka Norvanto, en 
känd bibellärare som jobbat för Radiomissionen Budbärarna 
(Sanansaattajat). Sånger och andra tal kommer också att inne-
hålla delar på svenska. Väkommen med alltså!

Kom med i Pro  
Studentmissionen! 
Pro Studentmissionen finns till för dig som blivit klar med 
dina studier men som ännu har ett hjärta för Studentmis-
sionen. 

Pro Studentmissionen har två uppgifter. Dels vill vi att folk ska få 
träffas också efter att studietiden är över. Därför har vi grundat 
några lokala team i Vasa och Helsingfors för att planera och 
genomföra sådana träffar. Om du vill komma med eller har 
idéer är det bara att höra av sig till nån av medarbetarna! 

Dels vill Pro Studentmissionen förvalta större donationer och 
testamenten. Det gör vi genom att investera dem och dela ut 
en del av avkastningen. För detta ändamål finns en skild styrelse 
och ett placeringsteam. Om du är intresserad av detta, ta kon-
takt! Mer info finns på studentmissionen.fi/pro. 

NYHETER

Disciple konferensen har lockat flera hundra studerande och 
unga vuxna genom åren.
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Keskustelun moderoi Helsingin yliopiston mediatutkimuksen 
apulaisprofessori Johanna Sumiala.

JASON LEPOJÄRVI
Thorneloen yliopiston uskonnontutkimuksen apulaisprofessori

JUSSI PULLINEN
Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen esimies

Anteeksianto julkisessa  
keskustelussa
KE 17.2. | 17 

Jason  
Lepojärvi

Jussi  
Pullinen

Journalismissa, sosiaalisessa mediassa ja yliopistoissa tuntuu yleistyneen 
keskustelukulttuuri, jossa vanhoja virheitään ei saa anteeksi, vaikka ne 
myöntäisi ja katuisi niitä. Anteeksipyyntövaatimuksia on runsaasti, mut-
ta anteeksiantoa vähemmän. Onko anteeksiannon puute oire yhteisen 
solidaarisuuden ja lähimmäisenrakkauden katoamisesta? Liittyykö länsi-
maiden nopea maallistuminen tähän, entä sosiaalinen media?

Ääriesimerkki armottomuuden noususta on niin sanottu can-
cel-kulttuuri. Se tarkoittaa, että ihmisen voi väärän mielipiteen vuoksi 
”peruuttaa” eli esimerkiksi yrittää saada hänelle potkut tai muuten 
haitata hänen elinkeinoaan. Helsingin Sanomien Nyt-liite kirjoitti 
taannoin niin sanotun Jyskin somekohun yhteydessä, että ns. can-
cel-kulttuuria ei Suomessa ole. Mutta miten se määritellään? Mistä 
tietää, onko cancel-kulttuuri tulossa Suomeen vai kenties jo saapunut? 
Milloin voidaan puhua yksittäisen kohun sijaan kokonaisesta kulttuu-
rista? Entä voiko “peruutus” olla joskus jopa oikeutettua?

MISTÄ ON KYSE?
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