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YLEISKATSAUS			

ALLMÄN ÖVERSIKT

Osana suurempaa

Del av något större

Tämän päivän nuori kohtaa monenlaisia haasteita:
rinnakkaisia ja ristiriitaisia yhteisöllisiä ihanteita, taloudellista epävarmuutta, pelkoa tulevaisuudesta, keskinäistä kilpailua ja kelpaavaksi tulemisen painetta.
Kaupallisuutta, mediaväkivaltaa ja suorituspaineita
huokuvan kulttuurin keskellä on erityisen tärkeää tarjota nuorelle lupa olla omana itsenään hyväksytty osa
suurempaa ja mielekästä kokonaisuutta. Jokelan ja
Kauhajoen koulusurmat korostivat entisestään sellaisen nuorisotoiminnan merkitystä, jossa ei pelkästään
pyritä hoitamaan jo olemassa olevia nuorten ongelmia, vaan etenkin ehkäisemään niitä.

Unga möter många utmaningar idag: motstridiga ideal, ekonomisk osäkerhet, rädsla för framtiden, konkurrens, och pressen att duga. I en kultur där allt kan
köpas, och som andas mediavåld och prestationskrav
är det viktigare än någonsin att ge lov åt de unga att
vara sig själva, accepterade som en del av en större
och meningsfull helhet. Efter skoltragedierna i Jokela
och Kauhajoki är det ännu viktigare att stöda en sådan
verksamhet där man inte bara försöker vårda dem som
har problem, utan också förebygger problemen.

Vuonna 2008 halusimme vastata ajan haasteeseen toimintateemalla ”Osana suurempaa”. Haluamme tarjota sellaisen yhteisön, jossa nuoret voivat löytää itsensä
Jumalalle rakkaina, luotuina ja lunastettuina. Tarjoamme yhteisön, jossa jokainen saa tukea ja rohkaisua
oman paikkansa ja lahjojensa löytämiseen ja niiden
käyttämiseen Kristuksen maailmanlaajassa seurakunnassa ja yhteiskunnassa. Tältä pohjalta tulevaisuuteen
voi suuntautua turvallisesti.
OPKOn perustoiminta voi yksilön elämänkaaressa
pisimmillään kattaa ajanjakson varhaisnuoruudesta
korkeakouluopintojen päättymisen jälkeiseen vaiheeseen saakka. Toiminnassamme mukana olevien yhteisöllinen tausta on moninainen, samoin se voi olla aktiivitoiminnan jälkeen. OPKO on evankelisluterilainen,
mikä tarkoittaa sitä, että haluamme julistaa ja opettaa
kristillistä sanomaa lakina ja evankeliumina Lutherin
hengellisten peruslöytöjen mukaisesti. Opiskelija- ja
koululaistoimintaamme kuitenkin toivotamme tervetulleiksi myös ns. vapaisiin suuntiin kuuluvat nuoret.
Samoin OPKOlle tärkeä kansainvälinen yhteistyö tapahtuu monia protestanttisia tunnustuskuntia edustavien kristittyjen kanssa. Näin ollen järjestönä olemme
myös monien hengellisten, kirkollisten ja kulttuuristen
liikkeiden osana.
Tuhannet OPKOn historian aikana toiminnassa olleet
ovat saaneet järjestössä tärkeitä vaikutteita ja valmiuksia, ja toimineet sen jälkeen vastuunkantajina
eri seurakunnissa, lähetysjärjestöissä sekä monien eri
ammattien edustajina lukuisissa muissa yhteiskunnallisissa tehtävissä. On myös tärkeää saada vain olla ja
kuulla: tunnistaa ja tunnustaa Jumalan lain puhuttelussa omat syntinsä sekä ottaa pelkkänä lahjana vastaan Jeesuksen valmistama täysi anteeksiantamus. On
tärkeää saada rauhassa kuulostella, etsiä, rakentua
ja sitoutua osaksi suurempaa. Vapahtajan armotyön
tarjoamasta ilosta ja levosta nouskoon sitten se kristillinen todistus ja palvelu, mikä on vain ”kiitokseni
Golgatasta”.
Tapani Innanen
pääsihteeritiimin koordinaattori 1.8.07–29.2.08
Jussi Miettinen
pääsihteeri 1.9.2008 alkaen

År 2008 försökte vi svara mot tidens utmaningar genom att välja temat för verksamheten ”Del av något
större”. Vi ville ge de unga en sådan gemenskap där
kan känna sig älskade av Gud, som hans skapelser och
återlösta av Honom. Vi ville erbjuda en gemenskap
där var och en skulle få stöd och uppmuntran att hitta
sin egen plats och få en chans att använda sina gåvor, både i Kristi världsvida församling och i samhället. Med den grunden är det tryggt att vända sig mot
framtiden.
Studentmissionens basverksamhet kan i en individs liv
räcka från tidig ungdom till avslutade högskolestudier.
De som deltar i vårt arbete har olika församlingsbakgrund, så är det också efter det aktiva studielivet. Studentmissionen är evangelisk-luthersk, vilket betyder
att vi vill predika och undervisa det kristna budskapet
som lag och evangelium, enligt de andliga upptäckter som Luther gjorde. I vårt student- och skolarbete
välkomnar vi dock också sådana som hör till de sk
friförsamlingarna. Det internationella arbetet, som
är viktigt för oss, sker i samarbete med kristna från
många olika protestantiska rörelser. Som organisation
är vi alltså del av större andlig, kyrklig och kulturell
helhet.
De tusental som varit med i Studentmissionens verksamhet har fått många viktiga influenser och färdigheter, och har senare verkat i olika församlingar,
missionsorganisationer och i otaliga andra uppgifter
i samhället.
Det är viktigt att också bara få vara och lyssna; att
inse och erkänna sina egna synder när Guds lag predikas, samt att få ta emot som en gåva den fullständiga
förlåtelse som Jesus har erbjudit. De är viktigt att i ro
få höra sig för, få söka och byggas upp, och så småningom binda sig till en del av något större. Ur glädjen
och ron som följer på Frälsarens uppoffrande verk kan
sedan det kristna vittnesbörd stiga som inte är annat
än ”mitt tack för Golgata”.
Tapani Innanen

koordinator för generalsekreterarteamet 1.8.07–29.2.08

Jussi Miettinen
generalsekreterare fr.o.m. 1.9.2008
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OPISKELIJATYÖ

Yleiskatsaus
OPKO teki suomenkielistä opiskelijatyötä vuonna
2008 yhteensä 12 eri paikkakunnalla: Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Pieksämäellä, Porissa, Savonlinnassa,
Tampereella ja Turussa. Ruotsinkielistä opiskelijatyötä teimme Helsingissä, Turussa ja Vaasassa. Ruotsinkielisestä työstä kerrotaan enemmän sivulla 6. OPKO
oli ainoa luterilaista opiskelijatyötä tekevä järjestö
Kajaanissa, Pieksämäellä, Porissa ja Savonlinnassa.
Jäsenyhdistykset tekevät omat vuosikertomuksensa
paikallisesta toiminnastaan. Vuoden aikana useilla
paikkakunnilla oli havaittavissa toiminnan kasvua.

Tavoittava työ
Panostimme edelleen tavoittavaan toimintaan, jota
toteuttivat pääsääntöisesti opiskelijat. Boksilähetystä teimme eri puolilla maata. Järjestimme ”Tarttuva
usko” ja ”Kertoisinko Jeesuksesta?” -ystäväevankelioinnin kursseja useilla opiskelijapaikkakunnilla. Järjestimme myös ilosanomapiirikoulutusta ja perustimme uusia piirejä eri puolella Suomea. Valtakunnallinen
evankelioimistyön toimikunta suunnitteli tavoittavaa
työtä ja jakoi kokemuksia. Syksyllä pidimme monilla
paikkakunnilla aktion uusien opiskelijoiden tavoittamiseksi, yleensä yhteistyössä muiden Suomen ev.lut.
kirkossa opiskelijatyötä tekevien tahojen kanssa. Jaoimme OPKOn evankelioivaa VIP-lehteä opiskelijoille aktioiden yhteydessä kampuksilla sekä opiskelijaasuntojen postiluukuista. Pidimme OPKOn toimintaa
esillä oppilaitoksissa ja järjestimme kutsuiltoja ja tutustumistoimintaa myös myöhemmin lukuvuoden aikana.

Kokoava toiminta
OPKO on ollut opiskelijoiden hengellisen yhteyden ja
kasvun paikka. Opiskelijatyömme perustuu uskolliseen
ja pitkäjänteiseen opetus- ja pienryhmätoimintaan,
jossa jokainen opiskelija pyritään kohtaamaan omana yksilönä ja tukemaan pitkällä tähtäimellä hänen
henkilökohtaista kasvuaan ja elämänsä laatua. Erityisen merkittävä tavoitteen toteutumissa olivat kaikille
avoimet opetuspainotteiset viikoittaiset opiskelijaillat
ja pienpiirit. Opiskelijailtaan kuuluu yleensä opetus
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tai alustus uskon perusasioista tai ajankohtaisesta
teemasta, laulua, keskustelua ja yhdessä rukoilemista. Puhujina toimivat vierailijat ja oman järjestömme
työntekijät. Opiskelijailtoihin koko maassa osallistui
keskimäärin 204 opiskelijaa viikoittain. Vuositeemamme ”Osana suurempaa” näkyi useilla paikkakunnilla opiskelijailloissa ja niiden teemoissa. Opiskelijoiden lahjoja kartoitettiin monilla paikkakunnilla
opiskelijailtojen käynnistyttyä syksyllä. Kartoitus palveli opiskelijoiden oman identiteetin kasvua ja paikan
löytämistä. Opiskelijailtojen ja raamattupiirien ohella
on useilla paikkakunnilla järjestetty mm. viikonloppuleirejä, tavoittavia ja evankelioivia tempauksia, vappu- ja joulujuhlia, retkiä, kutsu- ja saunailtoja sekä
liikunta- ja kuorotoimintaa.

Yhteistyö ja resurssit
Teimme monilla paikkakunnilla yhteistyötä paikallisseurakuntien, niiden oppilaitos- ja korkeakoulutyön,
Suomen Raamattuopiston, Ev.lut. lähetysyhdistys Kylväjän, Suomen ev.lut. Kansanlähetyksen, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen sekä Kansan Raamattuseuran kanssa.
Pohjoismaiseen opiskelijakonferenssiin Islannissa
lokakuussa osallistui Suomesta 21 henkilöä. Muista kansainvälisistä yhteyksistämme kerrotaan lisää
sivulla 9. Opiskelijatyöntekijöittemme kollegiaalista
jakamista edesauttoivat yhteisten työntekijäkokousten
lisäksi opiskelijatyöntekijöiden kokoukset sekä säännöllinen yhteydenpito pienryhmittäin verkkopuheluiden kautta.
Edellä mainittujen toimintamuotojen lisäksi opiskelijat kantoivat vastuuta mm. yhdistyksen hallintoon
liittyvissä tehtävissä sekä lehtien toimittamisessa.
Opiskelijatyö tapahtui suurelta osin vapaaehtoistyönä.
Yhteensä opiskelijatyössämme tehtiin vapaaehtoistyötä 12 350 tuntia, joka on lähes kaksi kertaa enemmän
kuin opiskelijatyön palkkatyön määrä. Tarjosimme
opiskelijoille mahdollisuuden löytää omat lahjansa
ja opetella kantamaan vastuuta yhteisistä asioista.
Vapaaehtoisia vastuunkantajia koulutimme valtakunnallisessa loppiaiskonferenssissa, pohjoismaisessa
konferenssissa, raamattupiirikoulutuksissa ja henkilökohtaisen ohjauksen kautta paikallistasolla.
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SVENSKA VERKSAMHETEN

Studentarbetet

Skolarbete

Temat för år 2008 var ”Del av något större”. Som
förening fick vi vara en del av något större, Guds plan
för mänskligheten, och på kulturellt relevanta sätt förverkliga Jesu missionsbefallning på vår plats, i student- och skolvärlden. Vår vision för året var att samla
finlandssvenska kristna studerande, att stöda dem och
utrusta dem så att de skulle vara positiva förebilder i
sin omgivning. Vi planerade att ordna lågtröskelverksamhet i studentikos anda, som gospelsitzar, konserter,
vapp- och julfester. Svenskspråkiga lokalföreningar
fanns i Helsingfors, Vasa och Åbo.

Vi tog kontakt med de lutherska församlingarnas ungdomsarbetsledare för att informera om Skolpoolen,
och fick en del positiva svar. Pga bristande finansiering
och personresurser när det gäller administrationen,
kom vi inte längre än så. Vi vill dock fortsättningsvis
utveckla vårt arbete bland skolungdomar. Vi vill också
stöda de kristna skolungdomsgrupper som redan finns
i högstadier och gymnasier runt om i Svenskfinland.

Utåtriktat arbete

Vi har aktivt arbetat för ett fungerande tvåspråkigt
kristet studentarbete inom OPKO-FSSM. Vi deltog i
den tvåspråkiga trettondagskonferensen i Vichtis. Vi
fortsatte samarbetet med det Nordiska Samarbetsorganet (NOSA) och International Fellowship of Evangelical Students (IFES). På våren ledde vår medarbetare i Åbo, Mats Sundfors, en finländsk delegation till
en europeisk påskkonferens i Linz, Österrike. Av 2000
deltagare var tio från Finland. I oktober hölls en nordisk studentledarkonferens på Island, där 85 personer
deltog, varav 19 studerande från Finland, av dessa var
sex svenskspråkiga. Information gavs också om andra
nordiska och europeiska evenemang arrangerade av
IFES. En av våra anställda deltog i den nordiska medarbetarkonferensen i Åh, Sverige, i juni, och ledaren
för svenska verksamheten deltog i NOSA-möten; på
våren i Stockholm, Sverige, och på hösten i Reykjavik,
Island.

I Helsingfors ordnades en gospelsitz på våren, och i
början av hösten besökte den amerikanske apologeten
Peter Payne föreningen. Både i Åbo och Helsingfors
ordnades en grillkväll i början av hösten och julfester
med låg tröskel. I Åbo har det funnits ett evangelisationsteam som bjudit på kaffe och té utanför studentrestauranger en till två gånger i veckan. Under året
samlades en utåtriktad bibelgrupp, och inför julen deltog ÅSSM i Glöggrundan. Både i Helsingfors och Åbo
ordnades sportkvällar en gång i veckan.
I Vasa kom föreningen på fötter igen tack vare en nyanställning. En inbjudningskampanj ordnades under
föreningsmässan på Academill, och många intresserade svarade på en enkät om tro. En öppen bibelstudiegrupp grundades, och 15 personer deltog i en kurs
om Smittande tro.
Utrustande/Ledarträning
Regelbundna kvällssamlingar arrangerades i Helsingfors med föredrag och diskussion om aktuella ämnen
ur en kristen synvinkel. Ett syfte med kvällarna var att
ha en gemenskap att bjuda in de studerande till.
Styrelserna i lokalföreningarna fick handledning och
lärde sig arbeta i enlighet med lokalföreningarnas
målsättningar. Verksamheten utvärderades kontinuerligt i samband med styrelsemötena. Medarbetarnas
roll var att uppmuntra, undervisa och underlätta för
troende studeranden att sköta sina uppgifter.
Förbön
Böne- och bibelgrupper fanns på olika läroinrättningar i Åbo och Helsingfors. Där bad man för sina medstuderande och för respektive läroinrättning. Genom
FSSMnytt informerades seniorerna om våra förbönsbehov.
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Nationella och internationella relationer

Vi lyfte fram missionsarbetet och informerade om och
uppmuntrade till deltagande i de olika missionsorganisationernas preliminärutbildningar och IFES teamverksamhet. Kontakterna till seniorerna upprätthölls
främst genom FSSMnytt, Arkki/FSSMnytt, och två
ekonomikampanjer. I Helsingfors ordnades en Vängudstjänst på våren tillsammans med Lukas församling. I den deltog ca 150 personer, och Studentmissionen deltog aktivt i förberedande och utförande av
gudstjänsten. Vi deltog också i Kyrkhelgen som ordnades i Karleby för första gången, i augusti.

Information
FSSMnytt utkom med elva nummer, varav fyra tillsammans med tidningen Arkki. FSSMnytt gick i pappersform till de student- och stödmedlemmar som så
önskar, ca 400 ex, samt lades ut på nätet och påminnelsemail sändes till våra e-postlistor, som sammanlagt innehåller ca 620 personer. Informationen på åra
hemsidor uppdaterades regelbundet.

Resurser
Som hjälp till de lokala studentföreningarna anställde vi studentarbetare, i Helsingfors på 100 % (inkl
ledande 30 %, info 20 % och internationellt arbete
20%), i Åbo på 30 % på årsbasis, och i Vasa på 20 %
på hösten. Resten av verksamheten sköttes med frivilliga krafter och resurser. Vi undervisade om givande i
lokalföreningarna och i FSSMnytt, men vårt mål att
få inkomsterna att öka uppnåddes inte, utan vi förblev
på ungefär samma nivå som år 2007.

Förutom de månatliga nyhetsbreven arrangerades två
ekonomikampanjer, en i juni (Vasa-kampanj och understödsmedlemsavgift) och en i december (julinsamling).
Glädjande är att understödet från kampanjerna ökade
med ca 40 % jämfört med året innan, speciellt julkampanjen gick bra. Vi ansökte om och fick en stiftskollekt från Borgå stift. Vi ansökte om bidrag från
församlingarna i Borgå stift och från en del svenska
stiftelser, och beviljades också en del bidrag.
Det svenska arbetsutskottet Sarbus, som är tillsatt av
förbundsstyrelsen, ledde, utvecklade och övervakade
arbetet.
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KOULULAISTYÖ

Yleiskatsaus

OPKOn koululaistyön päätehtävä on opettaa Raamattua varhaisnuorille ja nuorille. Valitsimme opetussisällöt monipuolisesti erilaisista kristillisistä teemoista
sekä Uudesta että Vanhasta Testamentista. Sisällöissä
keskityimme kristinuskon perusasioihin ja ohjelmassa
otimme myös huomioon OPKOn vuositeeman ”Osana suurempaa”. Opetusmetodimme valitsimme ikäryhmittäisten tarpeiden ja toiveiden mukaisesti niin,
että kuulijat voivat itse osallistua ja tehdä oivalluksia.
Lapsilta, nuorilta ja heidän vanhemmiltaan tullut palaute oli erityisen positiivista toiminnallisesta raamattuopetuksesta.
Olimme järjestämässä lukuvuonna 2007–2008 peruskoulun 5.-6.-luokkalaisille pidettävää Agricolan
juhlavuoden Raamattuvisaa. Kuudetta kertaa pidetty
kilpailu toteutettiin yhdessä Kirkkopalveluiden, Kirkkohallituksen, Opetushallituksen, Luokanopettajaliiton ja Suomen Raamattuopiston kanssa. Nelivaiheiseen kisan ensimmäiselle kierrokselle osallistui 11
000 oppilasta 300 koulusta. Raamattuvisa huipentui
15 kolmihenkisen joukkueen finaaliin Helsingissä Mikaelinkirkossa 26.4.2008. Voiton vei Jyväskylän kristillisen koulun joukkue, joka pääsi matkalle Kreikkaan
apostoli Paavalin jalanjäljissä.
Resurssien vähäisyydestä huolimatta koululaistyöhön
osallistuneiden varhaisnuorten ja nuorten lukumäärä
kasvoi hieman. Koululaistyössä pidettiin vuonna 2008
koulu- ja seurakuntavierailuja, raamattupiirejä, hartauksia sekä leirien, nuorteniltojen ja kurssien opetustyöskentelyjä yhteensä yli 200 kertaa ja opetuksissa
tavoitettiin ihmisiä yhteensä lähes 6 200 kertaa. Koululaistyötä tekivät pääosin koulutetut kirkon nuorisotyönohjaajat, joiden lisäksi OPKOn opiskelijatyöntekijöitä oli mukana leireillä ja nuortenilloissa. Opiskelijat
koululaistyöhön –projekti jatkui, ja kouluvierailuita
tehtiin myös muutaman paikallisyhdistyksen kautta.

Rutturepputoiminta

Käytämme 9-14-vuotiaiden parissa tehtävästä työstä
Ruttureppu-nimeä. Rutturepputyön vuoden kohokohta
oli Enä-Sepässä pidettävä Ruttureppuleiri. Raamatun
lukemiseen ja lähetystyöhön innostavan leirin teema
”Kuninkaan palveluksessa” syvensi Joosefin elämää
opetusten, seikkailuratojen ja näytelmien kautta. Järjestimme leirin yhteistyössä Suomen Raamattuopiston,
Lähetysyhdistys Kylväjän, sekä Radiolähetysjärjestö
Sanasaattajat kanssa. Ruttureppu-viikonloppuleirejä
pidimme Enä-Sepässä keväällä teemalla ”Salaisuuksien kirje” ja syksyllä ”Kiveen kirjoitettu”. OPKOn ke8 | OPKOn vuosikertomus 2008

säleirin varhaisnuorten ohjelmassa kävimme läpi eri
Raamatun ja elämän muureja Jerikon muurien murtamisesta Taivaan portteihin.
Järjestimme kuukausittain Ruttureppu-action-päiviä.
Keväällä käsittelimme niissä Vanhan Testamentin profeettoja ja syksyllä Jeesuksen opetuslapsia. Innostimme koululaisia lukemaan Raamattua julkaisujemme,
raamatunlukuohjelman ja kirjekurssien avulla. Valtakunnallista yhteydenpitoa varten julkaisimme Ruttureppulehteä eli koululaistyön jäsenlehteä. Kuulumisia,
tehtäviä ja puuhaa sisältävä lehti ilmestyi vuoden aikana kolme kertaa ja lisäksi jaoimme sitä koulu- ja
seurakuntavierailuilla. Jatkoimme Raamatun historiamateriaalia varhaisnuorten tarpeista lähtevässä muodossa tarjoavan www.aikamatka.com -sivuston ylläpitämistä. Erityisesti varhaisnuorille suunnatuilla www.
ruttureppu.fi –sivustoilla jaoimme Raamattuopetusten
lisäksi tietoa tulevista tapahtumista sekä kuulumisista. Koululaisten vanhempiin ja työn ystäviin pidimme
yhteyttä rukouskirjeiden ja henkilökohtaisten kohtaamisten sekä internetsivujen avulla.

Rippikoulu

Pidimme kesän 2008 rippikoulun Kittilässä leirimuotoisena. OPKOn Lapin riparilla kuljettiin Jumalan
pelastushistoriassa, etappien ollessa luominen-lankeemus-lupaus-laki-lunastus-lähetys-loppu. Rippikoululaiset saivat perusteellisen käsityksen siitä miten
Jumala on toiminut ja toimii meidän hyväksemme.
Rohkaisimme vuorovaikutukseen mm. järjestämällä
kysymysillan, jolloin sai tiedustella kaikkea ”maasta
ja taivaasta ja niiden väliltä”. Suopotkupallo ja Lapin
hienot maisemat täydensivät rippikoulukokemuksen
monipuoliseksi kokonaisuudeksi, jossa kaikilla aisteilla sai olla oppimassa ja ihmettelemässä. Rippikouluryhmä oli aktiivinen ja innokas ja iloksemme myös
monet nuoret löysivät tiensä nuorteniltoihimme.

OPKOn Nuoret

OPKOn Nuorten eli n. 14-19-vuotiaiden säännöllistä
viikkotoimintaa kuten nuorteniltoja ja raamattupiirejä
järjestimme Helsingissä ja Mikkelissä. Rohkaisimme
nuoria myös kantamaan vastuuta OPKOn toiminnasta
ja heitä toimi Ruttureppuleirien, rippileirin ja kesäleirin isosina ja vastuunkantajina sekä Ruttureppulehden
toimittajina. Nuorten leirejä pidimme lukukausittain
Enä-Sepässä. Kevään nuortenleirin teemana oli Pietari ja syksyllä ”Chosen One”. Yhteistyössä Suomen
Raamattuopiston kanssa julkaistu nuortenlehti Suola
ilmestyi vuoden aikana kerran. Suolaa jaettiin nuorille
koulu- ja tapahtumavierailuilla.

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLISET YHTEYDET

PKOn työn keskeinen painopistealue on lähetyskasO
vatus, jossa koululaisia ja opiskelijoita ohjataan
pitkäaikaiseen vastuuseen lähetystyöstä lähettäjinä ja

lähtijöinä sekä erilaisten kulttuurien kohtaamiseen.
Lähetystyö oli esillä opiskelijailloissa sekä koululaistyön ja ystävätyön tapahtumissa. Paikallisyhdistyksissä järjestettiin lähetysaiheisia teemailtoja, luettiin
nimikkolähettien kirjeitä, rukoiltiin heidän puolestaan
sekä kerättiin kolehteja heidän työlleen. Olimme mukana opiskelijoiden Minilähetyskurssissa. Lähetystyö
oli hyvin merkittävässä roolissa varhaisnuorten ”Joosef – kuninkaan palveluksessa” -Ruttureppuleirillä,
jonka järjestimme yhteistyössä Ev.lut. Lähetysyhdistys
Kylväjän, Suomen Raamattuopiston ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa.

Järjestimme ulkomaalaisille opiskelijoille englanninkielisiä raamattupiirejä tai ohjasimme heitä kansainvälisiin raamattupiireihin. Julkaisimme raamattupiirimateriaalia osoitteessa www.gladtidings-bs.com eri
kielillä myös kansainväliseen käyttöön. Kehitimme
ulkomaalaisten opiskelijoiden tavoittamista ottamalla
paikallisyhdistyksen kautta yhteyteemme International Christian Unionin, joka on kansainvälisen seurakunnan (International Evangelical Church in Finland)
opiskelijajärjestö. Jatkoimme alkuvuonna opiskelijatyön projektia Ulan-Udessa yhteistyössä Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa. Järjestimme keväällä
varustavan ja tavoittavan tutustumis- ja yhteistyömatkan Viron Opiskelijalähetykseen. Välitimme tietoa internetsivujen ja Arkin kautta eri puolille Eurooppaa
suuntautuneista lyhytkestoisista lähetysaktioista.
Kiinteimmät kansainväliset yhteydet OPKOlla on
pohjoismaisiin sisarjärjestöihin. Osallistuimme pohjoismaiseen opiskelijakonferenssiin lokakuussa, joka
kokosi Islantiin noin 85 osallistujaa, joista 21 oli
Suomesta. Muun yhteydenpidon lisäksi Pohjoismainen yhteistyöelin NOSA, Nordiska Samarbetsorganet,
kokoontui maaliskuussa Ruotsissa ja lokakuussa Islannissa. Lähetimme kolme edustajaa pohjoismaisen
työntekijäkokoukseen kesäkuussa Åhiin, Ruotsiin.
OPKO kuuluu jäsenenä kansainväliseen IFES:iin (International Fellowship of Evangelical Students), jonka
verkostossa jaoimme ideoita ja kuulumisia sekä rukoilimme kansallisten ja yhteisten asioiden puolesta.
Lähetimme opiskelijatyöntekijän ja 10 opiskelijaa n.
2 000 osallistujaa keränneeseen IFES Europen ”Because of Love” -evankelioimiskonferenssiin Linziin,
Itävaltaan, pääsiäisenä. Lähetimme pääsihteeritiimin
jäsenen Euroopan pääsihteeri-kokoukseen Bischofsheimiin, Saksaan toukokuussa. IFES Europen kesällä
Brysselissä järjestämään Student Leadership Forum
–konferenssiin ”Yhteinen vastuumme Euroopan tulevaisuudesta” lähetimme kaksi opiskelijaa.
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YSTÄVÄTYÖ JA MUU KOKOAVA TOIMINTA

astuunkantajien ja työntekijöiden lisäksi OPKOn
V
työtä teki ja tuki esirukouksin ja taloudellisesti
laaja joukko senioreita. Moni heistä on itse aikanaan

saanut kasvaa OPKOn yhteydessä, ja haluaa tarjota
sen mahdollisuuden myös seuraaville sukupolville. Yhteyttä työn ystäviin pidettiin erityisesti tiedotuslehti
Arkin sekä työntekijöiden kirjoittamien tuki- ja esirukouskirjeiden avulla. Yhteyden vahvistamiseksi työn
ystävien ja nykyisten opiskelijoiden ja koululaisten
kesken Enä-Sepässä järjestettiin juhannustapahtuma,
Raamattu rakkaaksi –leiri marraskuussa, jouluillallinen sekä keväällä ja syksyllä Ora et labora –leiri eli
rukouksen ja talkootyön tapahtuma. Kesäleiri pidettiin
teemalla ”Muurit murtuvat” Valkealassa heinäkuussa. OPKOn kesäleirejä on järjestetty 1970-luvun alkupuolelta saakka. OPKOn valtakunnallinen ystäväpyhä
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oli huhtikuussa Helsingissä. Tämän lisäksi muutamat
paikallisyhdistykset järjestivät alueellisia ystäväpyhiä
tai -tapaamisia.
Helsingissä Pohjois-Herttoniemen seurakuntatalolla
pidettiin viikoittain Viinipuu-messu yhteistyössä Suomen Raamattuopiston, Lähetysyhdistys Kylväjän sekä
Herttoniemen seurakunnan kanssa. Kävijämäärä oli
vuonna 2008 keskimäärin 35. Toiminnasta vastasi
pastori Eero Kuikanmäki. Järjestimme tammikuussa
Kauniaisissa Perusta-lehden teologiset opintopäivät
Suomen Raamattuopiston ja Suomen teologisen instituutin kanssa. Toukokuussa pidimme samojen yhteistyöjärjestöjen kanssa ”Aiotko teologiseen” –pääsykoekurssin, joka kokosi 30 osallistujaa.

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

ksi OPKOn tiedotuksen vuoden 2008 näkyvimpiä
Y
uudistuksia oli paikallisyhdistysten kevät- ja syysohjelmaesitteiden uudistaminen yhtenäiseen formaat-

tiin. Uutena verkkosivustona syyskuussa lanseerattiin
VIP-lehden nettijatkot osoitteessa www.opko.fi/vip.
Tapahtumista valtakunnallista näkyvyyttä sai eniten
lukuvuonna 2007–2008 peruskoulun 5.-6.-luokkalaisille järjestetty Raamattuvisa. Jäsenistön näkemyksiä
järjestön toiminnasta, linjauksista ja näkyvyydestä
kartoitettiin syyskuussa internetissä toteutetun kyselyn kautta.
OPKOn verkkosivustoja olivat opko.fi, studentmissionen.fi, varhaisnuorten ruttureppu.fi-sivusto sekä leirija kurssikeskus Enä-Sepän sivusto opko.fi/enaseppa.
Teemasivustoja olivat opko.fi/vip, raamattuvisa.fi,
koulujen uskonnonopetuksen tueksi suunnattu raamattusivusto aikamatka.com sekä ilosanomapiiri.fi, joka
on OPKOn kansainvälisesti merkittävimmän sivuston
(ilosanomapiirimateriaalia 19 eri kielellä) suomenkielinen versio.
OPKO julkaisi viittä lehteä: Arkkia, Perustaa, Ruttureppua, Suolaa ja VIP:iä. Jäsen- ja tiedotuslehti
Arkki ilmestyi neljä kertaa. Teologisen aikakauslehti
Perustan julkaisuyhteistyöhön osallistuivat OPKOn lisäksi Suomen Raamattuopisto ja Suomen teologinen
instituutti. Lehteä kustansi Perussanoma Oy. Perusta

ilmestyi kuusi kertaa. Varhaisnuorille toimitettava
Ruttureppu-julkaisu ilmestyi kolme kertaa. Kristillistä
nuortenlehti Suolaa julkaistiin yhteistyössä Suomen
Raamattuopiston kanssa OPKOn toimiessa lehden kustantajana. Suola ilmestyi vuoden aikana kerran.
Opiskelijoiden tavoittamiseksi vuonna 2007 perustettu
VIP-lehti jatkoi ilmestymistään kerran vuodessa. Lehden painosmäärä kasvoi 25 000:een. VIP:iä jaettiin
syyslukukauden aikana OPKOn paikallisyhdistysten ja
Evankelisten opiskelijoiden voimin 17 kaupungissa.
OPKOn paikallisyhdistykset pitivät yhteyttä jäseniinsä
ja tukijoihinsa sähköisen tiedottamisen lisäksi omien
julkaisujen ja kannatusrengaskirjeiden kautta.

Tilattavien lehtien keskilevikit ja ilmestymiskerrat:
		
2006 2007 2008 ilm.k.
Arkki		
3968 3952 3894 4
Perusta		
1172 1198 1176 6
Ruttureppu
430
489
387 3
Jaettavien lehtien painosmäärät ja ilmestymiskerrat:
		
2007 2008		
ilm.k.
Suola		
5 000 5 000		
1
VIP		
20 000 25 000		
1
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LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ

eiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä palveli OPKOn
L
tarkoitusta evankeliumin julistuksen ja yhteisöllisyyden paikkana. OPKOn omat opiskelija- ja koulu-

laisleirit ovat saaneet rinnalleen myös eri seurakuntien ja muiden kristillisten yhteisöjen pitämiä leirejä.
Kaikista asiakkaista noin puolet oli lapsia, koululaisia
ja opiskelijoita kristillisessä nuorisotoiminnassa. Kesällä pidettiin useita rippikoululeirejä, ja keväällä ja
syksyllä järjestettiin muutamia leirikouluja. OPKOn
omaa toimintaa oli reilu viidennes kaikista majoitusvuorokausista. Tämän mahdollistamiseksi palvelimme
muitakin muiden yleishyödyllisten toimijoiden ja yritysasiakkaiden ryhmiä. Enä-Sepässä pidettiin myös
useita perhejuhlia. OPKOn työn ystäviä kokoontui
Enä-Seppään talkoiden lisäksi juhannuksenviettoon ja
joulupäivälliselle.
Viides kokonainen toimintavuosi oli edelleen tappiollinen. Edelleenkin suurimpia haasteita ovat kiinteiden
kustannusten kattaminen hiljaisempina talviaikoina,
yleinen kustannustason nousu sekä monet pienemmät
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ja suuremmat korjauskohteet ja niiden rahoituskustannukset. Majoitusvuorokausien määrä kasvoi edellisestä vuodesta 5 083 (+9 %) majoitusvuorokauteen.
Päiväkäyntejä kertyi 957 (-7 %) kappaletta.
Enä-Sepässä palvelivat leirikeskusjohtaja, huoltomies
sekä kaksi keittäjää. Kiireapuna työskenteli lisäksi
keittiö-, huolto- ja siivousapuna muutamia opiskelijoita. Talkootyö oli merkittävää erityisesti piha-alueiden
kehittämisen kannalta, oli kysymys sitten polttopuista,
pienrakennustöistä, lehtien haravoinnista tai kukkien
istutuksesta.
Systemaattisesti kolmen vuoden ajan kerätty kirjallinen asiakaspalaute on ollut pääasiassa hyvin myönteistä. Erityistä kiitosta saivat rauhallinen ympäristö,
vanhat rakennukset, herkullinen ruoka, ystävällinen
palvelu ja rantasaunan löylyt. Numeropalautteiden
keskiarvo oli 4,2 (asteikko 1=huono – 5=hyvä). Palautelomakkeiden kommenteista saimme runsaasti hyviä ajatuksia tilojen ja toiminnan kehittämiseen.
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1 600 000

1 600 000

Vastaavaa

Vastattavaa
Saamiset

1 400 000

Tuotot

1 400 000

Kulut

Saamiset

1 200 000

Oma pääoma

1 200 000
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22 547,82
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860 466,92
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lyhytaikaiset velat;

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2008
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.
VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat ja tilaisuudet
Tuotot
Kulut
Tapahtumien kulut
Henkilöstökulut
Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä
Kansainvälinen toiminta
Tuotot
Kulut
Kansainvälinen toiminta yhteensä
Leirikeskustoiminta
Tuotot
Myyntituotot
Oma koulutustoiminta
Saadut avustukset
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Myyntitoiminnan kulut
Henkilöstökulut
Kiinteistökulut
Poistot
Muut kulut
Kulut yhteensä
Leirikeskustoiminta yhteensä
Lehdet ja myyntitoiminta
Tuotot
Lehtien tuotot
Kirjamyynti
Muu myynti
Alv-osuus
Tuotot yhteensä
Kulut
Lehtien kulut
Kirjaostot
Varaston muutos
Henkilöstökulut
Kulut yhteensä
Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä
Muu varsinainen toiminta
Tuotot
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2008

2007

39 491,05

46 569,65

-49 506,18
-298 576,83
-308 591,96

-49 190,27
-216 711,73
-219 332,35

0,00
-5 921,87
-5 921,87

823,18
0,00
823,18

198 032,96
32 054,36
535,37
734,20
231 356,89

194 750,18
27 255,92
1 009,71
0,00
223 015,81

-71 894,33
-165 105,61
-23 823,45
-29 340,21
-9 883,01
-300 046,61
-68 689,72

-66 220,08
-146 880,58
-30 489,58
-29 508,55
-2 016,29
-275 115,08
-52 099,27

898,30
1 538,25
606,92
-221,92
2 821,55

2 271,34
369,22
681,97
-192,95
3 129,58

-20 884,70
-2 187,37
-489,24
-59 875,79
-83 437,10
-80 615,55

-21 749,69
0,00
-1 158,55
-35 926,12
-58 834,36
-55 704,78

3 394,38

2 025,55

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2008
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.
2008

2007

Kulut
Palkat ja muut henkilöstökulut
Toimistokulut
Huoneistokulut
Jäsenmaksut
Tiedotuskulut
Muut yleiskulut
Poistot
Kulut yhteensä
Muu varsinainen toiminta yhteensä

-67 979,02
-22 031,59
-15 681,47
-1 882,00
-1 136,61
-21 820,73
-14 825,71
-145 357,13
-141 962,75

-166 272,47
-20 504,35
-15 324,48
-1 840,00
-2 256,05
-18 659,61
-16 491,83
-241 348,79
-239 323,24

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-605 781,85

-565 636,46

367 018,82
1 906,00
37 847,83
16 142,76
0,00
17 354,68
0,00
2 624,07
442 894,16

375 334,56
3 465,50
35 324,52
17 524,00
73 681,10
29 747,40
7 540,87
3 017,20
545 635,15

-22 234,16
-8 188,32
-30 422,48

-25 252,79
-8 490,46
-33 743,25

412 471,68

511 891,90

-193 310,17

-53 744,56

471,37
-18 011,07
-17 539,70

738,00
-19 460,20
-18 722,20

-210 849,87

-72 466,76

YLEISAVUSTUKSET
Valtion avustus
Kirkkohallituksen kolehti
Seurakuntien avustukset

79 000,00
0,00
5 309,49

78 000,00
44 117,13
5 703,11

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

84 309,49

127 820,24

-126 540,38

55 353,48

VARAINHANKINTA
Tuotot
Lahjoitukset
Lahjoitukset Enä-Sepälle
Taloustempaukset
Tukimaksut
Testamentit
Kolehdit
Atk-hallinnointi
Muut varainhankinnan tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

TILIKAUDEN TULOS
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TASESuomen
31.12.2008
Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
TASE 31.12.
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Tavarat
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat
Pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Yhdistyspääoma
Tilikauden ali-/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Lainat rahoituslaitoksilta
Ystävälainat
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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2008

2007

2 021,57

2 444,18

182 000,00
387 363,76
19 166,14
110 028,28

182 000,00
411 399,66
18 834,58
119 114,02

187 795,95
888 375,70

187 795,95
921 588,39

1 117,21

1 606,45

7 289,32
11 015,17
6 652,57

27 791,60
13 810,71
47 165,57

1 271,12
43,00
27 388,39

1 889,49
3 887,80
96 151,62

915 764,09

1 017 740,01

577 548,92
-126 540,38
451 008,54

522 660,55
54 888,37
577 548,92

223 992,84

245 402,74

200,00
31 491,36
67 812,85
22 550,81
116 377,46
2 330,23
464 755,55

200,00
31 491,36
67 932,85
2 642,74
89 535,99
2 985,41
440 191,09

915 764,09

1 017 740,01

TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2008
Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2008
1. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet ja muut pitkäaikaiset sijoitukset
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on tehty tilinpäätöksessä
vuosittaiset poistot. Poistot tehdään tasapoistoin ja tilinpäätöksessä on käytetty seuraavia poistoaikoja:
tietokoneet ja -ohjelmat 3 vuotta / 33,33 %:n tasapoisto
rakennukset 25 vuotta / 4,0 %:n tasapoisto
sähköremontti 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto
saunan vesikattoremontti 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto
majoitusrakennuksen remontti 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto
toimiston koneet ja kalusto 25 %:n menojäännöspoisto
koneet ja kalusto, teltta 5 v. tasapoisto / 20 %
työpisteet 5 vuotta / 20 %:n tasapoisto
muut aineelliset hyödykkeet 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto
osakehuoneiston sähköremontti 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto
osakehuoneiston saneeraus 20 vuotta / 5 %:n tasapoisto
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja pitkäaikaisten sijoitusten muutokset tilivuoden aikana ovat
olleet seuraavat:
1.1.2008
Lisäys
Vähennys
Poisto 31.12.2008
Tietokoneohjelmat
2 444,18
1 075,08
1 497,69
2 021,57
Maa-alueet
182 000,00
182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat
411 399,66
24 035,90 387 363,76
Koneet ja kalusto
18 834,58
9 878,15
9 546,59
19 166,14
Muut aineelliset hyödykkeet
44 740,79
4 095,13
40 645,66
Osakehuoneiston parannus
74 373,23
4 990,61
69 382,62
Huoneisto-osakkeet
187 775,77
187 775,77
Muut arvopaperit
20,18
20,18
921 588,40
10 953,23
0,00
44 165,92 888 375,71
2. Henkilöstökulut ja luontaisedut €
Palkat
Luontoisedut
Eläkevakuutusmaksut
Muut henkilösivukulut
yhteensä
muutos

2008
487 135,63
0,00
76 233,57
21 585,98
584 955,18
-13 061,16

2007
480 405,99
0,00
87 567,71
30 042,64
598 016,34
-76 668,07

3. Annetut pantit
Sampo Pankki Oyj:n laina sopimusnro 800509-3564530
Sampo Pankki Oyj:n laina sopimusnro 800502-5937301
Sampo Pankki Oyj:n limiitti sopimusnro 307-07-30129611-6

159 291,74
86 111,00
16 818,79

Pantatut Hämeentie 155 A 9 huoneisto-osakkeet 703-1020
Lisäksi panttivelkakirjat 3211-3213 yhteensä 700 000,00 euroa
4. Tiliöintioikaisu edellisten tilikausien tulokseen
Virheellisesti kirjattu ennakonpidätyssaaminen vuodelta 2006 on kirjattu vähentämään edellisten
tilikausien tulosta, mikä on siirretty yhdistyspääomaan. Suuruudeltaan summa on 465,11 euroa.
5. Rahoitusasema
Tilikausi on ollut rahoituksellisesti haastava. Likviditeettitilanne on ollut kireä koko tilikauden ajan.
Yleistilin 800017-01296114 limiitistä 16.800 euroa on tilinpäätöshetkellä käytössä 10.000 euroa.
18.2.2009 on nostettu käyttöpääomalainaa 50.000 euroa.
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TYÖNTEKIJÄT

Työntekijäkokous leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä 18.8.2008.
Takarivi: Pekka Ryhänen, Tuija Sainio, Lasse Mikkonen, Mikko Paavola, Lilian Lindén, Juha Aho, Marita Hyökyvaara, Heta Ikäheimo, Tiina Oinonen,
Soili Haverinen, Heikki Lehtimäki, Martti Haverinen.
Eturivi: Vilho Teivainen, Mats Sundfors, Eino Olsson, Risto Hyttinen, Mailis Janatuinen, Jussi Miettinen, Reetta Ruohonen, Antti Leinonen, Lauri Seppänen, Victoria Grönlund.

Johtavat työntekijät
Tapani Innanen, teol. toht., pastori, pääsihteeritiimin koordinaattori 29.2. asti, -53,
-07
Jussi Miettinen, teol. maist., pastori,
yhteisöpedagogi (ylempi AMK), pastori,
pääsihteeri 1.9. alkaen, -66, -08
Martti Haverinen, teol. maist., tiedottaja,
-76, -06

Taina Lindholm, teol. maist., Porin opiskelijatyöntekijä 31.5. asti, -76, -03
Mikko Paavola, teol. maist., Turun opiskelijatyöntekijä, valtakunnallinen opiskelijatyöntekijä 1.1.-31.12., -76 , -05
Pekka Ryhänen, fil. maist., teol. yo,
Kuopion opiskelijatyöntekijä, Pieksämäen
opiskelijatyöntekijä 1.1. alkaen, -79, -07

Risto Hyttinen, automaatioteknikko, leirikeskusjohtaja, -64, -05

Lauri Seppänen, teol. maist., pastori, Lahden ja Tampereen opiskelijatyöntekijä 1.1.
alkaen, koululaistyöntekijä 1.1.-31.12.,
-66, -96

Lilian Lindén, teol. mag., ledande studentarbetare, -68, -06

Mats Sundfors, teol. stud., studentarbetare
i Åbo, -75, -06

Sami Liukkonen, sosionomi (AMK)/kirkon
nuorisotyönohjaaja, johtava koululaistyöntekijä 31.12. asti, -78, -03

Vilho Teivainen, teol. yo, Joensuun ja Savonlinnan opiskelijatyöntekijä, työvapaalla
1.6.-31.7., -80, -05

Tiina Oinonen, KTM, talouspäällikkö, -81,
-05

Koululaistyö

Victoria Grönlund, psyk. mag., studentarbetare i Vasa 18.8.-18.12., -78, -08

Satu Haapanen, sosionomi (AMK), koululaistyöntekijä 1.4.-31.5., -81, -07

Soili Haverinen, teol. maist., Helsingin
opiskelijatyöntekijä, -76, -00

Jenni Heikkilä, sosionomi (AMK), koululaistyöntekijä 3.-4.5. ja 27.5.-30.6., -81,
-08

Heikki Lehtimäki, teol. maist., pastori,
Jyväskylän opiskelijatyöntekijä, Porin opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen, -70, -02

Eveliina Huuskonen, sosionomi (AMK),
kasv. yo, koululaistyöntekijä, perhevapaalla, -77, -01
Sami Liukkonen, tiedot edellä

Antti Leinonen, teol. maist., Kajaanin ja
Oulun opiskelijatyöntekijä, -81, -06

Lasse Mikkonen, sosionomi (AMK), koululaistyöntekijä 1.9. alkaen, -80, -08

Katariina Leskelä, teol. maist., opiskelijatyöntekijä, perhevapaalla, -78, -03

Reetta Ruohonen (os. Mäkelä), sosionomi
(AMK), koululaistyöntekijä, -82, -05
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Juha Aho, yo. merkonomi, toimistosihteeri,
-67, -91
Martti Haverinen, tiedot edellä
Tiina Oinonen, tiedot edellä
Tuija Sainio, tradenomi, kirjanpitäjä, -74,
-07

Leiri- ja kurssikeskus
Enä-Seppä
Anneli Halkosaari, suurtalouskokki, restonomi (AMK), keittäjä 31.3. asti, -83, -03
Risto Hyttinen, tiedot edellä
Marita Hyökyvaara, suurtalouskokki, keittäjä 7.4. alkaen, -72, -08
Heta Ikäheimo, keittäjä, -54, -04

Opiskelijatyö

Mailis Janatuinen, fil. kand., teol. kand.,
lähetyssihteeri, -49, -01

Toimiston tehtävissä

Saila Liukkonen, sosionomi (AMK), vierasemäntä 25.4. asti, perhevapaalla, -79, -03
Eino Olsson, suntio, kiinteistönhoitaja, hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto, huoltomies 1.1. alkaen, -76, -08

HALLINTO 31.12.2008 JA TILASTOJA

Sääntömääräinen
liittokokous

Hallituksen
työvaliokunta

Liittokokous pidettiin 29.3.
Pieksämäellä Uuden kirkon
Ystävänkammarissa.

Työvaliokunta kokoontui 9
kertaa

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui 8
kertaa
puheenjohtaja
Kimmo Karhi
(seniori, Helsinki)
1. varapuheenjohtaja
Miikka Niiranen
(opiskelija, Helsinki)
2. varapuheenjohtaja
Jukka Mäkelä
(opiskelija, Åbo)
muut jäsenet
Anni Haapaniemi
(seniori, Helsinki)
Henrika Hyttinen
(opiskelija, Helsinki)
Tapani Innanen
(seniori, Helsinki)
Esko Murto
(opiskelija, Helsinki)
Iina-Kaisa Rasmus
(opiskelija, Turku)
Outi Ryhänen
(opiskelija, Kuopio)
Juha Santala
(seniori, Turku)
Jani-Matti Ylilehto
(opiskelija, Helsinki)
Lauri A. Wendland
(opiskelija, Helsinki)
varajäsenet
Stig-Olof Fernström
(seniori, Helsingfors)
Heidi Reponen
(opiskelija, Turku)

Tilintarkastajat
Seppo Tervo, KHT
Tapio Leinonen, DI

Työntekijäkokoukset
Työntekijäkokouksia pidettiin
vuoden aikana neljä.

Jussi Miettinen, pj
Anni Haapaniemi
Martti Haverinen
Soili Haverinen
Risto Hyttinen
Kimmo Karhi
Lilian Lindén
Sami Liukkonen
Tiina Oinonen

Svenska
arbetsutskottet
(sarbus)
Sarbus sammanträdde 4
gånger
Lilian Lindén, ordf.
Niklas Björk-Laurén
Lars Burman
Johanna Byggmästar
Anna Dahlbacka
Stig-Olof Fernström
Karl Granberg
Alina Håkans
Johanna Månsus
Henrik Östman
Rätt att delta:
Victoria Grönlund
Kimmo Karhi
Jussi Miettinen
Tiina Oinonen
Mats Sundfors

OPKOn toimikunnat
Arkin toimitus
Enä-Seppä -toimikunta
Evankelioimistyön toimikunta
OPKOn neuvottelukunta
Perustan toimitus
Perustan neuvottelukunta
Raamattupiirityön toimikunta
Suolan toimitus
Taloustoimikunta
Työsuojelutoimikunta

Liittohallituksen puheenjohtaja Kimmo Karhi.

OPKOn jäsenmäärä 31.12.2008
Jäsenmäärä yhteensä 			
Jäsenmäärä ikäryhmittäin:
alle 15-vuotiaita juniorijäseniä 		
15-29-vuotiaita varsinaisia jäseniä
yli 29-vuotiaita kannattajajäseniä

3150
222
1107
1821

Opiskelijatyö

Viikottaisiin opiskelijoiden opetusiltoihin kokoontui
keskimäärin 220 henkeä koko maassa.
Erilaisia työ- ja suunnitteluryhmiä oli 170, joissa
tehtiin vapaaehtoistyötä tuntia 3394.
Hallinnollisia työryhmiä oli 39. Ryhmät pitivät 142
kokousta. Kokouksiin osallistumisia oli 791.
Opintopiirejä oli 53. Opintopiirit kokoontuivat 734
kertaa. Opintopiirien osallistumisia oli 3612.
Opetus- ja koulutustilaisuuksia oli 36 ja näissä osallistumisia 7494.
Opiskelijatyössä vapaaehtoistyötä tehtiin vuoden
aikana 12833 tuntia
Koko OPKOssa vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä
18169 tuntia, josta Enä-Sepässä järjestettyjen talkoiden osuus oli 930 tuntia

Koululaistyö			
opetustilanteet 			
kouluvierailut 			
vierailut muiden järjestöjen ja
srk:ien nuorten toiminnassa
juniorien leirit ja tapahtumat
kirjekurssien suorittajia
Ruttureppu-kortin suorittajia
nuortenillat (Hki)/osallistuja-ka
nuortenillat (Mli)/osallistuja-ka
Rippikoulu			

kpl / osallistujia
105 / 4543
26 / 1786
10 / 915
10 / 146
35 / 20
20 / 18
30 / 15
23 / 10
1/8

Vapaaehtoistyötä koululaistyössä tehtiin 1696 tuntia.
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OPPIPERUSTA
Pyhä Raamattu on meidän uskomme, elämämme ja opetuksemme
ylin ohje ja sen mukaan kaikkea oppia on tutkittava ja arvosteltava. Ohjeenamme ovat myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon
tunnustuskirjat.
Korostamme erityisesti seuraavaa:
Koko Raamattu on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt ja on Jumalan sanana
ehdoton totuus.
Kolmiyhteinen Jumala on Sanallaan luonut maailmankaikkeuden. Historiassa tapahtuneessa syntiinlankeemuksessa ihminen saatanan houkutuksesta asettui vastustamaan Jumalan pyhää tahtoa, joutui eroon Hänen yhteydestään ja Hänen vihansa
alaiseksi. Lankeemuksen jälkeen ihmiset syntyvät synnin läpikotaisin turmelemina
ja ovat luonnollisessa tilassaan saatanan orjia. Ihminen ei voi eikä tahdo rakastaa
Jumalaa ja lähimmäistään eikä pelastaa itseään tästä tilasta.
Rakkaudessaan Jumala lähetti ainoan Poikansa, joka syntyi neitsyt Mariasta todelliseksi ihmiseksi. Synnittömänä Kristus sovitti ristinkuolemallaan maailman Jumalan kanssa ja kantoi synnin, syyllisyyden ja rangaistuksen sekä valmisti syntisille
vapahduksen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Jumalan herättämä Kristus
nousi kuolleista ruumiillisesti ja astui taivaaseen.
Kun ihminen ottaa uskossa vastaan Kristuksen omakohtaisena Vapahtajanaan, Jumala ei lue hänelle hänen syntejään vaan antaa ne Kristuksen tähden anteeksi ja
pukee hänet Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen: Jumala vanhurskauttaa ihmisen
yksin armosta uskon kautta. Kun ihminen on uudestisyntynyt ja siirtynyt armotilaan, hän pysyy kuitenkin syntisenä ja tarvitsee uudistuvaa anteeksiantamusta Jeesuksen veressä ja yhä kokonaisempaa antautumista hänessä asuvan Pyhän Hengen
hallintaan.
Kaste ja ehtoollinen, joissa armo tarjotaan, ovat Jumalan teko ja lahja uskon herättämiseksi ja vahvistamiseksi. Ilman uskoa sakramentteihin yhdistettyyn Jumalan
sanaan sen lupaukset jäävät toteutumatta.
Jumalan seurakunta on kaikkien Pyhästä Hengestä syntyneiden uskovien yhteisö,
jossa evankeliumia puhtaasti julistetaan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti
jaetaan. Kristuksen omat ovat yhtä Pyhässä Hengessä, joka tekee heidät Kristuksen
todistajiksi ja lähimmäisen palvelijoiksi seurakunnan rakentamiseksi.
Seurakunta odottaa Kristuksen toista tulemista. Viimeisellä tuomiolla uskovat saavat omistaa heille varatun iankaikkisen ilon ja epäuskoiset tuomitaan iankaikkiseen
kadotukseen.

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja
Koululaislähetys r.y. (OPKO)
Hämeentie 155 A 9
00560 HELSINKI

Finlands Ev.-luth. Student- och
Skolungdomsmission r.f. (FSSM)
Tavastvägen 155 A 9
00560 HELSINGFORS

puh. (09) 612 9940
opko@opko.fi
www.opko.fi

tel. (09) 612 9940
studentmissionen@studentmissionen.fi
www.studentmissionen.fi
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