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- johdattamalla heitä vastaanottamaan Jeesus Kristus omakohtaiseksi
Vapahtajakseen ja Herrakseen,
- ohjaamalla uskovia kasvamaan Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa ja keskinäisessä yhteydessä,
- korostamalla Raamattua Jumalan sanana, rukouksen merkitystä ja
antautumista Pyhän Hengen hallintaan sekä
- ohjaamalla uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristukselle ja toteuttamaan Hänen lähetyskäskyään.
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Toiminta-ajatus:

Tehdä Kristus tunnetuksi
opiskelijoiden ja koululaisten maailmassa
ja kutsua nuoria kokonaisvaltaisesti
seuraamaan Häntä
kaikkeen maailmaan

Oulu
Kajaani
Vasa

PAIKALLISEN TOIMINNAN YHTEYSTIEDOT
Pori

HELSINGFORS SVENSKA
STUDENTMISSION
Tavastvägen 155 A 9
00560 HELSINGFORS
(09) 612 9940
lilian.linden@studentmissionen.fi
HELSINGIN OPKO
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 99447, 050 549 6116
jani-matti.ylilehto@opko.fi
soili.haverinen@opko.fi
JOENSUUN OPKO
c/o Vilho Teivainen
Kaislakatu 10 H 74, 80130 JOENSUU
045 317 1615
vilho.teivainen@opko.fi

LAHDEN OPKO
c/o Topi Knihtilä
Ala-Tonttilankatu 18 C 12, 15170 LAHTI
040 412 8103
topi.knihtila@opko.fi
OULUN OPKO
Torikatu 9 A 32, 90100 OULU
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi
PIEKSÄMÄEN OPKO
c/o Pieksämäen Kaupunkiseurakunta,
Kirkkoherranvirasto, PL 44
76101 PIEKSÄMÄKI
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi

Turku &
Åbo

Kuopio
Joensuu
Jyväskylä Pieksämäki
Savonlinna
Tampere
Mikkeli
Lahti
Helsinki &
Helsingfors

TURUN OPKO
c/o Mikko Paavola
Suurpäänkatu 6 A 20, 20610 TURKU
050 564 5889
mikko.paavola@opko.fi
VASA STUDENTMISSION
c/o Irene Lindvall
Kaptensgatan 12 bst 8, 65200 VASA
050 370 6639
irene.lindvall@studentmissionen.fi

JYVÄSKYLÄN OPKO
Vapaudenkatu 24 B, 40100 JYVÄSKYLÄ
040 412 8103
topi.knihtila@opko.fi

PORIN OPKO
c/o Heikki Lehtimäki
Iisankaari 9, 38200 SASTAMALA
050 571 4564
heikki.lehtimaki@opko.fi

ÅBO EV.LUTH. STUDENTMISSION
c/o Niklas Wallis
Tavastgatan 4 A 5, 20500 Åbo
044 271 0528
niklas.wallis@studentmissionen.fi

KAJAANIN OPKO
c/o Vesa Vidgren
Ridellinkuja 4 as. 4, 87100 KAJAANI
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi

SAVONLINNAN OPKO
c/o Vilho Teivainen
Kaislakatu 10 H 74, 80130 JOENSUU
045 317 1615
vilho.teivainen@joensuu.fi

OPKON NUORET
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
040 416 3714
olli.lehmonen@opko.fi

KUOPION OPKO
Kansanlähetyksen lähetyskoti
Museokatu 24, 70500 KUOPIO
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi

TAMPEREEN OPKO
c/o Heikki Lehtimäki
Iisankaari 9, 38200 SASTAMALA
050 571 4564
heikki.lehtimaki@opko.fi

MIKKELIN OPKON NUORET
c/o Sami Liukkonen
Mäkitie 7, 50600 MIKKELI
044 031 3124
sami.liukkonen@opko.fi
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YLEISKATSAUS / ALLMÄN ÖVERSIKT
Kutsu kasvuun
Suomalainen nuori elää jännitteisessä maailmassa. Toisaalta
saamme kuulla hyviä uutisia lasten ja vanhempien parantuneista väleistä, vähentyneestä päihteiden käytöstä, kasvaneesta kiinnostuksesta lukemiseen ja vapaaehtoistoimintaan. Samalla pilvet hämärtävät taivasta. Lama-Suomessa
elävän nuoren turvallisuudentunnetta järkyttää pelko siitä, onko hänellä tulevaisuudessa työtä. Koulunkäyntiä ja
opiskelua leimaavatkin usein rankat suorituspaineet: pitää
pärjätä, ehtiä ja onnistua. Suomalainen nuori ei voi kovinkaan hyvin. Mielenterveysongelmat lisääntyvät ja yleiskunto heikkenee; lävistykset ja viiltelyt eivät aina suinkaan liity
pelkästään oman kehon estetisointiin.
Kasvavan työttömyyden ja sen tuomien monien lieveilmiöiden seurauksena lasten ja nuorten ongelmat lisääntyvät.
Samalla kunta- ja seurakuntaliitosten takia monilla paikkakunnilla nuorisotyön resurssit pienenevät huolestuttavasti.
Niinpä entistä suuremmat paineet kohdistuvat OPKOn kaltaisten nuorisotyöjärjestöjen suuntaan. Perustehtävämme
hoitaminen edellyttää meiltä kasvavaa nuorisokompetenssia – kykyä sekä ymmärtää tämän päivän nuorten kulttuuria, kysymyksenasettelua ja huolenaiheita että toimia heidän parissaan aikuisina tukihenkilöinä.
Opetusministeriön
julkaisemassa
Nuorisobarometri
2009:ssä kerrotaan 15–29-vuotiaiden nuorten arvo- ja asenneilmapiiristä. Barometrin mukaan kahdella kolmesta nuoresta on jokin luova harrastus. Samalla todetaan, että halukkuutta harrastaa on enemmän kuin järjestettyä toimintaa.
Yleisin este osallistumiselle oli samanlainen mihin myös seurakunnat ja kristilliset järjestöt törmäävät: ajanpuute. Nuor-

ten ajasta ja mielenkiinnosta kilpailevat niin monet tekijät,
että yksinkertaisesti nuorten aika ei riitä kaikkiin heitä kiinnostaviin aktiviteetteihin. Toiminta-ajatuksemme toteuttaminen edellyttääkin meiltä omaleimaista laadukkuutta
tavassamme kohdata koululaisia ja opiskelijoita, viestittää
heille evankeliumi ymmärrettävällä tavalla ja välittää heille Raamattuun ankkuroitua kristillistä elämänkatsomusta. Hengellisin kysymyksiin nuorilla kyllä riittää luontaista
kiinnostusta. Kirkkoisä Augustinusta mukaillen: ”nuorella
on sisällään jumalanmuotoinen aukko.” Haasteenamme on
etenkin oikeiden lähestymiskulmien löytäminen.
OPKOn yleisteemana vuonna 2009 oli Kutsu kasvuun. Teeman avulla tahdoimme järjestönä uudelleen tarkastella ja
asemoida liikkeemme toimintaa ja sen tavoitteita. Pyrkimyksenä oli ohjata järjestön toiminta kasvu-uralle sekä laadullisesti että määrällisesti. Halusimme tehdä sitä etenkin
vahvistamalla tavoittavaa toimintaa, verkostoitumalla, rakentamalla kumppanuuksia, tehostamalla varainhankintaa
ja käynnistämällä uuden toimintastrategian rakentamisen.
Luonnollisesti kaiken lähtökohtana on ollut yhden nuoren
kohtaaminen. Tästä toimintakertomuksesta saat lukea, miten toteutimme tätä vuonna 2009. Suuret yliopistoluennot,
vapaaehtoiskannatuksen koheneminen, kasvaneet osallistujamäärät, lisääntyneet yhteistyöhankkeet ja uudet työntekijät ovat poimintoja onnistumisista. Tästä saamme olla
nöyrästi kiitollisia työntekijöillemme, vapaaehtoisille vastuunkantajille ja Hänelle, jolle suurin kiitos kuuluu.
Jussi Miettinen, pääsihteeri

Kallad till växt
Den finländska ungdomen lever i en värld fylld av spänningar. Å ena sidan får vi höra goda nyheter om hur förhållandet
mellan föräldrar och barn har blivit bättre, hur alkoholkonsumtionen minskat bland ungdomar, och att det finns ett
ökat intresse för läsning och andra fritidsaktiviteter. Å andra
sidan finns det moln som förmörkar himlen. Ungdomar i recessionens Finland är rädda att inte få jobb. Ändå är det hårda prestationskrav både på skolelever och studerande; man
ska klara sig bra, hinna med allt. Den finländska ungdomen
mår inte så bra. De mentala problemen ökar samtidigt som
allmänkonditionen försämras. Piercing och att skära sig är
inte bara ett tecken på estetik.
När kommuner och församlingar slås ihop blir det mindre
resurser för ungdomsarbete, och därför ökar trycket på sådana ungdomsorganisationer som Studentmissionen. Vid
sidan av vår kallelse att förmedla evangeliet behöver vi öka
vår kompetens för att ännu bättre förstå ungdomskulturen
av idag.
I Ungdomsbarometern 2009, som undervisningsministeriet
gett ut, analyseras ungdomars åsikter och värderingar. Två
av tre har en kreativ hobby. Det finns till och med ett större

behov än utbud. Problemet är bara det, som vi möter också i
församlingar och kristliga organisationer: tidsbrist. Det finns
mycket som tävlar om ungdomarnas uppmärksamhet, och
deras tid räcker inte till allt de skulle vilja göra. Utmaningen
är då att skapa verksamhet och hitta infallsvinklar som är så
attraktiva att det vinner i konkurrensen med annat. Det naturliga intresset för andlighet finns. För att parafrasera Augustinus: ”Ungdomen har ett gudsformat tomrum i sig”.
Årets 2009 tema var Kallad till växt. Som organisation ville vi växa både kvalitativt och i antal. Vi ville framför allt
stärka vårt utåtriktade arbete, nätverkandet, hitta nya samarbetspartners, effektivera medelinsamlingen och inleda
utformningen av en ny strategi för verksamheten. Här kan
du läsa hur vi förverkligade detta. Stora öppna föreläsningar på universiteten runt om i landet, bidragen från privatpersoner ökade överlag, fler deltagare i verksamheten, fler
gemensamma projekt med andra, och nya medarbetare är
några exempel av framgång. För detta får vi vara tacksamma, åt våra anställda och åt våra frivilliga medarbetare, men
framför allt åt Honom som är värd allt vårt tack.
Jussi Miettinen, generalsekreterare
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OPISKELIJATYÖ
Yleiskatsaus
Vuonna 2009 OPKOn paikallisyhdistykset tekivät suomenkelistä opiskelijatyötä seuraavilla paikkakunnilla:
Helsinki kehyskuntineen, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani,
Kuopio, Lahti, Oulu, Pieksämäki, Pori, Savonlinna, Tampere ja Turku. Lisäksi Helsingissä, Turussa ja Vaasassa
oli ruotsinkielistä toimintaa, josta kerrotaan ruotsinkielisen työn osiossa sivulla 6. Kansainvälisestä toiminnasta kerrotaan sivulla 9. Paikallisyhdistykset toimivat
omien toimintasuunnitelmiensa pohjalta. Vuositeeman ”Kutsu kasvuun” mukaisesti paikallisyhdistyksissä vahvistettiin erityisesti tavoittavaa toimintaa. Pyrkimyksenä oli käynnistää prosessia, jossa tavoittavan
työn merkitys asteittain vahvistuu paikkakunnilla.
Opiskelijaillat kokosivat viikoittain keskimäärin 206
osallistujaa.

Toiminnan tavoittavuuden lisääminen
OPKOn kustantama ja julkaisema VIP-lehti ilmestyi
syyskauden alussa. Lehden painos oli 31 000 kappaletta. Lehteä jaettiin opiskelijoiden ja työntekijöiden
voimin oppilaitoksissa ja opiskelija-asuntoloissa sekä
Maata Näkyvissä -festareilla. Lehden teemassa huomioitiin erityisesti evoluutioteorian 150-juhlavuosi. Järjestimme Turussa, Tampereella ja Kuopiossa Johtaako tiede ateismiin -yliopistoluennot, joissa puhujana
toimi professori Tapio Puolimatka. Lisäksi järjestimme
muitakin apologeettisia luentoja. Luennot tavoittivat
yhteensä noin 500 henkilöä. Kuopiossa tilaisuuteen
liittyi keskustelupiirit. VIP-lehti sai poikkeuksellisen
paljon huomiota opiskelijoiden parissa. Lehti aktivoi

OPKOn nettisivuston keskustelufoorumin toimintaa,
minkä seurauksena kävijämäärät sivustoilla kasvoivat.
Lehden kehittämistä entisestään jatkettiin mm. perustamalla toimitusneuvosto, johon kuuluvat OPKOn lisäksi Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY).
Vahvistimme myös OPKOn näkyvyyttä oppilaitoksissa
etenkin lukukausien alkaessa, kuten ammattikorkeakoulujen liikuntapäivässä Porissa. Boksiaktioita ovikyselyineen järjestettiin Porissa, Tampereella ja Oulussa.
Lokakuussa järjestimme Helsingissä ensimmäistä kertaa tavoittavan VIP-tapahtuman, johon liittyi yliopistoväittely, jossa äänessä olivat Jyväskylän yliopiston
kasvatuksen teorian ja tradition professori Tapio Puolimatka ja Helsingin yliopiston teoreettisen fysiikan professori Kari Enqvist. Helsingin yliopiston luentosalissa
pidetty tilaisuus kokosi yli 500 kuulijaa. VIP-tapahtumaan liittyivät myös oppilaitosaktio, Café Jugendissa
pidetyt kolme kutsuiltaa ja opiskelijailta, jotka kokosivat noin 200 osallistujaa.
Marraskuussa OPKOn opiskelijatyö esittäytyi ensimmäistä kertaa Maata Näkyvissä -festareilla, Pohjoismaiden suurimmassa kristillisessä nuortentapahtumassa.
Esittelypisteessämme vierailevat saivat käyttää mm.
ihmisarvon mittauskonetta ja saivat itsestään ilmaisen
arvokartoituksen. Esittelypisteessämme pidimme työtämme laajasti esillä ja loimme satoja uusia kontakteja. Vuoden aikana valmistelimme myös aktiivisesti
oman vapaaehtoisia vastuunkantajia varustavan koulutusohjelman luomista. Kävimme lukuisia yhteistyöneuvotteluja eri oppilaitosten ja järjestöjen kanssa.

Vasemmalta oikealle: Raamatun tutkiskelua opiskelijakonferenssissa, toiminnan esittelyä Maata Näkyvissä -festareilla,
vauhdikasta ulkoilua opiskelijakonferenssissa, VIP Café -tilaisuus Helsingissä.
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Yliopistoväittely ”Johtaako tiede ateismiin” kokosi lokakuussa yli 500 kuulijaa Helsingin Porthanialle.
Vastakkain olivat professorit Tapio Puolimatka ja Kari Enqvist.

Muut tapahtumat ja leirit
Opiskelijakonferenssi teemalla ”Elämää suurempia kysymyksiä” pidettiin 8.–11.1. leiri- ja kurssikeskus EnäSepässä. Konferenssissa oli noin 70 osallistujaa. EnäSepässä järjestettiin vuoden aikana myös Raamattu
Rakkaaksi -leiri (21 osallistujaa), kaksi Ora et Labora
-tapahtumaa (yhteensä 12 osallistujaa), kaksi alueellista opiskelijaleiriä (yhteensä 58 osallistujaa) sekä juhannustapahtuma ”Valo voittaa” (61 osallistujaa). Pohjoismainen opiskelijakonferenssi ”For a Time Like This”
järjestettiin 15.–18.10. (60 osallistujaa). OPKO oli mukana myös pääkaupunkiseudun Urbaanissa unelmassa, palveluevankeliointikampanjassa, jossa pääsihteeri
Jussi Miettinen toimi päätoimikunnan puheenjohtajana. Itä-Suomessa järjestettiin oma opiskelijaleiri syksyllä (24 osallistujaa). Järjestimme yhteistyössä Suomen
Raamattuopiston (SRO) ja Lähetysyhdistys Kylväjän
kanssa teologian opiskelijoille Timoteus-opintopiirin,
joka tarjosi mahdollisuuden keskustella opiskelijoiden

alustusten pohjalta ajankohtaisista aiheista ammatillisesta näkökulmasta. Piirissä syvennyttiin myös lähetystyön kannalta keskeisiin kysymyksiin sekä eri teologisten ilmiöiden syntyhistoriaan.

Toiminnan resursointi ja kehittäminen
Opiskelijatyö kehittyi vuonna 2009 uuden luomisen ja
synnyttämisen ilmapiirissä. Tiedostimme muutostarpeitamme ja lähdimme määrätietoisesti asettamaan
uusia pitkopuita matkalla tulevaisuuteen. Opiskelijatyöntekijät kokoontuivat toukokuussa, elokuussa ja
joulukuussa yhteisiin kokouksiin. Varsinaisten opiskelijatyöntekijöiden kokousten välillä pidettiin säännöllisesti yhteyttä internetpuheluiden välityksellä kaikkien opiskelijatyöntekijöiden kesken. Opiskelijatyömme
verkostoitui vuonna 2009 merkittävästi jatkaen yhteistyötä mm. Suomen teologisen instituutin, Suomen
Evankelisen Allianssin ja Suomen ev.lut. kirkon paikallisseurakuntien kanssa.
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SVENSKA VERKSAMHETEN
Allmän del
Studentmissionen är en del av den tvåspråkiga föreningen Finlands ev.luth. Student- och skolungdomsmission rf, som är medlem i världens största studentförening, International Fellowship of Evangelical
Students (IFES). IFES har medlemsföreningar i över
150 länder. Den enskilda studerande är med i sin lokalförening och därigenom i Studentmissionen. Studentmissionen är en inomkyrklig väckelserörelse och
en fristående förening inom den evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland.
Temat för år 2009 var ”Kallad till växt”. Visionen var
att låta rötterna växa sig starka i Bibeln, rörelsens värdegrund, samtidigt som grenarna skulle nå allt fler via
nya nätverk. Vi försökte på ett kulturellt relevant sätt
förverkliga Jesu missionsbefallning på vår plats, i student- och skolvärlden.

Studentarbete
Svenskspråkiga lokalföreningar ordnade regelbunden
verksamhet i Helsingfors, Vasa och Åbo. De gör själva
sina egna verksamhetsberättelser.
Förbön
Vår målsättning var att fortsätta att bygga upp vårt
bönenätverk, där kristna studerande skulle samlas
och be för sin studiemiljö. I Helsingfors var vi med och
arrangerade en bönekväll, riktad till finska, svenska
och internationella studerande. Ca 60 personer deltog i kvällen. Vi deltog också samtidigt i en 24h bönekampanj i ett rum inrett för kreativ bön. I Åbo och
Vasa fortsatte bönegrupper att träffas på fakulteterna,
och där bad man för skolorna och att fler skulle komma till tro. Via FSSMnytt informerades seniorerna om
våra förbönsbehov.
Utrustande/Ledarträning
Vi samlade finlandssvenska studerande, stödde dem
och utrustade dem i sin kristna tro så att de skulle kunna vara positiva förebilder i sin omgivning. Vi hjälpte
de studerande att se sig själva som värdefulla och viktiga, bla genom att dela på ansvarsuppifterna. Verksamheten utvärderades kontinuerligt i samband med
styrelsemötena.
Temasamlingar, seminarier och konferenser arrangerades för att undervisa i viktiga frågor, men också för
att ha ställen att bjuda in till. Undervisningen skedde
på biblisk grund. Regelbundna kvällssamlingar arrangerades i Helsingfors med föredrag och diskussion
om aktuella ämnen ur en kristen synvinkel. Samlingarna samlade 15-20 studerande per gång. På våren
ordnades flera diskussionsträffar i Vasa. I Åbo ordnades två StudentAlphakurser, med sammanlagt ca 60
deltagare. Studerandena blev uppmuntrade att själva
dra kursen, och ansvarsuppgifterna delades mellan ca
50 personer.
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Utåtriktat arbete
I Vasa arrangerades en gospelsitz i början av året, och
en av de största sitzerna i det svenska studielivet där
med sina drygt 60 deltagare. I Helsingfors ordnades
en vändagsbal på våren, och en självständighetsbal i
december. De samlade 44 resp 55 personer. I Åbo ordnades fester både i början och slutet av StudentAlphakurserna, för att bjuda in nya. I Helsingfors ordnades
en grillkväll i början av hösten och en julfest i slutet
av terminen. Dessa samlade ca 30 deltagare var. I Åbo
ordnades också en grillkväll med över 60 deltagare,
och blitzteamet har bjudit på kaffe och té utanför studentrestauranger några gånger i månaden. Under året
samlades en bibelgrupp, och inför julen deltog ÅSSM i
Glöggrundan. I Vasa deltog man i föreningsmässan på
Academill, och ordnade en gemenskapsträff i Havtornen på hösten. Dessutom började man planera en stor
sitz för början av nästa år, ”On the Edge”. Både i Helsingfors och Åbo ordnades sportkvällar en gång i veckan.

Skolarbete
Pga bristande finansiering och personresurser har vi
inte haft möjlighet att satsa på skolarbetet. 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.

singfors för de ca 20 nordiska gäster som anlände en
dag före konferensen började.
Vi deltog i den europeiska ledarutbildningen för aktiva studerande och nyanställda, Formación, ett tio
dagar långt läger som hölls i augusti. Utbildningen
arrangerades av IFES och i den deltog ca 150 personer, varav fem från Finland, två av dem representerade svenska verksamheten. Vi deltog också i IFES-nätverket Prayer and Evangelism. Ledaren för svenska
verksamheten deltog som sekreterare i NOSAs ledarmöten; på våren i Oslo, Norge, och på hösten i Vichtis,
Finland. Vi informerade om Finska Missionssällskapets
preliminärutbildning på svenska, och blev inbjudna
till samarbete med missionskören Furaha.

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 sändes till
våra e-postlistor, som sammanlagt innehåller ca 620
personer. Informationen på våra hemsidor uppdaterades regelbundet. En gallup om Studentmissionens
verksamhet inbringade 40 svar.

Resurser
Ovan: Glada flickor på HSSMs seglats, program på vändagsbalen i Helsingfors, vändagstårta med budskap. Nedan: glöggbjudning i Åbo före jul,
gospelsitz i Vasa.

Nationella och internationella relationer
Kontakterna till seniorerna upprätthölls främst genom
vårt månatliga böne- och infoblad, FSSMnytt, förbundets tidning Arkki/FSSMnytt, och tre ekonomikampanjer. Vi ordnade en Sommarträff i augusti, där seniorerna fick möjlighet att träffa aktiva studerande och
unga vuxna inom Studentmissionen. Vi deltog som
medarrangörer i Kyrkhelgen som ordnades i Karleby
för andra gången på hösten. Kyrkhelgen drog över tusen personer, och bara på fredagens ungdomssamling fanns 300 ungdomar på plats.
Lokalföreningarna samarbetade med de församlingar som är aktiva på respektive orter, samt med Evangeliföreningen i Vasa och Åbo.
Vi arbetade aktivt för ett fungerande tvåspråkigt
kristet studentarbete inom OPKO/FSSM, och deltog
bla i den tvåspråkiga årskonferensen i Vichtis. Medarbetarna deltog också i medarbetardagarna, som ordnas tre gånger per år.
Vi fortsatte samarbetet med det Nordiska Samarbetsorganet (NOSA) och vår takorganisation International Fellowship of Evangelical Students (IFES).
I oktober var vi med och arrangerade den nordiska
studentkonferensen i Finland, där drygt 60 personer
deltog, varav ca 40 från Finland, av dessa tio svenskspråkiga. Konferensen gav oss möjlighet att visa Hel-

I slutet av året hade vi 120 studentmedlemmar, fördelade på Helsingfors (37), Vasa (23) och Åbo (60). Tack
vare aktiva medlemsvärvningskampanjer har vårt antal studentmedlemmar fördubblats på tre år. På alla
tre orter fungerade styrelser på tre-åtta personer bestående av aktiva studerande.
Som hjälp till de lokala studentföreningarna anställde vi studentarbetare, i Helsingfors på 30 %, i Vasa
på 10% på årsbasis, och i Åbo på 25-30% på årsbasis.
Dessutom ansvarade den ledande studentarbetaren
i Helsingfors för informationen på svenska (20%) och
det internationella arbetet inom OPKO/FSSM (25%).
Av dessa finansierades 10% med gemensamma medel med finska sidan.
Svenska verksamheten leddes av det svenska arbetsutskottet Sarbus, som består av studerande och
seniorer och är tillsatt av förbundsstyrelsen. Sarbus
samlades fem gånger under året, turvis i Helsingfors,
Vasa och Åbo.
Förutom de månatliga nyhetsbreven arrangerades
tre ekonomikampanjer, en i mars (understödsmedlemsavgift), en i augusti (det nordiska arbetet) och en
i december (Vasa-kampanj). Vi ansökte om och fick
en stiftskollekt från Borgå stift i september. Vi ansökte om budgetbidrag från församlingarna i Borgå stift
och från en del svenska stiftelser, och beviljades också
en del. Vi undervisade om givande i lokalföreningarna
och i FSSMnytt, men vårt mål att få inkomsterna att
öka uppnåddes inte, utan vi förblev på samma nivå
som år 2008.
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KOULULAISTYÖ

Yleiskatsaus
Teimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä 7–20-vuotiaiden parissa. Toimintamme pääpaino
oli OPKOn toiminta-ajatuksen mukaisesti Raamatun
opettamisessa, rukouksessa ja lähetyskasvatuksessa. Järjestimme nuorteniltoja, raamattupiirejä, leirejä,
kouluvierailuja sekä muita tapahtumia. Käsittelimme
opetuksissa monipuolisesti erilaisia kristillisiä teemoja sekä Uuden että Vanhan Testamentin tapahtumien
ja sanoman kautta. Koululaistyö oli mukana järjestämässä nuorten ja varhaisnuorten ohjelmaa OPKOn
kesäleirillä ”Minussa teillä on rauha”. Koululaistyö osallistui myös muihin OPKOn tapahtumiin. Olimme mukana järjestämässä Raamattuvisaa, joka on tarkoitettu kaikille 5–6-luokkalaisille Suomessa. Raamattuvisan
2009–2010 teemana on Pyhä jysäys.
OPKOn itse järjestämän toiminnan lisäksi koululaistyöntekijät pitivät opetuksia muissa tapahtumissa ja
laativat kirjoituksia muihin julkaisuihin. Välitimme tietoa toiminnastamme sekä OPKOn yleisillä nettisivuilla että varhaisnuorisotyön omilla Ruttureppu.fi-nettisivuilla. Pidimme yhteyttä koululaisten vanhempiin ja
työn ystäviin lisäksi rukouskirjeiden ja henkilökohtaisten kohtaamisten kautta.

Varhaisnuorten toiminta
OPKOn varhaisnuorisotyötä kutsutaan Ruttureppu-nimellä. Kesällä järjestimme Ruttureppu-työn päätapahtuman, viisipäiväisen raamattu- ja lähetysseikkailuleirin ”Kohti luvattua” (41 osallistujaa). Leirillä käytiin läpi
Mooseksen elämänvaiheita ja Israelin kansan vapautumista Egyptin orjuudesta opetusten, seikkailuratojen
ja näytelmien kautta. Järjestimme leirin yhteistyössä
Suomen Raamattuopiston, Kylväjän ja Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien (SANSA) kanssa. Ruttureppu-viikonloppuleirejä pidimme Enä-Sepässä keväällä
teemalla ”Paikka ykkösketjussa” ja syksyllä teemalla
”Lupaukset täyttyvät” (yhteensä 54 osallistujaa).

Innostimme koululaisia lukemaan Raamattua julkaisujemme, raamatunlukuohjelman ja kirjekurssien avulla.
Julkaisimme yhden valtakunnallisen Ruttureppu-lehden, jonka teemana oli ”Kohti luvattua”. Lehti sisälsi
koululaistyön kuulumisia, raamattuopetuksia, haastatteluja ja erilaisia tehtäviä. Jaoimme sitä mm. kouluja seurakuntavierailuilla. Jatkoimme varhaisnuorten
Ruttureppu.fi-nettisivuston sekä Raamatun sisältöä
nuorille avaavan Aikamatka.com-nettisivuston ylläpitämistä ja käyttämistä toimintamme välineenä.

Rippikoulu
Järjestimme seikkailurippikoululeirin Enä-Sepässä yhdessä Kalvolan seurakunnan kanssa. Rippikouluun
osallistui 19 nuorta, joista 12 oli OPKOn kautta leirille
tulleita. Rippikoulun ohjelmassa oli opetuksen tukena
erilaisia seikkailuelementtejä kuten rastiratoja, korikiipeilyä ja pelejä. Rippikouluun halusi tänäkin vuonna
osallistua myös nuoria, jotka eivät kuuluneet evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Kaksi heistä kastettiin leirillä.

Nuorten toiminta
Järjestimme OPKOn nuorille (14–20-vuotiaat) säännöllistä viikkotoimintaa, kuten nuorteniltoja ja raamattupiirejä, Helsingissä ja Mikkelissä. Oulussa ja Kuopiossa
olimme mukana järjestämässä nuorteniltoja yhdessä
ystäväjärjestöjen kanssa. Lähdimme mukaan julkaisemaan nuorten lehti Nuottaa yhdessä Kansanlähetyksen ja SLEYn kanssa. Järjestimme kaksi nuortenleiriä
yhdessä Kalvolan seurakunnan kanssa, joiden teemoina olivat ”Matka jatkuu” ja ”Usko lupaukseen”. ”Matka jatkuu” -leiri oli samalla kesän rippikoululeirin jatkoripari. Ohjasimme toiminnassamme mukana olevia
nuoria kantamaan vastuuta mm. isosina ja vastuunkantajina Ruttureppu-leireillä, rippikoulussa ja kesäleirillä sekä toimittajina julkaisuissamme ja nettisivuillamme.
Yläreunan kuvat: Kastetilaisuus rippileirillä, seikkailuriparilaisia, laulun
riemua kesän Ruttureppu-leirillä.
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LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLISET YHTEYDET

O

PKOn työn keskeinen painopistealue on lähetyskasvatus. Lähetystyö on ollut esillä sekä
opiskelijailloissa että koululaistyön tapahtumissa.
Paikallisyhdistyksissä järjestettiin lähetysaiheisia teemailtoja, luettiin nimikkolähettien kirjeitä, rukoiltiin
heidän puolestaan ja kerättiin kolehteja heidän työlleen. Järjestimme opiskelijoille Minilähetyskurssin ja
varhaisnuorille Ruttureppu-leirin yhteistyössä Kylväjän, SRO:n ja SANSAn kanssa. Pidimme yllä yhteyksiä
kirkon lähetysjärjestöihin. Julkaisimme raamattupiirimateriaalia osoitteessa www.gladtidings-bs.com eri
kielillä myös kansainväliseen käyttöön. Arkin ja internetsivujen kautta toimitimme tietoa eri puolille Eurooppaa suuntautuneista lyhytkestoisista lähetysaktioista ja kansainvälisestä työstä sekä muiden maiden
opiskelijajärjestöjen kuulumisista.
Kiinteimmät kansainväliset yhteydet OPKOlla on
pohjoismaisiin sisarjärjestöihin. Järjestimme yhdessä muiden Pohjoismaiden opiskelijaliikkeiden kanssa opiskelijakonferenssin ”For a Time Like This” 15.–
18.10. Enä-Sepässä. Pääpuhujana oli amerikkalainen
tavoittavan työn kouluttaja Becky Pippert. Ohjelmaan
kuului luentoja, seminaareja, pienryhmätyöskentelyä,
lounaskeskusteluita, kiertoajelu Helsingissä sekä yhteisöllistä ohjelmaa. Tapahtumaan osallistui noin 60
henkilöä. Tapahtuman suunnitteli ja toteutti yhteispohjoismainen opiskelijatyöryhmä. Pohjoismainen
yhteistyöelin NOSA, Nordiska Samarbetsorganet, kokoontui maaliskuussa Norjassa ja piti vuosikokouksen
lokakuussa Suomessa. Työaloittaisen yhteydenpidon
kehittäminen jatkui varainhankintakokouksella, johon
talouspäällikkömme osallistui.
OPKO on jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä
International Fellowship of Evangelical Studentsissa
(IFES), johon kuuluu yli 150 maata. Lähetimme kymmenen päivän Student Leadership Formacion -koulutukseen (n. 150 osallistujaa) Puolaan viisi osallistujaa
Suomesta. Lähetimme pääsihteerin Euroopan pääsihteerikokoukseen Saksaan, ja sen lisäksi hän osallistui

uusien pääsihteereiden mentorointikokouksiin pari
kertaa lukukaudessa. IFES-yhteyshenkilömme Cassels
Morell vieraili elokuun työntekijöiden ja hallituksen
kokouksessa. OPKOn alaisuudessa toimivan International Christian Unionin (ICU) edustaja osallistui syksyllä kansainvälisten opiskelijoiden tavoittamiseen varustavaan tapaamiseen Amsterdamissa. Järjestimme
ulkomaalaisille opiskelijoille raamattupiirejä tai ohjasimme heitä sellaisiin.
Osallistuimme IFESin maailmanlaajuiseen rukouspäivään World Student Day of Prayeriin järjestämällä
Helsingissä rukoustempauksen 6-7.11.2009 yhdessä
ICU:n kanssa. Rukousiltaan osallistui noin 60 opiskelijaa ja nuorta aikuista. Lähetimme Kylväjän stipendiaattina opiskelijaedustajan St. Louisiin USA:han opiskelijoiden Urbana 2009 -lähetyskonferenssiin, jonka
järjesti IFESin jäsenjärjestö InterVarsity.

Yläpuolella: Iltaohjelmaa pohjoismaisessa opiskelijakonferenssissa (NOSA
2009) Enä-Sepässä. Alareunan kuvat: Kansainvälinen rukousilta
opiskelijamaailman puolesta Helsingissä, pienryhmäkeskusteluja NOSA-konferenssissa, palvelutempaus
Formacion-konferenssissa Puolassa.

YSTÄVÄTYÖ JA MUU KOKOAVA TOIMINTA

Y

ksi OPKOn merkittävimmistä sidosryhmistä ovat
aiemmin toiminnassa mukana olleet nuoret ja
opiskelijat, ns. seniorit. Yhteyttä heihin pidettiin erityisesti tiedotuslehti Arkin, internetin ja työntekijöiden
kirjoittamien ystäväkirjeiden avulla. Yhteyden vahvistamiseksi työn ystävien sekä nykyisten opiskelijoiden
ja koululaisten kesken järjestettiin Enä-Sepässä ”Valo
voittaa!” -juhannustapahtuma, keskustelupäivä ”Taivasta näkyvissä” lokakuussa, Raamattu rakkaaksi -leiri
marraskuussa, jouluateria sekä keväällä ja syksyllä Ora
et labora -leiri eli rukouksen ja talkootyön tapahtuma.
Kesäleiri pidettiin heinäkuussa Valkealassa teemalla
”Minussa teillä on rauha”. Lisäksi useimmilla toimintapaikkakunnilla järjestettiin alueellisia ystävätapaamisia, joissa raamattuopetuksen ja viihteellisen ohjel-

man lisäksi kerrottiin työn kuulumisista sekä tarjottiin
mahdollisuus keskustella ajankohtaisista asioista. Monilla paikkakunnilla kokoontui senioreiden raamattupiirejä, joissa perinteisen raamattupiiriosion lisäksi
keskusteltiin OPKOn työstä ja rukoiltiin sen puolesta.
Helsingissä pidettiin jumalanpalveluksia viikoittain
tammi–toukokuussa Pohjois-Herttoniemen seurakuntatalolla Suomen Raamattuopiston, Kylväjän ja Herttoniemen seurakunnan kanssa sekä touko–syyskuussa
Mikael Agricolan kirkolla SRO:n, Kylväjän ja Tuomiokirkkoseurakunnan kanssa. Järjestimme SRO:n ja Suomen teologisen instituutin kanssa tammikuussa Kauniaisissa Perusta-lehden teologiset opintopäivät sekä
toukokuussa ”Aiotko teologiseen” -pääsykoekurssin.

Juhannuskokko Valo voittaa -tapahtumassa Enä-Sepässä; musisointia kesäleirillä. Yläpuolella: jumalanpalvelus kesäleirillä.
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TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

O

PKOn pääasiallisia tiedotuskanavia olivat jäsen- ja
tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn uutiskirje
FSSMnytt, verkkosivustot opko.fi ja studentmissionen.
fi sekä sähköpostilistat. Toiminnan tukijoille tiedotettiin lisäksi valtakunnallisten ja paikallisten kannatusrengaskirjeiden kautta. Oppilaitoksissa ja erilaisissa
tapahtumissa OPKOn toimintaa tehtiin tunnetuksi jaettujen esitteiden ja muun materiaalin avulla. Valtakunnallisesti näkyvin tapahtuma, jonka järjestelyissä
OPKO oli mukana, oli lukuvuonna 2009–2010 peruskoulun 5.–6.-luokkalaisille järjestetty Raamattuvisa.

OPKOn verkkosivusto opko.fi ja ruotsinkielisen työn
rinnakkaissivusto studentmissionen.fi uudistettiin
vuoden aikana. Sivut saivat uuden ulkoasun ja samalla
sivustojen tietorakenteita selkeytettiin hieman. Muita
verkkosivustoja olivat varhaisnuorten ruttureppu.fi,
leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän opko.fi/enaseppa sekä
teemasivustot opko.fi/vip, raamattuvisa.fi, koulujen
uskonnonopetuksen tueksi suunnattu raamattusivusto aikamatka.com ja ilosanomapiiri.fi. Viimeksi mainittu on suomenkielinen versio OPKOn kansainvälisesti
merkittävimmästä sivustosta gladtidings-bs.com, joka
tarjoaa raamattupiirimateriaalia 19 eri kielellä.
OPKO julkaisi viittä lehteä: Arkkia, Perustaa, Ruttureppua, Nuottaa ja VIP:iä. Useat OPKOn paikallisyhdistykset julkaisivat lisäksi omia lehtiään. 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 suunnattu Ruttureppu-julkaisu ilmestyi kerran.
OPKO liittyi kristillisen nuortenlehti Nuotan julkaisuyhteistyöhön SLEYn ja Kansanlähetyksen kanssa.
Nuotta ilmestyi vuoden aikana 11 kertaa. Opiskelijoita
kutsuva ja tavoittava VIP-lehti ilmestyi kerran vuoden
aikana. Lehden painosmäärä nostettiin 31 000:een.
OPKOn paikallisyhdistykset, Evankeliset Opiskelijat ja
Kansanlähetys jakoivat lehteä syyslukukauden aikana
19 kaupungissa.
Tilattavien lehtien keskilevikit ja ilmestymiskerrat:
2007 2008 2009 ilm.k.
Arkki
3952 3894 3886 4
Nuotta
3200* 11*
Perusta
1198 1176 1150 6
Ruttureppu
489
387
241
1
Jaettavien lehtien painosmäärät ja ilmestymiskerrat:
2007 2008 2009 ilm.k.
VIP
20 000 25 000 31 000 1
* Nuotta-lehdestä ilmestyi neljä erikoispainosnumeroa (10 000 kpl), joita jaettiin myös ilmaiseksi.
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LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ

L

eiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä palveli OPKOn tarkoitusta evankeliumin julistuksen ja yhteisöllisyyden paikkana. OPKOn lisäksi Enä-Sepässä leirejä järjestivät erityisesti eri seurakunnat ja muut kristilliset
yhteisöt. Kaikista asiakkaista kaksi kolmasosaa oli lapsia, koululaisia ja opiskelijoita kristillisessä nuorisotoiminnassa. Kesällä pidettiin useita rippikoululeirejä, ja
keväällä ja syksyllä järjestettiin muutamia koululaisten
retki- ja koulutuspäiviä. OPKOn omaa toimintaa oli reilu neljännes kaikista majoitusvuorokausista. Tämän
mahdollistamiseksi palvelimme myös muiden yleishyödyllisten toimijoiden ja yritysasiakkaiden ryhmiä.
Enä-Sepässä pidettiin myös useita perhejuhlia. OPKOn
työn ystäviä kokoontui Enä-Seppään talkoiden lisäksi
juhannuksenviettoon ja joulupäivälliselle.
Kuudes kokonainen toimintavuosi oli edelleen tappiollinen erityisesti hiljaisten talviaikojen vuoksi, vaikka tilannetta parannettiin kustannussäästöillä kuten
lomautuksilla. Majoitusvuorokausien määrä pieneni
edellisestä vuodesta 4824 (-5%) majoitusvuorokauteen, kun kuntoutustoimintaa hiljaisina talviaikoina
järjestänyt asiakas lopetti. Päiväkäyntejä kertyi 883
(-8%) kappaletta.
Enä-Sepässä palvelivat leirikeskusjohtaja, huoltomieskeittäjä sekä 1-2 keittäjää. Kiireapuna työskenteli li-

säksi keittiö-, huolto- ja siivoustehtävissä muutamia
henkilöitä. Talkootyö oli merkittävää erityisesti pihaalueiden kehittämisen kannalta, oli kysymys sitten
polttopuista, pienrakennustöistä, lehtien haravoinnista tai kukkien istutuksesta.
Systemaattisesti neljän vuoden ajan kerätty asiakaspalaute on ollut pääasiassa hyvin myönteistä. Erityistä kiitosta saivat rauhallinen ympäristö, vanhat rakennukset, herkullinen ruoka, ystävällinen palvelu ja
rantasaunan löylyt. Tilojen ja toiminnan kehittämistä
suunniteltiin ja toteutettiin erityisesti huomioiden kirjallinen ja suullinen asiakaspalaute.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
OPKOn hallinnon ylimpänä päättävänä elimenä oli
vuosikokous, joka nimitti strategista johtamista varten liittohallituksen. Valmistelua ja toimeenpanoa varten liittohallitus nimitti työvaliokunnan ja ruotsinkielisen työn työvaliokunnan, Sarbuksen, joiden toimintaa
täydentämään liittohallitus kutsui erilaisia neuvoa-antavia ja keskustelevia toimikuntia ja tiimejä.
Työntekijöiden ja toimielinten työpanoksen käyttämisessä pyrimme turvalliseen ja selkeään johtamiseen,
jossa etsimme yhdessä tapoja toteuttaa järjestön
ydintehtäviä sekä rajata toimintaa toiminta-ajatuksen kannalta reuna-alueilla. Pyrkimyksenä oli rakentaa työyhteisöä, jossa voi toteutua hengellinen, henkinen ja fyysinen työhyvinvointi. Pääsihteeri ja muut
esimiestehtävissä olevat kävivät työn ja työnteon kehittämiseksi kehityskeskusteluita ja muita pienempiä
tarkentavia keskusteluita. Vahvistimme edelleen työntekijäpäivien koulutuksellista ja työyhteisöä rakentavaa roolia. Työntekijäpäivillä työntekijöille teetettiin
disc-analyysi, jonka tehtävänä oli lisätä itsetuntemusta
ja toimintakykyä erilaisten ryhmien jäsenenä. Loimme
työn kehittämisen avuksi kaksi strategista työkalua: ki12 | OPKOn vuosikertomus 2009

Kutsuva
toiminta

KOULULAISET

Yhteys

OPISKELIJAT

KRISTUS
RAAMATTU
RUKOUS
TYÖN YSTÄVÄT,
KUMPPANIT

Koulutus

ENÄ-SEPPÄ

Lähetys
IFES

teytimme toiminta-ajatuksen ja loimme johtotähden,
jossa graafisesti esitellään OPKOn toiminnan keskeiset
painopisteet ja kohderyhmät (ks. kuva).

TALOUS
Tulot

Kulut

Taloutemme ja talouspäätöstemme ydin ovat yksityishenkilöiden lahjoitukset, joita on hieman yli puolet
kaikista tuloista. Lahjoitustuotot kasvoivat 13 % 477
000 euroon. Jokaisella työntekijällä tai työalalla on
oma kannatusrenkaansa, jolle työntekijät ja opiskelijat kirjoittavat sähköpostitse ja postitse lähetettäviä
kirjeitä työn ajankohtaisista asioista. Jokaisen kannatusrenkaan lahjoitusten määrää ja kehitystä seurataan
erikseen. Valtaosa kasvusta oli näiden kannatusrenkaiden säännöllisten lahjoitusten kasvua sekä talouskampanjoiden tuoton kasvua.

Tilikauden kulut olivat yhteensä 893 000 € (-1 %). Kulueristä suurin oli henkilöstökulut, 625 000 € (+2 %).
Viestintä- ja lehtikulut ilman henkilöstökuluja olivat
60 000 € (+9 %), työvälineet ja työtilat 49 000 € (-7 %)
sekä tapahtumien ja tilaisuuksien muut kuin henkilöstökulut olivat 59 000 € (+19 %). Merkittävä osa toimintamenoista on toimintansa kuluista vastaavien itsenäisten paikallisyhdistysten omissa tilinpäätöksissä.
Leirikeskuksen kulut olivat yhteensä 275 000 € (-8 %).

Avustuksista merkittävimmät ovat opetusministeriön
nuorisojärjestöille myönnettävä avustus 84 000 € (+6
%) sekä tilikautena myönnetty osuus edellisenä vuonna Suomen ev.lut. kirkon opiskelijatyölle keräämästä
kolehdista 43 000 € (-4 %). Leirikeskuksen tuotot oma
käyttö mukaan lukien olivat 241 000 € (+4 %). Saamme tuloja myös tapahtumien osallistumismaksuista
(41 000 €, +4 %) ja seurakuntien kolehdeista ja avustuksista (19 000 €, -19 %). Tilikauden tulot olivat yhteensä 915 000 € (+8 %).

Tilikauden tulos oli 16 000 euroa alijäämäinen. Rahoitusasemaa heikensi lisäksi vuoden 2008 vaje. Vieraan
pääoman kokonaismäärä kuitenkin hieman laski, kun
myös aiempia pankkilainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti. Taloustilanteen parantamiseksi kehitimme yhteydenpitoa työn tukijoihin parantamalla
paikallistason viestintää säännöllisemmäksi ja tavoittavammaksi. Leirikeskuksen tulos parani kustannussäästöjen, kuten henkilöstökulujen alentamisen kautta sekä majoitusvuorokausittaisen kannattavuuden
paranemisen vuoksi. Leirikeskuksen alijäämä oli -32
000 euroa (-53 %), kun sille kohdistetaan sen osuus
poistoista (29 000 €), keskustoimiston henkilöstökuluista (20 000 €) sekä lahjoituksista (4 000 €).

Tilinpäätöksen 2009 kulujen jakautuminen,
kun henkilöstökulut on jaettu toiminnoittain

Tulojen jakautuminen

Tulos
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TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2009

VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat ja tilaisuudet
Tuotot
Kulut
Tapahtumien kulut
Henkilöstökulut
Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä
Kansainvälinen toiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut 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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2009

2008

40 927,77

39 491,05

-58 701,51
-241 935,32
-259 709,06

-49 506,18
-277 163,83
-287 178,96

5 867,16

0,00

-28 092,89
-10 458,88
-32 684,61

-21 413,00
-5 921,87
-27 334,87

192 195,10
46 648,03
0,00
1 069,91
239 913,04

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

-62 875,49
-164 027,34
-17 856,55
-29 192,74
-1 413,22
-275 365,34
-35 452,30

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

2 329,80
1 100,00
1 208,14
-403,33
4 234,61

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

-15 790,35
-548,41
169,54
-37 478,14
-53 647,36
-49 412,75

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

900,90

3 394,38

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2009
2009

2008

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

-125 860,11
-22 017,59
-12 565,64
-2 497,00
-5 722,49
-26 505,00
-12 499,81
-207 667,64
-206 766,74

-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

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-584 025,46

-605 781,85

406 470,01
3 749,18
49 855,17
17 068,18
0,00
15 363,66
0,00
502,00
493 008,20

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

-27 752,57
0,00
-12 570,71
-40 323,28

-22 234,16
0,00
-8 188,32
-30 422,48

452 684,92

412 471,68

-131 340,54

-193 310,17

15,57
-15 586,78
-15 571,21

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

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

-146 911,75

-210 849,87

YLEISAVUSTUKSET
Valtion avustus
Kirkkohallituksen kolehti
Seurakuntien avustukset
Muut yleisavustukset
Yleisavustukset yhteensä

84 000,00
42 558,62
4 043,06
0,00
130 601,68

79 000,00
0,00
5 309,49
0,00
84 309,49

TILIKAUDEN TULOS ENNEN VARAUKSIA

-16 310,07

-126 540,38

-16 310,07

-126 540,38

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

TILIKAUDEN TULOS
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TASE 31.12.2009
2009

2008

358,36

2 021,57

182 000,00
363 327,86
19 597,73
100 942,54

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

187 795,95
854 022,44

187 795,95
888 375,70

1 286,75

1 117,21

4 134,50
13 628,40
1 306,83

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

1 048,75
54,86
21 460,09

1 271,12
43,00
27 388,39

Vastaavaa yhteensä

875 482,53

915 764,09

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Yhdistyspääoma
Tilikauden ali-/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä

451 008,54
-16 310,07
434 698,47

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

0,00

0,00

209 562,69

223 992,84

750,00
43 991,40
67 692,85
15 089,97
100 690,86
3 006,29
440 784,06

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

875 482,53

915 764,09

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

Tilinpäätössiirtojen kertymä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Saadut ennakot
Lainat rahoituslaitoksilta
Ystävälainat
Ostovelat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2009
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Lahjoitukset tuloutetaan kassaperiaatteella ja avustukset tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla niiden myöntöpäätös
on tehty. Suomen ev.lut. kirkon seurakuntien v. 2008 oppilaitos- ja nuorisotyölle kantama kolehti on Kirkkohallituksen päätöksen päivämäärän mukaisesti kirjattu aiemmasta poiketen tilikaudelle 1.1-31.12.2009.
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 vuotta / 20 % tasapoisto
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

2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja pitkäaikaisten sijoitusten muutokset tilivuoden aikana ovat olleet seuraavat:
1.1.2009
Tietokoneohjelmat
2 021,57
Maa-alueet
182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat 387 363,76
Koneet ja kalusto
19 166,14
Muut aineelliset hyödykkeet 40 645,66
Osakehuoneiston parannus 69 382,62
Huoneisto-osakkeet
187 775,77
Muut arvopaperit
20,18
888 375,71

Lisäys
0,00
0,00
0,00
7 339,29
0,00
0,00
0,00
0,00
7 339,29

Vähennys
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Poisto
1 663,21
0,00
24 035,90
6 907,70
4 095,13
4 990,61
0,00
0,00
41 692,55

31.12.2009
358,36
182 000,00
363 327,86
19 597,73
36 550,53
64 392,01
187 775,77
20,18
854 022,45

3. Henkilöstökulut ja luontaisedut
Palkat
Luontaisedut
Eläkevakuutusmaksut
Muut henkilösivukulut
yhteensä
muutos

2009
505 948,79
0,00
84 096,81
16 326,87
606 372,47
21 417,29

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

4. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Korot
muut

2009
12 613,69
2 973,09
15 586,78

2008
15 393,78
2 617,29
18 011,07

5. 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
Pantatut Hämeentie 155 A 9 huoneisto-osakkeet 703-1020
Lisäksi panttivelkakirjat 3211-3213 yhteensä 700 000,00 euroa

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

6. Rahoitusasema
Tilikausi on ollut rahoituksellisesti haastava ja likviditeettitilanne on ollut kireä koko tilikauden ajan. 18.2.2009
on nostettu käyttöpääomalainaa 50 000 euroa. Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2009 ovat 1 103,61 euroa ja lisäksi
käytettävissä on limiitti 16 818,79 euroa.
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TYÖNTEKIJÄT
Johtavat työntekijät

Olli Lehmonen, tiedot edellä

Jussi Miettinen, TM, pastori, yhteisöpedagogi (ylempi AMK), pääsihteeri, -66, -08

Heikki Lehtimäki, TM, pastori, Porin
opiskelijatyöntekijä, Jyväskylän opiskelijatyöntekijä 31.9. asti, Tampereen opiskelijatyöntekijä 1.10. alkaen, -70, -02

Martti Haverinen, TM, tiedottaja 31.3. asti,
-76, -06
Risto Hyttinen, automaatioteknikko, leirikeskusjohtaja, -64, -05
Olli Lehmonen, mus. maist., teol. yo,
johtava koululais- ja nuorisotyöntekijä 1.10.
alkaen, -79, -09

Toimiston tehtävissä

Katariina Leskelä, TM, opiskelijatyöntekijä,
perhevapaalla, -78, -03

Juha Aho, yo. merkonomi, toimistosihteeri,
-67, -91

Lilian Linden, tiedot edellä

Hanne Hyttinen, yo, siivooja 29.5.-22.12.,
-89, -09

Irene Lindvall, ped. stud., studentarbetare
i Vasa 9.2-9.6 och 20.8-20.12, -86, -09

Sari Nuutinen, medianomi (AMK), tiedottaja 1.5. alkaen, -85, -09
Tiina Oinonen, KTM, talouspäällikkö, -81, -05

Sami Liukkonen, sosionomi (AMK) / kirkon
nuorisotyönohjaaja, Mikkelin koululaistyöntekijä, Savonlinnan opiskelijatyöntekijä, -78, -03

Reetta Ruohonen, sosionomi (AMK), johtava koululaistyöntekijä 31.8. asti, -82, -05

Lasse Mikkonen, sosionomi (AMK), koululaistyöntekijä 31.8. asti, -80, -08

Opiskelija- ja koululaistyö

Mikko Paavola, TM, Turun opiskelijatyöntekijä, valtakunnallinen koululaistyöntekijä,
-76 , -05

Soili Haverinen, TM, Helsingin opiskelijatyöntekijä, -76, -00
Eveliina Huuskonen, sosionomi (AMK),
kasv. yo, koululaistyöntekijä, perhevapaalla,
-77, -01
Mailis Janatuinen, fil. kand., teol. kand.,
lähetyssihteeri 31.8. asti, -49, -01
Topi Knihtilä, YTM, Jyväskylän ja Lahden
opiskelija- ja koululaistyöntekijä 1.10.
alkaen, -76, -09

Niklas Wallis, teol. stud., studentarbetare i
Åbo 1.1-30.6 och fr.o.m. 1.8, -88, -09

Antti Leinonen, TM, Kajaanin ja Oulun
opiskelijatyöntekijä, -81, -06

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

Natalie Alves, fil. stud., studentarbetare i
Åbo 20.8-20.12, -87, -09

Vilho Teivainen, teol. yo, Joensuun ja
Savonlinnan opiskelijatyöntekijä, opintovapaalla, -80, -05

Reetta Ruohonen, tiedot edellä
Pekka Ryhänen, FM, teol. yo, Kuopion ja
Pieksämäen sekä Joensuun (1.8.-31.12.)
opiskelijatyöntekijä, internettyöntekijä, -79,
-07
Lauri Seppänen, TM, pastori, Lahden ja
Tampereen opiskelijatyöntekijä 13.8. asti,
Viinipuu-messun pastori 30.9. asti, -66, -96

Henrika Hyttinen, teol. yo, siivooja, -87, -08
Sari Nuutinen, tiedot edellä
Tiina Oinonen, tiedot edellä
Tuija Sainio, tradenomi, kirjanpitäjä, -74,
-07

Leiri- ja kurssikeskus
Enä-Seppä
Risto Hyttinen, tiedot edellä
Marita Hyökyvaara, suurtalouskokki,
keittäjä 6.3. asti, -72, -08
Heta Ikäheimo, keittäjä, -54, -04
Eino Olsson, suntio, kiinteistönhoitaja,
hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto, huoltomies, -76, -08

Mats Sundfors, teol. stud., studentarbetare
i Åbo tills 31.5, -75, -06

Työntekijäkokous leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä 26.5.2009.
TAKARIVI: Antti Leinonen, Mikko Paavola, Tiina Oinonen, Mailis Janatuinen, Reetta Ruohonen, Pekka Ryhänen, Lauri
Seppänen, Soili Haverinen, Jussi Miettinen, Lilian Lindén, Heikki Lehtimäki, Tuija Sainio.
ETURIVI: Sami Liukkonen, Eino Olsson, Heta Ikäheimo, Juha Aho, Risto Hyttinen, Lasse Mikkonen, Sari Nuutinen.
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HALLINTO 31.12.2009 JA TILASTOJA

Sääntömääräinen
liittokokous

Hallituksen
työvaliokunta

Liittokokous pidettiin 28.3.
Helsingin toimistolla.

Työvaliokunta kokoontui
11 kertaa.

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa.
puheenjohtaja
Kimmo Karhi
(seniori, Helsinki)
1. varapuheenjohtaja
Stig-Olof Fernström
(seniori, Helsingfors)
2. varapuheenjohtaja
Joonas Keskiaho
(opiskelija, Savonlinna)
muut jäsenet
Riitta Hakulinen
(seniori, Pieksämäki)
Tapani Innanen
(seniori, Helsinki)
Pekka Jokiranta
(seniori, Helsinki)
Anu Jussila
(opiskelija, Oulu)
Jouko Martikainen
(seniori, Joensuu)
Iina-Kaisa Rasmus
(opiskelija, Turku)
Outi Ryhänen
(opiskelija, Kuopio)
Jani Sakki
(opiskelija, Tampere)
Jani-Matti Ylilehto
(opiskelija, Helsinki)
varajäsenet
Niklas Björk-Laurén
(opiskelija, Helsingfors)
Ilkka Rytilahti
(seniori, Helsinki)

Tilintarkastajat
Seppo Tervo, KHT
Tapio Leinonen, DI

Jussi Miettinen, pj
Soili Haverinen
Risto Hyttinen
Kimmo Karhi
Olli Lehmonen
Lilian Lindén
Sari Nuutinen
Tiina Oinonen
Pekka Ryhänen

Svenska
arbetsutskottet
(sarbus)
Sarbus sammanträdde
5 gånger.
Lilian Lindén, ordf.
Malena Ahlskog
Niklas Björk-Laurén
Lars Burman
Johanna Byggmästar
Stig-Olof Fernström
Victoria Grönlund
Daniel Norrback
Elin Weckman
Henrik Östman
Rätt att delta:
Natalie Alves
Kimmo Karhi
Irene Lindvall
Jussi Miettinen
Tiina Oinonen
Niklas Wallis

OPKOn toimikunnat
Arkin toimitus
Enä-Seppä -toimikunta
OPKOn neuvottelukunta
Raamattupiirityön toimikunta
Rutturepun toimitus
Taloustoimikunta
Työsuojelutoimikunta

Irene Lindvall ja Natalie Alves säestävät yhteislaulutuokiota liittohallituksen
ja työntekijöiden kokoontumisessa.

OPKOn jäsenmäärä 31.12.2009
Jäsenmäärä yhteensä
Jäsenmäärä ikäryhmittäin:
alle 15-vuotiaita juniorijäseniä
15–29-vuotiaita varsinaisia jäseniä
yli 29-vuotiaita kannattajajäseniä

3 131
158
984
1 989

Opiskelijatyö
Viikottaisiin opiskelijoiden opetusiltoihin kokoontui
keskimäärin 206 henkeä koko maassa.
Erilaisia työ- ja suunnitteluryhmiä oli 218, joissa
tehtiin vapaaehtoistyötä 3 747 tuntia.
Hallinnollisia työryhmiä oli 48. Ryhmät pitivät 182
kokousta. Kokouksiin osallistumisia oli 952.
Opintopiirejä oli 56. Opintopiirit kokoontuivat 675
kertaa. Opintopiirien osallistumisia oli 3 273.
Opetus- ja koulutustilaisuuksia oli 34 ja näissä
osallistumisia 6 712.
Opiskelijatyössä vapaaehtoistyötä tehtiin vuoden
aikana 12 667 tuntia.

Koululaistyö
kouluvierailut
juniorien leirit ja tapahtumat
nuortenillat / osallistuja-ka.
rippikoulu

kpl / osallistujia
30 / 1 640
3 / 95
33 / 24
1 / 12

Koululaistyössä vapaaehtoistyötä tehtiin 1 299
tuntia.

Työntekijäkokoukset
Työntekijäkokouksia pidettiin
vuoden aikana kolme.

Koko OPKOssa vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä
17 076 tuntia, josta Enä-Sepässä järjestettyjen talkoiden osuus oli 400 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:
1. Koko Raamattu on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt ja on Jumalan sanana
ehdoton totuus.
2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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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