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OPKON TARKOITUS JA TOIMINTA-ALUE
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PKOn tarkoituksena on Pyhän Raamatun, Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjojen sekä oppiperustansa mukaisesti edistää Jumalan valtakunnan leviämistä Suomen opiskelevan nuorison keskuudessa:
- 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. (OPKOn säännöt §2)
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F

SSMs syftemål är att, i enlighet med den Heliga Skrift, Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelseskrifter och sin
lärogrund, befrämja utbredandet av Guds rike bland den studerande ungdomen i Finland, genom att:
- leda dem att ta emot Jesus Kristus som sin personliga Frälsare
och Herre
- leda de troende att växa till i Jesu Kristi nåd och kunskap samt
inbördes gemenskap
- betona Bibeln som Guds ord, bönens betydelse och nödvändigheten att underordna sig den Helige Andes ledning samt
- att leda de troende att vinna andra studerande för Kristus och
till att förverkliga Hans missionsbefallning. (FSSMs stadgar §2)

Toiminta-ajatus:
Tehdä Kristus tunnetuksi
opiskelijoiden ja koululaisten maailmassa
ja kutsua nuoria kokonaisvaltaisesti
seuraamaan Häntä kaikkeen maailmaan
Vision:
Att göra Kristus känd
bland studerande och skolungdomar
och att kalla de unga att helhjärtat
följa Honom ut i hela världen

PAIKALLISEN TOIMINNAN YHTEYSTIEDOT | KONTAKTINFORMATION FÖR DEN LOKALA VERKSAMHETEN
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katariina.leskela@opko.fi
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c/o Vilho Teivainen
Kaislakatu 10 H 74, 80130 JOENSUU
045 317 1615
vilho.teivainen@opko.fi
JYVÄSKYLÄN OPKO
Vapaudenkatu 24 B, 40100 JYVÄSKYLÄ
040 412 8103
topi.knihtila@opko.fi
KAJAANIN OPKO
c/o Vesa Vidgren
Ridellinkuja 4 as. 4, 87100 KAJAANI
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi
KUOPION OPKO
Kansanlähetyksen lähetyskoti
Sairaalakatu 11, 70110 KUOPIO
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi
LAHDEN OPKO
c/o Topi Knihtilä
Ala-Tonttilankatu 18 C 12, 15170 LAHTI
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Torikatu 9 A 32, 90100 OULU
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi
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c/o Niklas Wallis
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044 271 0528
niklas.wallis@studentmissionen.fi
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PORIN OPKO
c/o Heikki Lehtimäki
Iisankaari 9, 38200 SASTAMALA
050 571 4564
heikki.lehtimaki@opko.fi

HELSINGIN OPKON NUORET
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
olli.lehmonen@opko.fi
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c/o Vilho Teivainen
Kaislakatu 10 H 74, 80130 JOENSUU
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vilho.teivainen@joensuu.fi

KUOPION OPKON NUORET
Kansanlähetyksen lähetyskoti
Sairaalakatu 11, 70110 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
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
jussi.valkonen@opko.fi

TURUN OPKO
c/o Mikko Paavola
Suurpäänkatu 6 A 20, 20610 TURKU
050 564 5889

OULUN OPKON NUORET
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YLEISKATSAUS / ALLMÄN ÖVERSIKT
Kristus tunnetuksi
Vuosi 2010 jää historian kirjoihin erityisesti kirkollisessa kentässä murroksen vuotena. TV2:n suuri homokeskustelu vaikutti suuresti yhteiskunnassa ja kirkossa käytyyn keskusteluun. Ohjelman jälkilöylyissä kymmenet tuhannet nuoret ja
nuoret aikuiset jättivät luterilaisen kirkon. Kirkollista keskustelua herättivät myös kirkolliskokouksen päätös samaa sukupuolta olevien parien rukoushetkestä ja erilaiset piispojen
vihkimiset, jotka jakoivat ihmisiä eri leireihin. Yli 80 000 ihmisen eroaminen kirkosta vuonna 2010 oli muistutus luterilaisen yhtenäiskulttuurin katoamisesta ja yhteiskuntamme
lisääntyvästä moniarvoisuudesta.
Yhteiskunnallinen ja kirkollinen muutos haastaa Opiskelija- ja Koululaislähetyksen kaltaisia kristillisiä järjestöjä jatkuvaan itsekritiikkiin, uudelleen asemoitumiseen ja samalla toimintamuotojen dynaamiseen päivittämiseen. Tätä
teimmekin vuonna 2010. Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n vuositeema 2010 oli ”Muuta maailmasi”.
Lähtökohdiltaan teema nousi Jeesuksen antamasta kaste- ja lähetyskäskystä, jossa Hän valtuutti opetuslapsensa
viemään uudeksi tekevää armon sanomaa kaikkialle maailmaan. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja kohderyhmämme tavoittamiseksi aloitimme koko järjestöä koskevan strategiaprosessin, jossa määrittelimme liikkeemme keskeiset
painopisteet uudelleen ja sanoitimme toiminta-ajatuksen.
OPKOn tehtävänä on ”tehdä Kristus tunnetuksi opiskelijoiden ja koululaisten maailmassa ja kutsua nuoria kokonaisvaltaisesti seuraamaan Häntä kaikkeen maailmaan.” Toimintastrategian rakentaminen jatkui aktiivisesti koko vuoden.
Valmistuessaan vuonna 2011 strategia tulee uudistamaan
koko liikkeen toimintaa.
Vuonna 2010 panostimme vahvasti tavoittavaan toimintaan

normaalin viikkotoiminnan rinnalla. Keväällä järjestimme ”Jesus – Fact Or Fiction” -kiertueen ja siihen liittyvät tavoittavat
iltatilaisuudet oppilaitosten luentosaleissa viidellä opiskelijapaikkakunnalla. Vuosi 2010 oli vahvasti verkostoitumisen
ja kumppanuuksien rakentamisen aikaa. Tiivistimme yhteistyötämme erilaisten opiskelijajärjestöjen kanssa muun muassa median parissa. Kehitimme tavoittavan opiskelijatyön
VIP-lehteä, josta julkaisimme 30 000 kappaleen painoksen.
Olimme mukana Nuotta.com-hankkeessa, jonka kautta aloitimme yhteistyökumppaniemme kanssa gospelmusiikkiin
erikoistuneen 24/7-nettiradion ja nuorille suunnatut Kissa
Pöydälle -tv-ohjelmat. Järjestönä osallistuimme myös Allianssi ry:n hallinnoimaan Työtä nuorille 2010 -työllistämishankkeeseen, jonka kautta työllistimme Turussa neljä nuorta. Koululaistyössä järjestimme nuorteniltoja yhteistyössä
muiden kristillisten järjestöjen kanssa neljällä paikkakunnalla. Samalla lisäsimme merkittävästi koulutyötämme.
Toimintavuotena kehitimme myös entistä vahvemmin kansainvälistä toimintaa. Osallistuimme mm. pohjoismaiseen
opiskelijakonferenssiin Ruotsissa ja järjestimme World Student Day of Prayer -tapahtumia jokaisella toimintapaikkakunnalla. Järjestönä päätimme panostaa kansainvälisten
opiskelijoiden tavoittamiseen. Toiminnassamme vuositeema näkyi erityisesti lisääntyneenä ulospäin suuntautumisena sekä rakentavana itsekritiikkinä, jonka seurauksena uskomme toimintamme vaikutuksen kasvavan lähivuosina.
Samalla tehtävään nähden pienenä toimijana kamppailemme resurssiemme kanssa ja joudumme kysymään aina uudestaan samaa kysymystä kuin muinoin Jeesuksen opetuslapset: Miten viisi leipää ja kaksi kalaa voivat riittää tuhansien
ruokkimiseen?
Jussi Miettinen, pääsihteeri

Att göra Kristus känd
År 2010 går till historien som en brytningstid inom den lutherska kyrkan. Debattprogrammet ”Homo-ilta” på tv fick stort
genomslag både i kyrka och samhälle. Tiotusentals unga och
unga vuxna lämnade kyrkan i protest. Kyrklig debatt väcktes
också av bönestunden som kyrkomötet beslöt införa för par
av samma kön. Dessutom vigdes flera biskopar som delade
folk i olika läger. Över 80 000 mänskor skrev ut sig ur kyrkan
år 2010 och det visar att den enhetliga lutherska kulturen
håller på att försvinna och att samhället håller på att diversifieras.

bland studerande och skolungdomar och kalla de unga att
helhjärtat följa Honom ut i hela världen”.

Den samhälleliga och kyrkliga förändringen utmanar också
Studentmissionen och liknande kristliga rörelser till både
självkritik, en nyorientering och att uppdatera sina verksamhetsformer. Dethär gjorde vi också år 2010, då temat för året
var ”Förändra din värld”. Temat grundar sig på Jesu dop- och
missionsbefallning där han bemyndigar lärjungarna att föra
ut den förnyande nådens budskap till hela världen. För att
nå detta mål och för att nå vår målgrupp inledde vi en strategiprocess där vi definierade våra kärnområden på nytt och
satte vår vision på pränt. Vår uppgift är ”att göra Kristus känd

Under året utvecklade vi också det internationella arbetet. Vi
deltog bla i den nordiska studentkonferensen i Sverige, och
arrangerade World Student Day of Prayer-happenings på de
flesta studieorter runt om i landet. Vi beslöt att satsa mera på
att nå ut till internationella studerande. Samtidigt som vi satsat mera utåt har vi hamnat att kämpa med knappa resurser
och fått ställa oss samma fråga som Jesus lärjungar i tiden:
Hur ska fem bröd och två fiskar räcka att föda tusenden?

År 2010 satsade vi aktivt på uppsökande verksamhet vid sidan av den regelbundna verksamheten. På våren arrangerade vi ”Jesus – Fact or Fiction” turnén med tillhörande uppföljningstillfällen på fem orter. Vi satsade också på att nätverka
och bygga partnerskap. Vi deltog i Arbete åt Ungdomar-projektet som administrerades av Alliansen rf, och kunde på det
sättet anställa fyra ungdomar i Åbo.

Jussi Miettinen, generalsekreterare
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OPISKELIJATYÖ

Yleiskatsaus
Opiskelijatyömme perustuu opetus- ja pienpiiritoimintaan, jossa jokainen opiskelija pyritään kohtaamaan omana yksilönä ja tukemaan pitkällä tähtäimellä
hänen henkilökohtaista kasvuaan ja elämän laatuaan.
Paikallisyhdistykset toimivat itsenäisesti omien, paikallista toimintaa ohjaavien toimintasuunnitelmiensa
pohjalta. Suunnitelmissa huomioitiin OPKOn keskeiset toiminta-alueet, tavoittamisstrategian ja toimintasuunnitelman linjaukset.
Vuonna 2010 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. Turussa tehtiin myös
englanninkielistä opiskelijatyötä. Opiskelijaillat kokosivat viikoittain keskimäärin 169 osallistujaa.

Tavoittavaan työhön ja
yleisöluentoihin panostettiin
OPKOn kustantama VIP-lehti ilmestyi syyskauden alussa. Lehden painos oli 30 000 kappaletta. Lehteä jaettiin
opiskelijoiden ja työntekijöiden voimin oppilaitoksissa ja opiskelija-asuntoloissa. Syksyllä pidettiin monilla
paikkakunnilla tavoittavia tapahtumia uusien opiskelijoiden kohtaamiseksi. Myös myöhemmin lukuvuoden
aikana on pidetty OPKOn toimintaa esillä oppilaitoksissa ja järjestetty kutsuiltoja ja tutustumistoimintaa.
Boksiaktioita ovikyselyineen järjestettiin Helsingissä
ja Oulussa. Marraskuussa OPKOn opiskelijatyö esittäytyi Maata Näkyvissä -festareilla, Euroopan suurimmassa gospeltapahtumassa. Esittelypisteellämme vieraili
runsaasti nuoria ja opiskelijoita ja pidimme työtämme
laajasti esillä ja kasvatimme kontaktiverkostoamme.
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Kevätlukukaudella järjestimme Oulussa, Kuopiossa,
Tampereella, Helsingissä ja Turussa yliopistokiertueen,
jossa Ruotsin Evankelisen Allianssin ja CredoAkademin
johtaja Stefan Gustavsson luennoi aiheesta Jesus - Fact
or Fiction. Luennon jälkeen järjestettiin jokaisella paikkakunnalla myös jatkotilaisuus, jossa oli mm. mahdollista esittää kysymyksiä ja keskustella. Luennot ja jatkotilaisuudet tavoittivat yhteensä noin 430 henkilöä.
Kiertueen lisäksi useimmilla paikkakunnilla järjestettiin myös muita yliopistoluentoja, joiden kautta tavoitimme yhteensä toista tuhatta opiskelijaa. Oulussa
syksyllä pidetyllä luennolla kasvatustieteen teorian ja
tradition professori Tapio Puolimatka puhui aiheesta
Johtaako tiede ateismiin? Bioprosessitekniikan professori Matti Leisola luennoi keväällä Kuopiossa ja syksyllä Helsingissä aiheesta Elämän synty. Kuopiossa luennoi syksyllä riistaeläintieteen dosentti Lennart Saari
aiheesta Luonto saastuu - onko vielä toivoa?

Muut tapahtumat ja leirit
Opiskelijakonferenssi teemalla Seuraa sinä minua pidettiin 7.-10.1. leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä. Konferenssissa oli 69 osallistujaa. Enä-Sepässä järjestettiin
vuoden aikana myös Raamattu Rakkaaksi -leiri Raamatun punainen lanka (39 osallistujaa), kaksi Ora et
Labora -tapahtumaa (yhteensä 20 osallistujaa) sekä
kaksi alueellista opiskelijaleiriä, joiden teemat olivat
2000-luvun Adam ja Eeva ja Pienet profeetat (yhteensä 44 osallistujaa). Itä-Suomessa järjestettiin oma alueellinen opiskelijaleiri syksyllä Savonlinnassa teemalla
Daavid (25 osallistujaa). Pohjoismaiseen opiskelijakonferenssiin Ruotsissa syyskuussa osallistui Suomesta 36
henkilöä. Muista kansainvälisistä yhteyksistämme kerrotaan sivulla 9. Ystäväpyhiä ja tapahtumia järjestettiin Oulussa keväällä ja syksyllä, Kajaanissa syksyllä ja
Kauniaisissa keväällä. Keväällä osallistuttiin opiskelijatyön neuvottelupäiville Ryttylässä.

Oikealla: OPKOn esittelypiste
Maata Näkyvissä -festareilla
Turussa, pohjoismainen opiskelijakonferenssi Göteborgissa,
yhteislaulua opiskelijakonferenssissa Enä-Sepässä, mäenlaskua
Etelä- ja Länsi-Suomen OPKOjen
opiskelijaleirillä Enä-Sepässä,
professori Matti Leisolan luento
Kuopion yliopistolla.
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SVENSKA VERKSAMHETEN

S

tudentmissionen 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. FSSM har femton lokalföreningar varav tre
svenska, i Helsingfors, Vasa och Åbo. 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. Vi vill, i enlighet med våra stadgar, betona Bibeln som Guds ord, bönens betydelse
och nödvändigheten att underordna sig den Helige
Andes ledning.
Temat för år 2010 var Förändra din värld. 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.
Bön och förbön
I Helsingfors var vi med och arrangerade böndag för
studievärlden, World Student Day of Prayer, i november 2010. Ca 60 personer deltog i kvällen. I Åbo försökte man igen satsa på bönegrupper på fakulteterna
och i Vasa ordnades böneträffar en gång i månaden
under vårterminen. I Åbo samlades en grupp för bönevandringar i Studentbyn ett par gånger under året.
Via FSSMnytt informerades seniorerna om våra förbönsbehov.
Utåtriktat arbete
Vi satsade på en ny metod att nå nya: världsåskådningsundersökningen. I den svarar studerande på
några frågor som sedan analyseras av en dator, och
som svar får man vilken världsåskådning man har. Testen får studerande att tänka till, och kan också ge uppVärldsåskådningsundersökning i Åbo
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hov till bra diskussioner.
Vi ordnade lågtröskelverksamhet i studentikos anda,
som gospelsitz, vapp- och julfester. Vi utmanade studerandena att analysera sin tids trender, och hjälpa
dem att se evangeliets möjligheter och konsekvenser,
bla genom att delta i den turné med öppna föreläsningar som Stefan Gustavsson, rektor för CredoAkademin, höll i Åbo och Helsingfors. Temat för serien var
Jesus – Fact or Fiction?
Vi ordnade kaffebjudningar och aktioner på fakulteterna, tex ÅSSM deltog i Glöggrundan, och i Vasa bjöd
man på glögg och ordnade en pizzakväll samt deltog i
föreningsmässan på Academill. Både i Helsingfors och
Åbo ordnades sportkvällar en gång i veckan.
Ledarträning och undervisning
Vi samlade finlandssvenska studerande, stödde dem
och utrustade dem i den kristna tron så att de skulle kunna vara positiva förebilder i sin omgivning. Vi
hjälpte de studerande att se sig själva som värdefulla
och viktiga, bl.a. genom att dela på ansvarsuppgifterna. Verksamheten utvärderades kontinuerligt i samband med styrelsemötena.
Studerandena är vår största resurs i arbetet, medan
studentarbetarnas uppgift är att stöda, coacha och utrusta. Temasamlingar och StudentAlphakurser arrangerades för att undervisa i viktiga frågor, men också för
att ha ställen att bjuda in till. I Vasa ordnades dessutom en kurs om att fördjupa sin kristna tro. Inspirationsdagar arrangerades för att uppmuntra dem som
tar ansvar i lokalföreningarna.

Skolarbete

Vi deltog i en överläggning mellan organisationer som
på kristen grund jobbar bland barn och unga i Svenskfinland, sammankallade av Kyrkans central för det
svenska arbetet (KCSA). Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare via mail och genom
att skicka information till ungdomsarbetsledarnas rådplägningsdagar. Vi bjöd in abin att delta i den nordiska nätverksträffen United i Göteborg hösten 2010.
Vi skulle gärna stöda de kristna skolungdomsgrup-

Julfest i Vasa

per som finns i högstadier och gymnasier runt om i
Svenskfinland, och vi saknade resurser för att kunna
förverkliga detta.

Relationer, internationell verksamhet
och mission

Lokalföreningarna samarbetade med de församlingar
som är aktiva på respektive orter, samt med Evangeliföreningen i Vasa och Åbo. Vi erbjöd de svenska församlingarna besök av studerande på Studentmissionens stiftskollektdag, och lyckades också delta i fyra
gudstjänster, tre i norra Österbotten och en i Helsingfors. Vi arbetade aktivt för ett tvåspråkigt tänkande
inom OPKO/FSSM, och deltog bla i årskonferensen i
Vichtis över trettondagen. Medarbetarna deltog också
i medarbetardagarna, som ordnas tre gånger per år.
Kontakterna till seniorerna upprätthölls främst genom vårt månatliga böne- och infoblad, FSSMnytt,
förbundets tidning Arkki/FSSMnytt, och tre ekonomikampanjer. Vi ordnade en Sommarträff i juni, där seniorerna fick möjlighet att träffa aktiva studerande och
unga vuxna inom Studentmissionen. I slutet av sommaren började vi ringa runt till seniorerna för att fråga
om tips för det ekonomiska understödet. Resultatet
publicerades i FSSMnytt. Vi deltog som medarrangörer i Kyrkhelgen som ordnades i Karleby för tredje
gången på hösten. Kyrkhelgen drog ca 2000 personer,
och bara på lördagens kvällssamling fanns 1200 personer på plats.
Vi fortsatte samarbetet med det Nordiska Samarbetsorganet (NOSA) och vår takorganisation International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Vi
deltog i NOSA-konferensen i Göteborg 23-26.9.2010.
Av 130 studerande var 30 från Finland, fem av dem
från svenska verksamheten. Ledaren för svenska verksamheten deltog som sekreterare i NOSAs ledarmöte i Göteborg på hösten. I anknytning till IFES deltog
vi i nätverken European Student Forum, Prayer and
Evangelism, och Veritas Forum.
Vi hade yttre mission som tema på våra samlingar
i Vasa och Helsingfors, samt informerade våra studerande om Finska Missionssällskapets preliminärutbildning på svenska.

Alphakursens avslutningsfest i Helsingfors

Resurser för verksamheten

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, bla åt lokalföreningarna, medarbetarna på finska sidan, förbundsstyrelsen och NOSA.
Epostlistorna innehåller ca 620 personer. Informationen på våra hemsidor uppdaterades regelbundet. Vi
informerade också om vår verksamhet via Facebook.
I slutet av året hade vi 134 studentmedlemmar, fördelade på Helsingfors (41), Vasa (30) och Åbo (63). Tack
vare aktiva medlemsvärvningskampanjer fortsatte antalet studentmedlemmar att stiga. Av OPKO/Studentmissionens studentmedlemmar har vi nu ca 30%. 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 60 % (lokalföreningen plus ledande), i Vasa på 8% på årsbasis, och i
Åbo på 15%. Dessutom kunde vi anställa tre studentarbetare i Åbo på heltid för tre och en halv månad på
hösten med hjälp av understöd från Alliansen r.f. I samarbete med finska Studentmissionen i Åbo anställdes
dessutom en svenskspråkig diakonistuderande. Utöver detta ansvarade den ledande studentarbetaren i
Helsingfors för informationen på svenska (20%) och
det internationella arbetet inom OPKO/FSSM (20%).
Av dessa finansierades 25% 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 fyra gånger under året, turvis i Helsingfors,
Vasa och Åbo.
Vi ansökte om och fick en stiftskollekt från Borgå stift.
Vi ansökte också om budgetbidrag från församlingarna och från en del svenska stiftelser, och beviljades ca
1500 e. Vi undervisade om givande i lokalföreningarna
och i FSSMnytt, samt började ringa runt till våra seniorer i en telefonkampanj på hösten. Inkomsterna från
våra privata understödjare ökade med några procent
jämfört med föregående år.
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KOULULAISTYÖ

Yleiskatsaus
Teimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä 7–20-vuotiaiden parissa. Toimintamme pääpaino
oli Raamatun opettamisessa, rukouksessa ja lähetyskasvatuksessa OPKOn toiminta-ajatuksen mukaisesti. Järjestimme nuorteniltoja, raamattupiirejä, leirejä,
kouluvierailuja sekä muita tapahtumia. Käsittelimme
opetuksissa monipuolisesti Raamatun eri aiheita ja
erilaisia elämäntaitoon, nuorten henkilökohtaiseen
kasvuun ja kehitykseen liittyviä teemoja.
Koululaistyö oli mukana järjestämässä nuorten ja varhaisnuorten ohjelmaa OPKOn kesäleirillä Tukevasti
vierellä. Koululaistyö osallistui myös muihin OPKOn
tapahtumiin. Olimme mukana järjestämässä Suomen
kaikille 5–6-luokkalaisille tarkoitettua Raamattuvisaa,
johon osallistui yli 140 koulua ja 5000 koululaista. Raamattuvisan 2009–2010 teemana oli Pyhä jysäys.

Tavoittava työ
Panostimme erityisesti kouluvierailutyön kehittämiseen. Teimme kouluvierailuja seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kempele, Jyväskylä, Vaasa,
Lahti, Hollola, Pori, Kuopio, Tampere ja Kajaani. Kouluvierailutyö koostui oppitunti- ja rukouspiirivierailuista, päivänavauksista ja kerhotoiminnasta kolmella
paikkakunnalla (Helsinki, Jyväskylä ja Tampere). Marraskuussa OPKOn koululaistyö esittäytyi Maata Näkyvissä -festareilla. Välitimme tietoa toiminnastamme
sekä OPKOn yleisillä nettisivuilla että varhaisnuorisotyön omilla Ruttureppu.fi-nettisivuilla. Lisäksi pidimme yhteyttä koululaisten vanhempiin ja työn ystäviin
rukouskirjeiden ja henkilökohtaisten kohtaamisten
kautta.

Varhaisnuoriso- ja lapsityö
OPKOn varhaisnuoriso- ja lapsityötä kutsutaan Ruttureppu-nimellä. Kesällä järjestimme Ruttureppu-työn
päätapahtuman, viisipäiväisen Raamattu- ja lähetys8 | OPKOn vuosikertomus 2010

seikkailuleirin Muurit murtuvat. Leirillä käytiin läpi Joosuan elämänvaiheita ja Israelin kansan saapumista
luvattuun maahan opetusten, seikkailuratojen ja näytelmien kautta. Järjestimme leirin yhteistyössä Suomen Raamattuopiston, Lähetysyhdistys Kylväjän ja
Radiolähetysjärjestö Sanansaattajien kanssa. Leirille
osallistui 42 lasta ja varhaisnuorta sekä 9 nuorta. Sen
lisäksi järjestimme kaksi viikonloppuleiriä: keväällä
teemalla Tunnustan – ihmeellistä! ja syksyllä teemalla
Yhtä juhlaa. Leireille osallistui yhteensä 47 lasta ja varhaisnuorta sekä 10 nuorta.
Julkaisimme yhden valtakunnallisen Ruttureppu-lehden, jonka teemana oli Tunnusta väriä. Lehti sisälsi
koululaistyön kuulumisia, raamattuopetuksia, haastatteluja ja erilaisia tehtäviä. Jaoimme sitä mm. koulu- ja seurakuntavierailuilla. Ylläpidimme ja käytimme
toimintamme välineinä varhaisnuorten Ruttureppu.finettisivustoa sekä Raamatun sisältöä nuorille avaavaa
aikamatka.com-nettisivustoa.

Nuorten toiminta
Järjestimme OPKOn nuorille (14–20-vuotiaat) säännöllistä viikkotoimintaa, kuten nuorteniltoja ja raamattupiirejä Helsingissä, Mikkelissä, Oulussa ja Kuopiossa
yhdessä ystäväjärjestöjen kanssa. Julkaisimme nuorten monimedia Nuottaa yhdessä Kansanlähetyksen
ja SLEYn kanssa. Järjestimme syyskaudella nuortenleirin Tuulta päin, jolle osallistui 25 nuorta. Ohjasimme
toiminnassamme mukana olevia nuoria kantamaan
vastuuta mm. isosina ja vetäjinä leireillä ja raamatturyhmissä sekä toimittajina julkaisuissamme ja nettisivuillamme.
Järjestimme elämysrippikoulun Enä-Sepässä yhdessä
Kalvolan seurakunnan kanssa. Rippileirille osallistui
37 nuorta. Rippikoulussa käytimme opetuksen tukena
erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja rastiratoja sekä
järjestimme retken Nuuksion kansallispuistoon.
Yläreunan kuvat: Toimintaseikkailu varhaisnuorten Ruttureppu-leirillä,
rastirata syksyn nuortenleirillä.

LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLISET YHTEYDET

L

ähetys ja kansainvälisyys kuuluvat OPKOn työn
painopistealueisiin. OPKO on jäsenenä kansainvälisessä kattojärjestössä International Fellowship of
Evangelical Students (IFES), johon kuuluu jo yli 150
maata. Vuonna 2010 harjoitimme lähetyskasvatusta
sekä pidimme kansainvälisiä tapahtumia esillä opiskelijoille ja työntekijöille. Sen lisäksi kehitimme yhteistyötä ja työtämme kansainvälisten opiskelijoiden
parissa. Kansainvälisen seurakunnan (International
Evangelical Church in Finland, IEC) kanssa tehtiin yhteistyösopimus kansainvälisten opiskelijoiden tavoittamiseksi.
Lähetystyö on ollut esillä sekä opiskelijailloissa että
koululaistyön tapahtumissa. Paikallisyhdistyksissä
järjestettiin lähetysaiheisia teemailtoja, luettiin nimikkolähettien kirjeitä, rukoiltiin heidän puolestaan
ja kerättiin kolehteja heidän työlleen. Olimme mukana kehittämässä uudistuvaa opiskelijoiden Minilähetyskurssia sekä järjestimme varhaisnuorille Ruttureppuleirin yhteistyössä Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän,
Suomen Raamattuopiston ja Sanansaattajien kanssa.
Pidimme yllä yhteyksiä Suomen ev.-lut. kirkon lähetysjärjestöihin. Arkin kautta toimitimme tietoa eri puolille Eurooppaa suuntautuneista lyhytkestoisista lähetysaktioista.
Järjestimme ulkomaalaisille opiskelijoille raamattupiirejä tai ohjasimme heitä sellaisiin. Käytimme osoitteessa www.gladtidings-bs.com olevaa raamattupiirimateriaalia. Turun OPKO aloitti syksyllä kuukausittaiset
englanninkieliset opiskelijaillat, joiden suosio kasvoi
tasaisesti. Järjestimme kaikissa paikallisyhdistyksissä
IFESin innoittamana rukousteemaillan World Student
Day of Prayer 5.11.2010. Helsingissä se tapahtui yhdessä International Christian Unionin (ICU) kanssa.

Kiinteimmät kansainväliset yhteydet OPKOlla on pohjoismaisiin sisarjärjestöihin. Olimme järjestämässä
pohjoismaisten opiskelijajärjestöjen Göteborgissa
23.–26.9.2010 pidettyä NOSA-opiskelijakonferenssia.
Teemana oli United – in Christ for Nordic and Global
Student Mission. Pääpuhujana oli IFESin apulaispääsihteeri Femi Adeleye. Konferenssiin osallistui Suomesta
noin 30 opiskelijaa, ja tapahtuma herätti heissä selvää
kiinnostusta kansainvälistä opiskelijatyötä kohtaan.
Konferenssin yhteydessä pidettiin lisäksi koulutusta
opiskelijatyöntekijöille. Pohjoismainen yhteistyöelin
NOSA (Nordiska Samarbetsorganet) piti tapahtumassa myös vuosikokouksen, jossa mukana olivat myös
opiskelijaedustajat.
Osallistuimme aktiivisesti myös muihin kansainvälisiin verkostoihin. Lähetimme maaliskuussa pääsihteerin IFESin maailmanlaajuiseen pääsihteerikokoukseen
Malesiaan, jossa järjestettiin myös mm. pohjoismaisten sisarjärjestöjen kokous ja IFES Euroopan New GenSecs -mentorointikoulutus. Lisäksi pääsihteerimme
osallistui Lausanne-liikkeen maailmanlaajuiseen evankelioimiskongressiin Kapkaupungissa Etelä-Afrikassa
lokakuussa. Lähetimme tiedottajamme IFES Euroopan verkostotapaamiseen Saksan Marburgiin toukokuussa. Osallistuimme Euroopan laajuisen Missionnet-lähetyskonferenssin suunnitteluun. Konferenssiin
Saksaan odotetaan 5 000 nuorta ympäri Eurooppaa
uutena vuotena 2011–2012. IFESin kautta saimme yhteyden apologiatyötä tekevään Veritas Forum -järjestöön. Veritas Forum USA:n johtaja Daniel Cho vieraili työntekijäkokouksessamme ja kertoi organisaation
työstä. Aloimme myös selvittää yhteistyömahdollisuuksia Veritas Forumin kanssa.
Kuvat: Pohjoismaisen opiskelijakonferenssin osallistujia
Göteborgissa, kansainvälinen rukousilta Helsingissä.
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TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

T

oimintavuoden aikana OPKOn pääasiallisia tiedotuskanavia olivat jäsen- ja tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn uutiskirje FSSMnytt, verkkosivustot
opko.fi ja studentmissionen.fi, Facebook 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. Myös Jeesuksen historiallisuutta käsitellyt yliopistokiertue sai huomiota sekä
kristillisessä että sekulaarimediassa.
OPKOn muita verkkosivustoja olivat varhaisnuorten
ruttureppu.fi, leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän opko.fi/
enaseppa sekä teemasivustot opko.fi/vip, raamattuvisa.fi ja koulujen uskonnonopetuksen tueksi suunnattu
raamattusivusto aikamatka.com.
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-lehti ilmestyi kerran. Nuotta- ja
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VIP-lehtiä julkaistiin yhteistyössä Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen ja Kansanlähetyksen kanssa.
Nuorille suunnattu Nuotta ilmestyi vuoden aikana 11
kertaa. Opiskelijoita kutsuva ja tavoittava VIP-lehti ilmestyi kerran, ja sitä jaettiin syyslukukauden aikana
noin 20 kaupungissa.
Nuotta-lehden verkkosivusto Nuotta.com uudistui ja
laajentui Suomen suurimmaksi kristilliseksi nuorten
uutisblogiksi. Uuden sivuston sisällöntuotannon kautta avautui myös uusi kanava tehdä OPKOn toimintaa laajemmin tunnetuksi. Sivustolle avattiin syksyllä
Nuotta-taajuus-nettiradio, joka on Suomen ensimmäinen ympärivuorokautinen gospelmusiikkia soittava
radiokanava. Kanava on erikoistunut tuomaan esille
uusia lupaavia kotimaisia bändejä.
Tilattavien lehtien keskilevikit ja ilmestymiskerrat:
2008 2009 2010 ilm.k.
Arkki
3894 3886 3907 4
Nuotta
3200 3500 11*
Perusta
1176 1150 1124 6
Ruttureppu
387
241
149
1
Jaettavien lehtien painokset ja ilmestymiskerrat:
2008 2009 2010 ilm.k.
VIP
25 000 31 000 30 000 1
* Nuotta-lehdestä ilmestyi neljä erikoispainosnumeroa, joita jaettiin myös ilmaiseksi.

YSTÄVÄTYÖ, MUU YHTEINEN TOIMINTA JA YHTEYDET SIDOSRYHMIIN

A

iemmin toiminnassa mukana olleet nuoret ja
opiskelijat, ns. seniorit ovat yksi OPKOn merkittävimmistä sidosryhmistä. Yhteyttä heihin pidettiin erityisesti tiedotuslehti Arkin, internetin ja työntekijöiden ja vastuunkantajien kirjoittamien ystäväkirjeiden
ja -lehtien avulla. Yhteyden vahvistamiseksi työn ystävien sekä nykyisten opiskelijoiden ja koululaisten kesken järjestettiin ystävätapaaminen Kauniaisissa kesäkuussa, Enä-Sepässä Raamattu rakkaaksi – Raamatun
punainen lanka -leiri marraskuussa, jouluateria sekä
keväällä ja syksyllä Ora et labora -leiri eli rukouksen ja
talkootyön tapahtuma. Heinäkuussa Valkealassa pidetyllä kesäleirillä pohdittiin hengellistä vanhemmuutta
ja mentorointia teemalla Tukevasti vierellä.

Useimmilla toimintapaikkakunnilla järjestettiin alueellisia ystävätapaamisia, joissa raamattuopetuksen
ja viihteellisen ohjelman 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. Järjestimme SRO:n ja Suomen
teologisen instituutin kanssa tammikuussa Kauniaisissa Perusta-lehden teologiset opintopäivät sekä toukokuussa Aiotko teologiseen -pääsykoekurssin.
Toimimme osana kirkkomme luterilaista, herätyskristillistä rintamaa. Teimme yhteistyötä kotimaassa etenkin paikallisseurakuntien, Suomen Teologisen Instituutin (STI) ja sen jäsenjärjestöjen ja Suomen Evankelisen
Allianssin (SEA) kanssa.

Kuvat: Ulkoleikkejä ja yhteislaulua kesäleirillä, piparkakkumyyjäiset jouluaterialla, talkootyötä syksyn Ora et laborassa.
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LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ
kokouksia ja saunailtoja. OPKOn työn ystäviä kokoontui Enä-Seppään talkoisiin ja jouluillalliselle.
Seitsemäs kokonainen toimintavuosi oli edelleen tappiollinen. Majoitusvuorokausien määrä pieneni edellisestä vuodesta 3872 (-20 %) majoitusvuorokauteen.
Päiväkäyntejä kertyi 702 (-20 %) kappaletta.

L

eiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä palveli OPKOn tarkoitusta evankeliumin julistuksen ja yhteisöllisyyden paikkana. OPKOn omien opiskelija- ja koululaisleirien rinnalla myös eri seurakunnat ja muut kristilliset
yhteisöt pitivät leirejään. Kaikista asiakkaista yli 70 %
oli lapsia, koululaisia ja opiskelijoita kristillisessä nuorisotoiminnassa. Kesällä pidettiin useita rippikoululeirejä. OPKOn omaa toimintaa oli neljäsosa kaikista majoitusvuorokausista. Tämän mahdollistamiseksi
palvelimme muitakin muiden yleishyödyllisten toimijoiden, yksityishenkilöiden ja yritysasiakkaiden ryhmiä. Enä-Sepässä pidettiin myös useita perhejuhlia,

Enä-Sepässä palvelivat leirikeskusjohtaja, keittäjä sekä
huoltomies/keittäjä. Kiireapuna työskenteli lisäksi
keittiö-, huolto- ja siivousapuna muutamia henkilöitä
pääasiassa kesäaikana. Talkootyönä tehtiin edellisten
vuosien malliin polttopuita, pienrakennustöitä, lehtien haravointia ja kukkien istutuksia sekä suursiivousta.
Kirjallisesti ja suullisesti saatu asiakaspalaute on ollut
pääasiassa hyvin myönteistä. Erityistä kiitosta saivat
rauhallinen ympäristö, vanhat rakennukset, herkullinen ruoka, ystävällinen palvelu ja rantasaunan löylyt.
Palautelomakkeiden kommenteista saimme runsaasti
hyviä ajatuksia tilojen ja toiminnan kehittämiseen.
Kuluneen vuoden aikana on selvitelty Enä-Sepän alueen asemakaavoitukseen liittyviä asioita, sekä kartoitettu mahdollisuuksia korjaus-, laajennus- ja uudisrakentamiseen.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

O

PKOn 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, valmistelevia ja keskustelevia toimikuntia ja tiimejä.
Työntekijöiden ja toimielinten työpanoksen käyttämisessä pyrimme selkeään johtamiseen, jossa etsimme
yhdessä tapoja toteuttaa järjestön ydintehtäviä sekä
rajata toimintaa toiminta-ajatuksen kannalta reunaalueilla. 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. Työntekijöitä
koulutettiin mm. yhteisöllisyyden kehittämisestä. Toimintaa ja toimintasuunnitelman toteutumista arvioimme erityisesti työntekijäpäivillä sekä hallinnollisten työryhmien kokouksissa. Lisäsimme toiminnan
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kuukausittaista raportointia ja seurantaa. Erityisesti
käytimme strategisten valintojen, toiminnan ja toimenkuvien valmisteluun ja arviointiin toiminta-ajatusta ja johtotähteä, jotka kiteyttävät toiminnan keskeiset painopisteet ja kohderyhmät.

TALOUS
Tulot
Taloutemme ja talouspäätöstemme ydin olivat yksityishenkilöiden lahjoitukset, joita oli hieman yli puolet kaikista tuloista. Lahjoitustuotot vuonna 2010 olivat 462 000 euroa (-3 %). Jokaisella työntekijällä tai
työalalla oli oma kannatusrenkaansa, jolle työntekijät
ja opiskelijat kirjoittavat sähköpostitse ja postitse lähetettäviä kirjeitä työn ajankohtaisista asioista. Jokaisen kannatusrenkaan lahjoitusten määrää ja kehitystä seurasimme erikseen. Avustuksista merkittävimmät
olivat opetusministeriön nuorisojärjestöille myönnettävä avustus 92 000 € (+10 %) sekä tilikautena myönnetty osuus edellisenä vuonna Suomen ev.lut. kirkon
opiskelijatyölle keräämästä kolehdista 38 000 € (-11
%). Seurakuntien muut kolehti- ja avustustuotot kasvoivat ilahduttavasti 51 % 29 000 euroon. Allianssi ry:n
hallinnoiman Työtä nuorille -hankkeen avulla saimme
kohdennettua työllistämistukea 20 000 €. Tapahtumien osallistumismaksuista saimme tuloja 38 000 € (-8
%). Leirikeskuksen tuotot oma käyttö mukaan lukien
olivat 203 000 € (-15 %). Tilikauden tulot olivat yhteensä 900 000 € (-6 %).

Kulut
Tilikauden kulut olivat yhteensä 947 000 € (+2 %). Kulueristä suurin oli henkilöstökulut, 666 000 € (+7 %).

Tilinpäätöksen 2010 kulujen jakautuminen,
kun henkilöstökulut on jaettu toiminnoittain

Viestintä- ja lehtikulut ilman henkilöstökuluja olivat
56 000 € (-0 %), toimitilat ja työvälineet 47 000 € (-9
%) sekä kotimaan tapahtumien ja tilaisuuksien muut
kuin henkilöstökulut olivat 56 000 € (-5 %). Merkittävä
osa toimintamenoista on toimintansa kuluista vastaavien itsenäisten paikallisyhdistysten omissa tilinpäätöksissä. Kansainvälisen työn matkakustannuksista
osan kustansi Suomen Evankelinen Allianssi. Leirikeskuksen kulut henkilöstökulut mukaan lukien olivat yhteensä 251 000 € (-9 %).

Tulos
Tilikauden tulos oli alijäämäinen -47 000 euroa. Rahoitusasemaa heikensi lisäksi aikaisempien vuosien vajeista ja toiminnan luonteesta johtuvat heikot kassavarat. Vieraan pääoman kokonaismäärä hieman nousi,
vaikka pankkilainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti. Taloustilanteen parantamiseksi kehitimme
yhteydenpitoa työn tukijoihin sekä kehittämällä seurakuntayhteistyötä ja hakemalla uusia kumppanuussuhteita. Leirikeskuksen tulos heikkeni majoitusvuorokausien heikon kehityksen vuoksi. Leirikeskuksen
alijäämän osuus tuloksesta oli -46 000 euroa, kun sille
kohdistetaan sen osuus poistoista (29 000 €), keskustoimiston henkilöstökuluista (11 000 €) sekä lahjoituksista (2 000 €).

Tilinpäätöksen 2010 tulojen jakautuminen
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TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2010
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
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2010

2009

37 533,93

40 927,77

-56 010,12
-247 318,29
-265 794,48

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

6 093,65

5 867,16

-39 743,97
-1 156,88
-34 807,20

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

167 089,20
35 428,00
0,00
878,97
203 396,17

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

-58 087,23
-143 060,80
-18 694,64
-29 214,66
-1 817,54
-250 874,87
-47 478,70

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

4 950,59
1 579,04
170,00
-153,38
6 546,25

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

-19 751,29
-897,28
-225,17
-31 057,02
-51 930,76
-45 384,51

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

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2010
2010

2009

21 441,63

900,90

-168 861,50
-19 625,73
-13 464,56
-2 497,00
-4 311,62
-21 501,82
-12 024,83
-242 287,06
-220 845,43

-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

-614 310,32

-584 025,46

396 621,91
1 841,00
47 750,00
15 361,20
0,00
27 840,42
169,00
489 583,53

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

-36 046,29
-11 417,48
-47 463,77

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

442 119,76

452 684,92

-172 190,56

-131 340,54

3 751,18
-10 115,69
-6 364,51

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

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

-178 555,07

-146 911,75

YLEISAVUSTUKSET
Valtion avustus
Kirkkohallituksen kolehti
Seurakuntien avustukset
Muut yleisavustukset

92 000,00
38 000,00
1 560,00
0,00

84 000,00
42 558,62
4 043,06
0,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

131 560,00

130 601,68

TILIKAUDEN TULOS

-46 995,07

-16 310,07

Muu varsinainen toiminta
Tuotot
Kulut
Palkat ja muut henkilöstökulut
Toimistokulut
Huoneistokulut
Jäsenmaksut
Tiedotuskulut
Muut yleiskulut
Poistot
Kulut yhteensä
Muu varsinainen toiminta yhteensä
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ
VARAINHANKINTA
Tuotot
Lahjoitukset
Lahjoitukset Enä-Sepälle
Taloustempaukset
Tukimaksut
Testamentit
Kolehdit
Muut varainhankinnan tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
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TASE 31.12.2010
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

2010

2009

0,00

358,36

182 000,00
339 291,96
12 873,24
91 856,80

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

187 795,95
813 817,95

187 795,95
854 022,44

1 061,58

1 286,75

7 962,89
21 990,48
1 986,98

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

1 486,56
313,43
34 801,92

1 048,75
54,86
21 460,09

848 619,87

875 482,53

434 698,47
-46 995,07
387 703,40

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

182 338,24

209 562,69

1 100,00
43 991,40
62 527,21
22 599,01
123 487,21
24 873,40
460 916,47

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

848 619,87

875 482,53

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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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2010
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Lahjoitukset tuloutetaan kassaperiaatteella ja avustukset tuloutetaan sillä tilikaudella jolla sen myöntöpäätös on
tehty. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on tehty tilinpäätöksessä vuosittaiset poistot. Poistot tehdään pääasiassa tasapoistoin ja tilinpäätöksessä on käytetty seuraavia poistoaikoja:
tietokoneet ja -ohjelmat n. 3 vuotta / 33,33 %:n tasapoisto
rakennukset n. 25 vuotta / 4,0 %:n tasapoisto
sähköremontti n. 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto
saunan vesikattoremontti n. 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto
majoitusrakennuksen remontti n. 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 n. 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto
osakehuoneiston sähköremontti n. 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto
osakehuoneiston saneeraus n. 20 vuotta / 5 %:n tasapoisto
2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja pitkäaikaisten sijoitusten muutokset tilivuoden aikana
ovat olleet seuraavat:
1.1.2010
Lisäys
Vähennys
Poisto
31.12.2010
Tietokoneohjelmat
358,36
0,00
0,00
358,36
0,00
Maa-alueet
182 000,00
0,00
0,00
0,00
182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat 363 327,86
0,00
0,00
24 035,90
339 291,96
Koneet ja kalusto
19 597,73
1 035,00
0,00
7 759,49
12 873,24
Muut aineelliset hyödykkeet 36 550,53
0,00
0,00
4 095,13
32 455,40
Osakehuoneiston parannus 64 392,01
0,00
0,00
4 990,61
59 401,40
Huoneisto-osakkeet
187 775,77
0,00
0,00
0,00
187 775,77
Muut arvopaperit
20,18
0,00
0,00
0,00
20,18
854 022,45
1 035,00
0,00
41 239,49
813 817,96
3. Henkilöstökulut ja luontaisedut
Palkat
Luontaisedut
Eläkevakuutusmaksut
Muut henkilösivukulut

yhteensä
muutos

4. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Korot
muut

2010
524 702,52
0,00
92 090,48
19 096,13
635 889,13
29 516,66

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

2010
7 709,58
2 406,11
10 115,69

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. Rahat ja
pankkisaamiset 31.12.2010 ovat 1.799,99 euroa ja lisäksi käytettävissä on limiitti 16.818,79 euroa.
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TYÖNTEKIJÄT
Johtavat työntekijät
Jussi Miettinen, TM, pastori, yhteisöpedagogi (ylempi AMK), pääsihteeri, -66, -08
Risto Hyttinen, automaatioteknikko, leirikeskusjohtaja, -64, -05

Alexandra Johansson, teol.stud., studentarbetare i Åbo 15.9.-31.12., -89, -10
Topi Knihtilä, YTM, Jyväskylän ja Lahden
opiskelija- ja koululaistyöntekijä, -76, -09
Olli Lehmonen, tiedot edellä

Olli Lehmonen, MuM, teol. yo, johtava
koululais- ja nuorisotyöntekijä, -79, -09

Heikki Lehtimäki, TM, pastori, Porin ja
Tampereen opiskelijatyöntekijä, -70, -02

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

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

Sari Nuutinen, medianomi (AMK), tiedottaja, -85, -09

Katariina Leskelä, TM, Helsingin opiskelijatyöntekijä 1.8.-30.11., -78, -03

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

Lilian Linden, tiedot edellä

Opiskelija- ja koululaistyö

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

Natalie Alves, fil. stud., studentarbetare i
Åbo 1.1-11.5, -87, -09
Ingrid Björkskog, teol.stud., studentarbetare i Åbo 15.9.-31.12., -86, -10
Victoria Grönlund, psyk.mag., studentarbetare i Vasa fr.o.m.17.8., -78, -08
Soili Haverinen, TM, opiskelijatyöntekijä,
-76, -00
Eveliina Huuskonen, sosionomi (AMK),
kasv. yo, koululaistyöntekijä, perhevapaalla,
-77, -01

1.1.-30.6. ja 1.8. alkaen, -76 -10
Niklas Wallis, teol. stud., studentarbetare i
Åbo, -88, -09
Elin Weckman, sosionomi/diakoniopisk.,
Turun opiskelijatyöntekijä / studentarbetare i Åbo 19.10.-31.12., -88, -10
Jani-Matti Ylilehto, teol. yo, Helsingin
opiskelijatyöntekijä 4.1.-30.6., -85, -10

Toimiston tehtävissä
Juha Aho, yo. merkonomi, toimistosihteeri,
-67, -91
Henrika Hyttinen, teol. yo, siivooja, -87, -08
Sari Nuutinen, tiedot edellä
Tiina Oinonen, tiedot edellä

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

Tuija Sainio, tradenomi, kirjanpitäjä-palkanlaskija, -74, -07

Pekka Ryhänen, FM, teol. yo, Kuopion ja
Pieksämäen opiskelijatyöntekijä, internettyöntekijä, -79, -07

Leiri- ja kurssikeskus
Enä-Seppä

Vilho Teivainen, teol. yo, Joensuun ja Savonlinnan opiskelijatyöntekijä, -80, -05
Mervi Tiilikainen, sosionomi (AMK), koululaistyöntekijä 3.9. -3.12., -81, -10
Jussi Valkonen, LitM, koululaistyöntekijä

Risto Hyttinen, tiedot edellä
Heta Ikäheimo, keittäjä, -54, -04
Eino Olsson, suntio, kiinteistönhoitaja, hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto, keittäjä-huoltomies, -76, -08

Työntekijäkokous leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä 18.8.2010.
Takana: Heta Ikäheimo, Risto Hyttinen, Katariina Leskelä, Pekka Ryhänen, Jussi Valkonen, Juha Aho, Jussi Miettinen, Mikko Paavola, Tiina Oinonen, Olli Lehmonen, Lilian Lindén, Topi Knihtilä, Sari Nuutinen, Victoria Grönlund. Eturivi: Tuija Sainio, Soili Haverinen, Heikki Lehtimäki, Antti Leinonen, Vilho Teivainen.
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HALLINTO 31.12.2010 JA TILASTOJA

Sääntömääräinen
liittokokous

Työntekijäkokoukset

Liittohallitus

Hallituksen
työvaliokunta

Liittokokous pidettiin 27.3.
Turussa.

Liittohallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa. Suluissa
oleva paikkakunta on henkilön jäsenyhdistys.
puheenjohtaja
Kimmo Karhi
(seniori, Helsinki)

Liittohallituksen puheenjohtaja Kimmo Karhi.

OPKOn jäsenmäärä 31.12.2010
Jäsenmäärä yhteensä
Jäsenmäärä ikäryhmittäin:
alle 15-vuotiaita juniorijäseniä
15–29-vuotiaita varsinaisia jäseniä
yli 29-vuotiaita kannattajajäseniä

2 948
121
841
1 986

Opiskelijatyö
Viikottaisiin opiskelijoiden opetusiltoihin kokoontui
keskimäärin 198 henkeä koko maassa.
Erilaisia työ- ja suunnitteluryhmiä oli 238, joissa
tehtiin vapaaehtoistyötä 4 385 tuntia.
Hallinnollisia työryhmiä oli 61. Ryhmät pitivät 165
kokousta. Kokouksiin osallistumisia oli 880.
Opintopiirejä oli 51. Opintopiirit kokoontuivat 645
kertaa. Opintopiirien osallistumisia oli 3863.
Opetus- ja koulutustilaisuuksia oli 49 ja näissä
osallistumisia 5871.
Opiskelijatyössä vapaaehtoistyötä tehtiin vuoden
aikana 17 155 tuntia.

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

kpl / osallistujia
64 / 1822
3 / 89
56 / 14
1 / 37

Koululaistyössä vapaaehtoistyötä tehtiin 1 868
tuntia.
Koko OPKOssa vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä
21 053 tuntia, josta Enä-Sepässä järjestettyjen talkoiden osuus oli 320 tuntia.

1. varapuheenjohtaja
Stig-Olof Fernström
(seniori, Helsingfors)
2. varapuheenjohtaja
Marianna Ylilehto
(opiskelija, Helsinki)

Pekka Jokiranta
(seniori, Helsinki)
Joonas Keskiaho
(opiskelija, Savonlinna)
Kimmo Koivunen
(opiskelija, Turku; seniori, Pori)
Jouko Martikainen
(seniori, Joensuu)
Rauno Perälä
(seniori, Helsinki ja Kuopio)
Ilkka Rytilahti
(seniori, Helsinki)
Jani Sakki
(opiskelija, Tampere)
varajäsenet
Iina-Kaisa Rasmus
(opiskelija, Turku; seniori,
Helsinki)

Seppo Tervo, KHT
Tapio Leinonen, DI

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

Sarbus sammanträdde
4 gånger.

Marit Hedström
(opiskelija, Åbo)

Tilintarkastajat

Työvaliokunta kokoontui
10 kertaa.

Svenska
arbetsutskottet
(sarbus)

muut jäsenet
Riitta Hakulinen
(seniori, Pieksämäki)

Martti Haverinen
(seniori, Helsinki)

Työntekijäkokouksia pidettiin
vuoden aikana kolme.

Lilian Lindén, ordf.
Malena Ahlskog
Niklas Björk-Laurén
Ingrid Björkskog
Lars Burman
Stig-Olof Fernström
Alexandra Johansson
Jennie Hummelstedt
Irene Lindvall
Annika Östergård
Henrik Östman
Rätt att delta:
Victoria Grönlund
Kimmo Karhi
Jussi Miettinen
Tiina Oinonen
Niklas Wallis

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

LÄROGRUNDEN

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:

Den Heliga Skrift är det högsta rättesnöret för vår
tro, vårt liv och vår lära och i enlighet med den bör
varje lära granskas och bedömas. Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelseskrifter är även
normerande för oss. Särskilt betonar vi följande:

1. Koko Raamattu on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt ja

1. Hela Bibeln har uppstått genom den Helige Andes inspira-

2. Kolmiyhteinen Jumala on Sanallaan luonut maailmankaik-

2. Den treenige Guden har genom sitt ord skapat världsalltet. I

3. Rakkaudessaan Jumala lähetti ainoan Poikansa, joka syntyi

3. I sin kärlek sände Gud sin ende Son, född av jungfrun Maria

4. Kun ihminen ottaa uskossa vastaan Kristuksen omakohtai-

4. Då människan i tro mottar Kristus som sin personliga Fräl-

5. Kaste ja ehtoollinen, joissa armo tarjotaan, ovat Jumalan

5. Dopet och nattvarden, i vilka nåden erbjuds, är Guds gär-

6. Jumalan seurakunta on kaikkien Pyhästä Hengestä synty-

6. Guds församling är ett samfund av alla troende, som är föd-

7. Seurakunta odottaa Kristuksen toista tulemista. Viimeisellä

7. Församlingen väntar på Kristi andra ankomst. Vid den ytters-

on Jumalan sanana ehdoton totuus.

keuden. 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.
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.
sena 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.
teko ja lahja uskon herättämiseksi ja vahvistamiseksi. Ilman
uskoa sakramentteihin yhdistettyyn Jumalan sanaan sen lupaukset jäävät toteutumatta.
neiden 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.
tuomiolla uskovat saavat omistaa heille varatun iankaikkisen
ilon ja epäuskoiset tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen.

tion och är som Guds ord absolut sanning.

syndafallet, som är en historisk verklighet, trotsade människan, lockad av satan, Guds heliga vilja, förlorade gemenskapen med honom och kom under hans vrede. Efter syndafallet föds människorna helt fördärvade av synden och de är i
sitt naturliga tillstånd satans trälar. Människan kan inte och
vill inte älska Gud och sin nästa och hon vill inte heller låta
sig frälsas från detta tillstånd.
till sann människa. Syndfri försonade Kristus genom sin korsdöd världen med Gud och bar synden, skulden och straffet samt beredde åt oss syndare förlossning från syndens,
dödens och djävulens våld. Uppväckt av Gud stod Kristus
kroppsligen upp från de döda och uppfor till himmelen.

sare, tillräknar Gud henne inte hennes synder, utan förlåter
dem för Kristi skull och ikläder henne Kristi renhet och helighet. Gud rättfärdiggör människan av nåd allena genom
tro. Då människan är pånyttfödd och är i nådens tillstånd,
förblir hon dock en syndare och behöver förnyad förlåtelse i
Jesu blod och en allt fullständigare överlåtelse åt den helige
Ande som bor i henne.

ning och gåva för att väcka och stärka tron. Utan tro på det
Guds ord som är förenat med sakramenten, blir dess löften
inte uppfyllda.
da av den Helige Ande, ett samfund där evangelium rent
förkunnas och sakramenten förvaltas i överensstämmelse
med evangeliet. De som hör Kristus till, är ett i den Helige
Ande, som gör dem till Kristi vittnen och nästans tjänare för
att uppbygga församlingen.
ta domen skall de troende få äga den eviga glädjen som är
tillredd åt dem och de otrogna blir dömda till en evig fördömelse.

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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