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Kontaktinformation för den lokala verksamheten
HELSINGFORS 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, 044 776 6415
petteri.tuohino@opko.fi
JOENSUUN OPKO
c/o OPKO
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
tyontekija.joensuu@opko.fi
JYVÄSKYLÄN OPKO
Vapaudenkatu 24 B, 40100 JYVÄSKYLÄ
040 412 8103
topi.knihtila@opko.fi
KAJAANIN OPKO
c/o Oulun OPKO
Torikatu 9 A 32, 90100 OULU
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi

040 412 8103
topi.knihtila@opko.fi

050 564 5889
mikko.paavola@opko.fi

OULUN OPKO
Torikatu 9 A 32, 90100 OULU
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi

VASA STUDENTMISSION
c/o Victoria Grönlund
Böljanvägen 9, 65410 SUNDOM
050 565 8052
victoria.gronlund@studentmissionen.fi

PIEKSÄMÄEN OPKO
c/o Pieksämäen Kaupunkiseurakunta
Kirkkoherranvirasto
PL 44, 76101 PIEKSÄMÄKI
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi

ÅBO STUDENTMISSION
c/o Linus Stråhlman
Tavastgatan 4 B 35, 20500 ÅBO
0400 485 263
linus.strahlman@studentmissionen.fi

PORIN OPKO
c/o Mikko Paavola
Suurpäänkatu 6 A 20, 20610 TURKU
050 564 5889
mikko.paavola@opko.fi
SAVONLINNAN OPKO
c/o Tero Mikkonen
Kirkkokatu 2 A 2, 57100 SAVONLINNA
0400 180 608
tero.mikkonen@opko.fi

KUOPION OPKO
Sairaalakatu 11, 70110 KUOPIO
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi

TAMPEREEN OPKO
c/o OPKO
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
tyontekija.tampere@opko.fi

LAHDEN OPKO
c/o Topi Knihtilä
Ala-Tonttilankatu 18 C 12, 15170 LAHTI

TURUN OPKO
c/o Mikko Paavola
Suurpäänkatu 6 A 20, 20610 TURKU
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NUORTEN TOIMINTA:
HELSINGIN OPKON NUORET
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
olli.lehmonen@opko.fi
KUOPION OPKON NUORET
Sairaalakatu 11, 70110 KUOPIO
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi
MIKKELIN OPKON NUORET
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
jussi.valkonen@opko.fi
OULUN OPKON NUORET
Torikatu 9 A 32, 90100 OULU
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi

TOIMINTA-AJATUS | VISION
OPKOn toiminta-ajatus:
Tehdä Kristus tunnetuksi
opiskelijoiden ja koululaisten maailmassa
ja kutsua nuoria kokonaisvaltaisesti
seuraamaan Häntä kaikkeen maailmaan
Studentmissionens vision:
Att göra Kristus känd
bland studerande och skolungdomar
och att kalla de unga att helhjärtat
följa Honom ut i hela världen
Our vision:
To make Christ known
in the world of students
and invite the young people
to holistically follow Him
into all the world.

Painopistealueet | Prioriterade områden | Priorities

Kutsuva
toiminta
Utåtriktat arbete
Outward focused
work

Koululaiset
Skolungdomar
Schoolchildren

Yhteys
Gemenskap
Fellowship

O

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)

F
Opiskelijat
Studerande
Students

Koulutus
Utbildning
Training

Kristus,
Raamattu & rukous

Enä-Seppä
Kristus, Bibeln & bön Leiri- ja kurssikeskus
Christ,
Bible & prayer
Työn ystävät &
kumppanit
Vänner & samarbetspartners
Supporters &
partners

Läger- & kurscentret
Camp centre

Lähetys & IFES
Mission & IFES

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)
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YLEISKATSAUS
Uusin vaattein vuoteen 2011

V

uosi 2011 alkoi Opiskelija- ja Koululaislähetyksen
toiminnassa vauhdikkaasti. Tammikuun alussa Espoonlahden kirkossa pidetyssä ystäväpyhässä julkaisimme liikkeemme uuden logon. Uuden logon paljastamista olivat todistamassa muun muassa entinen
OPKO-aktiivi ja nykyinen sisäasiainministeri Päivi Räsänen, Suomen Raamattuopiston toiminnanjohtaja
Timo Junkkaala, OPKOn perustajajäsen, rovasti Pekka
Jokiranta, kirkkoherra Jouni Turtiainen ja muusikko
Juha Tapio. Ystäväpyhään osallistui yli 500 opiskelijaa
ja työmme ystävää. Järjestimme myös monia muita ystävätapahtumia eri puolilla Suomea.
Logossa pallon ympäri ulottuvista kaarista muodostuu OPKOn ydintä kuvaava risti, joka viittaa myös
Suomen lippuun ja järjestön työkenttään kotimaassa.
Maapallo puolestaan ilmentää järjestön kansainvälistä olemusta. Uuden logon käyttöönoton lisäksi OPKO
uudisti nettisivunsa ja jäsenlehtensä Arkin formaatin.
Vuonna 2011 järjestöllä oli yli 3000 jäsentä.

Nimeltä kutsuttuja opiskelijoita ja koululaisia
OPKOn vuositeemana oli Nimeltä kutsuttu. Sen kautta
painotimme jokaisen kristityn ainutlaatuista kutsumusta, tehtävää ja lahjoja. Rohkaisimme toiminnassamme
mukana olevia koululaisia ja opiskelijoita toteuttamaan
itselleen kaikkein luontevimmalla tavalla järjestömme
toiminta-ajatusta ”tehdä Kristus tunnetuksi”.
Yksi vuoden 2011 rohkaisevimpia asioita oli koululaistyön merkittävä vahvistuminen. Tämä näkyy tilastoissa
kasvavina osallistujamäärinä leireillä, nuortenilloissa
ja Ruttureppu Action -päivissä. Koululaistyö myös verkostoitui vahvasti paikallisseurakuntien ja etenkin ystäväjärjestöjemme kanssa. Työn tukemiseksi aloitettiin
uudenlainen avustavan työntekijän toimintamalli. Toimintamme kasvoi erityisesti Vaasassa, jossa mm. Alfakurssit vetivät runsaasti opiskelijoita liikkeemme ruotsinkielisen paikallisyhdistyksen toimintaan.

Yliopistotapahtumia ja kansainvälisyyttä
Säännöllistä opiskelijatoimintaa järjestettiin vuonna
2011 kolmellatoista paikkakunnalla. Panostimme tänä
vuonna määrätietoisesti ulospäin suuntautuvaan toimintaan sekä kansainvälisten yhteyksien ylläpitoon.
Näkyvämpiä uusia avauksia oli englantilaisen Damaris-säätiön johtajan, elokuva-asiantuntija Nick Pollardin kanssa järjestetty kiertue Sex, God and Videotape, johon sisältyi yliopistoluentoja, jatkotilaisuudet ja
Tuomiokirkon kryptassa Radio Dein kanssa järjestetty
mediaseminaari. Uusi avaus oli myös Itä-Suomen yliopistossa Kuopiossa järjestetty Mitä haluaisin kysyä Jumalalta -tempaus.
Vuonna 2011 lähetimme viime vuosia enemmän
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opiskelijoita, koululaisia ja työntekijöitämme erilaisiin
IFESin (International Fellowship of Evangelical Students) järjestämiin konferensseihin Euroopassa. Lähetimme opiskelijoita myös pohjoismaisten opiskelijajärjestöjen kokoontumiseen (NOSA) Tukholmaan ja
eurooppalaiseen lähetyskonferenssiin Mission-Netiin,
joka pidettiin Erfurtissa Saksassa.

Koulutusta ja medianäkyvyyttä
Järjestömme oli näkyvästi mukana järjestämässä Sytytä tämä sukupolvi -kongressia lokakuussa Agricolan kirkossa. Kolmipäiväisessä tapahtumassa tarjottiin
käytännön työkaluja tämän ajan – usein monin tavoin
syrjäytyneiden – nuorten etsimiseen ja kutsumiseen
seurakuntayhteyteen.
Kaikkein näkyvimmin järjestömme sai huomiota
Nuotta-nuortenmedian Älä alistu -kampanjan kautta. Kampanjaa puitiin mediassa laajasti. Nuotan nettisivuilla vieraili kampanjan aikana lähes 300 000 ihmistä. Nuorten ideoiman ja toteuttaman kampanjan
mainingeissa kirkosta erosi joitain tuhansia ihmisiä. Tilanne kärjistyi niin, että Älä alistu -kampanjan tukijajärjestöjen johtotehtävissä työskentelevistä papeista kanneltiin tuomiokapituleihin. Lisäksi Nuotasta kanneltiin
julkisen sanan neuvostoon. Kumpikin kanne hylättiin
aiheettomana. Julkisen sanan neuvosto katsoi, että
Nuotta ei ole rikkonut hyvää journalistista tapaa. Tuomiokapitulit puolestaan totesivat, että papit toimivat
kirkon linjausten mukaisesti. Kampanja teki näkyväksi, kuinka herkkiä seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ovat, ja osoitti kirkossa ja yhteiskunnassa käytävän
seksuaalieettisen keskustelun vaativuuden.

Veritas Forum Finland käynnistyi
Vuoden 2011 aikana yleiseen kielenkäyttöön nousi
vihapuhe-käsite, joka liittyi erilaisten vähemmistöjen
asemaan Suomessa. Vahvasti myös sosiaalisessa mediassa käyty keskustelu synnytti vastakkaisasettelua
yhteiskunnassa ja kirkossa eri tavoin ajattelevien kanssa. Samalla tuli ilmeiseksi, että monissa kysymyksissä
on demokratian perustein toimivassa yhteiskunnassa mahdotonta löytää harmoniaa eksklusiivisten näkemysten välillä. Siksi vuonna 2011 nousi entistä tärkeämmäksi kunnioituksen siltojen rakentaminen eri
leirien välille. Syksyllä OPKOn Suomessa käynnistämän
Veritas Forum -toiminnan (veritas, lat. totuus) tarkoituksena onkin edistää vuoropuhelua yliopistomaailmassa
eri tavoin ajattelevien kanssa moraaliin, yhteiskuntaan
ja uskontoon liittyvistä teemoista. Veritas Forum -toiminta linkittyy kansainvälisesti mm. Yhdysvaltoihin,
Iso-Britanniaan, Hollantiin ja Ranskaan.
Jussi Miettinen, pääsihteeri

ALLMÄN ÖVERSIKT
Nytt utseende år 2011

F

inlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission inledde år 2011 med en rivstart. I början av januari presenterades rörelsens nya logo på vänhelgen
i Esbovikens kyrka. Närvarande då var bl.a. inrikesminister Päivi Räsänen, verksamhetsledare för Finska Bibelinstitutet, Timo Junkkaala, och en av de grundande medlemmarna för Studentmissionen, prosten och
förra verksamhetsledaren för Folkmissionen, Pekka Jokiranta, samt Esbovikens kyrkoherde Jouni Turtiainen
och musiker Juha Tapio. På vänhelgen deltog över 500
studerande och vänner till vårt arbete. Andra vänträffar ordnades också på många olika håll i Finland.
I logon symboliserar de bågar som böjer sig runt en
glob hur Studentmissionen har korset i centrum, samtidigt som de hänvisar till Finlands flagga och organisationens arbetsfält i hemlandet. Jordgloben å sin sida
visar organisationens internationella väsen.
Förutom att Studentmissionen tog en ny logo i bruk
förnyades också nätsidorna, och medlemstidningen
Arkki fick ett nytt format. År 2011 hade organisationen
över 3000 medlemmar.

Studerande och skolungdomar
kallade vid namn
Årstema i Studentmissionen var Kallad vid namn” Med
temat ville vi betona varje kristens speciella kallelse,
uppgift och gåvor. Vi uppmuntrade studerande och
skolungdomar att förverkliga vår organisations verksamhetstanke ”att göra Kristus känd” på det sätt som
är mest naturligt för dem.
Något av det mest uppmuntrande år 2011 var att
skolarbetet på finskt håll växte betydligt. Det här syns
i statistiken på det sättet att deltagarantalet växte på
läger, ungdomskvällar och Ruttureppu Action-dagar för
barn i skolåldern. För att stärka arbetet överlag togs
en ny arbetsbeskrivning, assisterande medarbetare,
i bruk. Studentverksamheten växte särskilt i Vasa, där
bl.a. Alpha-kurser lockade rikligt med studerande till
det svenska arbetet.

Universitetsevenemang
och internationella kontakter
Regelbundet studentarbete hade vi på tretton orter.
Under året satsade vi medvetet på utåtriktad verksamhet och att upprätthålla internationella kontakter. En av
de mest synliga spelöppningarna var turnén Sex, God
and Videotape, som bestod av föreläsningar på universiteten med den engelska Damaris-rörelsens ledare,
filmkännaren Nick Pollard, eftersamlingar och ett mediaseminarium som ordnades tillsammans med Radio
Dei i Domkyrkans krypta. En ny öppning var också Vad
skulle du fråga Gud-enkäten som först hölls i Kuopio.

År 2011 sände vi flera studenter, skolungdomar och
arbetare än förr till olika konferenser som ordnades av
International Fellowship of Evangelical Students (IFES)
i Europa. Vi sände också studerande till den nordiska
studentalliansens möte (NOSA) i Stockholm och till europeisk missionskonferens Mission-Net, som hölls i Erfurt i Tyskland.

Utbildning och mediasynlighet
Vår organisation var aktivt med och arrangerade
evangelisationskongressen Sytytä tämä sukupolvi i oktober i Agricolakyrkan. På konferensen erbjöds praktiska arbetsverktyg för att bjuda in vår tids ungdomar,
som ofta på många sätt är marginaliserade, till församlingsgemenskap.
Mest synlighet fick vi genom Nuotta-ungdomsmediets Stå på dig-kampanj. Kampanjen, som planerades
och verkställdes av de unga, uppmärksammades brett
i media, och närmare 300 000 personer besökte Nuottas hemsidor. På grund av kampanjens eftermäle gick
tusentals människor ut ur kyrkan. Situationen tillspetsades så att det skickades in klagomål till domkapitlen över de präster som var i ledande ställning i de organisationer som är medlemmar i Nuotta. Dessutom
skickades ett klagomål över Nuotta in till Opinionsnämnden för massmedier. Båda klagomålen förkastades som oskäliga. Opinionsnämnden för massmedier
ansåg att Nuotta inte hade brutit mot god journalistisk
sed. Domkapitlet å sin sida konstaterade att prästerna
hade handlat enligt kyrkans linje.
Kampanjen visade ändå hur känsliga frågor är som
har att göra med sexualitet, samt var gränserna går för
de sexualetiska samtal som förs i kyrka och samhälle.

Veritas Forum Finland startades
Under år 2011 blev begreppet hatpropaganda vanligt, bl.a. på grund av hur minoriteter behandlades i
Finland. Också i sociala medier väckte diskussionerna
motsättningar mellan sådana som tänker olika i kyrka
och samhälle. Samtidigt blev det klart att i ett samhälle
grundat på demokrati finns det många frågor där det
är omöjligt att harmoniera exklusiva synsätt. Därför
blev det viktigare än förr att bygga broar av respekt
mellan olika läger.
På hösten startade Studentmissionen en ny verksamhetsform, Veritas Forum Finland (veritas, lat. sanning), där moraliska, samhälleliga och religiösa teman
tas fram för att främja dialog mellan oliktänkande i studentvärlden. Veritas Forum har internationella länkar
till bl.a. USA, England, Holland och Frankrike.
Jussi Miettinen, generalsekreterare
Övers. av Elisabet Lindén
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OPISKELIJATYÖ

O

piskelijatyömme perustuu opetus- ja pienpiiritoimintaan, jossa jokainen opiskelija pyritään kohtaamaan omana yksilönä ja tukemaan pitkällä tähtäimellä hänen henkilökohtaista kasvuaan ja elämän
laatuaan. Paikallisyhdistykset ovat toimineet itsenäisesti omien, paikallista toimintaa ohjaavien toimintasuunnitelmiensa pohjalta. Suunnitelmissa huomioitiin
OPKOn keskeiset toiminta-alueet, tavoittamisstrategian ja toimintasuunnitelman linjaukset.
Vuonna 2011 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 8. Turussa tehtiin
myös englanninkielistä opiskelijatyötä.

Tavoittavaan työhön ja
yleisöluentoihin panostettiin

Muut tapahtumat ja leirit

Näkyvämpiä tapahtumiamme oli englantilaisen Damaris-säätiön johtajan, elokuva-asiantuntija Nick Pollardin kanssa järjestetty yliopistokiertue Sex, God and
Videotape. Kevätlukukaudella neljässä yliopistossa
(Oulussa, Jyväskylässä, Helsingissä ja Turussa) pidetyillä luennoilla pohdittiin nykyelokuvien arvomaailmaa seksuaalisuuden näkökulmasta. Luennon jälkeen
järjestettiin jokaisella paikkakunnalla myös jatkotilaisuus, jossa oli mm. mahdollista esittää kysymyksiä ja
keskustella. Luennot ja jatkotilaisuudet tavoittivat yhteensä yli 400 henkilöä. Syyslukukaudella järjestimme kiertueen, jolla luennoi riistaeläintieteen dosentti
Lennart Saari aiheesta Kuka pelastaa planeettamme?
– maailmankuvat ja luonnonsuojelu. Luentokiertueella
oli yhteensä 120 osallistujaa.
OPKOn kustantama VIP-lehti ilmestyi syyskauden
alussa. Lehden painos oli 23 000 kappaletta. Lehteä
jaettiin opiskelijoiden ja työntekijöiden voimin oppilaitoksissa ja opiskelija-asuntoloissa. Syksyllä pidettiin

Tilastot tapahtumien kävijöistä
Tilaisuuden tyyppi
tavoittavia tilaisuuksia (kuten boksiaktiot,
yleisöluennot, koulu- ja kampusvierailut)
koulutustilaisuuksia (kuten opiskelijaillat,
vastuunkantajakoulutus)
pienpiirejä (kuten raamattupiirit)
kansainvälisiä tilaisuuksia (kuten
raamattupiirit, lähetystilaisuudet, kv-aktiot)
muita tilaisuuksia (kuten juhlat)
Yhteensä
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monilla paikkakunnilla tavoittavia tapahtumia uusien
opiskelijoiden kohtaamiseksi. Myös myöhemmin lukuvuoden aikana on pidetty OPKOn toimintaa esillä
oppilaitoksissa ja boksiaktioissa sekä järjestetty kutsuiltoja ja tutustumistoimintaa. Kuopiossa olimme
yhtenä järjestäjänä Älä pelkää -tapahtumassa. Tapahtuman osallistujamäärä oli noin 550. Pääpuhujana oli
OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen. Marraskuussa OPKOn opiskelijatyö esittäytyi Maata Näkyvissä -festareilla, Euroopan suurimmassa kristillisessä nuorisotapahtumassa. Esittelypisteellämme vieraili runsaasti nuoria
ja opiskelijoita ja pidimme työtämme laajasti esillä ja
kasvatimme kontaktiverkostoamme.
Järjestimme uudentyyppisen, paikallisyhdistyksen
tavoittavaa työtä tukevan, eri kaupungeista osallistujia koonneen aktion Kajaaniin. Kolmipäiväiseen tapahtumaan sisältyi kampus- ja kouluvierailuja sekä
opiskelijailtoja ja kaupunkitempaus.

Opiskelijakonferenssi Nimeltä kutsuttu pidettiin 6.–9.1.
leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä. Konferenssi päättyi
valtakunnalliseen ystäväpyhään. Konferenssissa oli 80
osallistujaa. Enä-Sepässä järjestettiin vuoden aikana
myös Minun perheeni -leiri (28 osallistujaa) sekä kaksi
Ora et Labora -talkoo- ja rukoustapahtumaa (yhteensä 25 osallistujaa). Itä-Suomessa järjestettiin alueelliset opiskelijaleirit syksyllä ja keväällä Savonlinnassa
teemoilla Kaukainen voittolaulu – Ilmestyskirja muun
Raamatun valossa (25 osallistujaa) ja Elämän sanat (21
osallistujaa).
Pohjoismaiseen opiskelijakonferenssiin Faith and
Culture Ruotsissa marraskuussa osallistui Suomesta
parikymmentä henkilöä. Muista kansainvälisistä yhteyksistämme kerrotaan lisää sivulla 13. Ystäväpyhiä
ja -tapahtumia järjestettiin Espoossa, Hausjärvellä, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kauniaisissa, Kuopiossa ja Oulussa.

tilaisuuksia

osallistumiskertoja

osallistujia
keskimäärin

% tilaisuuksista

96

3574

37

29 %

409
445

5237
2177

13
5

43 %
18 %

47
41
1024

3389
975
12301

7
24

3%
8%

Kuvat: Damaris-säätiön johtaja Nick Pollard Helsingin yliopistolla (kuvaaja Tuure Savuoja); ulkoilua ja tutustumista opiskelijakonferenssissa loppiaisena; evankelista
Becky Pippert Sytytä tämä sukupolvi -kongressissa (kuvaaja Juho Roimaa); opiskelijakonferenssin osallistujat ryhmäkuvassa.
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SVENSKA VERKSAMHETEN

S

tudentmissionen är en del av den tvåspråkiga föreningen Finlands ev.luth. Student- och skolungdomsmission rf (FSSM), som är medlem i International
Fellowship of Evangelical Students (IFES). Studentmissionen är en inomkyrklig väckelserörelse och en fristående förening inom den evangelisk-lutherska kyrkan
i Finland. FSSM har femton lokalföreningar varav tre
svenska, i Helsingfors, Vasa och Åbo. Den enskilda studerande är med i sin lokalförening och därigenom i
Studentmissionen.
Studentmissionens vision är att göra Kristus känd
bland studerande och skolelever och att kalla de unga
att helhjärtat följa Honom ut i hela världen. Temat för
år 2011 var Kallad vid namn.
Vappfesten i Åbo.

Studentarbete
Svenskspråkiga lokalföreningar ordnade regelbunden
verksamhet i Helsingfors, Vasa och Åbo. De gör själva
sina egna verksamhetsberättelser.

Uppbyggande verksamhet
StudentAlphakurser arrangerades på alla orter för att
undervisa i viktiga frågor, men också för att ha gemenskaper att bjuda in till. Speciellt i Vasa blev Alphan populär och på hösten samlade den ca 50 deltagare. Temasamlingar, bibelgrupper, ut och gå-grupper och
Coffee and Cake var andra typer av samlingar.
Vi ville också inspirera kristna studerande att samlas och be för sin studiemiljö, och bönekvällar ordnades i Vasa och Helsingfors. I Helsingfors var vi med och
arrangerade en böndag för studievärlden, World Student Day of Prayer, i november. Ca 50 personer deltog i
kvällen. I Åbo samlades en grupp för bönevandringar
i Studentbyn ett par gånger under året. Via FSSMnytt
informerades seniorerna om våra förbönsbehov.
Vad skulle du fråga Gud -aktion i Helsingfors.

Utåtriktad verksamhet
Vi ville på olika sätt nå ut till nya studerande. Vi deltog i
gulnäbbsverksamhet, föreningsmässor och öppningskarnevaler. Vi ordnade kaffebjudningar och aktioner
på fakulteterna, och vid sidan av världsåskådningsundersökningen satsade vi på en ny metod att nå nya:
Vad skulle du fråga Gud -enkäten. Frågorna får studerande att tänka till, och kan också ge upphov till bra
diskussioner.
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 ordnades i samband
med besöket av Damaris chef Nick Pollard från England. Temat för serien var Sex, God and Videotape, och
hölls i Åbo och Helsingfors.
Vi ordnade lågtröskelverksamhet i studentikos anda,
som grillkvällar, vapp-, vår- och julfester. Gospelsitzen
i Vasa samlade över 110 deltagare. I Åbo deltog vi i en
aktion på Vårdberget på vappen där kristna föreningar spänt upp ett tält med skylten Viloplatsen. I Helsingfors och Åbo ordnades sportturer en gång i veckan.

Utbildning
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, bla genom att dela på ansvarsuppgifterna
i lokalföreningarna. Verksamheten utvärderades kontinuerligt i samband med styrelsemötena, och medarbetarnas uppgift var att handleda, stöda och fungera
som resurspersoner.
Vi informerade om konferenser på nationell, nordisk och europeisk nivå. Av våra studerande deltog fyra
i årskonferensen på Enä-Seppä, en i World Assembly i
Polen, åtta på NOSA i Stockholm och tre på European
Student Forum i Bryssel.
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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 NOSA i Stockholm.

Gemensamt arbete i hemlandet
Vi ser det som viktigt att ha goda kontakter till församlingarna i Borgå stift. Lokalföreningarna samarbetade
med de församlingar som är aktiva på respektive orter, samt med Evangeliföreningen i Åbo. Vi uppmuntrade studerande att berätta om Studentmissionen i
sina hemförsamlingar vid tiden för stiftskollekten, sista helgen i augusti. Studentmissionen blev inbjuden
till en träff med biskopen där alla inomkyrkliga väckelserörelser deltog.
Kontakterna till seniorerna förbättrades under året.
Vi arrangerade en vängudstjänst i Kvevlax på Kristi
himmelsfärd, dit studerande och seniorer bjöds in. En
aktiv seniorgrupp planerade dagen, 80 personer deltog i gudstjänsten och 60 i lunchträffen i församlingshemmet efteråt. Vi deltog som arrangörer både i Kyrkhelgen som ordnades i Österbotten i september, och
den som för första gången ordnades i Nyland i mars.
Kyrkhelgen i Karleby drog ca 2000 personer, och på
den i Ingå deltog ca 350 personer.
Vi arbetade aktivt för ett tvåspråkigt tänkande inom
OPKO/FSSM, och deltog bla i årskonferensen i Vichtis
över trettondagen. Vi gjorde också reklam för evangelisationskonferensen med Becky Pippert i Helsingfors i oktober, och en del studerande deltog. Medarbetarna deltog i medarbetardagarna, som ordnas tre
gånger per år. Studentmissionen var representerad i
styrelsen för Teologiska Institutet i Finland, och vi är
medlem i Evangeliska Alliansen i Finland.

Deltagare i European Student Forum.

Stockholm.
Vi ser det som viktigt att vi är medlem av en världsvid familj, världens största studentförening, International Fellowship of Evangelical Students (IFES), som
har medlemsföreningar i över 150 länder. Vi deltog i
den vart fjärde år återkommande världskonferensen
World Assembly i Polen i månadsskiftet juli-augusti
2011, som samlade över 600 deltagare från 120 länder. Vi informerade också om European Student Forum, som arrangeras för sådana som är intresserade
av politik och att påverka samhället på europeisk nivå.
Tre studerande från svenska verksamheten deltog.
Vi arbetade för att studerande efter avslutade studier skall ta ansvar i missionsarbetet också utanför landets gränser, och hade bla yttre mission som tema på
våra samlingar. Vi informerade om en missionskonferens för unga vuxna som arrangerades av Finska missionssällskapet, samt gjorde reklam för den europeiska konferensen Mission-Net som hölls under nyåret
2011-2012 i Tyskland.
Alphakurs i Vasa.

Internationell verksamhet och mission
Vi fortsatte samarbetet med den Nordiska Studentalliansen (NOSA, tidigare Nordisk Samarbejd), och vår
takorganisation International Fellowship of Evangelical Students (IFES). Vi deltog i NOSA-konferensen som
arrangerades i Stockholm i november 2011. Huvudtalare var Lindsay Brown, och temat var Faith and Culture. Av 130 deltagare var ca 20 från Finland, varav hälften från svenska verksamheten.
Vi deltog i de nordiska ledarmöten som ordnades.
På våren skedde det i samband med en europeisk träff
för generalsekreterare, som hölls i Moscia, Schweiz,
och på hösten i samband med NOSA-konferensen i
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Veritas Forum Finland
- svenska verksamheten
Målet för Veritas Forum Finland är att studenterna vid
sina egna universitet ska få ta del av kristendomens
intellektuella dimension och kristendomens svar på
grundläggande livsfrågor, medan de bygger sin egen
världssyn och sin professionella identitet.
Veritas Forum Finland administreras via OPKO/
FSSM, och arbetet med att planera Veritas Forum evenemang började under hösten 2011 med att anställa
en nationell koordinator på 40 %, och en koordinator
för det svenskspråkiga arbetet på 20 %. Planeringsmöten med FSSM personal och den nationella koordinatorn hölls regelbundet, och planer för arbetet i den
omedelbara framtiden och strategier för arbetet längre fram gjordes upp.
Redan från april 2011 sändes nyhetsbrev till personer intresserade av apologetik och Veritas Forum, och
en stödring för den svenska verksamheten kom igång.
En hemsida för Veritas Forum Finland byggdes upp så,
att den fungerar på finska, svenska och engelska. Den
svenskspråkiga delen är anpassad och optimerad för
det svenskspråkiga arbetet och den finlandssvenska
kulturen. Hemsidan publicerades i samband med Dan
Chos (generalsekreteraren för Veritas Forum Global)
besök i Helsingfors i oktober.
I Vasa påbörjades arbetet för att hålla ett forum vid
Academill i mars 2012. I Helsingfors började förberedelserna för att ordna en debatt på universitetet med
professor William Lane Craig i april, i samband med
hans besök till ApologiaForum i Ryttylä 13-15.4.2012.
Förberedelser för att delta i de Finlandssvenska kyrkodagarna och Ungdomens Kyrkodagar gjordes. En flyer i
form av ett postkort samt en rollup producerades.

Information
I början av året lanserades en ny logo och visuell image
för Studentmissionen, och det firades i samband med
en vängudstjänst på finska i Esbo. I festligheterna deltog ca 500 personer. Under sommaren förnyades den
visuella imagen också på hemsidorna, och den har fått
ett gott mottagande. Informationen på våra hemsidor
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uppdaterades regelbundet.
Kontakten till våra medlemmar upprätthölls främst
genom epostlistor och grupper på facebook, men
också genom vårt månatliga info- och nyhetsbrev,
FSSMnytt, som utkom med tolv nummer år 2011, varav
fyra ingick i tidningen Arkki. FSSMnytt gick i pappersform till de student- och stödmedlemmar som så önskar, ca 380 ex (ifjol 440 ex). Vi nådde alltså vårt mål att 40
personer skulle övergå till e-postversionen med råge.
FSSMnytt lades också ut på nätet och sändes till våra
e-postlistor, ca 820 personer (ifjol 620 personer), samt
till våra nordiska systerföreningar. Sammanlagt når vi
alltså ca 1200 personer med FSSMnytt varje månad.

Resurser för verksamheten
I slutet av året hade vi 144 studentmedlemmar, fördelade på Helsingfors (42), Vasa (42) och Åbo (60). Vi nådde vårt mål att öka antalet studentmedlemmar med
10 %, och är glada att medlemsantalet har ökat speciellt mycket i Vasa. Medlemmarna i de svenska studentföreningarna utgör 30 % av det sammanlagda antalet
studentmedlemmar inom OPKO/FSSM, medan seniorerna utgör ca 20 %.
På alla tre orter fungerade styrelser på fem-sju personer bestående av aktiva studerande. Som hjälp till
de lokala studentföreningarna hade vi studentarbetare, i Helsingfors på 50 % (lokalföreningen och ledande), i Vasa på 20 %, och i Åbo på 15 %.
Utöver detta fungerade den ledande studentarbetaren som informatör på svenska på 20 %, samt som
kontaktperson i utarbetandet av kontraktet med Veritas Forum Global på våren, som handledare åt de
nyanställda Veritas-koordinatorerna på hösten, samt
som koordinator för internationella ärenden inom
OPKO/FSSM på 30 %. Av dessa 50 % 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 fick bla
2000 € från Vasa svenska församling. Lokalföreningarna gav av sina inkomster till gemensamma verksamheten, bla bidrog ÅSSM med 1000 € på våren. Vi ordnade några ekonomikampanjer och undervisade om
givande i FSSMnytt, och i början av året ringde vi runt
till seniorer i Åboland och Nyland för att be om tips för
det ekonomiska understödet. Resultatet publicerades
i FSSMnytt.
Trots att understödet ökade totalt sett, har inkomsterna från stiftskollekten och våra privata bidragsgivare sjunkit något jämfört med föregående år.

KOULULAISTYÖ
mien kautta. Järjestimme leirin yhteistyössä Suomen
Raamattuopiston (SRO) ja Lähetysyhdistys Kylväjän
kanssa. Leirille osallistui 60 varhaisnuorta ja nuorta.
Pidimme kaksi viikonloppuleiriä: keväällä teemalla Puolustus pelaa ja syksyllä teemalla Oot sä online?.
Leireille osallistui yhteensä 90 varhaisnuorta ja nuorta. Järjestimme 6 Ruttureppu Action -päivää Helsingissä, joihin osallistui yhteensä 92 lasta, varhaisnuorta
ja nuorta.

Nuorten toiminta

T

eimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä
7–20-vuotiaiden parissa. Toimintamme pääpaino
oli Raamatun opettamisessa, rukouksessa, yhteyden
luomisessa ja lähetyskasvatuksessa OPKOn toimintaajatuksen mukaisesti. Järjestimme nuorteniltoja, pienryhmiä, leirejä, kouluvierailuja, kotimaan aktioita sekä
muita tapahtumia. Käsittelimme opetuksissa monipuolisesti Raamattua sekä erilaisia elämäntaitoon,
nuorten henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen
liittyviä teemoja.
Koululaistyö oli mukana järjestämässä nuorten ja
varhaisnuorten ohjelmaa OPKOn kesäleirillä Salaisuuksien äärellä. Koululaistyö osallistui myös muihin
OPKOn tapahtumiin. Olimme mukana järjestämässä
Suomen kaikille 5–6-luokkalaisille tarkoitettua Raamattuvisaa 2011–2012, joka on 20-vuotisjuhlavisa
teemalla Synttärit!. Raamattuvisa järjestettiin yhteistyössä Opetushallituksen, Kirkkohallituksen ja Kirkkopalveluiden kanssa.

Tavoittava työ
Panostimme erityisesti kouluvierailutyön materiaalien ja koululaistyön strategian kehittämiseen. Teimme
kouluvierailuja seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Helsinki, Iittala, Jyväskylä, Kajaani, Kalajoki, Kuopio, Salo,
Tampere ja Vantaa. Kouluvierailutyö koostui oppitunti- ja rukouspiirivierailuista, aamunavauksista ja iltatilaisuuksista sekä kerhotoiminnasta kolmella paikkakunnalla (Helsinki, Jyväskylä ja Tampere). Järjestimme
aktioita Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Mikkelissä. Marraskuussa OPKOn koululaistyö esittäytyi
Maata Näkyvissä -festareilla.

Varhaisnuoriso- ja lapsityö
OPKOn varhaisnuoriso- ja lapsityötä kutsutaan Ruttureppu-nimellä. Kesällä järjestimme Ruttureppu-työn
päätapahtuman, nelipäiväisen Raamattu- ja lähetysseikkailuleirin Keitä ne on ne sankarit. Leirillä käytiin läpi
Tuomareiden kirjan vaiheita ja sankaruutta Raamatun
näkökulmasta opetusten, seikkailuratojen ja näytel-

Järjestimme 14–20-vuotiaille (OPKOn Nuoret) säännöllistä viikkotoimintaa, kuten nuorteniltoja ja pienryhmiä Helsingissä, Mikkelissä, Oulussa ja Kuopiossa
yhdessä ystäväjärjestöjen kanssa. Aloitimme Jyväskylässä syyskaudella noin kerran kuukaudessa järjestettävät Nuotta-illat yhdessä ystäväjärjestöjemme kanssa. Pidimme kaksi nuortenleiriä, keväällä teemalla The
Call ja syksyllä teemalla Paikkani planeetalla, sekä yhden isoskoulutusleirin. Leireille osallistui yhteensä 62
nuorta.
OPKOn Nuoret osallistuivat Revoluzone-koulutukseen, Sytytä tämä sukupolvi -kongressiin ja rukouspäivään sekä Mission-Net-tapahtumaan Saksassa. Ohjasimme ja tuimme toiminnassamme mukana olevia
nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan omaa toimintaansa sekä kantamaan vastuuta mm. isosina ja
vetäjinä leireillä ja pienryhmissä. Nuoret toimivat myös
toimittajina julkaisuissamme ja nettisivuillamme.
Järjestimme elämysrippikoulun Enä-Sepässä yhdessä Kalvolan seurakunnan kanssa. Rippileirille osallistui
27 rippikoululaista ja 10 isosta. Rippikoulussa käytimme opetuksen tukena erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja rastiratoja sekä järjestimme retken Nuuksion
kansallispuistoon.

Tiedotus ja julkaisut
Välitimme tietoa toiminnastamme sekä OPKOn yleisillä nettisivuilla että varhaisnuorisotyön omilla Ruttureppu.fi-internetsivuilla. Lisäksi pidimme yhteyttä
koululaisten vanhempiin ja työn ystäviin rukouskirjeiden ja henkilökohtaisten kohtaamisten kautta.
Julkaisimme nuorten monimedia Nuottaa yhdessä Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen ja SLEYn kanssa. Varhaisnuorille julkaisimme yhden valtakunnallisen Ruttureppu-lehden, jonka teemana oli Yhteys
ylös. Lehti sisälsi koululaistyön kuulumisia, raamattuopetuksia, haastatteluja ja erilaisia tehtäviä. Jaoimme
sitä mm. koulu- ja seurakuntavierailuilla. Lähetimme
juniorijäsenillemme 3 kertaa tiedotusluonteisen Ruttureppu-sanomat -lehtisen. Ylläpidimme ja käytimme
toimintamme välineinä varhaisnuorten Ruttureppu.finettisivustoa sekä Raamatun sisältöä nuorille avaavaa
aikamatka.com-nettisivustoa.
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YHTEINEN TYÖ KOTIMAASSA

A

iemmin toiminnassa mukana olleet nuoret ja
opiskelijat, ns. seniorit, ovat yksi OPKOn merkittävimmistä sidosryhmistä. Yhteyttä heihin pidimme
erityisesti tiedotuslehti Arkin, internetin ja työntekijöiden ja vastuunkantajien kirjoittamien ystäväkirjeiden
ja -lehtien avulla. Useilla toimintapaikkakunnilla järjestimme 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.
Yhteyden vahvistamiseksi järjestimme työn ystävien sekä nykyisten opiskelijoiden ja koululaisten kesken Enä-Sepässä Minun perheeni -leirin marraskuussa (33 osallistujaa), jouluaterian (47 osallistujaa) sekä
keväällä ja syksyllä Ora et labora -leirin eli rukouksen
ja talkootyön tapahtuman (yhteensä 25 osallistujaa).
Heinäkuussa Valkealassa pidetyllä Salaisuuksien äärel-

lä -kesäleirillä (130 osallistujaa) pohdittiin hengellistä
kasvua ja uskon salaisuuksia.
Toimimme osana kirkkomme luterilaista, herätyskristillistä rintamaa. Teimme yhteistyötä kotimaassa
etenkin paikallisseurakuntien, Suomen Teologisen Instituutin (STI) ja sen jäsenjärjestöjen, Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) sekä Raamatunlukijain liiton (RLL)
kanssa. Osallistuimme erilaisiin työalueemme verkostotapahtumiin kuten Järjestöjen rippikoulupäivään.
Järjestimme yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa
mm. Perusta-lehden teologiset opintopäivät (x osallistujaa), Kirkkokansan raamattupäivä -tapahtuman (yli
1000 osallistujaa), mediaseminaarin Usko ja yhteiskunta (noin 40 osallistujaa) sekä Aiotko teologiseen
-valmennuskurssin (12 osallistujaa). Osallistuimme aktiivisesti ns. viidennen herätysliikkeen yhteisen laulukirjan Viisikielisen valmisteluihin erityisesti tavoitteena, että laulukirja palvelee nuorten ja opiskelijoiden
sekä kansainvälisen työn tarpeita.

Ylhäällä: Yleisöä Kirkkokansan raamattupäivässä, gospelduo Outi & Lee kesäleirillä. Alla: Talkootyötä syksyn Ora et labora -tapahtumassa.
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LÄHETYSTYÖ JA KANSAINVÄLISET YHTEYDET

L

ähetys ja kansainvälisyys ovat yksi OPKOn työn
painopistealueista. OPKO on jäsenenä kansainvälisessä opiskelijaliikkeessä International Fellowship of
Evangelical Students (IFES), joka toimii yli 150 maassa.
Harjoitimme lähetyskasvatusta sekä pidimme kansainvälisiä tapahtumia esillä opiskelijoille ja työntekijöille.
Koulutimme opiskelijoita ja koululaisia vieraiden kulttuureiden ymmärtämiseen ja kohtaamiseen. Toimimme yhteistyössä eri lähetysjärjestöjen kanssa.

Lähetyskasvatusta – ”kaikkeen maailmaan”
Lähetystyö on ollut esillä sekä opiskelijailloissa että
koululaistyön tapahtumissa. Paikallisyhdistyksissä järjestettiin lähetysaiheisia teemailtoja, luettiin nimikkolähettien kirjeitä, rukoiltiin heidän puolestaan ja
kerättiin kolehteja heidän työlleen. Lähetyskasvatustyössä auttoi merkittävästi Kylväjän tarjoama puolitoiminen lähetyssihteeri, joka mm. innosti nuoria
löytämään oman paikkansa lähetystyössä. Olimme
mukana järjestämässä uudistuvaa opiskelijoiden MiniMissio-lähetyskurssia sekä järjestimme varhaisnuorille
Ruttureppu-leirin yhteistyössä Kylväjän, SRO:n ja Sanansaattajien kanssa.
Pidimme internetsivuillamme esillä tietoa eri puolille
Eurooppaa suuntautuneista lyhytkestoisista lähetysaktioista. Osallistuimme Euroopan laajuiseen MissionNet-lähetyskonferenssiin uutena vuotena 2011–2012.
Konferenssiin Saksaan osallistui 3 000 nuorta ympäri
Eurooppaa, joista runsaat 120 nuorta Suomesta. Noin
20 oli ilmoittautunut OPKOn kautta.

Kansainväliset yhteydet
Kiinteimmät kansainväliset yhteydet OPKOlla on
pohjoismaisiin sisarjärjestöihin. Olimme järjestämässä pohjoismaisten opiskelijajärjestöjen Tukholmassa marraskuussa teemalla Faith and Culture pidettyä
NOSA-opiskelijakonferenssia (Nordisk Studentallians,
ent. Nordiska Samarbetsorganet). Pääpuhujana oli
IFESin entinen pääsihteeri Lindsay Brown. Konferenssiin osallistui 120 henkilöä, joista Suomesta noin 20.
NOSA piti tapahtumassa vuosikokouksen, jossa mukana olivat myös opiskelijaedustajat.
Osallistuimme aktiivisesti myös muihin kansainvälisiin verkostoihin. Lähetimme maaliskuussa pääsihteerin ja ruotsinkielisen työn johtajan IFESin pääsihteerikokoukseen Sveitsiin, jossa järjestettiin myös mm.
pohjoismaisten sisarjärjestöjen kokous. Lähetimme
koululaistyöntekijöitämme Itävallassa pidettyyn High
School Ministry -verkostotapahtumaan toukokuussa.
Suomesta osallistui neljä henkilöä IFESin maailmankokoukseen, joka järjestettiin Puolassa heinä-elokuun
vaihteessa. IFESin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan aluekoordinaattori vieraili Suomessa alkuvuodesta, ja

Performanssi IFESin maailmankokouksessa Puolassa kesä-heinäkuussa.

maailmankokouksen aikana järjestyi hänen kauttaan
yhteistyön aloittaminen Jordanian IFESin kanssa, ja
aloimme valmistella opintomatkaa Jordaniaan. Tutustuimme myös Intian opiskelijaliikkeeseen ja aloitimme yhteistyön sen kanssa. Tukemamme kolme burkinafasolaista eivät Pohjois-Afrikan tilanteen vuoksi
saaneet viisumeita osallistuakseen maailmankokoukseen, joten tuimme IFESin alueellisen konferenssin
järjestämistä. Lähetimme kolme opiskelijaa Brysselissä pidettyyn European Student Forumiin syyskuussa. Osallistujien tukeminen mahdollistui yksityisten
sponsoreiden kautta.
Päätimme tarjota opiskelijaryhmille mahdollisuutta tukea Georgian IFESin toimitilahanketta, Moldovan
IFESin Bible&Life-kurssia, Azerbaidzanin IFESin toimitilahanketta sekä Ukrainan IFESin kansainvälistä opiskelijatyötä.

Kansainvälinen opiskelijatyö Suomessa
Järjestimme ulkomaalaisille opiskelijoille raamattupiirejä tai ohjasimme heitä sellaisiin. Turussa järjestimme
viikoittaista englanninkielistä toimintaa. Järjestimme
kaikissa paikallisyhdistyksissä IFESin innoittamana rukousteemaillan World Student Day of Prayer marraskuussa, Helsingissä eri kielisten paikallisryhmiemme
yhteistyönä. Tutustuimme IFESin InterAction-tiimitoimintaan tavoitteena vastaanottaa koordinaattori ja
tiimi tukemaan kansainvälistä työtämme.
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VERITAS FORUM FINLAND

T

he goal of Veritas Forum Finland (VFF) is that students hear about the intellectual dimension of
Christianity in universities and take Christian answers
to profound questions in life seriously while building
their own worldview and their professional identity.
Due to the international character of VFF, the organizational language is English, and we operate in Finnish, Swedish and English.
In 2011 the main goal was to get started, which included writing a short and long term plan of action,
finding resources and hiring staff. A national coordinator and a co-coordinator for Swedish speaking Finland
started working in August. We started figuring out an
optimal organizational structure for VFF. We negotiated about partnership with several organizations,
and started fundraising. On the Swedish side we sent
newsletters to a group interested in apologetics.
The Veritas Think Tank began to collect a national
speaker database. We collected a list of Christian academics and started inviting them to a network of their
own around Veritas Forum. A “Tour of Inspiration” in
order to promote VFF among students was planned
for the spring of 2012 with two lecturers from the University of Jyväskylä. It will be held in four university
cities.
VFF was very well received among OPKO staff and
friends. The launching for interest groups was held at
a nationwide evangelism conference Sytytä tämä sukupolvi (Ignite This Generation) in October. Dan Cho,
the Executive Director of Veritas Forum Global, visited
Finland at that time and held a training event for staff
and students of OPKO. At the same time we published
the trilingual website veritasforum.fi.
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Above: Dan Cho presents Veritas Forum in the conference “Sytytä tämä sukupolvi” in Helsinki. Below: Staff training session at OPKO office with Cho.

The launching events for the greater public were decided to be held in spring 2012: a Forum with Prof. William Lane Craig and Prof. Kari Enqvist in University of
Helsinki and a tour with Emer. Prof. Markku Ojanen
and Prof. Timo Airaksinen / Prof. Juho Saari in four
other university cities during the spring. The launching of VFF work in Swedish speaking Finland will be
done at a university campus in Vaasa.

TIEDOTUS JA JULKAISUTOIMINTA

YHTEYS
YLÖS
ti 2011
ulaisjäsenleh
OPKOn koul

T

oimintavuoden aikana OPKOn pääasiallisia tiedotiedo
tuskanavia olivat jäsen- ja tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn uutiskirje FSSMnytt, verkkosivustot
opko.fi ja studentmissionen.fi sekä sähköpostilistat ja
Facebook. Toiminnan tukijoille tiedotettiin lisäksi valtakunnallisten ja paikallisten ystäväkirjeiden kautta.
Oppilaitoksissa ja erilaisissa tapahtumissa OPKOn toimintaa tehtiin tunnetuksi jaettujen esitteiden ja muun
materiaalin avulla. Valtakunnallisesti näkyvin tapahtumamme oli brittiläisen Nick Pollardin yliopistokiertue
maaliskuussa.
OPKOn muita verkkosivustoja olivat varhaisnuorten
ruttureppu.fi, leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän opko.
fi/enaseppa, VIP-lehden sivusto opko.fi/vip, sekä koulujen uskonnonopetuksen tueksi suunnattu raamattusivusto aikamatka.com. Osallistuimme kristillisen
nuortensivusto Nuotta.comin tuotantoon ja toimittamiseen, jonka kautta teimme myös omaa toimintaamme tunnetuksi.
OPKO julkaisi viittä lehteä: Arkkia, Perustaa, Ruttureppua, Nuottaa ja VIP:iä. Useat OPKOn paikallisyhdistykset julkaisivat lisäksi omia lehtiään. Jäsen- ja tiedotuslehti Arkki uudistettiin vuoden alusta lähtien
ulkoasultaan nykyaikaisemmaksi. Arkki ilmestyi neljä
kertaa. Teologisen aikakauslehti Perustan julkaisuyh-

teistyöhön 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 VIP-lehtiä julkaistiin yhteistyössä SLEYn ja
Kansanlähetyksen kanssa. Nuorille suunnattu Nuotta
ilmestyi vuoden aikana 10 kertaa. Opiskelijoita kutsuva ja tavoittava VIP-lehti ilmestyi kerran, ja sitä jaettiin
syyslukukauden aikana noin 20 kaupungissa.

Tilattavien lehtien keskilevikit ja ilmestymiskerrat:
2009 2010 2011 ilm.k.
Arkki
3 886 3 907 3 768 4
Nuotta
3 200 3 500 2 800 10*
Perusta
1 150 1 124 1 114 6
Ruttureppu
241
149
152
1
Jaettavien lehtien painokset ja ilmestymiskerrat:
2009 2010 2011 ilm.k.
VIP
31 000 30 000 23 000 1
Ruttureppu
850
1 000 1
* Nuotta-lehdestä ilmestyi neljä erikoispainosnumeroa, 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 omien opiskelija- ja koululaisleirien rinnalla myös eri seurakunnat ja muut kristilliset
yhteisöt pitivät leirejään. Kaikista asiakkaista 73 % oli
lapsia, koululaisia ja opiskelijoita. Kesällä pidettiin useita rippikoululeirejä. OPKOn omaa toimintaa oli neljäsosa kaikista majoitusvuorokausista. Tämän mahdollistamiseksi palvelimme myös muiden yleishyödyllisten
toimijoiden ja yritysasiakkaiden ryhmiä. Enä-Sepässä
pidettiin myös useita perhejuhlia, kokouksia, koulutuksia ja saunailtoja. OPKOn työn ystäviä kokoontui
Enä-Seppään talkoisiin, leireille ja jouluillalliselle. Kah-

deksas kokonainen toimintavuosi oli edelleen tappiollinen. Majoitusvuorokausia tuli 3450 ja päiväkäyntejä
1197.
Enä-Sepässä palvelivat leirikeskusjohtaja, keittäjä ja
huoltomies/keittäjä sekä syksystä alkaen kurssisihteeri. Kiireapuna työskenteli lisäksi keittiö-, huolto- ja siivoustehtävissä muutamia henkilöitä. Talkootyönä tehtiin erityisesti 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 parantamiseksi
entisestään.
Enä-Sepän osalta vuosi 2011 oli toiminnan tarkentamisen ja kehittämisen aikaa. Valmistelimme uusia
toimintamuotoja ja tilojen kehittämistä kuten laajentamista ympäristö- ja turvallisuusvaatimusten vuoksi
sekä Enä-Sepän profiilin nostamiseksi ja varaustilanteen parantamiseksi. Erityisesti tässä on auttanut Opetus- ja Kulttuuriministeriön myöntämä 40 000 € avustus nuorisotilan peruskorjaamiseen ja varustamiseen.
Kuluneen vuoden aikana selvittelimme myös Enä-Sepän alueen asemakaavoitukseen liittyviä asioita.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

O

PKOn hallinnon ylimpänä päättävänä elimenä on
vuosikokous, joka nimitti strategista johtamista
varten liittohallituksen. Valmistelua ja toimeenpanoa
varten liittohallitus on nimittänyt työvaliokunnan ja
ruotsinkielisen työn työvaliokunnan, Sarbuksen, joiden toimintaa täydentämään liittohallitus on kutsunut erilaisia neuvoa-antavia, valmistelevia ja keskustelevia toimikuntia ja tiimejä.

Vuosikokouksen työskentelyä Porissa maaliskuussa.
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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. Palkattuja työntekijöitä oli 16 henkilötyövuotta, 24 henkilöä. Pääsihteeri ja muut esimiestehtävissä olevat kävivät työn ja työnteon kehittämiseksi
kehityskeskusteluja ja muita pienempiä tarkentavia
keskusteluja.
Työntekijöitä koulutettiin erityisesti työntekijäpäivillä mm. työympäristön tilanteesta. Työntekijöille
on löydetty työnohjaajia sekä työn haasteisiin liittyviä koulutustapahtumia, kuten IFES High School Staff
Conference toukokuussa. Olemme valmistaneet ja
jalkauttaneet uudet päivitetyt strategiakeskeiset toimenkuvat. Toimintaa ja toimintasuunnitelman toteutumista arvioimme erityisesti työntekijäpäivillä sekä
hallinnollisten työryhmien kokouksissa. Erityisesti käytimme strategisten valintojen, toiminnan ja toimenkuvien valmisteluun ja arviointiin toiminta-ajatusta ja
johtotähteä (s. 3), jotka kiteyttävät toiminnan keskeiset painopisteet ja kohderyhmät.

TALOUS
Tulot
Taloutemme ja talouspäätöstemme ydin olivat yksityishenkilöiden suorat lahjoitukset, joita oli hieman
alle puolet kaikista tuloista. Lahjoitustuotot vuonna
2011 olivat 495 000 euroa (+7 %). 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.
Yleisavustuksista merkittävimmät olivat opetusministeriön nuorisojärjestöille myönnettävä avustus
92 000 € (0 %) sekä tilikautena myönnetty osuus edellisenä vuonna Suomen ev.lut. kirkon opiskelijatyölle
keräämästä kolehdista 45 000 € (+19 %). Lisäksi toiminnallisesti ja taloudellisesti merkittävää oli Suomen
Evankelisluterilaisen kirkon kolehtipäivät. Jumalanpalveluskolehteja kertyi yhteensä 109 000 €, josta ns. virallisen kolehdin tuotto oli suomenkielisen työn osalta
85 000 € ja ruotsinkielisen 7 000 €.
Tapahtumien osallistumismaksuista saimme tuloja
51 000 € (+37 %). Leirikeskuksen tuotot oma käyttö
mukaan lukien olivat 194 000 € (-5 %). Tilikauden tulot
olivat yhteensä 1 023 000 € (+9 %).

Kulut
Tilikauden kulut olivat yhteensä 972 000 € (+3 %). Kulueristä suurin oli henkilöstökulut, 664 000 € (-0 %).
Viestintä- ja lehtikulut ilman henkilöstökuluja olivat

69 000 € (+21 %), toimitilat ja työvälineet 47 000 € (+2
%) sekä kotimaan tapahtumien ja tilaisuuksien muut
kuin henkilöstökulut olivat 54 000 € (-4 %). Merkittävä
osa toimintamenoista on toimintansa kuluista vastaavien itsenäisten paikallisyhdistysten omissa tilinpäätöksissä.
Kansainvälisen työn painopisteen myötä kansainvälisen työn kustannukset henkilöstökuluineen nousivat
yhteensä 51 000 euroon (+26 %). Matkakustannuksista osan kustansi Suomen Evankelinen Allianssi. Leirikeskuksen kulut henkilöstökulut mukaan lukien olivat
yhteensä 242 000 € (-4 %).

Tulos
Tilikauden tulos oli ylijäämäinen, 50 000 euroa. Rahoitusasemaa heikensi erityisesti alkuvuonna aikaisempien vuosien vajeista ja toiminnan luonteesta johtuvat
heikot kassavarat. Pankkilainoja lyhennettiin suunnitelman mukaisesti, ja vieraan pääoman suhteellinen
ja kokonaismäärä laski merkittävästi. Taloustilanteen
parantamiseksi kehitimme yhteydenpitoa työn tukijoihin sekä kehittämällä seurakuntayhteistyötä ja hakemalla uusia kumppanuussuhteita.
Leirikeskuksen tulos ei parantunut odotetusti säästötoimenpiteistä huolimatta majoitusvuorokausien
heikon kehityksen vuoksi. Leirikeskuksen alijäämän
osuus tuloksesta oli -35 000 euroa, kun sille kohdistetaan sen osuus poistoista (-28 000 €), keskustoimiston henkilöstökuluista (-18 000 €) sekä lahjoituksista
(13 000 €).

OPKOn omaisuus, velat ja oma pääoma tilinpäätöksessä 2011

Enä-Sepän
lainat
151 000 €

keskustoimisto
184 000 €

Enä-Seppä
529 000 €

Oulun toimisto
59 000 €

ystävälainat
74 000 €

toimiston
laitteet ym
16 000 €

oma pääoma
438 000 €

muut
lyhytaik. velat
73 000 €

saamiset, vaihtoom. ja rahat
lomapalkka51 000 €
varaus
89 000 €

vars.
toiminnan
lainat
15 000 €
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TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2011
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
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Myyntitoiminnan kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Kiinteistökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Leirikeskustoiminta yhteensä
Lehdet ja myyntitoiminta
Tuotot
Lehtien tuotot
Kirjamyynti
Muu myynti
Alv-osuus
Tuotot yhteensä
Kulut
Lehtien kulut
Kirjaostot ja muut ostot
Varaston muutos
Henkilöstökulut
Kulut yhteensä
Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä
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2011

2010

51 415,83

37 533,93

-53 558,86
-282 687,12
-284 830,15

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

10 120,88

6 093,65

-43 010,30
-8 336,97
-41 226,39

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

165 252,83
27 726,10
778,20
193 757,13

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

-37 975,84
-125 495,47
-28 310,25
-45 753,62
-4 409,71
-241 944,89
-48 187,76

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

9 694,53
22,92
3 416,03
0,00
13 133,48

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

-9 815,51
-6 053,28
866,97
-52 382,43
-67 384,25
-54 250,77

-17 386,81
-897,28
-225,17
-31 057,02
-49 566,28
-43 020,03

TULOSLASKELMA 01.01.-31.12.2011
2011

2010

3 442,18

21 441,63

-93 675,36
-31 649,49
-13 766,88
-2 497,00
-8 555,61
-48 323,13
-12 779,27
-211 246,74
-207 804,56

-168 861,50
-19 625,73
-12 359,68
-2 497,00
-4 311,62
-24 971,18
-12 024,83
-244 651,54
-223 209,91

-636 299,63

-614 310,32

404 500,95
11 734,08
52 073,66
26 196,58
106 935,59
1 592,91
1 150,02
604 183,79

396 621,91
1 841,00
47 750,00
15 361,20
27 840,42

-39 034,03
-13 771,44
-52 805,47

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

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ

551 378,32

442 119,76

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ

-84 921,31

-172 190,56

3 676,00
-11 324,49
-7 648,49

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

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ

-92 569,80

-178 555,07

YLEISAVUSTUKSET
Valtion avustus
Kirkkohallituksen kolehti
Seurakuntien avustukset

92 000,00
45 200,00
5 627,12

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

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

142 827,12

131 560,00

TILIKAUDEN TULOS

50 257,32

-46 995,07

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
Kolehdit
Kolehdit Enä-Sepälle
Muut varainhankinnan tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut

169,00
489 583,53
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TASE 31.12.2011
2011

2010

3 913,42

0,00

182 000,00
315 256,06
16 703,43
82 771,06

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

187 795,95
788 439,92

187 795,95
813 817,95

1 928,55
412,17

1 061,58
0,00

18 325,76
12 834,72
13 451,84

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

3 640,97
231,04
50 825,05

1 486,56
313,43
34 801,92

839 264,97

848 619,87

387 703,40
50 257,32
437 960,72

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

0,00

0,00

134 211,35

182 338,24

43 991,40
1 000,00
16 591,30
74 009,50
29 783,43
101 717,27
401 304,25

43 991,40
1 100,00
22 599,01
62 527,21
41 887,17
106 473,44
460 916,47

839 264,97

848 619,87

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
Ennakkomaksut
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat
Pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä

VASTATTAVAA
Oma pääoma
Yhdistyspääoma
Tilikauden ali-/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
Tilinpäätössiirtojen kertymä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Ystävälainat
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2011
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Lahjoitukset tuloutetaan kassaperiaatteella ja avustukset tuloutetaan sillä tilikaudella joilla niiden myöntöpäätös
on tehty. Uutta taloushallinto-ohjelmistoa käyttöönotettaessa on luotu uusi tililuettelo ja raportit, jotka noudattavat liiketoiminnan osalta liikekaavaa. Edellinen vuosi on esitetty uuden kaavan mukaisesti.
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
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:
1.1.2011
Lisäys
Poisto
31.12.2011
Tietokoneohjelmat
0,00
5 825,32
1 911,90
3 913,42
Maa-alueet
182 000,00
182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat 339 291,96
24 035,90
315 256,06
Koneet ja kalusto
12 873,24
9 886,17
6 055,98
16 703,43
Muut aineelliset hyödykkeet 32 455,40
4 095,13
28 360,27
Osakehuoneiston parannus 59 401,40
4 990,61
54 410,79
Huoneisto-osakkeet
187 775,77
187 775,77
Muut arvopaperit
20,18
20,18
813 817,95
15 711,49
41 089,52
788 439,92
3. Henkilöstökulut ja luontaisedut
Palkat
Eläkevakuutusmaksut
Muut henkilösivukulut
yhteensä
muutos

2011
517 873,78
91 544,96
19 266,21
628 684,95
-7 204,18
-1,13%

2010
524 702,52
92 090,48
19 096,13
635 889,13
29 516,66
3,66%

4. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Korot
Muut
yhteensä

2011
8 239,43
3 085,06
11 324,49

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

5. Annetut pantit
Sampo Pankki Oyj:n laina sopimusnro 800509-3564530
84 817,82
Sampo Pankki Oyj:n laina sopimusnro 800508-07409691
66 110,84
Sampo Pankki Oyj:n laina sopimusnro 800007-10060875
14 583,22
Sampo Pankki Oyj:n limiitti sopimusnro 800017-01296114
50 000,00
Pantatut Hämeentie 155 A 9 huoneisto-osakkeet 703-1020
Lisäksi panttivelkakirjat 3211-3213 yhteensä 700 000,00 euroa
6. Rahoitusasema
Tilikausi on ollut rahoituksellisesti haastava. Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2011 ovat 3872,01 euroa ja lisäksi käytettävissä on limiitti 50 000,00 euroa.
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TYÖNTEKIJÄT | MEDARBETARE
Johtavat työntekijät
Jussi Miettinen, TM, pastori, yhteisöpedagogi (ylempi AMK), pääsihteeri, -66, -08
Risto Hyttinen, automaatioteknikko, leirikeskusjohtaja 25.4. asti, -64, -05
Markus Korri, sosionomi (AMK), teol. yo,
leirikeskusjohtaja 29.8. alkaen, -81, -11
Olli Lehmonen, MuM, teol. yo, johtava
koululais- ja nuorisotyöntekijä, -79, -09
Lilian Lindén, teol. mag., ledande studentarbetare, -68, -95
Sari Nuutinen, medianomi (AMK), tiedottaja, -85, -09
Tiina Oinonen, KTM, talouspäällikkö, -81, -05

Opiskelija- ja koululaistyö
Victoria Grönlund, psyk. mag., studentarbetare i Vasa, -78, -08
Soili Haverinen, TM, opiskelijatyöntekijä,
opintovapaalla, -76, -00
Eveliina Huuskonen, sosionomi (AMK),
kasv. yo, koululaistyöntekijä 14.9. asti, -77,
-01

Antti Leinonen, TM, Kajaanin ja Oulun
opiskelijatyöntekijä, -81, -06
Katariina Leskelä, TM, Helsingin opiskelijatyöntekijä 30.6. asti, lähetyssihteeri 1.8.
alkaen, -78, -03
Lilian Lindén, tiedot edellä
Tero Mikkonen, OTM, VTK, Savonlinnan
opiskelijatyöntekijä 1.12. alkaen, -83, -11
Mikko Paavola, TM, Turun opiskelijatyöntekijä, valtakunnallinen koululaistyöntekijä,
-76 , -05
Pekka Ryhänen, FM, TM, Kuopion ja Pieksämäen opiskelijatyöntekijä, websuunnittelija, -79, -07
Linus Stråhlman, teol. stud., studentarbetare i Åbo fr.o.m. 15.8, assisterande koordinator för Veritas Forum Finland fr.o.m. 29.8,
-89, -11
Vilho Teivainen, teol. yo, Joensuun ja
Savonlinnan opiskelijatyöntekijä 23.9. asti,
-80, -05
Mervi Tiilikainen, sosionomi (AMK), koululaistyöntekijä, projektisihteeri, -81, -10

Toimiston tehtävissä
Juha Aho, yo. merkonomi, toimistosihteeri,
-67, -91
Benson Ekhorutomwen, siivooja 10.10.
alkaen, -90, -11
Henrika Hyttinen, teol. yo, siivooja 31.7.
asti, -87, -08
Sari Nuutinen, tiedot edellä
Tiina Oinonen, tiedot edellä
Tuija Sainio, tradenomi, kirjanpitäjäpalkanlaskija, -74, -07

Leirikeskus Enä-Seppä
Tuomo Heinilä, tradenomiopiskelija, kesäisäntä 1.6.-30.8., -84, -11
Risto Hyttinen, tiedot edellä
Heta Ikäheimo, keittäjä, -54, -04
Markus Korri, tiedot edellä
Marjukka Korri, sosionomi (AMK), kurssisihteeri 29.8. alkaen, -82, -11

Petteri Tuohino, TM, pastori, Helsingin
opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen, -73, -11

Eino Olsson, suntio, kiinteistönhoitaja, hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto, keittäjä-huoltomies, -76, -08

Olli Lehmonen, tiedot edellä

Jussi Valkonen, LitM, koululaistyöntekijä,
-76, -10

Veritas Forum Finland

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

Niklas Wallis, teol. stud., studentarbetare i
Åbo till 30.6, -88, -09

Topi Knihtilä, YTM, Jyväskylän ja Lahden
opiskelija- ja koululaistyöntekijä, -76, -09

Janne Könönen, FM, Veritas Forum Finlandin koordinaattori 23.8. alkaen, -77, -11
Linus Stråhlman, tiedot edellä

Työntekijäkokous leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä 24.8.2011. Takana: Vilho Teivainen, Antti Leinonen, Pekka Ryhänen, Mikko Paavola, Katariina Leskelä, Eino Olsson, Juha Aho, Olli Lehmonen, Jussi Valkonen, Heikki Lehtimäki, Topi Knihtilä, Jussi Miettinen. Edessä: Markus Korri, Marjukka Korri, Tuija Sainio,
Soili Haverinen, Mervi Tiilikainen, Petteri Tuohino, Heta Ikäheimo, Tiina Oinonen, Lilian Lindén.
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