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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 Toni Wentin
Sandögatan 3A 8, 65100 VASA
040 534 2527
toni.wentin@studentmissionen.fi

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

LAHDEN OPKO
c/o Topi Knihtilä
Riihitarhankatu 3 A 1, 15170 LAHTI

TURUN OPKO
c/o Mikko Paavola
Suurpäänkatu 6 A 20, 20610 TURKU
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ÅBO STUDENTMISSION
c/o Linus Stråhlman
Tavastgatan 4 B 35, 20500 ÅBO
0400 485 263
linus.strahlman@studentmissionen.fi
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 | Prioritera områder | Priorities

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)
OPKO on perustettu v. 1964.

F
Kutsuva
toiminta
Utåtriktat arbete
Outward focused
work
Koululaiset
Skolungdomar
Schoolchildren

Yhteys
Gemenskap
Fellowship

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)
FSSM är grundat år 1964.
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YLEISKATSAUS
Oppilaitoksista maan ääriin

O

piskelija- ja Koululaislähetys (OPKO) toimi vuonna
2012 yhteiskunnassa, jossa kristilliset instituutiot
elävät kasvavien haasteiden keskellä. Vuonna 2011 julkaistun Kirkon nelivuotiskertomuksen mukaan kirkon
oppiin sitoutuminen sekä julkinen ja yksityinen uskonnonharjoitus ovat vähentyneet. Kirkon jäsenyydestään
epävarmojen osuus on kasvanut.
Nämä trendit näkyvät etenkin opiskelijoiden ja nuorten aikuisten ikäluokassa, joiden parissa OPKO pääasiallisesti toimii. Samaan aikaan kun sitoutuminen
kristilliseen uskoon vähenee, uushenkisyyden suosio
kasvaa. Tämä haastoi OPKOa arvioimaan toimintaansa ja kehittämään työmuotojaan, varainhankintaa, tiedottamista ja vapaaehtoisten vastuunkantajien voimaannuttamista.

paikallisesti. Koululaistyössä työntekijöiden rinnalle
nousi toistakymmentä vapaaehtoista vastuunkantajaa.
Suomenkielisessä opiskelijatyössä jäimme määrällisistä tavoitteistamme. Tilanteen parantamiseksi opiskelijatyölle osoitettiin lisää resursseja vuodelle 2013. Opiskelijatyön keskeisimpiä toimintamuotoja olivat kaikille
avoimet viikoittaiset opiskelijaillat, alfakurssit, erilaiset
juhlat, opiskelijavetoiset pienryhmät sekä isommat tavoittavan työn tapahtumat, kuten Kuopiossa järjestetty
yli 450 osallistujan bänditapahtuma Re-Start. Vuonna
2012 järjestömme ruotsinkielinen työ voimistui edelleen, mikä näkyi muun muassa jäsenmäärän kasvuna.
Tilastotiedot toiminnasta ovat sivulla 23.

Totuus ja tehtävä

Eurooppaan ja maailmalle

OPKOn vuositeema 2012 oli Totuus ja tehtävä. Teeman kautta halusimme lisätä nuorten mahdollisuuksia reflektoida omaa maailmankatsomustaan, elämänvalintojaan ja niiden takaa löytyviä arvoja. Halusimme
tuoda entistä selkeämmin esille Raamatusta nousevan
kristillisen uskon järkiperusteita. Samalla heittäydyimme entistä rohkeampaan ja avoimempaan keskusteluun myös niiden kanssa, jotka eivät jaa kaikkia näkemyksiämme.

Myös kansainvälinen toiminta kasvoi vuonna 2012. Lähetimme opiskelijoita eurooppalaiseen lähetyskonferenssiin Saksaan, pohjoismaiseen opiskelijakonferenssiin Ruotsiin, evankeliomiskongressiin Unkariin sekä
kansainväliseen aktioon Jordaniaan. Lisäksi järjestimme rippikoulun Sveitsissä. Intialaisen sisarjärjestömme
UESIn (Union of Evangelical Students of India) julistustyöntekijä Imnazulu Jamir vieraili opiskelijailloissa eri
puolilla Suomea ja koulutti työntekijöitä.

Uudenlaisen dialogisuuden painotus näkyi vahvimmin
julkisuudessa Veritas Forum -toiminnassa, jonka kautta
järjestömme sai myönteistä näkyvyyttä useissa medioissa eri puolilla Suomea.
Veritas Forumien teemoja olivat muun muassa onnellisuus, elämän tarkoitus, Jumalan olemassaolon todisteet ja ympäristönsuojelu. Esimerkiksi Helsingin Yliopistolla pidettyä Veritas Forumia saapui seuraamaan
500 henkilöä ja tapahtumasta tehtyä videotallennetta
on katsottu yli 18 000 kertaa. Helsingissä järjestetty Veritas Forum toimi siltojen rakentajana. Tapahtuma järjestettiin yhdessä Ristin Killan ja Atheos – ateistiteekkarit -yhdistyksen kanssa.

Koululaistyö kasvussa
Toimintavuotena 2012 koululaistyö vahvistui merkittävästi. Ruttureppuleirien ja Action -päivien kävijämäärät moninkertaistuivat. Kurssi- ja leirikeskuksemme
Enä-Seppä täyttyi leireillä ääriään myöten eri puolilta
Suomea saapuneista koululaisista. Varhaisnuorten toimintaan osallistuneiden määrä kasvoi edellisvuoteen
verrattuna lähes 50 prosenttia. Toiminta vilkastui myös
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ALLMÄN ÖVERSIKT
Från läroanstalter till jordens ände

F

inlands Ev.-luth. Student- och skolungdomsmission
(FSSM) verkade år 2012 i ett samhälle där kristna institutioner möter växande utmaningar. Enligt kyrkans
fyraårsberättelse som publicerades år 2011, har både
viljan att binda sig vid kyrkans lära samt den offentliga och privata religionsutövningen minskat. De som
upplever osäkerhet inför sitt medlemskap i kyrkan har
blivit fler.
Dessa trender syns speciellt tydligt i den åldersklass
som studerande och unga vuxna hör till, bland vilka
FSSM i huvudsak verkar. Samtidigt som den kristna
tron tappar anhängare växer nyandligheten i popularitet. Detta utmanade FSSM att utvärdera sin verksamhet och utveckla sina arbetsformer, likväl som medelanskaffningen, informeringen samt utrustandet av
frivilliga ansvarsbärare.

Sanning och konsekvens
FSSM:s årstema 2012 var Sanning och konsekvens.
Genom temat ville vi öka de ungas möjligheter att reflektera över sin världsåskådning, sina livsval och de
värderingar som styr dessa. Vi ville allt tydligare lyfta
fram de förnuftsskäl som finns för en biblisk, kristen
tro. Samtidigt kastade vi oss in i en allt modigare och
öppnare diskussion också med dem som inte delar alla
våra synsätt.
Den nya dialogiska betoningen syntes i offentligheten
starkast i Veritas Forum – arbetet, genom vilket vår förening fick positiv synlighet i olika medier runtom i landet.

tjugotal frivilliga ansvarsbärare arbetade sida vid sida
med skolungdomsarbetets anställda.
I det finskspråkiga studentarbetet nådde vi inte våra
kvantitativa mål. För att förbättra situationen riktades mer resurser till studentarbetet för året 2013. Till
studentarbetets mest centrala verksamhetsformer
hör förutom de studerandekvällar som hålls en gång
i veckan, också alphakurser, temafester, studentledda
smågrupper och större utåtriktade händelser, såsom
bandevenemanget Re-Start som samlade över 450 deltagare i Kuopio. År 2012 fortsatte vår förenings svenska
arbete att stärkas, vilket sågs bland annat i ett växande
medlemsantal.
Verksamhetsstatistiken finns på sidan 23.

Till Europa och ut i världen
Också den internationella verksamheten växte år 2012.
Vi skickade studerande till en europeisk missionskonferens i Tyskland, till en nordisk studerandekonferens i
Sverige, till en evangelisationskongress i Ungern samt
till en internationell aktionsresa i Jordanien. Dessutom ordnade vi ett skriftskolläger i Schweiz. Imnazulu
Jamir, andlig arbetare i vår indiska systerorganisation
UESI (Union of Evangelical Students of India), besökte
studerandekvällar runtom i Finland och utbildade våra
medarbetare.

Temana för Veritas Forum var bland annat lycka, livets
mening, bevis för Guds existens och naturskydd. Till
exempel det Veritas Forum som hölls på Helsingfors
Universitet hade 500 besökare och videoinspelningen
från evenemanget har setts över 18 000 gånger. Detta
Veritas Forum fungerade som en brobryggare; händelsen ordnades tillsammans med Korsets Gille och föreningen Atheos – ateistiteekkarit.

Skolungdomsarbetet växer
Skolungdomsarbetet förstärktes märkbart under verksamhetsåret 2012. Ruttureppu-lägrens och action-dagarnas deltagarmängder flerdubblades. Under lägren
fylldes kurs- och lägercentret Enä-Seppä till brädden av
skolelever som kom från olika delar av Finland. Mängden deltagare i verksamheten för grundskolelever växte med 50 procent jämfört med året innan. Också på
lokal nivå blev verksamheten livligare. Närmare ett
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suomenkielinen OPISKELIJATYÖ

O

piskelijatyömme perustuu opetus- ja pienpiiritoimintaan, jossa jokainen opiskelija pyritään kohtaamaan yksilönä ja hänen henkilökohtaista kasvuaan
tuetaan pitkäjänteisesti. Paikallisyhdistykset ovat toimineet itsenäisesti omien, paikallista toimintaa ohjaavien toimintasuunnitelmiensa pohjalta. Suunnitelmissa huomioitiin OPKOn keskeiset toiminta-alueet
ja toimintasuunnitelman linjaukset. Vuonna 2012 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
Vuonna 2012 käynnistyi OPKOssa Veritas Forumin Finlandin (VFF) yliopistotyö. Keväällä pidettiin luentosarja Onnellisuuden sietämätön vaikeus Jyväskylässä, Turussa, Kuopiossa ja Oulussa. Puhujina olivat Markku
Ojanen ja Timo Airaksinen, Kuopiossa Juho Saari.
Helsingissä vieraina olivat William Lane Craig ja Kari
Enqvist teemanaan Can the Universe Exist without God?
Syksyllä järjestettiin Jyväskylässä Haavoitettu planeetta -Veritas Forum. Luentojen kautta tavoitettiin satoja
opiskelijoita ja oppilaitosten henkilökuntaa. VFF-työstä kerrotaan tarkemmin omassa osiossa sivulla 14.
Veritas Forum luentojen lisäksi järjestettiin lokakuussa Turussa ja Vaasassa luomisseminaari. Puhujina olivat Lennart Saari, Pekka Reinikainen ja Tero Haapsaari.
OPKOn kustantama VIP-lehti ilmestyi syyskauden alussa. Lehden painos oli 21 000 kappaletta. Lehteä jaettiin
opiskelijoiden ja työntekijöiden voimin oppilaitoksissa
ja opiskelija-asuntoloissa. Syksyllä pidettiin monilla paikkakunnilla tavoittavia tapahtumia uusien opiskelijoiden
kohtaamiseksi. OPKOn toimintaa on pidetty esillä myös
myöhemmin lukuvuoden aikana oppilaitoksissa ja boksiaktioissa sekä järjestetty kutsuiltoja ja tutustumistoimintaa. Esimerkiksi Helsingissä teetarjoilutempauksissa
tavoitettiin satoja henkilöitä. Kuopiossa olimme pääjärjestäjänä Re-Start -tapahtumassa. Tapahtuman osallistujamäärä oli noin 450.
Marraskuussa OPKOn opiskelijatyö esittäytyi Maata Näkyvissä -festareilla, Euroopan suurimmassa kristillisessä
nuorisotapahtumassa. Esittelypisteellämme vieraili runsaasti nuoria ja opiskelijoita. Pidimme työtämme laajasti
esillä ja kasvatimme kontaktiverkostoamme.
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Valtakunnalliset tapahtumat ja leirit
Tammikuussa järjestimme lähetystyöhön kouluttavan
Minimissio-viikonlopun OPKOn leiri- ja kurssikeskuksessa Enä-Sepässä. Liittokokousta kehitettiin järjestämällä kokouksen ympärille viikonlopputapahtuma,
joka sisälsi mm. konsertin, leffaillan ja messun, joihin
osallistui 200 henkeä. Liittokokous pidettiin Oulussa.
Huhtikuussa järjestettiin opiskelijaleiri Savonlinnassa teemalla Luovuuden lähteillä. Mukana oli brasilialais-kroatialainen ryhmä M18. Opiskelijakonferenssi
Valloittava yhteisö pidettiin elokuussa leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä. Konferenssissa oli 55 osallistujaa. Vieraana konferenssissa oli intialainen Imnazulu
Jamir. Olimme mukana lokakuussa järjestetyssä lähetyskonferenssissa Trans4missionissa Lahdessa. Norjassa lokakuussa järjestettyyn pohjoismaiseen Uncover
-opiskelijakonferenssiin osallistui Suomesta 14 henkilöä. Muista kansainvälisistä yhteyksistä kerrotaan lisää
sivulla 13. Marraskuussa Enä-Sepässä järjestettiin Raamattu rakkaaksi leiri teemalla Ihmeellinen sekä kaksi
Ora et Labora -talkoo- ja rukoustapahtumaa. Ystäväpyhiä ja -tapahtumia järjestettiin Espoossa, Hausjärvellä, Jyväskylässä, Kajaanissa, Kauniaisissa, Kuopiossa ja
Oulussa.

Haasteita opiskelijatyön tavoittavuudessa
Opiskelijatyössä vuosi 2012 oli haasteellinen. Toimintamme päämuotoja olivat koulutustilaisuudet (opiskelijaillat ja vastuunkantajakoulutus) sekä pienpiiritoiminta. Vaikka toiminnan osallistujakerrat kasvoivat
Porissa ja Jyväskylässä, jäimme määrällisistä tavoitteista. Tilanteeseen vaikuttivat muun muassa resurssipula, työntekijävaihdokset ja oppilaitosten sulkeminen. Tampereen työ organisoitiin uudelleen, minkä
johdosta opiskelijatoimintaa järjestettiin Tampereella
vasta loppuvuodesta 2012. Lukumäärällisesti eniten
järjestettiin pienryhmäkokoontumisia, 334 kpl. Pienestä laskusta huolimatta eniten osallistumiskertoja
oli koulutustilaisuuksissa, 3 921. Muiden tilaisuuksien
osallistumiskerrat lisääntyivät ollen 842.

Kuvat ylhäältä vas. oikealle: yhteisen iltapalan valmistusta opiskelijakonferenssissa, Intialaisen sisarjärjestön työntekijä Imnazulu opettaa opiskelijakonferenssilaisia; Trans4mission-konferenssin algerialainen puhujavieras Youssef Ourahmane opettaa, ruoanjakajat Trans4mission-palvelutempauksessa.

Turun Veritas Forum-tilaisuudessa ”Onnellisuuden sietämätön vaikeus” keskustelivat Timo Airaksinen ja Markku Ojanen.
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SVENSKA VERKSAMHETEN
Allmän del

F

inlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) är en förening som sedan några år tillbaka har verksamhet på tre språk; finska, svenska och
engelska. FSSM är medlem i världens största studentförening, International Fellowship of Evangelical Students (IFES), som har medlemsföreningar i 154 länder.
FSSM har sedan starten verkat på två språk, till skillnad från andra länder i Europa som har skilda föreningar för skilda språk.
FSSM är en inomkyrklig väckelserörelse och en fristående förening inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. FSSM har femton lokalföreningar i Finland varav tre svenska, i Helsingfors, Vasa och Åbo.
Enskilda studerande är medlemmar i sina lokalföreningar 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
2012 var Sanning och konsekvens.

Studentarbete
Vi ordnade regelbunden studentverksamhet i Helsingfors, Vasa och Åbo. Lokalföreningarna gör själva
sina egna verksamhetsberättelser.

Utåtriktat arbete
Med olika typer av verksamhet nådde vi ut till nya studerande. I början av hösten ordnade vi infotill-fällen
med låg tröskel, som grill- och pizzakvällar, dit vi bjöd
in via infobord och kaffebjudningar på gulisdagar och
studentmässor. Vi annonserade vår verksamhet med
affischer och flygblad samt via personliga kontakter.
Under läsåret arrangerade vi fester dit det var lätt att
bjuda nya med, som gospelsitz, vapp- och julfester.
Vi deltog också i studentikosa tillställningar som fasGrillfesten i Åbo lockar studerande
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Gospelsitz i Vasa

tlagstisdag och förstamajfirande.
För att ge kristet tänkande en plattform i högskolevärlden ordnade vi öppna föreläsningar i Veritas
Forums regi i Vasa och Helsingfors. Föreläsningarna
handlade om relevanta ämnen för studerande, livets
mening och frågan ifall universum kan finnas utan
Gud. Föredragshållarna Peter Kankkonen, Carl-Erik
Carling, samt William Lane Craig och Kari Enqvist
företrädde olika världsåskådningar, en kristen i dialog
med en humanist respektive en religionslös. Föreläsningarna blev veritabla succéer och samlade mycket
folk, i Vasa 130 och i Helsingfors 500. Veckan innan
ordnade vi Fredagscafé med William Lane Craig som
samlade 80.
Vi bjöd in till föreläsningarna med hjälp av Vad skulle
du fråga Gud -enkäten, vi fick många intressanta svar.
Vår Veritas Forum koordinator besökte Holland och
bekantade sig med ett Veritas Forum där.

Gemenskap
Vi ordnade Alphakurser för att undervisa i viktiga frågor, men också för att ha gemenskaper att bjuda in
till. I Vasa deltog 17 personer i den första Alphakursen
som ordnades på våren, medan höstens kurs redan
samlade 37 deltagare. I Åbo ordnade man en kurs på
engelska för att också kunna nå internationella studerande. Studerandena uppmuntrades att bjuda med
sina vänner; kristna, sökare och tvivlare. Vi samlades så
nära studerandena som möjligt, t.ex. på de olika kampus som finns på studieställena. Tema-samlingar och
bibelgrupper ordnades för att studerande ska ha ett
ställe att samlas, umgås, dela med sig av och fördjupas
i den kristna tron.
Vi inspirerade kristna studerande att samlas och be
för sina studiekamrater och sin studiemiljö, och bl.a.
Vasa arrangerade två bönedygn och Åbo ordnade flera bönekvällar samt deltog i en bönedag för studievärlden, World Student Day of Prayer.

Utbildning
Temasamlingarna utgick från vår vision, och handlade speciellt om frågor som rör studier och studieliv,
världsbilder och analys av dem, samt olika metoder
att nå nya studerande.
Studerandena var vår största resurs i arbetet, och vi
utrustade dem att så långt som möjligt själva ta ansvar för verksamheten på lokalplanet. Styrelserna uppmuntrades att planera och förverkliga den lokala
verksamheten i enlighet med visionen, samt utvärdera den kontinuerligt. Medarbetarnas uppgift var att
handleda, stöda och fungera som resurspersoner.
Vi ordnade läger på nationell och nordisk nivå. Åbo
ordnade en bibelhelg på våren, och på hösten deltog
vi i den nordiska studentkonferensen NOSA.
Killar på fredagscafé i Helsingfors

Skolarbete
Vi deltog med ett infobord på Ungdomens Kyrkodagar, som sammanföll med allmänna Kyrkodagar, för
att få synlighet bland ungdomar och kyrkliga medarbetare i Borgå stift.
Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per e-post, FSSMnytt och Info till försam-lingarna. Vi bjöd in abiturienter att delta i NOSA i Bergen
hösten 2012. P.g.a. resursbrist kunde vi inte stöda de
kristna skolungdomsgrupper som finns i högstadier
och gymnasier runt om i Svenskfinland.

Relationer, internationell verksamhet och
mission
Vi höll kontakt med våra stödmedlemmar via vårt månatliga nyhetsbrev, FSSMnytt. Tillsammans med seniorer och studerande ordnade vi en vängudstjänst i Kronoby i norra Österbotten på Kristi himmels-färdsdag. I
gudstjänsten deltog ca hundra personer och 60 i lunFinländska och jordanska lägerdeltagare i Gilead

chen efteråt. Vi deltog som arrangörer i Kyrkhelgen,
både i Österbotten och i Nyland. Vi uppmuntrade aktiva studerande att berätta om Studentmissionen i sina
hemförsamlingar på stiftskollektsöndagen i början av
hösten.
Vi värnade om ett fungerande tvåspråkigt arbete
inom vår förening. I förbundsstyrelsen som består av
14 personer hade vi två svenskspråkiga representanter. Vi fortsatte samarbetet med den Nordiska Studentalliansen NOSA och den internationella studentrörelsen IFES genom att ordna och delta i gemensamma
konferenser. Påsken 2012 arrangerades en europeisk
evangelisationskonferens i Györ, Ungern, med över
2000 deltagare. Huvudtalare var John Lennox från
England. Från Finland deltog fem personer. En nordisk
studentkonfe-rens arrangerades i Bergen på hösten,
och som huvudtalare fungerade Richard Cunningham från England och Becky Pippert från USA. Från
Finland deltog 14 personer, nio av dem kopplade till
Vasa Studentmissionen VSM eller Helsingfors svenska
Studentmissionen HSSM.
Vi utmanade studerande att efter avslutade studier
ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen och miss-ionsarbetet utanför landets gränser. Vi erbjöd bl.a. en resa
till Studentmissionen i Jordanien, där vi fick delta i ett
evangeliserande läger för studerande. Av fyra deltagare från Finland var tre svenskspråkiga.

Resurser för verksamheten
Åbo och speciellt Vasa värvade ivrigt nya medlemmar på
hösten och sammanlagt fick vi ca 50 nya. Sedan år 2006
har vårt medlemsantal mer än tredubblats, från 60 till
över 200, och svenska verksamheten har nu över 30 % av
studerande- och ungdomsmedlemmarna inom OPKO/
FSSM, och fortfarande ca 20 % av stödmedlemmarna.
OPKOn vuosikertomus 2012 | 9

KOULULAISTYÖ
FSSMnytt skickades gratis till alla medlemmar och
stödmedlemmar. Ca 380 personer fick ännu FSSMnytt per post, men vi informerade om möjligheten att
övergå till e-post eller att frivilligt betala för sin prenumeration. FSSMnytt sändes också till lokalföreningarnas e-postlistor, medarbetarna på finska sidan,
förbundsstyrelsen och NOSAs kontaktpersoner, sammanlagt ca 930 (820 år 2011) personer. Nytt för i år
var att också de svenska lutherska församlingarna fick
FSSMnytt per e-post. Förutom att upprätthålla egna
hemsidor, informerade vi om vår verksamhet via epostlistor och på Facebook. Hemsidorna utvecklades
i samarbete med den finska sidan av Studentmissionen.
Det svenska arbetsutskottet Sarbus, som är tillsatt
av förbundsstyrelsen, ledde, utvecklade och övervakade arbetet. Som hjälp till lokalföreningarnas styrelser anställdes studentarbetare. Arbetsbördan på de
olika posterna i Helsingfors uppskattar vi till följande:
ledande studentarbete 30 %, information 20 %, nordiskt och internationellt arbete 25 %, Veritas-arbete 10
%, samt studentarbete i Helsingfors 15%. I Åbo jobbade en anställd med Veritas-koordinering på 20 %
och studentarbete på 15 %, samt i Vasa en studentarbetare på 20 % på våren resp 25 % på hösten. Anställningsprocenten var sammanlagt 153 % varav 25
% finansierades av gemensamma medel med finska
verksamheten.
Målet var att inkomsterna från våra understödjare
skulle öka, så att vi kunde öka anställningsprocenten
med 10 % nästa år. Med de månatliga nyhetsbreven
informerade vi om en 50+50-kampanj för att få nya regelbundna understödjare. Förutom en större summa
som vi fick i donation i februari, har understödet från
de regelbundna understödjarna ökat med 22 %, vilket
ger goda möjligheter att utveckla arbetet och anställningsprocenterna under 2013. Vi undervisade om givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt.
Vi ansökte och fick en stiftskollekt från Borgå stift,
och den uppgick till ca 13 000 €. Vi uppmanade studerandena att besöka sin hemförsamling och berätta om Studentmissionens verksamhet. Dessutom ansökte vi om understöd från undervisningsministeriet,
olika stiftelser, samt från församlingarna i Borgå stift.
Förutom en del mindre bidrag fick vi 2 000 € från Vasa
svenska församling.
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T

eimme valtakunnallista suomenkielistä koululaisja nuorisotyötä 7–20-vuotiaiden parissa. Toimintamme pääpaino oli Raamatun opettamisessa, rukouksessa, yhteyden luomisessa ja lähetyskasvatuksessa
OPKOn toiminta-ajatuksen mukaisesti. Järjestimme
nuorteniltoja, pienryhmiä, leirejä, kouluvierailuja, kotimaan aktioita sekä muita tapahtumia. Käsittelimme
opetuksissa monipuolisesti Raamattua ja erilaisia elämäntaitoihin, nuorten henkilökohtaiseen kasvuun ja
kehitykseen liittyviä teemoja.
Koululaistyö antoi merkittävän panoksen Valkealassa pidetyn Totuus ja tehtävä -kesäleirin sekä elokuun
Valloittava yhteisö -opiskelija- ja nuorisokonferenssiin
järjestämiseen. Koululaistyö oli myös mukana pohjoismaisessa nuorten aikuisten NOSA -konferenssissa
Norjan Bergenissä.
Olimme myös mukana järjestämässä seuraavia tapahtumia yhdessä muiden toimijoiden kanssa:
- Profiili, huhtikuussa Lahdessa (seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyössä toimiville ja kaikille kristillisestä
nuorisotyöstä kiinnostuneille järjestetty nuorisotyön
koulutustapahtuma.)
- Raamattuvisa, jonka nimenä oli Synttärit! (avoin kaikille 5–6-luokkalaisille)
- Nuorten aikuisten lähetyskonferenssi: Loistava elämä
– Trans4mission12 Lahdessa marraskuussa.
Valloittava yhteisö nuoriso- ja opiskelijakonferenssin houseband.

Tavoittava työ
Teimme kouluvierailuja seuraavilla paikkakunnilla: Espoo, Helsinki, Kuopio, Lahti, Vantaa. Kouluvierailu-työ
koostui oppituntivierailuista, iltatilaisuuksista ja kerhotoiminnasta. Järjestimme aktioita Helsingissä, Lahdessa ja Vihdissä. Marraskuussa OPKOn koululaistyö esittäytyi Maata Näkyvissä -festareilla. Pidimme yhteyttä
toiminnassamme mukana oleviin nuoriin päivittäin
sosiaalisen median kautta. Lähetimme juniorijäsenillemme neljä kertaa Ruttureppu-sanomat tiedotusleh-

den. 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. Järjestimme koululaistyön ystäville ja tukijoille ystävätapaamisen.

Kasvua varhaisnuoriso- ja lapsityössä
Panostimme erityisesti varhaisnuoriso- ja lapsityöhön,
jota kutsutaan Ruttureppu-toiminnaksi. Rutturepputoiminnassa tulevat yhteen lapset, varhaisnuoret sekä
nuoret, jotka toimivat isosen ja apuvetäjän tehtävissä.
Lisäsimme Ruttureppu-toiminnan määrää ja panostimme aiempaa enemmän isosten ja apuvetäjien varustamiseen. Tämä näkyi osallistujamäärien kasvuna
ja toimintaan sitoutumisen syvenemisenä.
Järjestimme kolme Ruttureppuleiriä leirikeskuksessamme Enä-Sepässä:
- Matkalle mukaan huhtikuussa
- Valloittava Jeesus kesäkuussa yhdessä Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa
- Toden totta! marras-joulukuussa.
Leireille osallistui yhteensä 217 lasta ja nuorta. Leirien
osallistujamäärissä oli kasvua 36 prosenttia edelliseen
vuoteen verrattuna.
Leirien lisäksi järjestimme lasten ja varhaisnuorten
toiminnallisia RuttureppuAction -päiviä: Helsingissä yhdeksän sekä Enä-Sepässä ja Jyväskylässä yhden.
RuttureppuAction -päiviin osallistui yhteensä 187 varhaisnuorta ja nuorta. Action päivien osallistujamäärissä oli kasvua 45 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.
Leireillä ja RuttureppuAction -toiminnassa lapsille ja

Mäenlaskun jälkeen RuttisAction -päivässä.

Kahden maan kansalainen RuttisAction -päivän lapsia laulamassa.

nuorille tarjottiin monipuolisia liikunnallisia ja luovan
toiminnan harjoitteita, kuten tanssi-, draama-, musiikki-, leikki-, askartelu- ja urheilupajoja. Toiminnassa käsiteltiin Raamatun kertomuksia ja opetteltiin yhteisöllistä elämäntapaa ja sosiaalisia taitoja muun muassa
yhteisten leikkien, kilpailuiden ja iltaohjelmien avulla.
Leireillä ja Action -päiviin osallistui lapsia, varhaisnuoria ja nuoria. Nuoret saivat opetella vastuunkantamista ja johtajuutta isosen ja apuohjaajan tehtävissä.

Nuorten toiminta
Järjestimme OPKOn nuorille (14–20-vuotiaat) säännöllistä toimintaa, kuten nuorteniltoja ja pienryhmiä
Helsingissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Mikkelissä, Oulussa ja Kuopiossa.
Järjestimme nuortenleirit Sun ristis luo tammikuussa Enä-Sepässä ja leirin Isät ja lapset huhtikuussa Mikkelissä. Leireille osallistui yhteensä 62 nuorta. Ohjasimme toiminnassa mukana olevia nuoria kantamaan
vastuuta muun muassa isosina ja vetäjinä leireillä ja
pienryhmissä sekä toimittajina julkaisuissamme ja
nettisivuillamme. Järjestimme myös matkarippikoululeirin (Alppiripari) Sveitsin Casa Mosciaan yhteistyössä Kansanlähetyksen kanssa. Leirille osallistui 24 rippikoululaista.
Nuorten toiminnassa pohdimme, millä tavalla Raamatun kertomukset voivat rakentaa nuoren oman
persoonan kasvua. Käytimme Raamattua apuna nuorten elämän vaikeiden asioiden käsittelyssä. Nuorten
opetuksessa hyödynsimme pedagogisia menetelmiä
monipuolisesti. Käytimme ryhmäkeskusteluja, draamaa, liikunnallisia harjoitteita, musiikkia ja luentoja.
Suunnittelimme toimintaa ja tuotimme siihen sisältöä
yhdessä nuorten kanssa.
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YHTEINEN TYÖ
OPKOn työaloja yhdistävä toiminta

A

iemmin toiminnassa mukana olleet nuoret ja
opiskelijat eli seniorit ovat yksi OPKOn merkittävimmistä sidosryhmistä. Pidimme yhteyttä heihin erityisesti tiedotuslehti Arkin, internetin sekä työntekijöiden ja vastuunkantajien kirjoittamien ystäväkirjeiden
ja -lehtien avulla. Järjestimme useilla paikkakunnilla alueellisia ystävätapaamisia. Raamattuopetuksen
ja viihteellisen ohjelman lisäksi niissä kerrottiin työn
kuulumisista sekä tarjottiin mahdollisuus keskustella
ajankohtaisista asioista.
Monilla paikkakunnilla kokoontui senioreiden raamattupiirejä, joissa perinteisen raamattupiiriosuuden 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 Totuus ja tehtävä -kesäleirillä (161 osallistujaa) pohdittiin hengellistä
kasvua ja uskon salaisuuksia.
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 muun muassa Perusta-lehden teologiset opintopäivät (200 osallistujaa), Kirkkokansan raamattupäivä -tapahtuman (500
osallistujaa), Apologia-forumin Aina valmiina! (500
osallistujaa) ja Aiotko teologiseen -valmennuskurssin
(12 osallistujaa). Osallistuimme aktiivisesti viidennen
herätysliikkeen yhteisen laulukirjan Viisikielisen valmisteluihin. Tavoitteenamme oli, että laulukirja palvelisi myös nuorten ja opiskelijoiden sekä kansainvälisen
työn tarpeita.

Piispa Tapio Luoma Perusta-lehden opintopäivillä Timo
Junkkaalan haastateltavana.

Kirkkokansan Raamattupäivät keräsivät Lahden Ristin kirkkoon väkeä ympäri Suomea.
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yhteinen työ
Kansainvälinen työ ja lähetystyö
Lähetyskasvatus

R

ohkaisimme koululaisia ja opiskelijoita löytämään
paikkansa lähetystyössä esirukoilijoina, tukijoina
tai lähetystyöntekijöinä. Koulutimme opiskelijoita ja
koululaisia vieraiden kulttuurien kohtaamiseen ja suvaitsevaisuuteen. Paikallisyhdistyksissä järjestettiin
lähetysaiheisia teemailtoja, muun muassa Intian sisarjärjestön työntekijän vierailun yhteydessä. Paikallisyhdistyksissä luettiin nimikkolähettien kirjeitä, rukoiltiin heidän puolestaan ja kerättiin kolehteja heidän
työlleen. Uusia tukikohteita olivat muun muassa sisarjärjestömme Armeniassa, Georgiassa ja Moldavassa.
Tavoitteenamme oli, että jokaisella paikallisyhdistyksellä olisi oma nimikkokohde Suomen evankelis-luterilaisen kirkon lähetysjärjestöjen tai IFESin (International Fellowship of Evangelical Students) kautta.
Järjestimme opiskelijoille ja nuorille MiniMissiokurssin yhteistyössä Kylväjän, Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) ja Suomen Raamattuopiston (SRO)
kanssa sekä varhaisnuorille Ruttureppu-leirin yhteistyössä Kylväjän ja SROn kanssa. Tiivistimme ja syvensimme yhteistyötä ev.-lut. kirkon lähetysjärjestöjen,
etenkin Kylväjän kanssa, joiden kanssa suunnittelimme opinto- ja aktiomatkoja. Tavoitteemme oli, että
jokainen opiskelija saisi lähetyskasvatusta esimerkiksi osallistumalla MiniMissio-kurssille tai osallistumalla
opiskelujen aikana ainakin yhteen aktioon tai opintomatkaan. MiniMissio-kurssilla oli 15 osallistujaa ja Jordanian IFESin aktioon lähti neljä osallistujaa.
Lähetysyhdistys Kylväjä osoitti työhömme syksyllä
puolitoimisen lähetyssihteerin. Lähetyskasvatussihteerin tehtävänä on vierailla paikallisyhdistyksissä kertomassa lähetystyöstä ja nuorten innostaminen kokeilemaan ja löytämään oman paikkansa lähetystyössä.

Kansainväliset yhteydet
Pidimme yllä kontakteja pohjoismaisiin sisarjärjestöihimme Nordic Student Alliance -yhteistyöelimen
(NOSA) kautta. Olimme mukana järjestämässä NOSAkonferenssia Norjan Bergenissä lokakuussa. 130 osallistujasta 14 henkilöä oli Suomesta. Tapahtuman pääpuhujina toimivat UCCFn (Universities and Colleges
Christian Fellowship) pääsihteeri Richard Cunningham Englannista ja Becky Pippert Yhdysvalloista.
Konferenssin jälkeen kolme työntekijää osallistui Bergen Mission Week -tapahtumaan.
International Fellowship of Evangelical Students
(IFES) –järjestön jäsenenä OPKO on osa kansainvälistä
evankelista opiskelijaliikettä, joka toimii 154 maassa.
Pyrimme lähettämään entistä enemmän opiskelijoita ja työntekijöitä IFESin kansainvälisiin tapahtumiin

Bergenin NOSA-konferenssin osallistujia Suomesta.

ja verkostoihin. Näitä olivat muun muassa IFESin High
School Ministry -konferenssi, johon osallistui johtava koululaistyöntekijä, sekä opiskelijoiden Euroopan
evankelioimiskonferenssi pääsiäisenä Unkarin Györissä. Viimeksi mainitun konferenssin pääpuhujana oli
John Lennox Iso-Britanniasta. Tapahtuman 2000 osallistujasta viisi henkilöä oli Suomesta.
Jatkoimme kumppanuussuhdettamme Burkina Fason opiskelijaliikkeen kanssa, mutta vierailukutsuun
emme turvallisuussyistä voineet vastata. Syvensimme
kumppanuussuhdetta erityisesti Jordanian IFESin kanssa. Järjestimme sinne kesäkuun alussa opintomatkan,
jonka aikana osallistuimme muun muassa evankelioivalle leirille. Valmistelimme vuodelle 2013 aktioita Intiaan, Ukrainaan ja uudelleen Jordaniaan.
Paikallisyhdistyksemme keräsivät kolehteja säännöllisesti kolehdin kansainvälisiin tukikohteisiin kuten lähetysjärjestöjen työalueille ja kumppanuusjärjestöille.
Kolehdeista sekä kohdennettuina lahjoituksina yksityishenkilöiltä saimme välitettäväksi Burkina Fasoon 2
420 €, Jordaniaan 2 150 €, Georgiaan 360 € ja Moldovaan 500 €. Lisäksi kolehteja kerättiin paikallisyhdistyksissämme muun muassa Armenian ja Intian opiskelijaliikkeille.
Järjestimme World Student Day -rukoustapahtumia paikallisyhdistyksissä ympäri Suomea lokakuussa. Rukoilimme silloin erityisesti kumppaniemme ja
paikallisyhdistysten omien nimikkokohteiden puolesta. NOSA-konferenssissa, joka järjestettiin samaan
aikaan, rukoiltiin erityisesti Pohjoismaisten opiskelijaliikkeiden puolesta. Lähetimme pääsihteerin IFESin
pääsihteerikokoukseen Marburgiin Saksaan toukokuussa 2012. NOSAn johtajat tapasivat pääsihteerikokouksen yhteydessä keväällä sekä NOSA-konferenssin
yhteydessä syksyllä.

Kansainvälinen opiskelijatyö
Järjestimme ulkomaalaisille opiskelijoille raamattupiirejä
(Turku ja Oulu), kahvilailtoja (Helsinki) sekä Alfa-kursseja
(Åbo). Suosittelimme raamattupiireille materiaaliksi mm.
gladtidings-bs.com -sivustolta eri kielillä löytyvää raamattutyöskentelymateriaalia. Tutustuimme myös Englannissa kehitettyyn Uncover -raamattupiirimateriaaliin.
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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 be equipped to give Christian answers to profound questions in life while building
their own worldview and their professional identity. Due
to the international character of VFF, the organizational
language is English; however, we operate in Finnish, Swedish and English.
We compiled a list of Christian academics and began
inviting them to the Veritas Forum network. A “Tour of
Inspiration” was held in order to promote VFF among
students with two lecturers from the University of Jyväskylä. It was held in four university cities.

VFF was very well received among OPKO staff and friends. The launching events for the greater public were
held in spring 2012. They included a Forum with Professor William Lane Craig and Professor Kari Enqvist in
University of Helsinki, and a tour with Emeritus Professor
Markku Ojanen and Professor Timo Airaksinen / Professor Juho Saari in four other university cities during
the spring. The launching of VFF work in Swedish speaking Finland was held at a university campus in Vaasa.
More information about Veritas Forum Finland can be
found in other sectios of this Annual Report.

Picture: Tuure Savuoja.

Picture: Linus Stråhlman.

Carl-Erik Carling and Peter Kankkonen
shared their views about the meaning
of life at Veritas Forum ”What’s the Point”
in Vaasa

Pictures from ”Can Universe Exist Without a God?” debate with professors William Lane Craig and Kari Enqvist.
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Resurssit
Tiedotus

T

oimintavuoden aikana OPKOn pääasiallisia tiedotuskanavia 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.

säksi omia lehtiään. Opiskelijoita kutsuva ja tavoittava
VIP ilmestyi kerran ja sitä jaettiin syyslukukauden aikana noin 20 kaupungissa. Edellisenä toimintavuotena
aloitettu kustannusyhteistyö Nuotta-lehden julkaisemiseksi jouduttiin lopettamaan kustannussyistä.

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
nuotta.com-nuortensivuston toimittamiseen. Toimintavuoden aikana ryhdyttiin suunnittelemaan varainhankinnan sivustoa sekä uudistamaan opko.fi -sivustoa.
OPKO julkaisi kolmea lehteä: Arkkia, Perustaa ja VIPlehteä. Useat OPKOn paikallisyhdistykset julkaisivat li-

Tilastot OPKOn internetsivustojen kävijämääristä

Tilattavien lehtien keskilevikit ja ilmestymiskerrat:
		
2009 2010 2011 2012 ilm.k.
Arkki 		
3 886 3 907 3 768 3 931 4
Perusta 		
1 150 1 124 1 114 1 051 6
							

Ruttureppu

241

149

152

-

0

Jaettavien lehtien painokset ja ilmestymiskerrat:
		
2009 2010 2011 2012 ilm.k.
VIP 		
31 000 30 000 23 000 21 000 1
Ruttureppu 		
850
1 000 0

julkaisuyhteistyö
Suomen teologinen instituutti, Suomen Raamattuopisto.
Kustantajana toimi Perussanoma Oy.

-

julkaisuyhteistyö
Suomen luterilainen evank. yhdistys ja Kansanlähetys.
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resurssit
hallinto ja henkilöstö

O

PKOn hallinnon ylin päättävä elin 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.
Työntekijöiden ja toimielinten työpanoksen
käyttämisessä pyrimme selkeään johtamiseen, jossa etsimme yhdessä tapoja toteuttaa järjestön ydintehtäviä.
Pyrkimyksenä oli rakentaa työyhteisöä, jossa voi toteutua hengellinen, henkinen ja fyysinen työhyvinvointi. Palkattuja työntekijöitä
oli 17 henkilötyövuotta (+9 %),
24 henkilöä. Pääsihteeri ja muut
esimiestehtävissä olevat kävivät

työn ja työnteon kehittämiseksi kehityskeskusteluita
ja muita pienempiä tarkentavia keskusteluita. Työntekijöitä koulutettiin erityisesti työntekijäpäivillä muun
muassa toimintatyöympäristön tilanteesta. Työntekijöille on löydetty työnohjaajia sekä työn haasteisiin
liittyviä koulutustapahtumia.
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, jotka
kiteyttävät toiminnan keskeiset
painopisteet ja kohderyhmät.

talous
Tulot

Kulut

Taloutemme ja talouspäätöstemme ydin olivat yksityishenkilöiden suorat lahjoitukset, joita oli hieman yli
puolet kaikista tuloista. Lahjoitustuotot vuonna 2012
olivat 521 000 euroa (+5 %). 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 73
000 € (-21 %) sekä tilikautena myönnetty osuus edellisenä vuonna Suomen ev.lut. kirkon opiskelijatyölle
keräämästä kolehdista 45 000 € (-0 %). Jumalanpalveluskolehteja kertyi yhteensä 26 000 €. Tapahtumien
osallistumismaksuista saimme tuloja 43 000 € (-18 %).
Leirikeskuksen myyntituotot oma käyttö mukaan lukien olivat 211 000 € (+10 %) sekä avustukset ja lahjoitukset 49 000 €. Tilikauden tulot olivat yhteensä 995
000 € (-7 %).

Tilikauden kulut olivat yhteensä 950 000 € (-2 %). Kulueristä suurin oli henkilöstökulut, 621 000 € (-3 %).
Viestintä- ja lehtikulut ilman henkilöstökuluja olivat
61 000 € (-4 %), toimitilat ja työvälineet 70 000 € (-6 %)
sekä kotimaan tapahtumien ja tilaisuuksien muut kuin
henkilöstökulut olivat 67 000 € (+27 %).
Merkittävä osa toimintamenoista on toimintansa
kuluista vastaavien itsenäisten paikallisyhdistysten
omissa tilinpäätöksissä. Leirikeskuksen kulut henkilöstökulut mukaan lukien olivat yhteensä 241 000 € (-0
%).
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Tulos
Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 45 000 euroa. Rahoitusasemaa heikensivät Opetus- ja Kulttuuriministeriön avustuksen leikkaus, pitkän aikavälin rahoitusvaikeudet sekä jätevesiremontti. Pankkilainoja
lyhennettiin suunnitelman mukaisesti, mutta vieraan
pääoman määrä kasvoi jätevesiremonttilainan myötä.

Taloustilanteen parantamiseksi kehitimme yhteydenpitoa työn tukijoihin, teimme toimintainvestointeja
sekä haimme uusia kumppanuussuhteita. Leirikeskuksen osuus tuloksesta oli 9 000 euroa, kun sille kohdistetaan sen osuus poistoista (-31 000 €), keskustoimiston henkilöstökuluista (-15 000 €) sekä lahjoituksista
ja avustuksista (49 000 €).

OPKOn omaisuus
tilinpäätöksessä
2012

leiri-ja kurssikeskus enä-seppä

L

eiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä palveli OPKOn tarkoitusta evankeliumin julistuksen ja yhteisöllisyyden paikkana. OPKOn omien opiskelija- ja koululaisleirien lisäksi myös seurakunnat ja muut kristilliset
yhteisöt pitivät leirejään Enä-Sepässä.
OPKOn ja muun kristillisen leiritoiminnan mahdollistamiseksi palvelimme muiden yleishyödyllisten toimijoiden ja yritysasiakkaiden ryhmiä. Enä-Sepässä
järjestettiin juhlia, erilaisia kokouksia, koulutuksia ja
saunailtoja. Majoitusvuorokausia oli yhteensä 3544
sekä päiväkäyntejä 1368. Edellisvuoteen verrattuna
majoitusvuorokausissa n. 3% ja päiväkäynneissä reilu 14% kasvu. Kasvusta huolimatta yhdeksäs toimin-

tavuosi jäi taloudellisesti tappiolliseksi. Kesällä pidettiin useita rippikoululeirejä. Kaikista asiakkaista 2/3 oli
lapsia, koululaisia ja opiskelijoita. OPKOn omaa toimintaa oli kolmannes kaikista majoitusvuorokausista,
yhteensä 1173 majoitusvuorokautta.
Uusia ja vanhoja OPKOn työn ystäviä kokoontui EnäSeppään myös talkoisiin. Talkootyönä tehtiin pihan ja
kiinteistöjen kunnossapitoa. Kuluneen vuoden aikana saatiin myös lahjoituksia sekä talkootunneissa että
mm. huonekaluina ja mattoina. Näistä esimerkkinä
majoitusrakennuksen sisäänkäynnin valokate ja kalusteita uusittiin.
Asiakaspalaute on ollut pääasiassa myönteistä. Erityistä kiitosta saivat maistuva ruoka ja erityisruokavalioiden huomioiminen, paikan ilmapiiri, ystävällinen
palvelu sekä kiinteistöissä toimitetut kohennus- ja
sisustustyöt. Asiakaspalautteesta nousi positiivisesti
esiin majoitusrakennukseen hankitut uudet vuoteet
ja vuodetekstiilit.
Valmistelimme Punaisen talon mittavaa peruskorjausta Enä-Sepän profiilin nostamiseksi ja majoituskapasiteetin lisäämiseksi. Suunnittelimme uusia
toimintamuotoja varaustilanteen parantamiseksi. Syksyllä alkoi remontti, jossa kaikkien rakennusten tuloja poistovesi yhdistetään kunnalliseen vesi- ja viemäriverkostoon.

yhteistyökumppanit ja verkostot

T

oimimme pääasiallisesti Suomen ev.lut. kirkon
paikallisseurakuntien, Lähetysyhdistys Kylväjän,
Medialähetys Sanansaattajien (Sansa), Suomen Ev.lut.
Kansanlähetyksen (SEKL), Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistyksen (Sley, Evankeliset Opiskelijat EO)
ja Suomen Raamattuopiston Säätiön (SRO) kanssa.
Yhteistyöhön kuuluu yhteydenpidon lisäksi mm. yhteiset tapahtumat kuten nuorten ja opiskelijoiden illat

ja ulkomaan opintomatkat sekä julkaisut, kuten Raamatunlukijain liiton nuortenlehti Liftari sekä SEKL:n ja
SLEYn nuorten kanssa tehty Nuotta. Tapahtumia järjestetään Agricola-opintokeskuksen ja eri kansanopistojen kanssa, mikäli se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Lisäksi olemme Suomen Teologisen
Instituutin (STI) ja Suomen Evankelisen Allianssin (SEA)
jäsenjärjestö.
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TULOSLASKELMA

			
1.1.-31.12.2012
1.1.-31.12. 2011
VARSINAINEN TOIMINTA					
Tapahtumat ja tilaisuudet					
Tuotot		 43 749,99		 51 415,83
Kulut				
		 Tapahtumien kulut		 -66 937,80		 -53 558,86
		 Henkilöstökulut
-282 449,37		 -282 687,12
Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä		 -305 637,18		 -284 830,15
					
Kansainvälinen toiminta					
Tuotot		 6 525,41		 10 120,88
Kulut				
		 Henkilöstökulut		 -47 358,65		 -43 010,30
		 Muut kulut		 -11 777,13		 -8 336,97
Kansainvälinen toiminta yhteensä		 -52 610,37		 -41 226,39
					
Leirikeskustoiminta					
Tuotot				
		 Myyntituotot		 160 139,73		 165 252,83
		 Oma koulutustoiminta		 48 946,57		 27 726,10
		 Muut tuotot		 1 640,65		
778,20
		 Tuotot yhteensä		 210 726,95		 193 757,13
Kulut				
		 Myyntitoiminnan kulut		 -44 949,30		 -37 975,84
		 Henkilöstökulut		 -134 175,63		 -125 495,47
		 Poistot		 -30 648,47		 -28 310,25
		 Kiinteistökulut		 -28 722,14		 -45 753,62
		 Muut kulut		 -2 971,02		 -4 409,71
		 Kulut yhteensä		 -241 466,56		 -241 944,89
Leirikeskustoiminta yhteensä		 -30 739,61		 -48 187,76
					
Lehdet ja myyntitoiminta					
Tuotot				
		 Lehtien tuotot		 11 738,44		
9 694,53
		 Kirjamyynti		
111,00		
22,92
		 Muu myynti		
475,51		
3 416,03
		 Tuotot yhteensä		 12 324,95		 13 133,48
Kulut				
		 Lehtien kulut		 -10 226,82		 -9 815,51
		 Kirjaostot ja muut ostot		
-15,50		 -6 053,28
		 Varaston muutos		
-265,59		
866,97
		 Henkilöstökulut		 -45 621,43		 -52 382,43
		 Kulut yhteensä		 -56 129,34		 -67 384,25
Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä		 -43 804,39		 -54 250,77
Muu varsinainen toiminta					
Tuotot				
		 Saadut kohdennetut avustukset		 12 500,00		
1 669,72
		 Saadut avustukset Enä-Sepälle		 37 500,00		
0,00
		 Muut varsinaisen toiminnan tuotot		
559,95		
1 772,46
		 Tuotot yhteensä		 50 559,95		
3 442,18
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TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2012

1.1.-31.12. 2011

Kulut				
		 Palkat ja muut henkilöstökulut		 -69 209,37		 -93 675,36
		 Toimistokulut		 -37 908,16		 -31 649,49
		 Huoneistokulut		 -14 569,38		 -13 766,88
		 Jäsenmaksut		 -2 497,00		 -2 497,00
		 Tiedotuskulut		 -4 333,93		 -8 555,61
		 Muut yleiskulut		 -44 144,28		 -48 323,13
		 Poistot		 -11 591,93		 -12 779,27
		 Kulut yhteensä		 -184 254,05		 -211 246,74
Muu varsinainen toiminta yhteensä		 -133 694,10		 -207 804,56
					
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ		 -566 485,65		 -636 299,63
					
VARAINHANKINTA					
Tuotot					
Lahjoitukset		 414 659,44		 404 500,95
Lahjoitukset Enä-Sepälle		 10 136,60		 11 734,08
Taloustempaukset 		 62 507,05		 52 073,66
Tukijäsenmaksut		 33 791,18		 26 196,58
Testamentit		
0,00		
0,00
Kolehdit 		 25 018,25		 106 935,59
Kolehdit Enä-Sepälle		 1 256,69		
1 592,91
Muut varainhankinnan tuotot 		
948,85		
1 150,02
Tuotot yhteensä		 548 318,06		 604 183,79
Kulut					
Henkilöstökulut		 -41 939,11		 -39 034,03
Muut kulut		 -8 480,50		 -13 771,44
Kulut yhteensä		 -50 419,61		 -52 805,47
					
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ		 497 898,45		 551 378,32
					
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ		 -68 587,20		 -84 921,31
					
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotot		 3 826,55		
3 676,00
Kulut		 -9 288,01		 -11 324,49
				 -5 461,46		 -7 648,49
									
OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ		 -74 048,66		 -92 569,80
					
YLEISAVUSTUKSET					
Valtion avustus		 73 000,00		 92 000,00
Kirkkohallituksen kolehti		 45 000,00		 45 200,00
Seurakuntien avustukset		 1 360,00		
5 627,12
					
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ		 119 360,00		 142 827,12
									
					
TILIKAUDEN TULOS		 45 311,34		 50 257,32
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TASE

				
31.12.2012		
31.12.2011
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat					
		
Aineettomat hyödykkeet				
		
Aineettomat oikeudet			 2 001,51		
3 913,42
		
Aineelliset hyödykkeet				
		
Maa- ja vesialueet			 182 000,00		
182 000,00
			
Rakennukset ja rakennelmat		 387 061,04		
315 256,06
		
Koneet ja kalusto			 22 406,37		
16 703,43
			
Muut aineelliset hyödykkeet		 73 685,32		
82 771,06
		
Sijoitukset				
		
Muut osakkeet ja osuudet		
187 795,95		
187 795,95
Pysyvät vastaavat yhteensä			854 950,19
788 439,92
						
Vaihtuvat vastaavat					
		
Vaihto-omaisuus				
		
Tavarat			 1 581,76		
1 928,55
		
Ennakkomaksut			
412,17		
412,17
		
Lyhytaikaiset saamiset				
		
Myyntisaamiset			 18 529,00		
18 325,76
		
Muut saamiset			 17 755,89		
12 834,72
		
Siirtosaamiset			 3 948,28		
13 451,84
		
Rahat ja pankkisaamiset				
		
Rahat			 7 786,90		
3 640,97
		
Pankkisaamiset		
294,19		
231,04
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		
50 308,19		
50 825,05
						
Vastaavaa yhteensä		
905 258,38
839 264,97
						
VASTATTAVAA						
Oma pääoma					
		
Yhdistyspääoma			 437 960,72		
387 703,40
		
Tilikauden ali-/ylijäämä			 45 311,34		
50 257,32
Oma pääoma yhteensä			 483 272,06
437 960,72
						
Tilinpäätössiirtojen kertymä			
0,00		
0,00
						
Vieras pääoma					
		
Pitkäaikainen				
		
Lainat rahoituslaitoksilta			 168 982,99		
134 211,35
		
Lyhytaikainen				
		
Lainat rahoituslaitoksilta			 61 074,54		
43 991,40
1 000,00
		
Saadut ennakot			
500,00		
		
Ostovelat			 6 514,53		
16 591,30
		
Ystävälainat			 73 889,50		
74 009,50
		
Muut velat			 34 912,34		
29 783,43
		
Siirtovelat			 76 112,42		
101 717,27
Vieras pääoma yhteensä			 421 986,32		
401 304,25
						
Vastattavaa yhteensä			905 258,38
839 264,97
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2012
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet						
Lahjoitukset tuloutetaan kassaperiaatteella ja avustukset tuloutetaan sillä tilikaudella joilla niiden 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					
		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:							
			 1.1.2012
Lisäys
Vähennys
Poisto
31.12.2012
Tietokoneohjelmat		 3 913,42			
1 911,90
2 001,52
Maa-alueet		 182 000,00				
182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat		 315 256,06
95 840,88		
24 035,90
387 061,04
Koneet ja kalusto		 16 703,43
12 909,79		
7 206,85
22 406,37
Muut aineelliset hyödykkeet		 28 360,27			
4 095,13
24 265,14
Osakehuoneiston parannus		 54 410,79			
4 990,62
49 420,17
Huoneisto-osakkeet		 187 775,77				
187 775,77
Muut arvopaperit		
20,18				
20,18
			 788 439,93
108 750,67
0,00
42 240,40
854 950,20
3. Henkilöstökulut ja luontaisedut 					
			
2012
2011
2010
2009
2008
Palkat			 532 721,00
517 873,78
524 702,52
505 948,79
487 135,63
Luontaisedut		
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Eläkevakuutusmaksut		 90 023,56
91 544,96
92 090,48
84 096,81
76 233,57
Muut henkilösivukulut		 16 186,70
19 266,21
19 096,13
16 326,87
21 585,98
yhteensä		 638 931,26
628 684,95
635 889,13
606 372,47
584 955,18
muutos		 10 246,31
-7 204,18
29 516,66
21 417,29
-13 061,16
			
1,6%
-1,1%
3,7%
-2,2%
-11,4%
4. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut						
			
Korot			
Muut			
			

2012
5 775,89
3 512,12
9 288,01

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

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							
Danske Bank laina FI7680050903564530					
58 294,58
Danske Bank laina FI7680050807409691					
59 444,12
Danske Bank laina FI0980000710060875					
2 083,18
Danske Bank laina FI4183186710001154					
60 000,00
Danske Bank Oyj:n limiitti sopimusnro FI3680001701296114				
50 000,00
		Pantatut Hämeentie 155 A 9 huoneisto-osakkeet 703-1020				
		Lisäksi panttivelkakirjat 3211-3213 yhteensä 700 000,00 euroa				
		
6. Rahoitusasema						
Tilikausi oli rahoituksellisesti haastava. Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2012 olivat 8 081,09 euroa ja lisäksi käytettävissä on limiitti 50 000,00 euroa.							
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TYÖNTEKIJÄT
Johtavat työntekijät
Jussi Miettinen, TM, pastori, yhteisöpedagogi (ylempi AMK), pääsihteeri, -66, -08
Ilkka Kontturi, sosionomi (AMK), tiedottaja,
-82, alkaen 5.8.
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 student
arbetare, -68, -06
Sari Nuutinen, medianomi (AMK), tiedot
taja, opintovapaalla 13.8. alkaen, -85, -09
Tiina Oinonen, KTM, talouspäällikkö, -81,
-05

Opiskelija- ja koululaistyö
Soili Haverinen, TM, opiskelijatyöntekijä,
opintovapaalla, -76, -00

Sampsa Nelimarkka, siviilipalvelusmies,
15.11. alkaen, -91, -12

Tuija Sainio, tradenomi, kirjanpitäjäpalkanlaskija, -74, -07

Mikko Paavola, TM, Turun ja Porin opiskelijatyöntekijä, -76 , -05

Leiri- ja kurssikeskus
Enä-Seppä

Pekka Ryhänen, FM, TM, Kuopion ja Pieksämäen opiskelija- ja koululaistyöntekijä,
websuunnittelija, -79, -07
Linus Stråhlman, teol. stud., studentarbetare
i Åbo, koordinator för Veritas Forum Finland
1.-31.10. och 1.-31.12, assisterande koordinator för Veritas Forum Finland, -89, -11
Mervi Tiilikainen, sosionomi (AMK), koululaistyöntekijä, -81, -10
Petteri Tuohino, TM, pastori, Helsingin
opiskelijatyöntekijä, 31.12 saakka, -73, -11
Jussi Valkonen, LitM, koululaistyöntekijä,
-76, -10
Toni Wentin, ped. stud., studentarbetare i
Vasa, fr.o.m. 1.8., -91, -12

Heta Ikäheimo, keittäjä, -54, -04
Markus Korri, tiedot edellä
Marjukka Korri, sosionomi (AMK), kurssisihteeri, -82, -11
Eino Olsson, suntio, kiinteistönhoitaja, hotelli-, ravintola- ja suurtalousalan perustutkinto, keittäjä-huoltomies, -76, -08

Veritas Forum Finland
Janne Könönen, FM, VFF koordinaattori
22.8. saakka, -77, -11
Linus Stråhlman, tiedot edellä

Harjoittelijat

Toimiston tehtävissä

Hanne Hyttinen, koululaistyö

Olli Lehmonen, tiedot edellä

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

Hanna Merenheimo, koululaistyö

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

Benson Ekhorutomwen, siivooja 31.12
saakka, -90, -11

Lilian Lindén, tiedot edellä

Ilkka Kontturi, tiedot edellä

Tero Mikkonen, OTM, VTK, Savonlinnan
opiskelijatyöntekijä, -83, -11

Sari Nuutinen, tiedot edellä

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

Samuel Lammi, koululaistyö

Tiina Oinonen, tiedot edellä

Työntekijäkokous leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä Vihdissä 28.8.2012. Vasemmalta oikealle: Anne Gröhn, Tiina Oinonen, Mikko Paavola, Antti Leinonen, Mervi
Tiilikainen, Jussi Valkonen, Imnazulu Jamir (Intialaisen sisarjärjestön työntekijä), Tuija Sainio, Jussi Miettinen, Ilkka Kontturi, Petteri Tuohino, Juha Aho, Toni
Wentin, Markus Korri, Linus Stråhlman, Topi Knihtilä, Marjukka Korri, Lilian Lindén, Heta Ikäheimo, Pekka Ryhänen, Eino Olsson.
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HALLINTO 31.12.2012 JA TILASTOJA
Sääntömääräinen
liittokokous

TILASTOT
OPKOn jäsenmäärä 31.12.2012
Jäsenmäärä yhteensä 			
Jäsenmäärä ikäryhmittäin:
alle 15-vuotiaita juniorijäseniä 		
15–29-vuotiaita varsinaisia jäseniä 		
yli 29-vuotiaita kannattajajäseniä 		

3 059
141
769
2 149

Liittokokous pidettiin
31.3.2012 Oulussa

Liittohallitus

Liittohallitus kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Suluissa
oleva paikkakunta on henkilön
jäsenyhdistys.

Opiskelijatyö
Viikottaisiin opiskelijoiden opetusiltoihin kokoontui
keskimäärin 168 henkeä koko maassa.
Erilaisia työ- ja suunnitteluryhmiä oli 154, joissa tehtiin
vapaaehtoistyötä 4 085 tuntia.
Hallinnollisia työryhmiä oli 54. Ryhmät pitivät 161 kokousta.
Kokouksiin osallistumisia oli 1 000
Opintopiirejä oli 50. Opintopiirit kokoontuivat 525 kertaa.
Opintopiirien osallistumisia oli 2 609.
Opetus- ja koulutustilaisuuksia oli 44 ja näissä osallistumisia
5 290.
Opiskelijatyössä vapaaehtoistyötä tehtiin vuoden
aikana 13 209 tuntia.

puheenjohtaja
Kimmo Karhi
(seniori, Helsinki)

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

Pekka Jokiranta
(seniori, Helsinki)

kpl / osallistujia
35 / 1 283
14 / 309
269 / 9
1 / 25

2. varapuheenjohtaja
Tuomo Heinilä
(opiskelija, Jyväskylä & Pori)
muut jäsenet
Simo Aalto
(seniori, Turku)
Mikael Isoaho
(opiskelija, Helsinki)

Saara Kinnunen
(seniori, Helsinki)
Kimmo Koivunen
(opiskelija, Turku; seniori, Pori)

Koululaistyössä vapaaehtoistyötä tehtiin 6 892 tuntia.

Juha Parkkinen
(seniori, Suomen OPKO)

Koko OPKOssa vapaaehtoistyötä tehtiin yhteensä 24 275
tuntia.

Christian Perret
(seniori, Helsingfors & Åbo)
Rauno Perälä
(seniori, Helsinki ja Kuopio)

Kiitos
Olemme kiitollisia Jumalalle ja kaikille Opiskelija- ja Koululaislähetyksen ystäville ja kumppaneille rohkaisuista, rukouksista
ja aineellisesta tuesta. Ilman teitä ei työmme evankeliumin ja
nuorten hengellisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin puolesta
olisi mahdollista.
”Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän
Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen” (Ilm 7:12).

varajäsenet
Lauri Saarinen
(opiskelija, Pori)
Tuure Savuoja
(opiskelija, Helsinki)

Tilintarkastajat
Juhani Loukusa, KHT
tilintarkastaja
Tapio Leinonen, DI
toiminnantarkastaja

Hallituksen
työvaliokunta
Jussi Miettinen
pääsihteeri

Työvaliokunta kokoontui
15 kertaa.

Jussi Miettinen, pj
Kimmo Karhi
Olli Lehmonen
Tiina Oinonen
Ilkka Kontturi, 5.8. alkaen
Sari Nuutinen 5.8. asti
Markus Korri
Lilian Lindén
Pekka Ryhänen

Svenska
arbetsutskottet
(sarbus)

1. varapuheenjohtaja
Marit Hedström
(opiskelija, Åbo)

Taneli Skyttä
(seniori, Helsinki)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sarbus sammanträdde
4 gånger.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lilian Lindén (ordf.)
Malena Ahlskog
Lars Burman
Stig-Olof Fernström
Ruth Franzén
Åsa Häggblom
Henrik Östman
Studerande:
Jonas Andersson
Camilla Björklund
Hanna Järveläinen
Henrik Järveläinen
Martina Rantala
Stefan Salo
Susanna Syrjälä

Rätt att delta:
•
•
•
•
•
•

Victoria Grönlund
Kimmo Karhi
Jussi Miettinen
Tiina Oinonen
Linus Stråhlman
Toni Wentin

OPKOn toimikunnat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Arkin toimitus
Enä-Seppä -toimikunta
Evankelioimistyön toimikunta
Pienpiirityön toimikunta
Rutturepun toimitus
Taloustoimikunta
Työsuojelutoimikunta
VIPin toimitus
VIPin neuvottelukunta
OPKOn neuvottelukunta
Ystävätyön toimikunta
Veritas Forum Finland
Think Thank
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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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