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OPKOn paikallisyhdistykset kartalla.

Tarkoitus ja toiminta-ajatus

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

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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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.

Toiminnalliset arvot
Missionaalisuus
• Toimimme yliopistoissa, korkeakouluissa ja muissa oppilaitoksissa.
• Näemme jokaisen nuoren evankeliumin arvoisena.
• Jokaisella on kutsumus ja paikka suuressa suunnitelmassa;
tuemme tätä.
• Autamme nuoria löytämään koko elämänsä Jumalan antamana kutsumuksena.
• Kuulumme maailmanlaajaan perheeseen, joka toteuttaa
sisä- ja ulkolähetystehtävää.

Nuorisolähtöisyys
• Osallistamme nuoret itse toteuttamaan toimintaa.
• Annamme tilaa nuorten aloitteille ja luovuudelle.
• Tuemme nuoria kehitystasonsa mukaisissa vastuutehtävissä.
• Tarjoamme nuorille vastuullisia tehtäviä sekä tarjoamme
heille mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja ja työllistämme heitä.

Juhlistaminen
• Huomioimme onnistumiset ja juhlimme niitä.
• Edistämme positiivista ilmapiiriä kaikessa toiminnassamme.

• Ilmaisemme asiat myönteisen kautta.
• Järjestämme juhlia ja aterioita yhteyden lujittamiseksi ja esimakuna taivaallisista juhlista.

Välittäminen
• Sitoudumme puhumaan hyvää toisistamme.
• Huomioimme toisemme arjessa ja etenkin elämän käännekohdissa.
• Osoitamme arvostavamme ihmistä enemmän kuin työtä ja
tehtäviä.
• Panostamme ihmisen kohtaamiseen ja välittämiseen.
• Rakennamme yhteisöä, jossa on hyvä työskennellä, olla mukana ja josta on myös helppo lähteä.
• Tuemme ihmisen kokonaisvaltaista kasvua.

Erilaisten yhteys
• Rakennamme kristittyjen yhteyttä aidosti erilaisten ihmisten
välille.
• Tuemme jokaista oman identiteettinsä ja paikkansa löytämisessä kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti.
• Annamme tilaa erilaisille uskon ilmaisumuodoille.
• Kunnioitamme jokaista ihmistä erilaisuudesta ja erilaisista
mielipiteistä huolimatta.

Toiminnan painopistealueet
Johtotähti – OPKOn keskeiset sidosryhmät, toimintamuodot
ja prosessit, joista kerrotaan tässä vuosikertomuksessa:
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Yleiskatsaus

OPKO juhli 50-vuotista taivaltaan näyttävästi vuonna 2014 teemalla ”Nuorten ja
uskon puolesta 50 v.” Pääjuhla pidettiin
5.4. Astoria-salissa Helsingissä.

SUURTA JUHLAA JA VIREÄÄ NUORISOTYÖTÄ

S

uomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO)
juhli 50-vuotista taivaltaan näyttävästi vuonna 2014
teemalla ”Nuorten ja uskon puolesta 50 v.” Valtakunnalliset ja alueelliset juhlat kokosivat kolmisen tuhatta työn
ystävää OPKOn historian ja tulevaisuuden äärelle. Avasimme
juhlavuoden loppiaisena Espoonlahden kirkossa. Pääjuhlan
pidimme huhtikuussa Astoria-salissa Helsingissä. Pääjuhlassa kuultiin videotervehdyksiä mm. Ruotsista, Norjasta, Tanskasta, Jordaniasta ja Burkina Fasosta. Juhliin osallistuivat mm.
sisäministeri Päivi Räsänen, piispat Erik Vikström ja Gustav
Björkstrand, kirkkohallituksen kansliapäällikkö Jukka Keskitalo
sekä OPKOn kansainvälisen kumppanin IFESin (International
Fellowship of Evangelical Students) avustava pääsihteeri Martin Haizmann.
Vuosi 2014 oli toiminnallisesti vireä. Koululaistyön leirit kokosivat jälleen leiri- ja kurssikeskuksemme Enä-Sepän täyteen. Yhteistyössä Perheniemen evankelisen opiston kanssa
järjestetty Missionaalinen koululaistiimilinja toimi onnistuneesti koululaistyön työyhteydessä. Opiskelijatyössä julkaisimme vuonna 2014 myönteisen vastaanoton saavuttaneen
Uncover-raamattupiirimateriaalin, jota käytettiin suomenkielisten ja englantia puhuvien opiskelijoiden parissa. Aloitimme
syksyllä myös Uncover-radioraamiksen. Opiskelijatoiminta vilkastui etenkin Kuopiossa, Porissa ja Tampereella.
Kansainväliset ulottuvuudet työssämme jatkuivat vahvoina
mm. sitä kautta, että lähetimme nuoria opintomatkoille Jordaniaan, Islantiin ja Tanskaan. Valtakunnalliseen opiskelijakonferenssiimme Vihdissä osallistui myös ensimmäistä kertaa
Suomessa opiskelevia vaihto-opiskelijoita. Kansainvälisten
opiskelijoiden merkitys toiminnassamme oli muutoinkin selkeästi aiempaa suurempi. Ruotsinkielinen toimintamme oli
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myös vireää. Jäsenmäärät kasvoivat nuorten toiminnassa,
ruotsinkielisissä paikallisyhdistyksissä sekä Helsingissä, Oulussa ja Turussa. Kuopiossa syyskuussa järjestetty ReStart-minifestari onnistui erittäin hyvin ja kasvoi edellisestä vuodesta. Paikalle saapui noin 550 nuorta kuuntelemaan laadukasta
gospelmusiikkia ja evankeliumin julistusta. Tapahtumaa järjestämässä oli yli 50 vapaaehtoista.
Juhlavuoden vaikutus työhömme näkyi myös siinä, että perinteinen OPKOn kesäleiri Valkealassa kokosi ennätykselliset
200 osallistujaa. Uutena avauksena vuonna 2014 perustettiin
tukiyhdistys OPKOn ystävät ry. Ruotsinkielisen työn tukiyhdistys Pro Studentmissionen perustettiin vuonna 2013. Tukiyhdistyksien tarkoituksena on vahvistaa yhteyttä jo opiskelunsa päättäneisiin OPKOn jäseniin, kutsua heitä perustoiminnan
tukijoiksi sekä tarjota heille mahdollisuuksia osallistua esimerkiksi raamatturyhmiin ja muuhun pienpiiritoimintaan.
Vuonna 2014 julkaisimme myös toiminnalliset arvomme ja
samalla käynnistimme ”OPKO 2020” -strategiatyöskentelyn.
Saamme katsoa toimintavuotta kiitollisin mielin. Työntekijäjoukkomme on motivoitunutta, meitä yhdistää sama näky ja
arvot. Vaikka työmme on kesken ja kehityshaasteita riittää,
pitkäjänteinen uurastus nuorten ja kristillisen uskon puolesta
kantaa jatkuvaa hedelmää. ”Sadonkorjaaja saa palkkansa jo
nyt, hän kokoaa satoa iankaikkiseen elämään, ja kylväjä saa
iloita yhdessä korjaajan kanssa.” (Joh. 4:36)
Kiitos kaikille OPKOn työn ystäville, yhteistyökumppaneille ja
aktiivisille ruohonjuuritason toimijoille!
Jussi Miettinen
pääsihteeri

Allmän översikt

STOR FEST OCH AKTIV UNGDOMSVERKSAMHET

F

inlands ev.luth. Student- och Skolungdomsmission
(FSSM) firade år 2014 sin 50 år långa vandring med
pompa och ståt. Temat för året var ”För trons skull/Jubelår”. Nationella och regionala fester samlade ca tre tusen
vänner för att minnas det som varit och för att blicka framåt. På trettondagen öppnades jubelåret i Esbovikens kyrka.
Huvudfesten hölls i Astoriasalen i Helsingfors i april. På huvudfesten fick vi ta del av videohälsningar från bl.a. Sverige,
Norge, Danmark, Jordanien och Burkina Faso. I festligheterna deltog bl.a. inrikesminister Päivi Räsänen, biskoparna Erik
Vikström och Gustav Björkstrand, kyrkostyrelsens kanslichef
Jukka Keskitalo och Martin Haizmann, vice generalsekreterare
för FSSMs partnerorganisation IFES (International Fellowship
of Evangelical Students).
Då man ser till verksamheten var 2014 ett aktivt år. Lägren
som ordnades inom ramarna för skolungdomsarbetet fyllde
åter igen vårt läger- och kurscenter Enä-Seppä till bredden.
Linjen för missionalt skolungdomsteam, som ordnades inom
ramarna för skolungdomsverksamhen och i samarbete med
Perheniemi evangeliska institut var lyckad. Inom ramarna för
studentarbetet publicerades Uncover-bibelstudiematerialet
också på finska. Materialet har fått ett positivt mottagande
och användes av finsk- och engelsktalande studerande. På
hösten inledde vi också Uncover-radiobibelstudie. Studentverksamheten blev livligare främst i Kuopio, Björneborg och
Tammerfors.
De internationella dimensionerna hölls starka bl.a. genom att
vi sände unga på studieresor till Jordanien, Island och Danmark. I vår nationella studentkonferens i Vichtis deltog för
första gången utbytesstudenter som studerar i Finland. Betydelsen av internationella studerande i vår verksamhet var klart
större än tidigare. Medlemsantalet ökade i ungdomsverksam-

heten, i de svenskspråkiga lokalföreningarna samt i de finska
föreningarna i Helsingfors, Uleåborg och Åbo. ReStart-minifestivalen i Kuopio i september lyckades väldigt bra och växte
från föregående år. Ca 550 unga samlades för att lyssna på
kvalitativ gospelmusik och evangeliets förkunnelse. Över 50
frivilliga deltog i arrangerandet av evenemanget.
Jubelårets inverkan på vårt arbete syntes också genom att
FSSMs traditionella sommarläger i Valkeala samlade rekordmässiga 200 deltagare. Som en ny satsning under år 2014
grundades stödföreningen OPKOn ystävät ry. Den svenskspråkiga stödföreningen Pro Studentmissionen grundades
år 2013. Syftet med stödföreningarna är att stärka kontakterna till FSSMs medlemmar som redan avslutat sina studier,
att kalla dem till att stöda basverksamheten samt att erbjuda
dem möjligheter att delta i bibelgrupper och andra smågrupper. År 2014 publicerade vi även de centrala värderingarna för
vår verksamhet, och samtidigt sparkades FSSM 2020-stategiarbetet igång.
Vi får blicka tillbaka på verksamhetsåret med tacksamhet. Vårt
medarbetarteam är motiverat och vi förenas av samma vision
och samma värderingar. Även om vårt jobb är halvfärdigt och
vi har möjligheter att utvecklas bär ett långsiktigt arbete för
unga och den kristna tron fortsatt frukt. ”Redan nu får den
som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att
den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma
gång.” (Joh. 4:36)
Tack till alla vänner, samarbetspartner och aktiva aktörer på
gräsrotsnivå!
Jussi Miettinen
generalsekreterare
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Keskeiset tulostavoitteet

JA NIIDEN TOTEUTUMINEN

ReStart-minifestari kokosi yli 500 nuorta
evankeliumin sanoman äärelle Kuopiossa. Yksi esiintyjävieraista oli rap-yhtye
Immanuel.

V

alitsimme vuodelle 2014 tärkeimmiksi tulostavoitteiksi
OPKOn työn vahvistamisen juhlavuoden kautta, paikallisen toiminnan vahvistamisen sekä mediatyön kehittämisen. Tavoitteet toteutuivat seuraavasti:

OPKOn työn vahvistaminen juhlavuoden kautta
OPKOn juhlavuoden keskeisinä tulostavoitteina olivat 1) valtakunnallisen OPKO-identiteetin vahvistaminen yli sukupolvija kielirajojen, 2) OPKOn työn ystävien osallistaminen, aktivoiminen ja säännöllisten tukijoiden määrän kasvattaminen 10
%:lla, 3) OPKOn näkyvyyden lisääminen paikallisella ja valtakunnallisella tasolla, 4) 200 000€:n lisätuottojen kerääminen
juhlakeräyksellä kannatuspohjan ja rahoitusaseman vahvistamiseksi.
Juhlavuoden valtakunnalliset sekä paikallisyhdistysten omat
juhlatapahtumat kokosivat eri vuosikymmeninä OPKOn toiminnassa mukana olleita koolle kiitettävästi. Juhlat tarjosivat
tilaisuuden eri sukupolvien kohtaamiseen ja uusien kontaktien luomiseen. Juhlat toivat näkyväksi sen hyvän, mitä OPKO
on olemassaolonsa aikana tuonut monien elämään. Monet
juhlapuheenvuorot ja käytäväkeskustelut kertoivat samaa:
OPKO on ollut ihmisille merkittävä heidän elämänsä perustuksen kannalta. Opiskeluajan yhteys OPKOon on antanut
elämälle kestävän perustuksen ja tärkeitä elämän taitoja. Vastuutehtävät ovat opettaneet ja velvoittaneet, minkä kautta on
tullut valmius elää vastuullista elämää itsensä ja läheistensä
suhteen. Yhteiset juhlat suomen- ja ruotsinkielisen toiminnan
välillä antoivat mahdollisuuden kokea yhteenkuuluvuutta ja
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oppia toisilta. Palautteen perusteella järjestön kahdella kotimaisella kielellä toimiminen on koettu rikkaudeksi.
Juhlavuoden valmisteluissa ja juhlapuhujissa oli mukana entisiä OPKOn työntekijöitä sekä vastuunkantajia. Juhlavuoden
pääjuhlaan ja paikallisjuhliin kutsuttiin kattavasti toiminnassa
mukana olleita 60-luvulta nykyhetkeen saakka. Juhlavuoden
OPKO-innostus näkyi OPKOn ystävät ry:n perustamisessa ja
toiminnan alkamisessa. Yhdistyksen myötä työn ystävät voivat aiempaa vahvemmin tuntea kuuluvansa OPKOon, vaikka
oma opiskeluaika olisikin jo takanapäin.
Muun muassa juhlatilaisuuksien myötä suomenkielisten opiskelijayhdistysten toimintaan osallistumiset lisääntyivät 45 %
edellisvuodesta. Opiskelijatyön tilaisuuksien osallistumiskerrat yhteensä olivat noin 15 000. Säännöllisten tukijoiden
määrän kasvun on ajateltu näkyvän säännöllisen tuen määrän kasvussa. Tämän kasvun seuraaminen on monitulkintaista
juhlavuoden keräyksen sekä lähimmän vertailuvuoden 2013
joulukampanjan suuren tuoton vuoksi. Mahdollinen tuen
määrän kasvu on siis nähtävissä myöhemmin.
Monet paikallisyhdistykset tekivät yhteistyötä juhlajärjestelyissä paikallisseurakuntien kanssa, jolloin OPKOn työ tuli
uudella tavalla näkyväksi seurakunnissa. OPKOn juhlavuodesta uutisoitiin mm. Kotimaa24.fi sekä Seurakuntalainen.fi
-uutissivustoilla sekä Uusi Tie -lehdessä. Lisäksi OPKO julkaisi kahdeksansivuisen, työtä laajasti esittelevän juhlaliitteensä
Kotimaa-lehden välissä, ja juhlavuoden pääjuhlan mainosta
esitettiin Radio Deillä. Juhlakeräyksen taloudellisista tavoitteista kerrotaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Paikallisen toiminnan vahvistaminen
Paikallisen toiminnan vahvistamisen tavoitetta pyrimme saavuttamaan ja mittaamaan mm. jäsen- ja osallistumiskertojen
10 % kasvutavoitteella. Keskeisimpiä materiaaleja ovat Opiskelijatyön käsikirja ja Uncover-materiaali. Aikuistuvia koululaisia pyrimme saamaan opiskelijatyön vastuunkantajiksi ja
tuomaan Missionaalisen koululaistiimin osaksi OPKOn paikallista toimintaa.
Suomenkielisessä opiskelijatyössä ylitimme 10 % osallistumiskasvutavoitteen selkeästi. Jopa ilman 50-vuotisjuhlia laskettuna toimintaan osallistumisten määrä kasvoi 27 %. Määrällisesti suurimmat toimintapaikkakunnat olivat Helsinki
lähes 4000:lla ja Oulu reilulla 2000 osallistumiskerralla vuodessa. Valtakunnallisesti toiminnan osallistumiskerrat lisääntyivät 16 %.
Varsinaisten jäsenten määrä kasvoi yhteensä 6 % ja kaikkien
jäsenten määrä 4 %. Paikallisyhdistyksistä varsinaisten jäsenten määrän 10 % kasvutavoitteen saavuttivat Oulu ja Turku
sekä ruotsinkieliset paikallisyhdistykset Helsingissä ja Vaasassa. Opiskelijoista siirtyminen senioriksi ja työn ystäväksi
on jatkunut vakiintuneesti, ja työ koululaisten siirtymiseksi
OPKOn vastuunkantajiksi on toteutunut koululaistiimilinjalaisten osalta hyvin. Kävimme läpi Uncover-materiaalin lähes
kaikilla suomenkielisillä viikkotoimintapaikkakunnilla. Käytimme vastuunkantajakoulutuksessa hyväksi Opiskelijatyön
käsikirjan valmiita osioita.

Opiskelijakonferenssi ”Valtakunnan salaisuus” keräsi Enä-Sepän leirikeskukseen
opiskelijoita ja nuoria aikuisia ympäri
Suomen loka-marraskuun vaihteessa.

Mediatyön kehittäminen
Keskeisiksi mediatyön tavoitteiksi asetimme seuraavat: 1) julkaisemme kaikista keskeisistä toiminnoistamme reaaliaikaista uutismateriaalia, 2) työstämme kerran viikossa julkaistavan
videohartauden internetiin, 3) työstämme mainosvideot varhaisnuoriso-, nuoriso- ja opiskelijatyöstä, 4) julkaisemme uudistetut kotisivut, jotka toimivat myös mobiilikäytössä.
Mediatyö aloitti omana työalanaan syyskauden alussa. Tätä
ennen vuodelle kirjatut tulostavoitteet liittyivät kiinteästi tiedotuksen työalaan, jonka resurssit olivat suurelta osin sidotut juhlavuoteen ja sen tiedotukseen. Nopea uutisointi tapahtumista onnistui melko hyvin juhlavuoden tapahtumien
sekä suurempien tapahtumien kuten ReStartin osalta. Muiden keskeisten perustoimintojen uutisointia on edelleen kehitettävä ja hajautettava.
Mediatyön syyskauden resurssit oli hyvin suurelta osin sidottu uusien kotisivujen suunnitteluun ja valmistamiseen. Niihin
priorisoinnin johdosta ei resursseja riittänyt mainosvideoiden työstämiseen. Videot oli suunniteltu julkaistavaksi uusien kotisivujen jälkeen, joten niiden valmistumista ennen kotisivuja ei priorisoitu tärkeämmäksi. Kotisivujen valmistuminen
viivästyi resurssien vähäisyyden sekä laiterikkojen tähden.
Siirsimme julkaisun toimintakauden 2015 alkuun.
Saimme tilaisuuden aloittaa uuden toimintamuodon, Radioraamiksen. Sen toteuttaminen annettiin mediatyölle, johon
suurin osa mediatyön loppuvuoden resursseista sidottiin.
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Opiskelijatyö

O

PKO teki suomenkielistä opiskelijatyötä säännöllisen
viikkotoiminnan muodossa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki kehyskuntineen, Jyväskylä, Kajaani, Kuopio, Lahti, Oulu, Pori, Tampere ja Turku. Lisäksi toimintaa oli
Joensuussa, Pieksämäellä ja Savonlinnassa. Englanninkielistä toimintaa järjestimme Helsingissä, Tampereella ja Turussa.
Ruotsinkielisestä toiminnasta kerrotaan sen omassa osiossa.
OPKO toimi muillakin paikkakunnilla vierailujen ja yhteisten
tapahtumien kautta.
Paikallisyhdistykset tekivät itsenäisesti omat, paikallista toimintaa ohjaavat toimintasuunnitelmansa, joissa huomioitiin
OPKOn toiminnan painopisteet sekä toimintasuunnitelman
linjaukset. Opiskelijatyön keskeisimpinä toimintamuotoina
olivat kaikille avoimet opiskelijaillat, opiskelijavetoiset pienryhmät, isommat kutsuvat tapahtumat, henkilökohtainen ohjaus ja sielunhoito.
Järjestimme viikkotoimintapaikkakunnillamme hyvin onnistuneita 50-vuotisjuhlia. Juhlien kautta vahvistimme yhteyttä
OPKOn toiminnassa mukana olleiden eri sukupolvien kesken.
Vuosikonferenssin Valtakunnan salaisuus järjestimme EnäSepässä 30.10.–2.11. Konferenssissa oli 52 osallistujaa. Lisäksi
järjestimme paikallisesti erilaisia tempauksia ja retkiä.
Paikallisyhdistysten varainhankintaa kehitimme talouskasvatuksella, kuukausittaisilla kirjeillä ystävärenkaille, kutsumalla lisää ihmisiä renkaisiin, järjestämällä renkaiden tapaamisia
ja muita ystävätapahtumia sekä rukoilemalla taloustilanteen
puolesta. Tehostimme työn ystävien sitouttamista tukijoiksi,
vastuunkantajiksi ja esirukoilijoiksi mm. tarjoamalla heille aktiivisesti pienryhmiä ja järjestämällä yhteisiä tapahtumia.
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Toiminnan painopisteet
ja kehitystavoitteet
Vuositeeman Nuorten ja uskon puolesta mukaisesti tuimme
opiskelijoita kasvamaan aikuisiksi niin hengellisesti kuin elämän muillakin osa-alueilla.
OPKO näkyi vahvasti toimintapaikkakuntien eri kampuksilla muun muassa mainonnan, tapahtumien ja opiskelijoiden
henkilökohtaisen kutsumisen kautta. Tavoitteiden mukaisesti toimintamme kehittyi opiskelijalähtöiseen suuntaan. Paikallisyhdistysten toiminnasta vastasivat opiskelijahallitukset
yhteistyössä työntekijöiden kanssa. Työntekijät auttoivat vastuunkantajia löytämään oman paikkansa, kasvamaan hengellisesti ja kantamaan vastuuta. Tämä tapahtui kuuntelemalla ja
rohkaisemalla opiskelijoita, opastamalla heitä sekä rukoilemalla heidän puolestaan ja heidän kanssaan.
Vahvistimme opiskelijatyötä valtakunnallisen opiskelijatyön
koordinoinnin tuoman lisäresursoinnin myötä. Kävijämäärien
kasvu oli odotettua suurempaa (45 %), mitä osaltaan selittävät eri paikkakunnilla järjestetyt 50-vuotisjuhlat. Toimintasuunnitelman toteuttamista mietittiin paikkakuntakohtaisesti,
jotta valtakunnallinen strategia konkretisoituisi paikallistasolla. Opiskelijatyöntekijät kokoontuivat koordinaattoreiden johdolla. Näin helpotimme opiskelijatyön organisointia ja paikallisyhdistysten välistä yhteistyötä ja jatkoimme kehittämistä.
Yhtä opiskelijatyön omaa koulutuspäivää ei taloudellisten
syiden vuoksi voitu toteuttaa, vaan se siirrettiin vuoden 2015
helmikuulle.

Kutsuva toiminta
Olimme näkyvillä mainosten ja aktioiden kautta viikkotoimintaa järjestävien paikkakuntiemme kampuksilla. Strategisesti
tärkeillä kampuksilla olimme läsnä esimerkiksi seuraavilla tavoilla:
• Tuimme paikallisten Veritas Forum -ryhmien muodostumista
ja toimintaa. Keskustelutilaisuuksia järjestettiin VF-tapahtumien jälkeen (Jyväskylä, Tampere, Helsinki). Lisäksi Tampereella
kokoontui Uskonkysymysten risteysasema -keskustelupiiri.
• Jaoimme VIP-lehtiä toimintapaikkakunnilla. Osalla paikkakunnilla lähes kaikki lehdet tulivat jaetuksi, mutta muutamilla
paikkakunnilla jakaminen oli vähäistä.
• Järjestimme tavoittavia tapahtumia oppilaitoksissa ja opiskelija-asuntoloissa.
• Rohkaisimme vastuunkantajia verkostoitumaan eri harrasteryhmien tai kerhojen kanssa kampuksilla ja pyrimme saamaan
yhdistyksille kampusjärjestöstatuksen.
• Julkaisimme keväällä suomenkielisen Uncover-raamattupiirimateriaalin. Perustimme opiskelijapaikkakunnille Uncoverpiirejä.
• Uncover-materiaalia mainostettiin ja myytiin myös muille kristillisille järjestöille sekä paikallisseurakuntien nuoriso-,
opiskelija- ja nuorten aikuisten työhön. Kehitimme materiaalin käytöstä sekä Uncover-piirien perustamisesta ja vetämisestä koulutukset, joita tarjosimme materiaalin ohella. Koulutuksia ei toteutunut järjestömme ulkopuolella.
• Uncoverin kautta panostimme entistä voimakkaammin etsijöiden pienryhmiin. Kiinnitimme huomiota syntyvien piirien
ryhmädynamiikkaan ja toimintakulttuuriin.

Koulutus
Koulutimme opiskelijoita sekä varsinaisten koulutustilaisuuksien kautta että antamalla heille monipuolisia vastuutehtäviä
ja tukemalla heitä niissä. Tuimme rekisteröityjen paikallisyhdistyksiemme hallintoa liiton tietotaidon avulla.
• Kokosimme Opiskelijatyön käsikirjan materiaalia tavoitteena
lanseerata käsikirja 2015.
• Opiskelijatyöntekijät vahvistivat käsikirjassa määriteltyjen
toiminnallisten arvojemme mukaista toimintakulttuuria.
• Koulutimme vapaaehtoisia vastuunkantajia koulutussuunnitelman mukaisesti perustoiminnan ja henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi paikkakuntakohtaisissa koulutuksissa sekä valtakunnallisessa vuosikonferenssissa.
• Kiinnitimme huomiota erityisesti siihen, että toiminnalliset
arvot sekä käsikirjaan sisältyvän koulutussuunnitelman kokonaisvaltaisen kasvun ja yhteisöllisyyden tukemisen periaatteet
toteutuvat myös työyhteisössämme.
• Osallistuimme lokakuussa pohjoismaiseen vastuunkantajien
NOSA-konferenssiin Islannissa.
• Järjestimme 15 opiskelijatyöntekijöiden Skype-palaveria
sekä useita pienempiä suunnittelupalavereita.

• Järjestimme englanninkielistä viikkotoimintaa Helsingissä,
Tampereella ja Turussa sekä valmistelimme säännöllisen viikkotoiminnan aloittamista muilla keskeisillä paikkakunnilla.
Osallistumisia kertyi yhteensä 726.
• Opiskelijatyön ulkomaan opintomatkoista toteutuivat matkat Jordaniaan (2 opiskelijaa) sekä Islantiin (8 opiskelijaa). He
ovat jakaneet matkalta saamiaan kokemuksia omissa paikallisyhdistyksissään. Tavoitteena oli, että keskeisiltä paikkakunnilta olisi vähintään yksi opiskelija osallistunut opintomatkalle.
• Opiskelijakonferenssissa oli mukana kuusi kansainvälistä
opiskelijaa kuudesta eri maasta (Portugali, Saksa, Uganda,
Hollanti, Iso-Britannia ja USA).
• Kolme opiskelijaa osallistui MiniMissio-kurssille.
• Lähetystyötä pidimme aktiivisesti esillä paikallistoiminnassa mm. lähettivierailujen kautta ja tukemalla lähetystyötä rukouksin ja keräämällä kolehteja.

Yhteys
Vahvistimme yhteisöllisyyttä, jonka kautta jokainen opiskelija huomataan ja hänen on helppo tulla mukaan paikalliseen
opiskelijayhteisöön. Vahvistimme toiminnassa mukana olevien omistajuutta toiminnasta, mutta suurimman vastuun paikallisyhdistyksistä kantoivat työntekijät ja aktiiviset vastuunkantajat.
• Perustimme raamattupiirejä ja muita pienpiirejä, joissa
opiskelija sai hengelliselle kasvulleen tukea Raamatun tutkimisen, keskustelun ja yhteisen rukouksen kautta.
• Vahvistimme yhteisöllisyyttä opiskelijailloissamme kiinnittämällä huomiota siihen, että jokainen opiskelija tulee huomatuksi ja saa kokea olevansa tervetullut. Opiskelijailloissa
oli aiempaa enemmän tutustumista ja yhteisöllisyyden kasvua tukevia elementtejä.
• Loimme valtakunnallista yhteisöllisyyttä kutsumalla opiskelijoita valtakunnalliseen opiskelijakonferenssiin kaikilta paikkakunnilta, joissa oli viikoittain toimintaa.
• Valtakunnallisten ja paikallisten 50-vuotisjuhlien kautta
vahvistimme yhteyttä työmme tukijoihin.
• Järjestimme aikaa opiskelijatyöntekijöiden henkilökohtaisten kuulumisten jakamiseen ja rukoilemiseen yhdessä erityisesti työntekijäpäivien yhteydessä.
• Loimme yhteyksiä OPKOn ystävät ry:n kanssa.

Lähetys ja kansainvälisyys
Lähetystyötä pidettiin esillä jokaisessa paikallisyhdistyksessä.
Lähetyskasvatusta toteutimme paikallistoiminnassa mm. lähettivierailujen kautta sekä tukemalla lähetystyötä rukouksin
ja keräämällä kolehteja. Kansainvälistä toimintaa oli kolmella
paikkakunnalla ja opiskelijakonferenssissa. Lisäksi vieraanamme oli 50-vuotisjuhlien yhteydessä IFESin Euroopan alueen
koordinaattori Martin Haizmann. Kansainvälisten kumppanuusjärjestöjen videoidut tervehdykset toivat myös lisäväriä.
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Koululais- ja nuorisotyö

Ruttureppu Action -päivän osallistujia
Helsingissä.

T

eimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä
7–20-vuotiaiden parissa. Toimintamme pääpaino oli
kutsuvassa toiminnassa, Raamatun opettamisessa, rukouksessa ja lähetyskasvatuksessa OPKOn toiminta-ajatuksen mukaisesti. Järjestimme nuorteniltoja, pienryhmiä, leirejä,
kouluvierailuja, aktioita sekä muita tapahtumia.
Vuonna 2014 tavoitteemme oli erityisesti panostaa nuorisolähtöisyyden kehittämiseen. Tätä toteutimme osallistamalla
ja ohjaamalla nuoria enemmän leirien ja tapahtumien suunnitteluun osana yhteistä prosessia. Esimerkiksi kesän Ruttureppu-leiriä varten järjestimme ennen leiriä kaksi suunnittelutapaamista, joihin nuoret saivat osallistua ja olla näin itse
rakentamassa yhteistä leiriä. Suunnittelimme myös syyslukukauden ohjelmaa yhteisessä prosessissa nuorten kanssa ottaen aiempaa enemmän huomioon nuorten aloitteita ja ohjaten
niitä rakentavaan suuntaan.
Koululaistyö oli järjestämässä OPKOn yhteistä kesäleiriä
Nuorten ja uskon puolesta heinäkuussa, Valkealassa. Olimme
myös mukana järjestämässä seuraavia tapahtumia yhdessä
muiden toimijoiden kanssa:
1) Nuorten kansainvälinen lähetyskonferenssi Mission-net
28.12.2013–2.1.2014 Saksassa
2) Viidennen herätysliikkeen yhteinen tapahtuma Kirkkokansan Raamattupäivä 1.3. Helsingissä
3) Nuorten ja nuorten aikuisten lähetyskonferenssi Trans4mission 10.–12.10. Tampereella

Ruttureppu-toiminta
Järjestimme yhteensä kahdeksan leiriä ja leiriviikonloppua
Enä-Sepässä ja OPKOn Palvelukeskuksella. Lisäksi järjestimme
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Jyväskylässä paikallisen tapaamisen nuorille ja varhaisnuorille.
Leirisuunnitelma (neljä Ruttis-leiriä) muuntui kahdeksaksi leiriksi ja leiriviikonlopuksi siten, että järjestimme Enä-Sepässä
kolme Ruttis-leiriä ja loput viisi leiriviikonloppua järjestimme
Palvelukeskuksella Action-päivien yhteydessä.
Toimintavuonna tavoitteemme oli luoda perheenomaista
kulttuuria toimintaamme antamalla erityisesti aikaa keskeisille vastuunkantajille ja isosille. Tämän tavoitteen toteutumisen
mahdollisti muun muassa lisääntynyt kokoontumisten määrä.
Ruttureppu-toiminnan erityisenä tavoitteena tänä toimintavuotena oli painottaa sitä, että jokaisella toiminnassa mukana
olevalla on jotain annettavaa muille kaikkien yhteiseksi rakentumiseksi. Tätä suunnitelmaa toteutimme erityisesti osallistamalla leireille ja muihin tapahtumiin tulevia nuoria ja varhaisnuoria. Järjestimme valmistelupäiviä ja rukousryhmiä mm.
Facebookissa. Kannustimme omien lahjojen ja ajatusten jakamiseen yhteiseksi hyväksi. Action-päiviä järjestettiin noin kuukausittain toimintakauden aikana. Jyväskylässä järjestimme
yhden tapaamisen toiminnassamme mukana olevien varhaisnuorten ja nuorten kanssa.

Nuorten toiminta
Nuorten toiminta jatkui suunnitellusti mm. nuorteniltojen, raamattupiirien ja leirien kautta viidellä paikkakunnalla:
Helsinki, Lahti, Mikkeli, Kuopio ja Oulu. Helsingin ja Mikkelin nuorteniltaryhmät ovat olleet hieman kasvussa ja uusia
nuoria on tullut jatkuvasti mukaan toiminnan piiriin. Järjestimme nuorten kanssa seuraavat leiritapahtumat: leiriviikonloput Kalvolan seurakunnan kanssa (toukokuu ja marraskuu),
Re-Start-leirimatka Kuopioon (syyskuu), aktioleiri Helsingissä
(syyskuu)

Tavoittava työ ja rukoustyö
Toimintavuoden tavoitteenamme oli vierailla seurakunnissa ja järjestöissä
enemmän yhdessä nuorten ja vastuunkantajien kanssa sekä tehdä kouluyhteistyötä eri puolella Suomea yhdessä koulujen ja seurakuntien kanssa. Tämä tavoite toteutui hyvin. Kevätkaudella Koululaistiimilinjan mukana
olo työyhteydessämme mahdollisti enemmän vierailuja, mutta myös syyskaudella seurakunta-, järjestö- ja kouluvierailuilla oli mukana nuoria. Vierailuilla nuoret kertoivat uskostaan, kohtasivat ihmisiä ja rukoilivat toisten
puolesta omien lahjojensa ja valmiustasonsa mukaisesti. Vierailuja teimme
Espoossa, Helsingissä, Iittalassa, Iitissä, Jyväskylässä, Lahdessa, Laukaassa,
Lohjalla, Suonenjoella, Turussa, Vantaalla ja Äänekoskella.

Vastuunkantajien varustaminen
ja koululaistiimilinja
Tavoitteenamme oli kouluttaa ja tukea keskeisiä vastuunkantajiamme Jumalan ja itsensä tuntemisessa, oman paikkansa löytämisessä sekä oman
sukupolvensa tavoittamisessa Suomessa ja maailmanlaajuisesti. Kutsumme tätä toimintaa opetuslapseusprosessiksi. Siinä korostuvat luonnollisuus, jaettu elämä ja yksilöllinen elämä. Saimme kevätkaudella päätökseen
ensimmäisen missionaalisen koululaistiimilinjan, joka mahdollisti kevätkaudella vahvan opetuslapseusprosessin siinä mukana olleille 7 nuorelle
vastuunkantajalle. Syyskaudella uusia nuoria vastuunkantajia on lähtenyt
mukaan tiiviimpään opetuslapseusprosessiin niin, että syksyllä heitä oli aktiivisesti mukana 10.
Koululaistiimilinjan tarkoituksena oli syventää nuoren aikuisen jumalasuhdetta ja itsetuntemusta, antaa nuorelle aikuiselle kokemus kristillisestä
koululaistyöstä sekä antaa välineitä oman palvelutehtävänsä ja paikkansa
löytämiseen Jumalan valtakunnan työssä. Linja onnistui hyvin opiskelijapalautteiden ja koululaistyön näkökulmasta ja on tuottanut hyvää hedelmää
myös sen päättymisen jälkeen. Lähes kaikki linjan opiskelijat ovat olleet
palvelemassa koululaistyön eri tehtävissä syyslukukauden aikana. Uutta
koululaistiimilinjaa emme pystyneet aloittamaan syyskaudella, koska sille
ei tullut tarpeeksi hakijoita.

Kansainvälinen toiminta
Järjestimme yhdessä koululaistiimilinjan kanssa 2,5 viikon aktiomatkan
Tanskaan ja Ruotsiin, missä saimme palvella erityisesti sisarjärjestöjämme
ja niiden nuoria. Olemme olleet aktiivisesti mukana Mission-net-lähetyskonferenssin rukousprosessissa ja pitäneet yhteyttä IFESin High School
-työntekijöiden verkostoon Skype-kokousten ja tapaamisten kautta.

Resurssit
Saimme toimintavuonna lisää työvoimaa avustavien ja vapaaehtoisten
työntekijöiden kautta, vaikka samalla palkatun työvoiman resurssit olivatkin huomattavasti pienemmät verrattuna edellisiin toimintakausiin. Emme
pystyneet säännöllisen kannatuksen nostamiseen tänä vuonna. Sitä tasapainottamaan teimme muita talousratkaisuja kuten vapaaehtoiset lisäleirimaksut ja toimintamenojen leikkaukset.

Ruttureppuleirien ja leiriviikonloppujen ajankohdat, paikat ja osallistujat
1) 31.-2.2. Ylistyksen arvoinen, Helsinki, 45 osallistujaa
2) 21.-23.2. Sinua varten, Helsinki, 40 osallistujaa
3) 28.-30.3. Isän sydän, Enä-Seppä, 80 osallistujaa
4) 14.-19.6. Daavid, Enä-Seppä, 99 osallistujaa
5) 29.-31.8. Syksyn avaus, Helsinki, 15 osallistujaa
6) 10.-11.10. Taitava rakentaja, Helsinki, 36 osallistujaa
7) 7.-9.11. Uusi taimi, Enä-Seppä, 80 osallistujaa
8) 28.-29.11. Kuninkaasi saapuu, Helsinki, 33 osallistujaa
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Svenska verksamheten

F

inlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf
(FSSM) är en tvåspråkig förening som sedan några år
tillbaka har verksamhet också på engelska. FSSM är
medlem i världens största studentförening, International Fellowship of Evangelical Students (IFES), som har medlemsföreningar i 157 länder. Med FSSM syftar vi på hela organisationen (finska, svenska, engelska), med Studentmissionen syftar
vi på svenska verksamheten.
FSSMs vision är att göra Kristus känd bland studerande och
skolelever och att kalla de unga att helhjärtat följa Honom
ut i hela världen. År 2014 firade förbundet 50 år sedan grundandet, och temat var Jubelår. På finskt håll användes också
temat Pro Fide/För trons skull/Uskon puolesta.

STUDENTARBETE
Lokalföreningar på svenska finns på fyra orter: Helsingfors
svenska Studentmission rf (HSSM), Vasa Studentmission rf
(VSM), Åbo svenska Studentmission (ÅSSM) och Jakobstads
Studentmission (JSM) (sedan våren 2014). Den enskilda studerande är medlem i sin lokalförening och därigenom i Studentmissionen. Lokalföreningarna gör själva sina egna verksamhetsplaner. De fyra prioriterade områdena för studentarbetet
är: Gemenskap, utåtriktat arbete, utbildning och lärjungaskap
och mission och internationella relationer.

Gemenskap
Under det gångna året har vi strävat till att bygga gemenskaper centrerade kring Jesus. Vi ordnade kvällar för studerande, temasamlingar och bibelstudier för att undervisa och
bygga upp enskilda kristna i tron. En central värdering under
det gånga året var att våra gemenskaper skulle vara lätta att
bjuda in till och vara del av oberoende av livssyn. Samtidigt
ville vi erbjuda en möjlighet att lära känna Jesus åt alla intresserade. Vi använde oss av Alpha kurser som ett sätt att
presentera den kristna tron i studievärlden. Vi vill vara aktivt
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Vasa Studentmissionens
Cocktail Party i februari.

närvarande i studerandes vardag och samlades därför så nära
studerandena som möjligt, t.ex. på de olika campus som finns
på studieställena eller hemma hos varandra. All undervisning
sker på biblisk grund.

Utåtriktat arbete
Vi har under året framhållit vikten av mission och evangelisation. I början av läsåret ordnade vi infotillfällen med låg tröskel, dit vi bjöd in studerande via infobord, kaffebjudningar,
annonser, affischer och annan reklam, samt via personliga
kontakter. Under läsåret har vi arrangerat fester som är relevanta och attraktiva för studerande, exempelvis gospelsitzar,
vapp- och julfester, dit det är lätt att bjuda nya med. Vi deltar
också i tillställningar som föreningsmässor, fastlagstisdag och
vappfirande.
För att ge kristet tänkande en plattform i högskolevärlden
ordnade vi öppna föreläsningar i Veritas Forums regi på campus i Åbo och Helsingfors. Föreläsningarna handlade om relevanta ämnen för studerande, och föredragshållarna företrädde olika världsåskådningar. I Helsingfors samarbetade vi med
Veritas Forum Finlands storsatsning: debatten mellan professor John Lennox och professor Matti Kamppinen. I Åbo ordnades ett Veritas Forum under temat Arbete vs Individen där
en panel av debattörer diskuterade temat. Vi bjöd in till evenemangen via sociala medier, och genom reklam på campus.
Genom forumen ville vi utmana studerande att analysera sin
tids trender, och hjälpa dem att se evangeliets möjligheter
och konsekvenser, också i sina studieämnen.

Utbildning och lärjungaskap
Det svenska arbetsutskottet (Sarbus) bestämde sig för att planera en årskonferens om lärjungaskap i januari 2015 för att
utbilda och inspirera studerande och unga vuxna i Svenskfinland.

Studerande är vår största resurs i arbetet, och vi utrustar dem
att så långt som möjligt att själva vara delaktiga i, och ta ansvar för verksamheten på lokalplanet. Styrelserna uppmuntrades att planera och förverkliga den lokala verksamheten i
enlighet med Studentmissionens vision, samt att utvärdera
arbetet kontinuerligt. Medarbetarnas uppgift var att handleda, stöda och fungera som resurspersoner.

Mission och internationella relationer
Vi fortsatte samarbetet med den Nordiska Studentalliansen
NOSA och den internationella studentrörelsen IFES genom
att ordna och delta i gemensamma konferenser. Vi utsåg delegater till NOSA 2014 på Island. Vi ordnade en resa till St
Thomas Crookes Student Conference i Sheffield i februari. 14
studentmissionärer från Helsingfors och Vasa deltog. Resan
möjliggjordes av generöst understöd från Pro Lukas rf. Resan
inspirerade till att lära känna Jesus bättre, leva i gemenskap
och leva ett missionerande liv.
Under sommaren deltog vi i ett evangeliserande läger i Jordanien i juni 2014, med en representant från HSSM. Vi informerade om IFES World Assembly i Mexico 2015 och om de
finländska missionsorganisationernas utbildningar för unga
vuxna. Vi utmanade studerande att efter avslutade studier ta
ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen och missionsarbetet utanför landets gränser.

SKOLUNGDOMSARBETE
Vi deltog med ett infobord på Ungdomens Kyrkodagar i Karis, för att få synlighet bland ungdomar i Borgå stift. Vi höll
kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare via mail.
Vi stöder gärna kristna skolungdomsgrupper i högstadier och
gymnasier runt om i Svenskfinland, och söker resurser för att
kunna förverkliga detta.

RESURSER FÖR VERKSAMHETEN
Medlemmar

Mediearbete och information
Vi höll kontakt med våra medlemmar och stödmedlemmar
via FSSMnytt, vårt månatliga böne- och nyhetsbrev. Vi strävar
efter att så många som möjligt ska ta emot FSSMnytt per epost. Pappersversionen går ännu per post till ca 380 personer
(per november 2014). FSSMnytt sänds per e-post till studerande och stödkåren, samt till församlingarna i Borgå stift, inomkyrkliga rörelser, medarbetarna på finska sidan, förbundsstyrelsen och NOSAs kontaktpersoner, sammanlagt ca 930
personer. Förutom att upprätthålla egna hemsidor, informerar
vi om vår verksamhet via e-postlistor och på Facebook. Hemsidorna utvecklas i samarbete med den finska sidan av FSSM.

Medarbetare
Sarbus leder, utvecklar och övervakar den svenska verksamheten. Som hjälp till lokalföreningarna anställs en ledare för
svenska verksamheten och studentarbetare. Anställningsprocenten för 2014 var 205 % (60 % ledande, 40 % Helsingfors,
25 % Vasa, 20 % Åbo, 40 % (hösten 20 %) Jakobstad och 20 %
Veritas för Svenskfinland) varav 20 % (information och internationellt arbete) finansieras med gemensamma medel med
finska verksamheten.

Ekonomi
Vi fortsatte försöken att få fler regelbundna understödjare.
Målet var att inkomsterna från våra understödjare skulle öka
till 5 000 € per månad. Dessutom ordnade vi en Jubileumskampanj, där målet var att samla in 5000 € för att finansiera
nyanställningen i Jakobstad. Under hösten lanserade vi kolumnen ”Be & Ge” i FSSMnytt för att informera dem som ber
och stöder oss enklare.
Förutom de månatliga nyhetsbreven, arrangerades en Julkampanj för att täcka årets underskott och finansiera en ny
webbsida arbetet. Vi undervisade om givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt. Vi ansökte om stiftskollekt från Borgå
stift. Dessutom ansökte vi om understöd från undervisningsministeriet, olika stiftelser, samt från församlingarna i Borgå
stift.

Sedan år 2006 har antalet studerandemedlemmar ökat från
60 till 250, och Vasa Studentmission är störst i landet (per
januari 2015), Åbo på andra plats och Helsingfors på femte.
Svenska verksamheten har ca 30 % av studerandemedlemmarna inom FSSM, medan vi har ca 20 % av stödmedlemmarna. Vi strävar efter att ständigt öka vårt medlemsantal och
att alla medlemmar både hittar en plats inom gemenskapen
och erbjuds möjligheter att upptäcka sin kallelse och sin plats
i Kristi kropp.
Vi vill värna om ett fungerande tvåspråkigt arbete inom vår
förening och strävar efter att ha en god representation i förbundsstyrelsen.
Inom Studentmissionen värnar vi om kontakten till våra seniormedlemmar. Med anledning av Studentmissionens 50 år
ordnade vi en jubileumsfest i Helsingfors, dit studerande och
stödmedlemmar bjöds in. Vi ordnade vängudstjänster i Helsingfors i januari, Jakobstad och Kvevlax i maj. Vi deltog som
arrangörer i Kyrkhelgen, både i Syd och i Nord, samt i Keswickdagarna i Helsingfors. Vi uppmuntrade aktiva studerande
att berätta om Studentmissionen på sina studieorter eller i
sina hemförsamlingar på stiftskollektsöndagen 14.9.
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yhteinen työ

VERITAS FORUM FINLAND
The goal of Veritas Forum Finland is to give university students the opportunity to hear about the intellectual dimension of Christianity and to show that Christian answers to the
profound questions of life can be taken seriously. During the
year 2014 we have worked towards that goal in a variety of
different ways.
The main project of VFF was 2014 the nationwide campaign
Maailmankatsomukset puntarissa (“Comparing Worldviews”).
The purpose of the campaign was to raise awareness of the
importance of discussing world views. By raising these questions, people were challenged to consider their own understanding of the world and the basis of their worldview. The
Dialogos magazine was published in cooperation with 15 ot-

her Christian organisations and churches. The content of the
magazine served as a basis for a series of talks in different
universities (included in the list below). We arranged a VF training seminar during the Apologia-forum event in Hausjärvi
There have been changes in both international and national
staff lately. Therefore building relationships and discussing
strategic priorities have had an important role. National relations have also been a central topic and the establishing of
new teams in different cities has been started
During 2014 we arranged nine Veritas Forum events with a
total of 840 people in attendance (average 93 att/event). This
number shows considerable growth from the year before,
when attendance was around 760 (average 63 att/event). Below is a list of all events in 2014 arranged by date:

Date

Place

Topic

Speakers

19/03

University of Tampere

How Do I Know What to
Believe?

Tapio Puolimatka (professor at the University of Jyväskylä) and Antti 150
Eskola (professor at the University of Tampere)

20/03

University of Eastern Finland, Kuopio

Christianity - An Obstruction Tapio Puolimatka (professor at the University of Jyväskylä) and Sep- 90
or a Precondition of Cultural po Sajama (Professor of Philosophy at University of Eastern Finland)
Progress?

21/03

Aalto University, Espoo

Cosmic Fine Tuning

Vesa Palonen (PhD in physics) and Tapio Ala-Nissilä (Professor of 70
Applied Physics at the Aalto University)

24/03

University of Oulu

Progress of Science and
Christianity

Juha Ahvio (Dr. Theol.) and Maija Kallinen (Dr. Phil.)

25/03

University of Jyväskylä

Is this what life is?

Tapio Puolimatka (professor at the University of Jyväskylä) and Jussi 120
Kotkavirta (professor of philosophy at the University of Jyväskylä)

25/04

Helsinki University

Has Science Buried God?

John Lennox (professor of mathematics at Oxford University) and 220
Matti Kamppinen, (Dr. of Philosophy, lecturer at the University of
Turku)

26/04

Helsinki University

Religious Belief and
Evidence

Trent Dougherty (PhD, Visiting Research Professor at the University
of Notre Dame) and Sami Pihlström (Dr. Phil., lecturer at the university of Helsinki and professor at the University of Jyväskylä)

28/04

Turku Åbo Akademi University

Work vs the Individual

Bjarne Kallis (Master of Political Sciences), Markus Silfverberg (Busi- 30
nessman), and Barbro Schauman (Faculty staff)

11/11

University of Jyväskylä

Is Science a Coincidence?

Vesa Palonen (Postdoc for the Materials Physics Division, University 60
of Helsinki) and Petri Pihko (Professor, Organic Synthetic Chemistry,
Jyväskylä University)
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MEDIATYÖ
Mediatyö aloitti omana työalana toimintavuoden syyskaudella.
Tuolloin tiedotuksen työalasta jaettiin mediatyöhön internetsivut, sosiaalinen media, painettu media ja radiotyö, joista kaikki
viimeistä lukuun ottamatta liittyvät myös kiinteästi tiedotuksen
työalaan.
Mediatyössä keskityttiin pääasiallisesti kahteen asiaan: 1) uuden
opko.fi-sivuston rakentamiseen, jonka suunniteltu julkaisuajankohta on toimintavuoden 2015 alkupuolella sekä 2) Radioraamikseen. Mediatyö organisoi ja toteutti Uncover-raamattupiirimateriaaliin perustuvan Radioraamiksen, jota oli mahdollisuus
kuulla Radio Patmoksen taajuuksilla sekä internetissä. Ohjelmaa tehtiin yhteensä 11 jaksoa, jotka ovat kuultavissa ohjelman
kotisivuilla radioraamis.fi sekä YouTubessa.

MUU YHTEINEN TYÖ KOTIMAASSA
OPKOn 50-vuotisjuhlavuosi:
Nuorten ja uskon puolesta
Avasimme juhlavuoden Espoonlahden kirkossa 350 ihmisen
voimin. Järjestimme kahdeksalla paikkakunnalla paikallisjuhlia,
jotka sisälsivät joko jumalanpalveluksen, paikallisyhdistyksen
juhlan, opiskelijajuhlan tai näistä kaikki. Pääjuhlaviikolla Helsingissä huhtikuun alussa järjestimme pienimuotoisen nuorten
aktioviikon, perjantai-illan opiskelijajuhlan Tuomiokirkon Kryptassa (135 osallistujaa), pääjuhlan Astoria-salissa (500 osallistujaa) sekä juhlajumalanpalveluksen Vanhassa kirkossa. Valkealassa pidetty viisipäiväinen juhlakesäleiri kokosi ennätykselliset
200 osallistujaa. Lisäksi järjestimme jouluaterian Enä-Sepässä ja
muita työn ystävien pienempiä kohtaamisia, kuten Enä-Sepän
talkoita.
Juhlavuotena OPKOn ystävät aktivoituivat ja järjestyivät omaksi yhdistykseksi, OPKOn ystävät ry:ksi. Ruotsinkielinen työ on
aiemmin saanut oman Pro Studentmissionen -tukiyhdistyksen.
Uusien yhdistysten tehtävänä on koota yhteen jo valmistuneet
opiskelijat ja OPKOn työtä kannattavat henkilöt tukemaan työtä
rukouksin, taloudellisen tuen keräämisellä ja osallistumalla erilaisten tapahtumien ja leirien järjestämiseen. Lisäksi yhdistykset
voivat järjestää mm. raamattupiirejä ja koulutustilaisuuksia.
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INTERNATIONAL WORK

International relations

Missions education

As a member of International Fellowship of Evangelical Students (IFES), OPKO is part of a worldwide student movement
with 157 member countries and over half a million members.
We sent students, youth, and staff to international events in
order to network and to share the best practices with others.
We kept in close contact with the Nordic Student Alliance
(NOSA). We took part in arranging the NOSA student conference Iceland in October and the leaders of the Nordic
movements met twice. A group of our students visited and
served in a national student conference arranged by our sister movement in Denmark at Easter.

We supported our students and youth in finding their place
in missions as intercessors, supporters, and field workers. We
trained them in meeting and appreciating people from different cultures. We organized mission evenings in the local
groups, where we read newsletters from our partnership organizations and missionaries, and prayed for and collected
funds for them. We arranged the MiniMissio course and a
camp for children and youth. We took part in planning the
European mission conference Mission-net that will take
place at the turn of 2015–2016. We had a part time mission
secretary sponsored by Finnish Lutheran Overseas Mission
(FLOM) who visited local groups in order to inspire students
to take part in short term mission trips or long term missions.

We continued our partnerships with the IFES member movements in Burkina Faso, Jordan and India and decided to start
a new partnership with a movement in Caucasia. We encouraged Finnish students to sponsor these movements financially and arranged a mission trip to Jordan in June. We also
arranged World Student Day prayer events in local groups,
where we focused on praying for our IFES partnership organizations.

International students in Finland
International students are a natural part of the student scene
in Finland today, and we strive to make them feel welcome.
We continued arranging activities in English for international
students in Helsinki, Tampere and Turku. We invited them
to our national student conference, where six international
students attended. We also arranged interpretation in our
normal local group meetings when needed. We explored
possibilities to partner with IFES, through their InterAction
program, in hiring new staff to work among international
students.

Kansainvälinen opiskelijailta Helsingissä

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT
Veritas Forum -tapahtumat järjestämme yhteistyössä yliopistojen ja niissä toimivien järjestöjen kanssa. Järjestämme tapahtumia Agricola-opintokeskuksen ja eri kansanopistojen
kanssa, mikäli se on taloudellisesti ja toiminnallisesti perusteltua. Kansainväliset tapahtumat ja yhteydenpito tapahtuvat
pääasiallisesti IFESin (International Fellowship of Evangelical
Students) kautta, jonka jäsenjärjestöt Pohjoismaissa muodostavat NOSAn (Nordic Student Alliance).
Pääsääntöisesti toimimme ns. viidennen herätysliikkeen yhteydessä, Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen (SEKL), Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän, Medialähetys Sanansaattajien (Sansa)
ja Suomen Raamattuopiston Säätiön (SRO) kanssa sekä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (SLEY, Evankeliset
Opiskelijat EO) kanssa. Olemme myös Raamatunlukijain liiton (RLL) jäsen. Yhteistyöhön kuuluvat yhteydenpidon lisäksi mm. yhteiset tapahtumat kuten nuortenillat ja ulkomaan
opintomatkat sekä julkaisut.

Opintomatkalla Tanskassa

16 | OPKON VUOSIKERTOMUS 2014

Kuulumme Suomen teologiseen instituuttiin (STI) ja Suomen
Evankeliseen Allianssiin (SEA). Teemme yhteistyötä ja verkostoidumme aatteellisista, toiminnallisista ja historiallisista syistä ensisijaisesti niiden jäsenjärjestöjen sekä Suomen
evankelis-luterilaisen kirkon paikallisseurakuntien kanssa.

resurssit
TIEDOTUS

T

oimintavuoden tiedotuksen pääasialliset viestintäkanavat olivat jäsen- ja tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn tiedotuskirje FSSMnytt sekä internetsivustot
opko.fi ja studentmissionen.fi. OPKOn blogi ja varainhankintasivusto toimivat osoitteessa lahja.opko.fi. Tämän lisäksi käytämme tiedottamiseen sähköpostilistoja, Facebookia
ja Twitteriä. Paikallisyhdistyksillä on omat Facebook-sivunsa
tiedotusta varten.

oman käytön lisäksi myyty eri puolelle Suomea seurakuntiin.
Olimme mukana myös kustannusyhteistyössä viidennen herätysliikkeen laulukirjan Viisikielisen julkaisussa. Lisäksi paikallisyhdistykset tiedottivat omasta toiminnastaan omien ystäväkirjeiden ja paikallislehtien välityksellä.
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me tys
ro -

OPKOn muita internetsivustoja olivat leiri- ja kurssikeskus
Enä-Sepän kotisivut opko.fi/ena-seppa, koululaistyön omat
sivut ruttureppu.fi, varhaisnuorille suunnattu raamattusivusto aikamatka.com, Radioraamiksen sivusto radioraamis.fi ja
VIP-lehden sivusto opko.fi/vip. Lisäksi osallistuimme materiaalin tuottamiseen Nuotta.com-nuortensivustolle.
OPKOn toiminnan esittelypistettä pidimme seuraavissa yleisötapahtumissa: Perusta-lehden teologiset opintopäivät, Kirkon kasvatuksen päivät, Kirkkokansan raamattupäivä, Vappugospel, Kylväjän kesäpäivät ja Maata Näkyvissä -festivaalit.
Lisäksi oppilaitoksissa jaettiin opiskelijatoiminnastamme kertovaa materiaalia.

Opiskelijalehti • Nro. 8

MUSTA BARBAARI:

jäsen- ja tiedotuslehti
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen
medlems- och infoblad
Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmissions

SIVU 4

Menestys on toisten
inspiroimista
Pää kylmänä SIVU 6
kohti uraputkea?
Kilpailukulttuuria
jo äidinmaidosta

SIVU 7

SIVU 8

Vertailussa:

Kaikkien aikojen
menestyjät
PAGE 9

SIVU 3

Far from home
but never alone
Opiskelijagallup:
Mitä menestys on?

OPKO julkaisi kolmea eri lehteä: Arkkia, Perustaa ja VIPiä.
Lisäksi julkaisimme Uncover-raamattumateriaalin, jota on

Lehti		

Painosmäärä

Ilmestyi (krt)

Yhteistyötahot ja OPKOn vastuut

Arkki		
Perusta		
VIP		

4 600		
1 100		
21 400		

4 		
6		
1		

OPKOn oma jäsen- ja tiedotuslehti
Julkaisuyhteistyö SROn ja STIn kanssa
Julkaisu- ja kustannusyhteistyö SEKLin ja EOn kanssa

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO) on opiskelijayhdistystensä yhteistyön ja tuen
väline, jolla on myös sääntöjen puitteissa omaa toimintaa.
OPKOn ylimpänä päättävänä elimenä on jäsenkokous, joka
nimittää strategista johtamista varten liittohallituksen. Valmistelua ja toimeenpanoa varten liittohallitus nimesi työvaliokunnan ja ruotsinkielisen työn valiokunnan, Sarbuksen.
Niiden toimintaa täydentämään liittohallitus kutsui erilaisia
neuvoa-antavia ja keskustelevia toimikuntia ja työryhmiä.
Tarkensimme ja vakiinnutimme liittohallituksen roolia ja sen
alaisen valmistelutyön organisointia.
Vuoden 2014 lopussa OPKOssa oli 27 palkkatyösuhteessa
olevaa työntekijää, yhteensä 18 henkilötyövuotta. Vuoden
aikana oli myös siviilipalvelusmies ja kaksi harjoittelijaa. Vapaaehtoistyöntekijäsopimuksella oli kolme henkilöä.

Työntekijöiden koulutuksen toteutimme pääsääntöisesti
työntekijäpäivillä, joita pidettiin kahdet, yhteensä viisi vuorokautta, sekä kolmessa Yhteisön kehittämis- ja innovaatiopäivässä (YKI). Lisäksi pidimme mm. opiskelijatyössä työalakohtaisia kokoontumisia. Koulutusta järjestimme erityisesti
luterilaisesta karismaattisuudesta, mediataidoista sekä kriisien ja kriisissä elävien kohtaamisesta. Työntekijöitä osallistui
kansainvälisiin konferensseihin ja opintomatkoille.

PALVELUKESKUS
Suomen OPKOn keskustoimistona toimiva Palvelukeskus
Helsingin Arabiassa kokosi yhteen opiskelijoita, koululaisia, työn ystäviä ja kumppaneita tapahtumiin ja kokouksiin.
Palvelukeskus alkoi elää nuorten ja varhaisnuorten kuukausittaisten viikonlopputapahtumien, yhdessä hengaamisen,
raamattuopetuksen, rukouksen ja toiminnallisten puuhien
paikkana.
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TALOUS
Tulot

Tulos

Taloutemme ja talouspäätöstemme ydin olivat yksityishenkilöiden suorat lahjoitukset, joita oli hieman alle puolet kaikista tuloista. Lahjoitustuotot vuonna 2014 olivat 543 000 euroa
(muutos vuodesta 2013 -10 %, lahjoitusten kasvu verrattuna vuoteen 2012 +4 %). 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 69 000 € (muutos vuoteen 2013
-1 %) sekä tilikautena myönnetty osuus edellisenä vuonna
Suomen ev.lut. kirkon opiskelijatyölle keräämästä kolehdista
44 000 € (0 %). Suomen evankelis-luterilainen kirkko myönsi yleisen kolehtipäivän OPKOlle, jonka lisäksi ruotsinkieliselle
työlle kannettiin kolehti Porvoon hiippakunnassa. Jumalanpalveluskolehteja kertyi yhteensä 126 000 € (+400 %). Tapahtumien osallistumismaksuista saimme tuloja 67 000 € (+25
%). Leirikeskuksen tulot olivat yhteensä 232 000 € (-14 %), josta myyntituotot oma käyttö mukaan lukien olivat 195 000 €
(-21 %) sekä avustukset ja lahjoitukset olivat yhteensä 37 000
€ (+74 %). Tilikauden tulot olivat yhteensä 1 331 000 € (+4 %).

Tilikauden tulos oli ylijäämäinen 57 000 euroa. Tilikauden tuloksen käytimme rahoitusaseman parantamiseen. Maksoimme monia siirtovelkatyyppisiä eriä ja ystävälainan juhlakeräyksen tuotoilla ja pankkilainalla. Leirikeskuksen remonttien
pankkilainoja hoidimme suunnitelman mukaisesti niin, että
niitä oli tilikauden lopussa yhteensä 142 000 € (+12 %). Korottomia ystävälainoja oli 99 000 euroa (-31 %). Yhteensä vieraan pääoman määrä laski 491 000 euroon (-14 %), ja omaa
pääomaa oli yhteensä 511 000 euroa (+12 %).

Kulut
Tilikauden kulut olivat yhteensä 1 075 000 € (-3 %). Kulueristä
suurin oli henkilöstökulut, 666 000 € (yhteensä -3 %: Enä-Seppä -24 %, muut +3 %) Tapahtumien ja tilaisuuksien muut kuin
henkilöstökulut olivat 90 000 € (-18 %). Viestintä- ja lehtikulut ilman henkilöstökuluja olivat 85 000 € (+25 %). Toimitilat,
työvälineet ja yleiset toimintamenot mukaan lukien matkakulut olivat yhteensä 76 000€ (-13 %). Merkittävä osa toimintamenoista on toimintansa kuluista vastaavien itsenäisten paikallisyhdistysten omissa tilinpäätöksissä. Leirikeskuksen kulut
henkilöstökulut ja poistot mukaan lukien olivat yhteensä 232
000 € (-14 %).

Kirkkohallituksen
avustus
Kulttuuriminist.

Juhlavuoden keräys
Tavoittelimme juhlavuoden keräyksellä 259 000 euron bruttotuottoja OPKOn työn ja rahoitusaseman kehittämiseen. Tuloja tuli kolehtipyhästä 90 000 euroa ja suorina yksityishenkilöiden lahjoituksina yhteensä 72 000 €, yhteensä 162 000
€. Jätimme toteuttamatta resurssien niukkuuden vuoksi nettotuotto-odotuksiltaan alhaisimpia projekteja, jolloin saimme myös kustannussäästöjä. Toteutimme valtaosan juhlavuoden varainhankinnasta osana toimintatiedotusta. Juhlavuosi
antoi tilaisuuden kokeilla uusia varainhankintakeinoja, kuten
lehti-ilmoituksia ja kännykkäkolehtia, mutta ne jäivät tuottoodotuksista. Lehti-ilmoitusten tulos vaihteli: joihinkin ei käytännössä saatu mitään reaktioita, joihinkin tuli paljon pieniä
uusia osallistumisia.

Kulut 2014
Kulut 2014

Tulot 2014
Tulot 2014

avustus

mukaanlukien työaika
mukaanlukien
työaika
varainhankinta
työvälineet ja
toimitilat

tapahtumat

kolehdit ja srkavustukset

Leirikeskuksen osuus tuloksesta oli yhteensä -5 000 euroa,
kun sille kohdistetaan sen osuus poistoista (-42 000 €), kirjanpidon kuluista ja muista OPKOn henkilöstökuluista (-13 000
€), lahjoituksista ja avustuksista (37 000 €) sekä varainhankinta- ja rahoituskuluista (-5 000 €). Yhteensä leirikeskuksen
liiketoiminnan ylijäämä ennen Suomen OPKOn kuluja, rahoituskuluja ja poistoja oli 14 000 €.

ylijäämä

tapahtumat ja
tilaisuudet

Enä-Seppä

lehdet,
media,
tiedotus

yleiset kulut

tuotemyynti
sekalaiset tulot
tuotemyynti
lahjoitukset
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lehdet, media,
tiedotus

Enä-Seppä

LEIRI- JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ
Enä-Seppä on kristillisten arvojen pohjalta toimiva OPKOn
omistama leiri- ja kurssikeskus. Toimimme OPKOn näyn mukaisesti rakentaen asiakassuhteita ja kumppanuuksia erityisesti kristillisen arvopohjan mukaisiin toimijoihin. OPKOn
omien opiskelija- ja koululaisleirien sekä erilaisten koulutusten ja työntekijöiden kokoontumisten lisäksi myös eri seurakunnat ja kristilliset toimijat järjestivät leirejä ja kursseja.
Kaikista asiakkaista 72 % oli lapsia, koululaisia ja opiskelijoita. Kesällä pidettiin useita rippikoululeirejä. OPKOn omaa toimintaa oli yhteensä 1 060 majoitusvuorokautta, 32 % kaikista majoitusvuorokausista. Majoitusvuorokausia oli yhteensä
3 267 (-23 %) ja päiväkäyntejä 1 086 (-22 %).
OPKOn omien tapahtumien lisäksi tarjosimme tiloja muille
kristillisille toimijoille, seurakunnille, sekä muille yleishyödyllisille järjestöille ja yhdistyksille. Lisäksi palvelimme varaustilanteen salliessa yrityksiä ja yksityishenkilöiden perhejuhlia. Tarkensimme työnäkyämme vahvemmin olemaan linjassa
OPKOn näyn ja arvojen kanssa. Tämä näkyi mm. myynnin
suhteen painottamalla uusissa asiakasvalinnoissa arvojemme mukaista toimintaa, esimerkiksi tiukentamalla alkoholin
käyttörajoituksia ja keskustelemalla asiakasryhmien toiminnan perusteista etukäteen. Olemme kutsuneet työyhteyteen
nuoria ja opiskelijoita ja tarjoamme heille mahdollisuuden
kasvaa työtä tai talkootyötä tehdessä sekä aikuisuuteen että
ammatillisuuteen.

Paransimme Enä-Sepän toimivuutta lukuisilla talkoilla ja
tempauksilla. Majoitusrakennuksen salin laajennus saattoi
loppuun jo talvella 2005–2006 osittain tehdyn sisäremontin.
Rantasaunan löylyhuoneen remontti lauteiden, valaistuksen
ja ilmanvaihdon osalta kohensi saunomisnautintoa. Nuotiopaikan rakentaminen toukokuussa lisäsi rannan käyttöä merkittävästi jo ensimmäisen kesän leirien aikana. Käytettyjen
kerrossänkyjen hankinta ja paikalleen järjestely nosti majoituskapasiteetin 85 vuodepaikkaan. Lisäksi talkooavusteisia
projekteja saatettiin loppuun yhdessä ammattilaisten kanssa, mm. liityntä kunnalliseen vesi- ja viemäröintijärjestelmään
sekä Päärakennuksen salin sisäkaton korjaus.
Jatkoimme pihojen ja rakennusten ylläpitoa ja kunnostusta
talkoopäivillä läpi koko vuoden. Kumppanuus ja yhdessä tekeminen innosti mukaan niin tuttuja kuin uusiakin ystäviä.
Jatkoimme Punaisen talon remontin suunnittelua. Emme voineet vielä aloittaa remonttia rahoitustilanteen vuoksi.

Lisäämällä itse tehdyn ruuan määrää saimme ruokakustannusten nousun kääntymään laskusuuntaan. Tällä valinnalla
palvelimme myös asiakkaita yksilöllisemmin. Huomioimme
ja kunnioitamme asiakkaiden erityisruokavaliotoiveita ja makumieltymyksiä.
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Tuloslaskelma
				1.1.-31.12.2014		1.1.-31.12.2013
VARSINAINEN TOIMINTA					
Tapahtumat ja tilaisuudet					
Tuotot		
67 386,30		
53 931,74
Kulut				
		 Tapahtumien kulut		 -82 009,97		
-94 606,44
		 Henkilöstökulut		 -246 754,55		 -237 910,95
Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä		 -261 378,22		 -278 585,65
					
Kansainvälinen toiminta					
Tuotot		
4 586,86		
8 095,67
Kulut				
		 Henkilöstökulut		 -35 765,83		
-42 587,22
		 Muut kulut		
-7 996,86		
-15 468,69
Kansainvälinen toiminta yhteensä		 -39 175,83		
-49 960,24
					
Leirikeskustoiminta					
Tuotot				
		 Myyntituotot		 144 635,72		 181 094,59
		 Oma koulutustoiminta		
48 366,53		
66 126,86
		Muut tuotot
1 549,02		
60,03
		 Tuotot yhteensä		 194 551,27		 247 281,48
Kulut				
		 Myyntitoiminnan kulut		 -44 599,92		
-52 608,38
		 Henkilöstökulut		 -102 992,78		 -132 761,51
		 Poistot		 -41 815,22		
-45 598,36
		 Kiinteistökulut		 -34 927,72		
-36 689,68
		Muut kulut
-7 473,76		
-3 134,52
		 Kulut yhteensä		 -231 809,40		 -270 792,45
Leirikeskustoiminta yhteensä		 -37 258,13		
-23 510,97
					
Lehdet ja myyntitoiminta					
Tuotot				
		 Lehtien tuotot		
6 168,00		
7 871,43
		Kirjamyynti		 2 688,38		
244,54
		Muu myynti
9 172,81		
478,18
		 Tuotot yhteensä		
18 029,19		
8 594,15
Kulut				
		 Lehtien kulut		 -25 187,80		
-17 670,15
		 Ostot ja muut myyntitoiminnan kulut		 -10 635,68		
-1 486,17
		 Varaston muutos		
2 393,09		
-363,39
		Henkilöstökulut
-49 775,55		
-40 133,33
		 Kulut yhteensä		 -83 205,94		
-59 653,04
Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä		 -65 176,75		
-51 058,89
					
Muu varsinainen toiminta					
Tuotot				
		 Saadut kohdennetut avustukset		
10 200,00		
9 938,04
		 Saadut avustukset Enä-Sepälle		
24 000,00		
792,02
		 Muut varsinaisen toiminnan tuotot
18 324,26		
8 356,69
		 Tuotot yhteensä		
52 524,26		
19 086,75
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1.1.-31.12.2014
1.1.-31.12.2013
Kulut				
		 Palkat ja muut henkilöstökulut		 -191 926,46		 -180 918,56
		 Toimistokulut		 -25 015,54		
-26 051,81
		 Huoneistokulut		 -13 154,94		
-14 726,14
		 Jäsenmaksut		
-2 757,00		
-2 507,00
		 Tiedotuskulut		
-7 571,85		
-4 863,90
		 Muut yleiskulut		 -62 467,42		
-71 831,78
		Poistot
-9 404,30		
-10 879,44
		 Kulut yhteensä		 -312 297,51		 -311 778,63
Muu varsinainen toiminta yhteensä		 -259 773,25		 -292 691,88
					
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ		 -662 762,18		 -695 807,63
					
VARAINHANKINTA					
Tuotot					
Lahjoitukset		 427 927,78		 503 802,45
Lahjoitukset Enä-Sepälle		
11 495,48		
19 354,91
Taloustempaukset 		
80 775,44		
54 105,24
Tukijäsenmaksut		
23 223,45		
24 399,00
Testamentit		
0,00		
0,00
Kolehdit 		 124 370,98		
24 083,90
Kolehdit Enä-Sepälle		
1 581,66		
1 120,27
Muut varainhankinnan tuotot
1 083,96		
0,00
Tuotot yhteensä		 670 458,75		 626 865,77
Kulut					
Henkilöstökulut		 -38 673,13		
-48 769,90
Muut kulut
-27 465,13		
-19 829,72
Kulut yhteensä		 -66 138,26		
-68 599,62
					
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ		 604 320,49		 558 266,15
					
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ		 -58 441,69		 -137 541,48
					
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA					
Tuotot		
2 524,96		
1 606,65
Kulut
-8 626,69		
-9 963,63
				
-6 101,73		
-8 356,98
					
SATUNNAISET ERÄT					
Arvopapereiden myyntivoitot		
0,00		
0,00
					
OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ		 -64 543,42		 -145 898,46
					
YLEISAVUSTUKSET					
Valtion avustus		
69 300,00		
70 000,00
Kirkkohallituksen kolehti		
44 000,00		
44 000,00
Seurakuntien avustukset		
6 113,36		
2 600,00
Muut avustukset		
2 000,00		
1 000,00
					
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ		 121 413,36		 117 600,00
				
TILIKAUDEN TULOS		 56 869,94		 -28 298,46
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Tase
				31.12.2014		31.12.2013
VASTAAVAA						
Pysyvät vastaavat				
Aineettomat hyödykkeet				
		Aineettomat oikeudet		
0,00		
0,00
Aineelliset hyödykkeet				
		 Maa- ja vesialueet		 182 000,00		 182 000,00
		 Rakennukset ja rakennelmat		 390 229,39		 421 460,49
		 Koneet ja kalusto		
10 276,48		
15 978,90
		 Muut aineelliset hyödykkeet		
52 561,42		
60 909,07
Sijoitukset				
		 Muut osakkeet ja osuudet		 187 795,95		 187 795,95
Pysyvät vastaavat yhteensä		 822 863,24		 868 144,41
					
Vaihtuvat vastaavat					
Vaihto-omaisuus				
		 Myyntivarasto		
3 611,46		
1 218,37
		Ennakkomaksut		
0,00		
0,00
Lyhytaikaiset saamiset				
		 Myyntisaamiset		
15 782,16		
13 967,33
		 Muut saamiset		
1 021,02		
2 890,60
		 Siirtosaamiset		
14 588,87		
9 479,72
Rahat ja pankkisaamiset				
		 Rahat		
2 448,95		
2 572,67
		Pankkisaamiset		
528,98		
187,02
Vaihtuvat vastaavat yhteensä		
37 981,44		
30 315,71
						
Vastaavaa yhteensä		 860 844,68		 898 460,12
			
VASTATTAVAA						
Oma pääoma					
Yhdistyspääoma		 454 973,60		 483 272,06
Tilikauden ali-/ylijäämä		
56 869,94		
-28 298,46
Oma pääoma yhteensä		 511 843,54		 454 973,60
						
Tilinpäätössiirtojen kertymä		
0,00		
0,00
						
Vieras pääoma					
Pitkäaikainen				
		 Lainat rahoituslaitoksilta		
94 838,09		
65 381,45
Lyhytaikainen				
		 Lainat rahoituslaitoksilta		
47 010,62		
61 491,36
		 Saadut ennakot		
1 000,00		
100,00
		 Ostovelat		
7 685,56		
54 900,13
		 Ystävälainat		
98 889,50		 143 889,50
		 Muut velat		
15 641,90		
29 076,11
		 Siirtovelat		
83 935,47		
88 647,97
Vieras pääoma yhteensä		 349 001,14		 443 486,52
						
Vastattavaa yhteensä		 860 844,68		 898 460,12
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Tilinpäätöksen liitetiedot
1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet
Tuloutamme lahjoitukset kassaperiaatteella ja avustukset myöntöpäätöksen tilikaudella. Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon, josta on tehty tilinpäätöksessä vuosittaiset poistot seuraavasti:				
tietokoneet ja ohjelmistot 3 vuotta / 33,3 %:n tasapoisto					
		toimistokoneet ja -kalusto 4 vuotta / 25,0 %:n tasapoisto					
		paikoilleen rajatut koneet ja kalusto 7 vuotta / 14,3 % tasapoisto					
rakennusten pintatyöt ja kunnostukset 7 vuotta / 14,3 % tasapoisto				
		piha-alueiden sähkötyöt ja maansiirtourakat 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto				
		rakennusten peruskorjaukset ja sähkötyöt 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto				
		viemäri- ja putkityöt kiinteästi asennettuine laitteineen 15 vuotta / 6,7 % tasapoisto			
		muut aineelliset hyödykkeet 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto					
		osakehuoneiston saneeraus 20 vuotta / 5 %:n tasapoisto					
		rakennukset 25 vuotta / 4,0 %:n tasapoisto
2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja pitkäaikaisten sijoitusten muutokset tilivuonna			
				
		1.1.2014
Lisäys
Vähennys
Poisto
31.12.2014
Tietokoneohjelmat		0,00				
0,00
Maa-alueet		 182 000,00				
182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat		 421 460,49
4 478,36		
35 709,46
390 229,39
Koneet ja kalusto		
15 978,90
1 460,00		
7 162,42
10 276,48
Muut aineelliset hyödykkeet		
16 479,51			
3 357,03
13 122,48
Osakehuoneiston parannus		
44 429,56			
4 990,62
39 438,94
Huoneisto-osakkeet		 187 775,77				
187 775,77
Muut arvopaperit		
20,18				
20,18
			 868 144,41
5 938,36
0,00
51 219,53
822 863,24
3. Henkilöstökulut ja luontaisedut				
			2014
2013
Palkat		 541 708,63
563 540,27
Luontaisedut		0,00
0,00
Eläkevakuutusmaksut		 100 534,12
98 628,10
Muut henkilösivukulut		
19 690,09
18 701,86
yhteensä		 661 932,84
680 870,23
muutos		 -18 937,39
41 938,97
			-2,8%
6,6%
					
4. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut				
			2014
2013
Korot		
2 769,93
4 166,26
Muut		
5 854,97
5 797,37
			
8 624,90
9 963,63
5. Annetut pantit
Danske Bank laina FI76 8005 0807 4096 91			
46 110,68
Danske Bank laina FI76 8005 0903 5645 30			
10 343,90
Danske Bank laina FI54 8318 6710 0146 94			
45 000,00
Danske Bank Oyj:n limiitti sopimusnro FI36 8000 1701 2961 14 50 000,00
Pantatut Hämeentie 155 A 9 huoneisto-osakkeet 703-1020 sekä panttivelkakirjat 3211-3213 yhteensä 700 000,00 euroa		
				
6. Rahoitusasema
						
Tilikausi oli rahoituksellisesti haastava mm. aikaisempien tilikausien ja korjaustoimenpiteiden aikataulun johdosta. Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2014 olivat 2 977,93 € ja 50 000,00 € limiitistä oli käytössä 40 394,13 €.
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