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OPKOn paikallisyhdistykset kartalla

tarkoitus ja toiminta-ajatus

O

PKOn tarkoituksena on Pyhän Raamatun, Suomen evankelis-luterilaisen 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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TOIMINTA-AJATUKSEMME:

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

Att göra Kristus känd
bland studerande och skolungdomar
och att kalla de unga att helhjärtat
följa Honom ut i hela världen
OUR MISSION:

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

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

• 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.

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.

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.

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.

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

toiminnan painopistealueet
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Lähettäminen
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VISIO 2020
Näkymme on olla
vetovoimainen yhteisöjen liike,
jossa opetetaan Raamattua laadukkaasti ja rohkaistaan kasvamaan
Jeesuksen seuraajana sekä elämään
missionaalista elämää todeksi.
Toimimme suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

MEDIA

YSTÄ
VÄJÄRJESTÖT

TOIMINTA-ALUEET
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esipuhe
MAAILMA MUUTTUU, NIIN NUORETKIN

V

uosi 2015 jää historiaan mullistusten aikakautena.
Sodat Ukrainassa ja Syyriassa, turvapaikanhakijoiden
tulva Eurooppaan, lisääntyvä nuorisotyöttömyys,
terrori-iskut ja Pariisin ilmastokokous puhuttivat suomalaisia
nuoria.

Vuonna 2015 noin neljää miljoonaa suomalaista kuului Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Viime vuonna kirkkoon
liittyi yli 17 500 henkilöä, ja siitä erosi 43 000 henkilöä. Sekä
kirkosta eronneista että siihen liittyneistä lähes 40 prosenttia
oli iältään 18–29-vuotiaita. Tämä kertoo, että nuoret pohtivat
elämänkatsomukseen ja uskontoon liittyviä kysymyksiä.

YK:n pakolaisjärjestön UNHCR:n mukaan pakolaisten massamuutto oli suurin sitten toisen maailmansodan. Vuoden 2015
aikana maahamme saapui 32 478 turvapaikanhakijaa, joista
suuri joukko oli nuoria. Myös Suomen Evankelis-luterilaisen
Opiskelija- ja Koululaislähetyksen (OPKO) toimintaan, erityisesti Kuopiossa ja Tampereella osallistui vuoden lopulla yllättäen kymmeniä nuoria turvapaikanhakijoita, mikä pisti pakan
inspiroivasti sekaisin.
Kasvanut maahanmuutto ja tulijoihin kohdistunut rasismi,
mielenosoitukset ja maahanmuuttajataustaisten tekemät rikokset osoittivat, ettei monikulttuurinen yhteiskunta ja tasaarvoinen yhteiselo ole itsestään selvää.
Nuorisotyön merkitys asenteiden muokkaajana, syrjinnän
liennyttäjänä ja uskontokasvattajana korostui vuonna 2015.
Vuoden lopulla YK:n turvallisuusneuvosto hyväksyi historiallisen ”Nuoret, rauha ja turvallisuus” -päätöslauselman.
Kyseessä oli ensimmäinen turvallisuusneuvoston päätöslauselma, joka käsitteli yksinomaan nuorten roolia rauhanrakentajina ja väkivaltaisten ääriliikkeiden vastustajina. Nuoret
tunnustettiin myönteiseksi voimavaraksi turvallisuuden edistämisessä.
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Koululaistyön viikonlopputapahtumasta Lahdesta.

OPKOn kutsuu koululaisia ja opiskelijoita kristillisen uskon
tuntemiseen ja valmentaa näitä ottamaan vastuuta niin talouselämän, julkisen hallinnon ja palvelujen kuin seurakuntien työntekijöinä ja luottamushenkilöinä. Vuoden 2015
alussa Opiskelija- ja Koululaislähetyksessä otettiin käyttöön
viisivuotisstrategia ”Vetovoimainen yhteisöjen liike”. Strategiamme mukaisesti panostimme nuorten henkilökohtaiseen
ohjaamiseen. Työntekijämme saivat ohjaustaitojensa kehittämiseen koulutusta muun muassa järjestön työntekijäpäivillä
ja henkilökohtaisessa valmennuksessa.
Koululais- ja opiskelijatyön viikkotoimintaa toteutimme 11
paikkakunnalla. Vilkastumista tapahtui muun muassa Tampereella, Pieksämäellä, Jyväskylässä ja Oulussa. Eniten opiskelijoita OPKO tavoitti Helsingissä, Tampereella ja Jyväskylässä.
Jäsenmäärältään suurin paikallisyhdistys oli ruotsinkielinen
Vasa Studentmission. Myös koululaistyössä toiminta vilkastui
merkittävästi.
Tunnelmia OPKOn työntekijäpäivillä pidetystä koulutuksesta.

Antamamme raamattuopetus, monimuotoinen
vapaaehtoistoiminta sekä
aikuiskontaktit tarjoavat
nuorille turvallisen
pohjan epävarmassa
maailmassa.

Yhteisöllisyyden vahvistamiseksi otimme käyttöön 6W-laatustandardit. Jatkoimme hyvää palautetta saaneiden nettisivujemme kehittämistä sekä sukelsimme syvemmälle sosiaaliseen mediaan. Kansainvälisyys- ja lähetyskasvatusta
annoimme lähettämällä nuoria muun muassa Meksikoon,
Tanskaan ja Saksaan sekä järjestämällä kansainvälistä opiskelijatoimintaa viidellä paikkakunnalla. Suurin tapahtumamme
ReStart pidettiin Kuopiossa. Yksipäiväiseen gospelfestariin
osallistui 600 nuorta. Uutena avauksena pidimme tammikuussa Disciple15-tapahtuman.

Kylväjän ja OPKOn lähetyssihteeri Marjaana Kotilainen
opettaa koululaistyön leirillä.

Vuonna 2015 painimme lukuisten muiden vapaaehtoisorganisaatioiden tapaan talousongelmien kanssa. Kaiken keskellä
katsomme luottavaisesti tulevaisuuteen. OPKOn toiminnalla
on tärkeä tehtävä nuorten kasvatuksessa kohti aikuisuutta.
Antamamme raamattuopetus ja sen keskeisin sanoma armahtavasta Jumalasta, monimuotoinen vapaaehtoistoiminta
sekä aikuiskontaktit tarjoavat nuorille turvallisen pohjan epävarmassa maailmassa.
Jes. 54:10: “Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat,
minun rakkauteni sinuun ei järky eikä minun rauhanliittoni
horju, sanoo Herra, sinun armahtajasi.”

Jussi Miettinen
pääsihteeri
Vaasan opiskelijatyön cocktailpartysta.
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opiskelijatyö
Sveitsiläiset opiskelijat osallistuivat
OPKOn koululaistyön kesäleirille.

O

PKOn keskeisimmät toimintapaikkakunnat suomenkielisessä opiskelijatyössä olivat Helsinki/pääkaupunkiseutu, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Pori, Tampere ja
Turku. Lisäksi työtä tehtiin Kajaanissa, Lahdessa ja Pieksämäellä, jossa toiminta elpyi merkittävästi vuoden 2015 aikana.
Säännöllistä kansainvälistä toimintaa järjestimme Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Lahden opiskelijailtoihin osallistui
myös vaihto-opiskelijoita. Aloitimme turvapaikanhakijoiden
kotouttavaa työtä Tampereella ja Kuopiossa kutsumalla heitä
mukaan toimintaan.
Opiskelijatyön toimintamuotoina olivat kaikille avoimet opiskelijaillat, opiskelijavetoiset pienryhmät, kutsuva työ ja siihen
liittyvät tapahtumat oppilaitoksissa sekä henkilökohtainen
ohjaus ja valmennus. Syrjäytymistä ehkäisevää kutsuvaa työtä
tehtiin mm. kohtaamalla opiskelijoita sekä jakamalla kutsuja
ja Breikki-lehteä oppilaitoksissa ja opiskelija-asuntoloissa. Järjestimme kutsuvia raamattupiirejä ja luentoja oppilaitoksissa.
Rohkaisimme toiminnassa mukana olleita pyytämään ystäviään ja tuttaviaan mukaan.
Viikoittaisen perustoiminnan lisäksi työmuotoina olivat muun
muassa leirit, retket, erilaiset tempaukset ja ystävätapahtumat,
joita kukin keskeinen paikallisyhdistys toteutti vähintään kerran vuodessa. Rukouksella oli tärkeä merkitys kaiken toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Rukoustoiminta lisääntyi
merkittävästi muun muassa Lahdessa ja Tampereella.
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Toiminnan painopisteet
ja kehitystavoitteet
OPKOn vuositeeman Sana elämään mukaisesti tuimme opiskelijoita kasvamaan kokonaisvaltaisesti kristillisen ihmiskäsityksen mukaan. Opiskelijatyön koordinaattorit ohjasivat
opiskelijatyötä oppivan organisaation suuntaan, jolloin vuorovaikutus ja oppiminen niin työntekijöiden, vastuunkantajien
kuin eri paikallisyhdistysten kesken parani.
Opiskelijatyöntekijät vastasivat kunkin paikallisyhdistyksen
toiminnasta yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. Työntekijät toimivat yhdessä vastuunkantajien kanssa ohjaten, kuunnellen ja rohkaisten heitä löytämään omalle persoonalle sopivaa tapaa toimia yhteisössä. Näin työntekijät mahdollistivat
sen, että opiskelijat pääsivät kehittämään ja käyttämään taitojaan.
Tavoitteenamme oli kasvattaa keskeisten toimintayksiköiden
viikkotoiminnan kävijämääriä vähintään viidellä prosentilla,
mutta tämä ei toteutunut. Asiaan vaikuttaa työn painopisteen
muuttuminen yksilövalmennuksen suhtaan. Muutimme tilastointiamme niin, että lyhytkestoisilla kontakteilla ei ole niin
suuri painoarvo tilastoissa. Kasvua oli Tampereella, Pieksämäellä, Kuopiossa ja Lahdessa. Tavoitteena oli myös kasvattaa
opiskelijajäsenten määrää viidellä prosentilla. Tämä ei toteutunut, mutta keräsimme ja jaoimme tietoa niiden paikallisyhdistyksien toimintatavoista, joissa kasvua oli tapahtunut jäsenmäärien suhteen.

Kutsuva toiminta
Olimme näkyvissä jokaisen toimintapaikkakunnan kampuksella lukukausittain. Tämän toteutimme mainosten ja kampusaktioiden kautta.
Helsingin, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun paikallisyhdistykset esittelivät toimintaansa oppilaitoksissa. Oulussa ja
Helsingissä toteutettiin kutsuaktio lukukausittain. Turussa oli
suomen- ja englanninkielinen kutsuva raamis, Oulussa aamukahvit viikoittain yliopistolla.
Veritas Forum -tilaisuuksia järjestimme Helsingissä, Jyväskylässä, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Turussa. Veritas Forum
-toiminnasta kerrotaan lisää sen omassa osiossa.

Koulutus

Tampereen opkolaisia opiskelijatyön leirillä.

Toimintamme kautta kasvatimme ja koulutimme opiskelijoita. Tavoitteena ollut paikallisyhdistysten itsenäisen, opiskelijalähtöisen toiminnan kehittäminen toteutui kaikilla paikkakunnilla joissa oli selkeätä kasvua ja valmennusprosesseja.
Samalla kun opiskelijat kasvoivat vastuunkantajiksi OPKOssa,
he saivat valmiuksia toimia vastuullisesti niin yhteiskunnassa
kuin yksityiselämässään.
Vierailimme julistustyön koulutuspäivänä helmikuussa Jyväskylän Tiimiakatemiassa ja järjestimme opiskelijatyöntekijöiden Skype-palavereja joka toinen viikko. Opiskelijatyön
koordinaattorien, opiskelijatyöntekijöiden ja opiskelijatiimien
vierailut paikallisyhdistyksissä lisääntyivät.
Lisäsimme työyhteisön sisäistä kommunikaatiota nk. hiljaisen
tiedon siirtämisellä sekä yhteisten projektien että yhteydenpidon kautta. Opiskelijatyön käsikirjan valmistuminen siirtyi
vuodelle 2016. Työntekijät kouluttivat hallituksen jäseniä hallinnolliseen työskentelyyn.
Pyry ja Elina Sipilä osallistuivat Minimissio-kurssille.

Opiskelijoiden ja nuorten yhteinen kevätkonffa
pidettiin huhtikuussa leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä
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Kisailua liittokokoustapahtumassa Pietarsaaressa.

Järjestimme pienpiirin käynnistämiseen ja johtamiseen liittyvän koulutuksen Lahdessa ja yhteistyössä koululaistyön
kanssa järjestetyssä kevätkonferenssissa. Panostimme myös
työntekijöiden koulutukseen. Vierailimme julistustyön koulutuspäivänä helmikuussa Jyväskylän Tiimiakatemiassa ja
järjestimme opiskelijatyöntekijöiden Skype-palavereja joka
toinen viikko. Opiskelijatyön koordinaattorien, opiskelijatyöntekijöiden ja opiskelijatiimien vierailut paikallisyhdistyksissä lisääntyivät.

Lähetys ja kansainvälisyys
Lähetyksen ja kansainvälisen toiminnan kautta opiskelijat oppivat ymmärtämään globaalin vastuunsa ja käyttämään toimintamahdollisuuksiaan sekä toimimaan vuorovaikutuksessa toisenlaisissa kulttuureissa elävien ihmisten kanssa. Tämä
toteutui järjestämällä englanninkielistä viikkotoimintaa Helsingissä, Lahdessa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Kevätkaudella englantilainen vaihto-opiskelija kiersi opiskelijailloissa. Syyskaudella turvapaikanhakijoita osallistui Kuopion
ja Tampereen toimintaan.
MiniMissio-kurssille osallistui viisi opiskelijaamme. Saksan
Mission-Net-tapahtumaan osallistui kuusi nuorta aikuista
OPKOsta. Opiskelijailloissamme kävi ulkomailla lähetys- ja
kehitysyhteistyöprojekteissa työskennelleitä ihmisiä rohkaisemassa nuoria kansainvälisyyteen.
Myös sähly kuuluu OPKOn viikko-ohjelmaan Oulussa ja Kuopiossa.

Yhteys
Rakensimme opiskelijayhteisöjä, joissa jokainen opiskelija
huomataan ja hänen on ollut helppo tulla mukaan. Vahvistimme omistajuutta toiminnasta ja yhteisöllisyydestä.

Iloista porukkaa jouluaterialla Enä-Sepässä.
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• Opiskelijailloissa oli tutustumista ja yhteisöllisyyden
kasvua tukevia elementtejä. Yhteisöllisyyttä vahvistimme pienryhmätoiminnan kautta.
• Keskinäistä yhteyttä lisäsimme luomalla positiivista ilmapiiriä ja antamalla opiskelijoille mahdollisuus ilmaista uskoaan erilaisilla tavoilla.
• Työntekijäpäivien yhteydessä olleissa opiskelijatyöntekijöiden koulutuspäivissä panostimme kokemusten jakamiseen henkilökohtaisella tasolla sekä yhteiseen rukoukseen.
• OPKOn ystävien kanssa järjestimme mentorointikoulutuksen.
• Kesäleiri oli perinteinen valmistuneiden kohtaamisen
paikka.
• Paikallisyhdistykset järjestivät vierailuja toistensa luo.

Syyskuussa järjestetty ReStart-gospelfestari
kokosi viitisensataa kuulijaa Kuopioon.
Yksi esiintyjistä oli räppäri Mikaveli.

TAPAHTUMAT
Olimme mukana järjestäjinä mm. seuraavissa tapahtumissa:
•
•
•
•
•
•

Perusta-lehden teologiset opintopäivät 2.-4.1. Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa
Yhteisökoulutus-opintomatka 3.2.2015 oppivaan organisaatioon Tiimiakatemiaan Jyväskylään
Apologiaforum keväällä Kansanlähetysopistolla Hausjärven Ryttylässä
Kevätkonffa 17.-19.4. Enä-Sepässä
Aiotko teologiseen? -pääsykoekurssi keväällä Kauniaisissa
ReStart-tapahtuma syyskuussa Kuopiossa

Osallistuimme seuraaviin tapahtumiin:
• Kirkon kasvatuksen päivät 13.-15.1. Jyväskylässä
• Maata näkyvissä -festarit marraskuussa Turussa
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koululais- ja nuorisotyö

T

Nuoria opiskelija- ja koululaistyön
yhteisessä kevätkonffassa.

eimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä 7–20vuotiaiden parissa. Toimintamme pääpaino oli Raamatun opettamisessa, tavoittavassa työssä, nuorten
henkilökohtaisessa tukemisessa, rukouksessa ja lähetyskasvatuksessa OPKOn toiminta-ajatuksen mukaisesti. Verkostoidumme aktiivisesti paikallisseurakuntien, ystäväjärjestöjen ja
OPKOn kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa, tukeaksemme toiminta-ajatukseemme sopivaa varhaisnuorten
ja nuorten toimintaa. Kehitimme toiminnassamme erityisesti Raamatun opettamista mm. painottamalla henkilökohtaista
suhdetta Raamattuun ja monipuolisia Raamatun opettamisen
keinoja toiminnassamme. Painotimme toiminnassamme arjen
opetuslapseutta ja säännöllistä omakohtaista Raamatun tutkimista.

Järjestimme nuorteniltoja viidellä paikkakunnalla, Helsingissä, Lahdessa, Mikkelissä, Kuopiossa ja Oulussa. Järjestimme
kolme valtakunnallista varhaisnuoriso- ja nuorisoleiriä: yhden
kevätlukukaudella, yhden kesällä ja yhden syyslukukaudella.
Järjestimme kaksi valtakunnallista nuorten leiriä, toisen kevätlukukaudella ja toisen syyslukukaudella, sekä kevätkonffan
yhdessä opiskelijatyön kanssa. Tämän lisäksi järjestimme 8
nuorten raamattuviikonloppua ja yhden rippikoululeirin: Alppiriparin 26.6.–5.7.2015 yhdessä Kansanlähetyksen (SEKL)
kanssa.

Lasten, varhaisnuorten
ja nuorten toiminta

Vastuunkantajien varustaminen

Järjestimme kuukausittain varhaisnuorten toimintapäiviä pääkaupunkiseudulla. Toimintavuonna syntyi yksi uusi säännöllisesti kokoontuva varhaisnuorten ryhmä pääkaupunkiseudulle. Sen lisäksi syntyi muutamia uusia epäsäännöllisemmin
kokoontuvia ryhmiä eri puolille Suomea.
Loimme toiminnassamme mukana olevien kanssa perheenomaista kulttuuria antamalla aikaa isosille ja vastuunkantajille, varustamme heitä toimimaan tehtävissään ja luomaan
pitkäaikaisia suhteita toiminnassamme mukana oleviin lapsiin
ja varhaisnuoriin. Rakensimme toimintaa yhdessä lasten, varhaisnuorten, nuorten, heidän vanhempiensa ja työn ystävien
kanssa muun muassa yhteisten leirien suunnitteluprosessien
kautta.
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Pidämme yhteyttä toiminnassamme mukana oleviin leirien ja
muun toiminnan lisäksi mm. sosiaalisessa mediassa sekä tiedotuskirjeiden ja Arkki-lehden kautta.

Kutsuimme nuoria sitoutumaan kristilliseen uskoon ja sen
mukaiseen ihmiskäsitykseen. Koulutimme keskeisiä vastuunkantajia erilaisissa tilanteissa, kuten matkoilla, viikonloppuina,
puhelinkeskusteluissa ja mentorointitapaamisissa. Tässä prosessissa kävimme säännöllisesti läpi uskoon, elämään ja vastuunkantamiseen liittyviä asioita henkilökohtaisesti ja pienryhmissä. Kutsumme tätä toimintaa opetuslapseusprosessiksi.
Siinä korostuu luonnollisuus, jaettu elämä ja yksilöllinen ohjaus. Tässä lähestymistavassa nuoria rohkaistaan löytämään
omaa persoonallisuuttaan ja lahjojaan sekä toteuttamaan itseään.
Aloitimme uudenlaisen opetuslapseuskoulutuksen suunnittelun Perheniemen opiston kanssa.

Vierailutyö Suomessa
Järjestimme kutsuvan toiminnan tapahtumia eri puolilla Suomea (Helsinki, Jyväskylä, Lahti, Tampere) ja vierailimme eri
seurakunnissa (Kalvola, Vuosaari) ja järjestöissä (Kansan Raamattuseura (KRS), SEKL, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys SLEY). Teimme vierailuja yhdessä nuorten ja vastuunkantajien kanssa. Tuimme OPKOn paikallisia ryhmiä ja eri
järjestöjä ja seurakuntia rukous- ja evankeliointityössä.

Koululaistyön kesäleirin iltaohjelmasta.

Teimme valtakunnallista kouluyhteistyötä ala- ja yläkouluilla
sekä lukioissa, koulujen ja paikallisseurakuntien kanssa. Toimintamme kouluilla tukee oman uskonnon opetusta ja nivoutuu osaksi eri oppiaineiden opetuskokonaisuuksia opetussuunnitelmien mukaisesti. Kouluvierailuilla pohdimme
vuorovaikutuksellisesti nuorten elämän kysymyksiä.

Kansainvälinen toiminta
Järjestimme kaksi kansainvälistä aktiota, IFESin (International Fellowship of Evangelical Students) verkoston puitteissa
Tanskaan ja Mission-Net-lähetyskongressiin Saksaan. Inspiroimme nuoria ja opiskelijoita rukoilemaan maanosamme
puolesta mm. Mission-Net-kongressin puitteissa. Toimimme
aktiivisesti IFESin high school -työntekijöiden verkostossa
Euroopassa. Kansainvälisestä toiminnasta ja yhteyksistä kerrotaan enemmän kansainvälisessä työssä sivulla 18.

Koululaistyön kesäleirin taukoja vietettiin mm. pallopelien parissa.

Koululaistyön tapahtumat ja matkat
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nuorten leiri yhdessä Kalvolan srk:n kanssa 23.-25.1.
Nuorten aktioviikko 16.-22.2.
Kevään nuoriso- ja varhaisnuorisoleiri 27.-29.3.
Profiili-koulutus 14.-16.4.
Yhteinen kevätkonffa opiskelijoiden kanssa 17.-19.4.
Kesän nuoriso- ja varhaisnuorisoleiri 13.-18.6.
Alppiripari 26.6.-5.7.
Kesäleiri 15.-19.7.
Nuorten syksyn avausleiri ja jatkoripari
Enä-Sepässä 14.-16.8.
ReStart-tapahtuma Kuopiossa 26.9.
Syksyn nuoriso- ja varhaisnuorisoleiri 23.-25.10.
Matka Mission-Net-tapahtumaan
Saksaan 28.12.2015-2.1.2016
8 nuorten raamattuviikonloppua Helsingissä
IFESin verkostotapaaminen Tanskassa 29.4.-3.5.

Koululais- ja nuorisotyön johtaja Olli Lehmonen ja nuoret
vastasivat jouluaterian musiikista.
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svenska verksamheten

F

inlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf
(FSSM) är en tvåspråkig förening som vid sidan av Finlands två officiella språk också verkar på engelska. FSSM
är medlem i världens största studentförening, International
Fellowship of Evangelical Students (IFES), som verkar i 168 länder.
Studentmissionens vision är att göra Kristus känd bland studerande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat följa
Honom. År 2015 var årstemat Ord som för till liv.

STUDENTARBETE
Svenska lokalföreningar på svenska finns på fyra orter: Helsingfors
svenska Studentmission rf (HSSM), Vasa Studentmission rf (VSM),
Åbo svenska Ev. Luth. Studentmission rf (ÅSSM) och Jakobstads
Studentmission rf (JSM). Varje eskild studerande är medlem i sin
lokalförening och därigenom i FSSM. Lokalföreningarna gör själva
sina egna verksamhetsplaner. De fyra prioriterade områdena för
studentarbetet är:

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 gångna året var att våra gemenskaper skulle vara lätta att
bjuda in till. Samtidigt ville vi erbjuda alla intresserade en möj12 | OPKON VUOSIKERTOMUS 2015

Ett HSSM-gäng åkte ut till Enä-Seppä
för en Alpha-helg våren 2015.

lighet att lära känna Jesus. Vi använde oss av Alphakurser och
bibelstudiematerialet Uncover - Upptäck själv som ett sätt att
presentera den kristna tron i studievärlden. Vi vill vara aktivt
närvarande i studerandes vardag och samlades därför så nära
studerandena som möjligt, t.ex. på de olika kampus som finns
på studieställena eller hemma hos varandra. All undervisning
sker på biblisk grund.

Utåtriktat arbete
Vi vill vara en missionerande förening och på olika sätt nå ut till
nya studerande. I början av läsåret ordnade vi lågtröskel infotillfällen, som grill- eller pizzakvällar, dit vi bjöd in via infobord,
kaffebjudningar, annonser, affischer och flyers, social media,
samt via personliga kontakter. Under läsåret arrangerade vi
fester i studentikos anda, som gospelsitzar, vapp- och julfester,
dit det var lätt att bjuda nya med. Vi deltar också i studentikosa
tillställningar som fastlagstisdag och vappfirande.
För att ge kristet tänkande en plattform i högskolevärlden ordnade vi öppna föreläsningar i Veritas Forums regi åtminstone
en gång i året på varje studieort. Föreläsningarna handlar om
relevanta ämnen för studerande, och föredragshållarna företräder olika världsåskådningar, en kristen i dialog med någon
annan. Dit bjuder vi in med hjälp av aktioner som världsåskådningsundersökningen eller ”Vad skulle du fråga Gud”-enkäten. På det sättet vill vi utmana studerande att analysera sin
tids trender, och hjälpa dem att se evangeliets möjligheter och
konsekvenser, också i sina studieämnen. Veritas-koordinatorn
sändes på utbildning till European Leadership Forum.

Utbildning och lärjungaskap
Vi verkar för att ständigt utbilda och fostra nästa generation av lärjungar och ledare. I januari 2015 ordnades för första gången inspirationshelgen Disciple, som samtidigt fungerade som FSSMs årskonferens. Konferensen gick av stapeln
30.1-1.2 i Helsingfors i samarbete med Petrus församling och
hade ca 120 deltagare. Platsen var Södra Haga kyrka. Under
2015 startade vi också på flera orter lärjungaskapsgrupper
där studerande gavs möjlighet att aktivt söka att formas till
att bli mera lika Jesus.
Studerande är vår största resurs i arbetet, och vi vill utrusta dem att så långt som möjligt själva vara delaktiga i, och
ta ansvar för verksamheten på lokalplanet. Styrelserna uppmuntras att planera och förverkliga den lokala verksamheten
i enlighet med visionen, samt utvärdera arbetet kontinuerligt. Medarbetarnas uppgift är att handleda, stöda och fungera som resurspersoner.

Mission och internationella relationer

Glada miner på HSSM:s startfest i Helsingfors.

Vi fortsatte samarbetet med den internationella studentrörelsen IFES genom att ordna och delta i gemensamma konferenser. FSSM inledde kontakter med St Thomas Crookes år
2014 med att besöka deras Student Conference i Sheffield.
En grupp från församlingen besökte vår årskonferens i januari 2015 under ledning av Rich Grant och Ben Gardner hälsade
på Studentmissionen i Helsingfors under hösten.
Under sommaren 2015 deltog Benjamin Rasmus från HSSM
i IFES World Assembly som representant för hela OPKO/
Studentmissionen. Vi informerade om IFES gemensamma
utbildningar och övriga satsningar samt om de finländska
missionsorganisationernas utbildningar för unga vuxna. Vi
utmanar studerande att efter avslutade studier ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen och missionsarbetet utanför landets gränser. När de fått prova på utåtriktad verksamhet i
hemlandet är tröskeln lägre att fortsätta utomlands. Genom
nätverket ’Bli som Jesus’ åkte en grupp med studerande bl.a.
från ÅSSM och HSSM på missionsresor till Europa under
sommaren 2015.

Styrelsen i Åbo Studentmission
mötte studentvärlden med Jesus-fyllda
evenemang under 2015.
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SKOLUNGDOMSARBETE
Vi deltog i Nyårslägret i Karleby genom att ledande arbetaren
för svenska verksamheten, Benjamin Sandell, var tillkallad som
talare till lägret. Ett team från HSSM besökte också Ungdomens Kyrkodagar i Karis, för att öka Studentmissionens synlighet bland ungdomar i Borgå stift. Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare via mail. Vi skulle gärna
stöda kristna skolungdomsgrupper i högstadier och gymnasier runt om i Svenskfinland, och söker resurser för att förverkliga detta.

RESURSER FÖR VERKSAMHETEN
Medlemmar

Ett lyckat cocktailparty ordnades av Vasa Studentmisision under året.

Sedan år 2006 har antalet studerandemedlemmar ökat från
60 till ca 250, och Vasa Studentmission är störst i landet med
knappa hundra medlemmar, Åbo är på andra plats med knappa 70 och Helsingfors på fjärde plats med drygt 60. Svenska
verksamheten har ca 30 % av studerandemedlemmarna inom
OPKO/Studentmissionen, medan vi har ca 20 % av stödmedlemmarna. Vi strävade efter att öka vårt medlemsantal och att
alla medlemmar skulle hitta en plats inom gemenskapen och
erbjudas möjligheter att upptäcka sin kallelse och sin plats i
Kristi kropp.
Vi värnade om ett fungerande tvåspråkigt arbete inom vår förening och strävade efter att ha en god representation i förbundsstyrelsen.
Under 2015 fortsatte vi att arbeta på kontakten till våra seniormedlemmar. I det syftet ordnade vi vängudstjänster i Kristinestad under våren och i Kronoby under hösten. Dessutom
uppmuntrade vi lokalföreningarna att ordna vängudstjänster,
samt aktiva studerande att berätta om Studentmissionen i sina
församlingar på stiftskollektsöndagen. Vi deltog som arrangörer i Kyrkhelgen, både i Syd och i Nord, samt i Keswickdagarna i Helsingfors.

Mediearbete och information
Vi höll kontakt med våra medlemmar och stödmedlemmar via
FSSMnytt, vårt månatliga böne- och nyhetsbrev. Vi strävade
efter att så många som möjligt ska ta emot FSSMnytt per epost. Pappersversionen går ännu per post till ca 380 personer. FSSMnytt sändes 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. Under 2015
färdigställdes Studentmissionens nya webbsida och vi utbildade både personal och frivilliga ansvarspersoner i hemsidans
användning. Parallelt med webbsidan och e-postlistor använde vi oss flitigt av sociala medier såsom Facebook & Instagram
för att informera om vår verksamhet.

Medarbetare
Coffee & Cake ordnades på fredagskvällarna i Åbo Studentmissions regi.
Fotograf: Hanna-Madeleine Andersson.
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Det svenska arbetsutskottet Sarbus, som är tillsatt av förbundsstyrelsen, leder, utvecklar och övervakar den svenska verksamheten. Som hjälp till lokalföreningarna anställdes en ledare för

Historiens första Disciple-konferens
ordnades i Hoplax-kyrka i Helsingfors och
samlade 120 studerande och unga vuxna.

svenska verksamheten och studentarbetare. Under 2015 var
den totala anställningsprocenten 145 %, (20 % ledande, 20 %
informatör, 40 % Helsingfors, 25 % Vasa, 20 % Jakobstad och
20 % Åbo) varav 10 % (information) finansieras med gemensamma medel med finska verksamheten.

Ekonomi

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.

Mat och gemenskap hör till när Studentmissionen samlas.
Här var det HSSM:s startfest och grillad korv på menyn.

Under 2015 arbetade vi för att förstärka vår ekonomi och för att
utvidga våra resurser i hopp om att kunna göra mera. Genom
FSSMnytt höll vi kontakten med våra understödjare och gav
dem aktuell information om vårt ekonomiska läge. Vi erbjöd
möjlighet att ekonomiskt stöda Studentmissionen i nyhetsbrevet. Väl medvetna om behovet av att öka vår understödjarbas på sikt startade vi under slutet av år 2015 kampanjen
”Studmiss-Challenge” vilken har som mål att utmana särskilt
studerande att engagera sig givandet till Studentmissionen. Vi
fortsatte att jobba mot det långsiktiga målet att se våra inkomsterna från understödjare öka till 5 000 € per månad. Avgörande för vår målsättning är att medlemmar i lokalföreningar i allt
större utsträckning upplever att Studentmissionens ekonomi
också är deras angelägenhet och ansvar.
Förutom de månatliga nyhetsbreven och Studmiss-Challenge
ordnade vi en video-sommarkampanj som utmanade studerande att ge till Studentmissionen och vi skickade ett julupprop för FSSMs eknomi till våra understödjare. Vi undervisade
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yhteinen työ

Dr. Peter Payne at the
University of Helsinki.

VERITAS FORUM FINLAND
The goal of Veritas Forum Finland is to give university students
opportunities to hear about Christianity’s intellectual dimension and to show that Christian answers to the profound questions of life can be taken seriously. During the year 2015 we
have worked towards that goal in a variety of different ways.
During the first half of the year coordinator Niklas Wallis
worked primarily with the arrangements around the “What is a
Person?” tour, with speaker Peter Payne. The main focus of this
tour was on the psychology and philosophy of mind. The main
goal of the talk was to help people recognize the need for a

consistent worldview pertaining to personhood. Payne made a
case for a dissonance between the way we talk about being a
person and the naturalist position. Wallis was also involved in
arranging the “Apologiaforum” event in Ryttylä which focused
on the problem of evil and suffering.
During the autumn semester two forums were arranged with
good attendance. Some of the teams had planned events but
were not able to carry them out due to local circumstances.
During 2015 there were six Veritas Forums. A total of around
500 people attended these events. The number of participants
was somewhat lower than the year before, close to the level in
2013. Below is a list of all events in 2015.

DATE

PLACE

TOPIC

SPEAKERS

ATT

2.3.

Åbo Akademi University

A PERSONAL MATTER: Am I More Than Biology?

Peter Payne, Dr

51

3.3.

University of Helsinki

A PERSONAL MATTER: Am I More Than Biology?

Peter Payne, Dr
Markus Jokela, Dr

110

4.3.

Tampere University
of Applied Sciences

A PERSONAL MATTER: Am I More Than Biology?

Peter Payne, Dr

82

5.3.

University of Jyväskylä

A PERSONAL MATTER: Am I More Than Biology?

Peter Payne, Dr
Paavo Pylkkänen, Dr

55

6.3.

Pori

Speaking of Jesus (Veritas training session)

Peter Payne, Dr

14

13.11.

University of Oulu

Cosmic Fine Tuning

Vesa Palonen, Dr
Petri Rautiainen, Dr

80

20.11.

Åbo Akademi University, Vasa Why do we do as we do?

Peter Gustavsson, M. Div
Henrik Sawela

80
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MEDIATYÖ
Toimintavuoden suurin mediatyön tavoite oli saattaa OPKOn
uudet kotisivut valmiiksi. Pääsivusto opko.fi julkaistiin heinäkuussa ja myöhemmin alkusyksystä studentmissionen.fi ja
enaseppa.fi. Sivustot ovat mobiilikäytettäviä ja hakukoneystävällisiksi optimoituja.
Sosiaalisen median näkyvyyteen ja uusien kotisivujen hyödyntämiseen panostettiin syyskaudella. Kotisivuille päivitettiin viikoittain blogeina Arkin opetus- ja teemakirjoituksia.
Kirjoituksia jaettiin säännöllisesti myös OPKOn sosiaalisessa
mediassa Facebookissa ja Twitterissä. Edellä mainitut somekanavat saivat myös uuden graafisen ilmeen, jolloin värimaailma yhtenäistettiin kotisivujen kanssa samanlaiseksi.
Edellisenä toimintavuotena alkanut Radio Patmoksen taajuudella esitettävä Radioraamis sai jatkoa seitsemän ohjelman
verran. Ohjelmat käsittelivät Matteuksen evankeliumista löytyvää Jeesuksen Vuorisaarnaa. Ohjelmat ovat kuultavissa ohjelman kotisivuilla radioraamis.fi sekä YouTubessa.

Radioraamiksissa käsiteltiin Vuorisaarnaa.

MUU YHTEINEN TYÖ KOTIMAASSA
Järjestimme työaloja ja työn ystäviä yhdistäviä tapahtumia
tukiyhdistyksemme OPKOn ystävät ry:n kanssa. Päätapahtuma oli kesäleiri ”Sana elämään” heinäkuussa Kouvolassa.
Osallistujia leiriviikon aikana oli noin 180, mikä on opiston
maksimi. Enä-Sepässä järjestimme rukouksen ja talkootöiden
Ora et labora -tapahtumat keväällä ja syksyllä sekä perinteisen jouluaterian 13.12. Pidimme Helsingissä mentorointikoulutuksen 28.2. Olimme järjestämässä Apologiaforumia Hausjärvellä ja avioliittoleiriä ”Pientä Pariremonttia” 29.6.-3.7.
Sastamalassa. Järjestimme myös paikallisia ystäväpyhiä.
OPKOn kesäleiri kokosi lähes 200 osallistujaa.

Huhtikuisessa Apologiaforumissa puitiin pahan ongelmaa.
Paneelikeskustelussa vasemmalta lukien Saara Kinnunen,
Pasi Turunen, Peter S. Williams ja Susanna Suomi.

OPKON VUOSIKERTOMUS 2015 | 17

INTERNATIONAL WORK
Mission education

International relations

We want our students and youth to find 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 pray for and collect funds for them.

As a member of International Fellowship of Evangelical Students (IFES), OPKO is part of the largest student movement in
the world with 154 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 arranged the MiniMissio course for students and youth
with Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM), Medialähetys
Sanansaattajat (SANSA) and the Finnish Bible Institute (SRO),
and a camp for children and youth with FLOM. We took part
in arranging the European mission conference Mission-Net at
the turn of 2015–2016. We had a part time mission secretary
sponsored by FLOM who visited local groups in order to inspire students to take part in short term mission trips or long
term missions.

We kept in close contact with the Nordic Student Alliance
(NOSA). The leaders of the Nordic movements met twice a
year. Our General Secretary and one student representative
took part in the IFES World Assembly in Mexico in July.
We continued our partnerships with the IFES member movements in Burkina Faso, Jordan, India and Caucasia. We encouraged Finnish students to sponsor these countries financially,
and the goal is to finance a full time worker in each country. In
autumn we arranged World Student Day prayer events in local groups, where we focus 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 want to do all we can to make them
feel welcome. We arranged activities in English for international students in Helsinki, Oulu, Tampere and Turku. We also
arranged interpretation in our normal local group meetings
when needed.

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT

Jussi Miettinen (vas.) ja Benjamin Rasmus (oik.)
osallistuivat Meksikossa pidettyyn IFES:n maailmankonferenssiin.

Suomalaisia muiden eurooppalaisten kanssa Saksan Mission-Net-tapahtumassa.
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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. Toimimme
ns. viidennen herätysliikkeen piirissä, johon kuuluvat mm. Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä, Medialähetys Sanansaattajat ja Suomen Raamattuopiston Säätiö,
sekä yhteistyössä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen
opiskelijoiden kanssa. OPKO on Raamatunlukijain liiton jäsen.
Yhteistyöhön kuuluvat yhteydenpidon lisäksi mm. yhteiset tapahtumat, kuten nuortenillat ja ulkomaan opintomatkat, sekä
julkaisut.
Veritas Forum -tapahtumat järjestämme yhteistyössä yliopistojen ja niillä 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). Toteutimme yhteistyömuotojen, -hankkeiden ja -verkostojen kokonaisarvioinnin.

resurssit
TIEDOTUS
Toimintavuoden tiedotuksen pääasialliset viestintäkanavat
olivat jäsen- ja tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn tiedotuskirje FSSMnytt sekä internetsivustot opko.fi ja studentmissionen.fi. Tämän lisäksi käytimme tiedottamiseen sähköpostilistoja, Facebookia ja Twitteriä. Paikallisyhdistyksillä on lisäksi
omat sähköpostilistansa, ystäväkirjeensä ja Facebook-sivunsa
tiedotusta varten.

OPKO julkaisi kolmea eri lehteä: Arkkia, Perustaa ja Breikkiopiskelijalehteä, jonka edeltäjänä toimi VIP-lehti. Ruttureppu-lehden sisältö päätettiin julkaista Arkki-lehden numeroissa
hajautetusti. Paikallisyhdistykset tiedottivat omasta toiminnastaan omien paikallislehtien välityksellä.

OPKOn muita internetsivustoja olivat leiri- ja kurssikeskus
Enä-Sepän kotisivut enaseppa.fi, varhaisnuorille suunnattu
raamattusivusto aikamatka.com sekä koululaistyön omat sivut ruttureppu.fi. Lisäksi osallistuimme materiaalin tuottamiseen Nuotta.com-nuortensivustolle.
OPKOn toiminnan esittelypistettä pidettiin seuraavissa yleisötapahtumissa: Perusta-lehden teologiset opintopäivät, Kirkon
kasvatuksen päivät, Kirkkokansan Raamattupäivä ja Kylväjän
kesäjuhlat. Lisäksi oppilaitoksissa jaettiin opiskelijatoiminnastamme kertovaa materiaalia.
OPKO vastasi viidennen herätysliikkeen järjestöjen yhteistapahtuman Kirkkokansan Raamattupäivän tiedotuksesta.
Tapahtumalle tehtiin printti-, digi- ja radiomainontaa.
Kirkkokansan Raamattupäivä järjestettiin Lahden Ristinkirkossa.

OPKOn julkaisut
LEHTI

PAINOSMÄÄRÄ

ILMESTYMISKERRAT/VUOSI

YHTEISTYÖTAHOT JA OPKON VASTUUT

Arkki

4 600

4

OPKOn oma jäsen- ja tiedostuslehti

Perusta

950

6

Julkaisuyhteistyö SROn ja STIn kanssa

Breikki

6 000

1

Julkaisu- ja kustannusyhteistyö SEKLin ja Sleyn kanssa
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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 johtotiimin ja ruotsinkielisen työn valiokunnan, Sarbuksen. Niiden
toimintaa täydentämään liittohallitus kutsui erilaisia neuvoaantavia ja keskustelevia toimikuntia ja työryhmiä, kuten EnäSeppä-toimikunnan ja talouskriisityöryhmän.

Liittokokous järjestetiin vuonna 2015 Pietarsaaressa.

Toimintavuoden 2015 lopussa OPKOssa oli palkattuna yhteensä 27 työntekijää. Osa-aikaisten työsuhteiden takia työntekijöiden kokonaispanos oli 16 henkilötyövuotta. Työntekijöistä osa-aikaisia oli 17 ja tuntitoimisia tarvittaessa töihin
tulevia 3. Kolme työntekijöistä oli oppisopimuskoulutuksessa. Vuoden aikana siviilipalveluksen suoritti OPKOssa kaksi
nuorta. Käytimme määräaikaisia työsuhteita sijaisuuksissa
sekä mahdollisissa uusissa projekteissa, joiden toiminnallinen ja rahoituksellinen asema ei ollut vielä vakiintunut. Vuokratyövoimaa käytimme vain poikkeuksellisissa, äkillisissä tilanteissa leirikeskustyössä.
Työntekijöiden koulutuksen toteutimme pääsääntöisesti työntekijäpäivillä, joita on yhteensä kolme, yhteensä kuusi vuorokautta. Koulutusta järjestimme erityisesti strategian
2015-2020 teemoista, nuorten valmentamisesta ja kouluttamisesta, johtajuudesta sekä varainhankinnasta. Työntekijöitä
osallistui kansainvälisiin ja kotimaisiin koulutuskonferensseihin.

TALOUS
Tulot

Kimmo Karhi toimi liittohallituksen puheenjohtajana 2007-2015.

Taloutemme ja talouspäätöstemme ydin olivat yksityishenkilöiden suorat lahjoitukset, joita oli hieman yli puolet kaikista
tuloista. Lahjoitustuotot vuonna 2015 olivat 472 000 euroa
(muutos vuodesta 2014 yhteensä -13 %). Jokaisella työntekijällä tai työalalla oli oma kannatusrenkaansa, jolle työntekijät
ja opiskelijat kirjoittavat sähköpostitse ja postitse lähetettäviä kirjeitä työn ajankohtaisista asioista. Kannatusrenkaiden
lahjoitusten määrää ja kehitystä seurasimme erikseen.
Yleisavustuksista merkittävimmät olivat opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisojärjestöille myönnettävä avustus 75 000 €
(+8 %) sekä Suomen ev.lut. kirkon oppilaitos- ja nuorisotyölle
kantaman kolehdin osa, 41 000 € (-8 %). Suomen evankelisluterilaisen kirkon seurakunnista saimme kolehteja yhteensä
22 000 € (-83 % johtuen kolehtipäivärytmistä) ja avustuksia
5 000 € (-19 %). Merkittävä osa seurakuntien tuesta tulee
suoraan paikallisyhdistyksille, eikä siten näy Suomen OPKOn
tilipäätöksessä.

Johtotiimiläisiä kokoustamassa Lahdessa.

20 | OPKON VUOSIKERTOMUS 2015

Tapahtumien osallistumismaksuista saimme tuloja 42 000
€ (-41 %). Leirikeskuksen tulot olivat yhteensä 212 000 €
(-9 %), josta myyntituotot oma käyttö mukaan lukien olivat
199 000 € (+3 %) sekä avustukset ja lahjoitukset 11 000 €
(- 70 %, kun avustuksiin oikeuttavia hankkeita ei ollut). Tilikauden tulot olivat yhteensä 915 000 € (-19 %).

Kulut
Tilikauden kulut olivat yhteensä 1 004 000 € (-7 %). Kulueristä
suurin oli henkilöstökulut, 645 000 € (yhteensä -3 %: Enä-Seppä +1 %, muut -4 %) Tapahtumien ja tilaisuuksien muut kuin
henkilöstökulut olivat 61 000 € (-32 %). Viestintä- ja lehtikulut ilman henkilöstökuluja olivat 48 000 € (-14 %). Toimitilat,
työvälineet ja yleiset toimintamenot mukaan lukien matkakulut olivat yhteensä 79 000€ (+5 %). Merkittävä osa toimintamenoista on toimintansa kuluista vastaavien itsenäisten paikallisyhdistysten omissa tilinpäätöksissä. Leirikeskuksen kulut
henkilöstökulut ja poistot mukaan lukien olivat yhteensä
230 000 € (-1 %).

Tulos ja varallisuusasema
Tilikauden tulos oli 89 000 alijäämäinen. Leirikeskuksen osuus
tuloksesta oli yhteensä -24 000 euroa, kun sille kohdistetaan
poistoja 42 000 €, taloushallinnon kuluja ja muita OPKOn henkilöstökuluja 14 000 €, lahjoituksia ja avustuksia 11 000 € sekä
varainhankinta- ja rahoituskuluja 5 000 €. Yhteensä leirikeskuksen liiketoiminnan ylijäämä ennen Suomen OPKOn kuluja,
rahoituskuluja ja poistoja oli 29 000 €.

TULOT YHTEENSÄ 915 000 €

Leirikeskuksen remonttien pankkilainoja hoidimme suunnitelman mukaisesti niin, että niitä oli tilikauden lopussa yhteensä
54 000 € (- %). Korottomia ja vakuudettomia ystävälainoja varsinaiseen toimintaan oli 99 000 euroa (ei muutosta). Yhteensä vieraan pääoman määrä nousi 374 000 euroon (+7 %), kun
omaa pääomaa oli yhteensä 423 000 euroa (-17 %). Tilikauden
alijäämästä johtuvaa rahoitusalijäämää korjaa vuodelle 2016
ajoittuvat pankkilaina, asuntolahjoituksen myyminen sekä testamentti.

PALVELUKESKUS
Suomen OPKOn keskustoimistona toimiva Palvelukeskus Helsingin Arabiassa kokosi yhteen opiskelijoita, koululaisia, työn
ystäviä ja kumppaneita tapahtumiin ja kokouksiin. Kehitimme tiloja paremmin nuorten, opiskelijoiden ja työntekijöiden
tarpeita vastaavaksi, eläväksi ja viihtyisäksi ajanviettopaikaksi
muun muassa järjestelemällä kalusteita ja työhuoneita.

KULUT YHTEENSÄ 1 004 000 €
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enä-seppä

O

PKOn leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä palvelee OPKOa olemalla evankeliumin julistuksen, kristillisen koulutuksen,
hartauselämän, hiljentymisen ja yhteisöllisyyden paikka.
Oman toiminnan ja keskeisten sidosryhmien leiritoiminnan mahdollistamiseksi palvelemme Enä-Sepässä muitakin ryhmiä. Palvelimme vuonna 2015 muun muassa kulttuuritoimijoiden kuoro- ja
tanssileirejä, leirikouluja ja yhteiskunnallisesti aktiivisten toimijoiden leirejä sekä teimme tiivistä yhteistyötä eri seurakuntien ja kristillisten toimijoiden kanssa.
Kaikista asiakkaista 67 % oli lapsia, koululaisia ja opiskelijoita.
Kesällä pidettiin useita rippikoululeirejä. OPKOn omaa toimintaa oli yhteensä 850 (-20 %) majoitusvuorokautta, 22 % kaikista majoitusvuorokausista. OPKOn käytön vähenemisen kompensoimiseksi panostimme muiden kristillisten toimijoiden
tavoittamiseen. Majoitusvuorokausia oli yhteensä 3901 (+19
%) ja päiväkäyntejä 1 086 (-35 %). Vuoden 2015 myyntitavoite
ylittyi noin 200 majoitusvuorokaudella. Varaustilanteen muutokseen vaikutti muun muassa lähialueen leirikeskusten muuttaminen vastaanottokeskuksiksi.

Resurssit ja toimintaedellytykset
Lähetimme ystäväkirjeitä, joissa toimme esiin ajankohtaisia asioita, tarpeita ja rukousaiheita Enä-Sepästä. Rekrytoimme työntekijöitä ja keikkalaisia erityisesti OPKOn työnäyn mukaisesti
opiskelijoista ja lukiolaisista, joille tarjoamme mahdollisuuden
harjoitella ja kehittyä työelämätaidoissa. Päivitimme asiakaspäivystyskäytäntöjä palvelemaan asiakkaita paremmin. Otimme käyttöön uudet internetsivut sekä domainin enaseppa.fi.
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Kiinteistöt
Pihojen ja rakennusten ylläpitoa ja kunnostusta talkoopäivillä jatkettiin läpi koko vuoden. Muun muassa Päärakennuksen
yläkerran sali maalattiin lahjoitusmaaleilla ja talkoovoimin.
Päärakennukseen tehtiin patteriremontti, jossa vaihdettiin viallisia pattereita uusiin. Rantasaunan käytännöllisyyttä parannettiin siirtämällä ulko-ovi ja avaamalla näin toinen pukuhuonetila asiakaskäyttöön. Kiinteistöjen kunnossapidossa tukeva
Enä-Seppä-toimikunta jatkoi Punaisen talon remontin suunnittelua.

Keväällä Enä-Seppä sai lahjoituksena mittojen
mukaan nikkaroidut terassipöydän kannet.

tuloslaskelma
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat ja tilaisuudet
Tuotot
Kulut
Tapahtumien kulut
Henkilöstökulut
Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä
Kansainvälinen toiminta
Tuotot
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kansainvälinen toiminta yhteensä
Leirikeskustoiminta
Tuotot
Myyntituotot
Oma koulutustoiminta
Muut tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Myyntitoiminnan kulut
Henkilöstökulut
Poistot
Kiinteistökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Leirikeskustoiminta yhteensä
Lehdet ja myyntitoiminta
Tuotot
Lehtien tuotot
Kirjamyynti
Muu myynti
Tuotot yhteensä
Kulut
Lehtien kulut
Ostot ja vast. myyntitoiminnan kulut
Varaston muutos
Henkilöstökulut
Kulut yhteensä
Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä
Muu varsinainen toiminta
Tuotot
Saadut kohdennetut avustukset
Saadut avustukset Enä-Sepälle
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
Tuotot yhteensä

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2015

1.1.-31.12.2014

41 902,38

67 386,30

-54 936,07
-232 852,54
-245 886,23

-82 009,97
-246 754,55
-261 378,22

300,00

4 586,86

-34 350,85
-6 367,29
-40 418,14

-35 765,83
-7 996,86
-39 175,83

163 891,29
39 416,56
1 684,03
204 991,88

144 635,72
48 366,53
1 549,02
194 551,27

-41 027,23
-108 197,58
-41 988,55
-31 872,00
-7 084,96
-230 170,32
-25 178,44

-44 599,92
-102 992,78
-41 815,22
-34 927,72
-7 473,76
-231 809,40
-37 258,13

10 994,15
1 579,94
423,11
12 997,20

6 168,00
2 688,38
9 172,81
18 029,19

-23 256,02
-749,60
-481,61
-34 633,65
-59 120,88
-46 123,68

-25 187,80
-10 635,68
2 393,09
-49 775,55
-83 205,94
-65 176,75

35 301,10
0,00
2 473,97
37 775,07

10 200,00
24 000,00
18 324,26
52 524,26

2/7
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Kulut
Palkat ja muut henkilöstökulut
Toimistokulut
Huoneistokulut
Jäsenmaksut
Tiedotuskulut
Muut yleiskulut
Poistot
Kulut yhteensä
Muu varsinainen toiminta yhteensä

-203 895,61
-23 798,19
-12 728,32
-2 757,00
-2 608,11
-68 607,31
-4 990,62
-319 385,16
-281 610,09

-191 926,46
-25 015,54
-13 154,94
-2 757,00
-7 571,85
-62 467,42
-9 404,30
-312 297,51
-259 773,25

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-639 216,58

-662 762,18

383 296,01
10 263,13
61 087,89
16 323,00
0,00
20 821,03
912,34
993,00
493 696,40

427 927,78
11 495,48
80 775,44
23 223,45
0,00
124 370,98
1 581,66
1 083,96
670 458,75

-31 268,85
-25 345,89
-56 614,74

-38 673,13
-27 465,13
-66 138,26

437 081,66

604 320,49

-202 134,92

-58 441,69

0,53
-10 670,74
-10 670,21

2 524,96
-8 626,69
-6 101,73

0,00

0,00

-212 805,13

-64 543,42

74 800,00
40 500,00
4 926,75
3 500,00

69 300,00
44 000,00
6 113,36
2 000,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

123 726,75

121 413,36

TILIKAUDEN TULOS

-89 078,38

56 869,94

VARAINHANKINTA
Tuotot
Lahjoitukset
Lahjoitukset Enä-Sepälle
Taloustempaukset
Tukijäsenmaksut
Testamentit
Kolehdit
Kolehdit Enä-Sepälle
Muut varainhankinnan tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Kulut
SATUNNAISET ERÄT
Arvopapereiden myyntivoitot
OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ
YLEISAVUSTUKSET
Valtion avustus
Kirkkohallituksen kolehti
Seurakuntien avustukset
Muut avustukset
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tase
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry

TASE
31.12.2015

31.12.2014

0,00

0,00

182 000,00
356 946,59
7 527,76
44 213,77

182 000,00
390 229,39
10 276,48
52 561,42

187 795,95
778 484,07

187 795,95
822 863,24

3 129,85

3 611,46

10 040,10
2 209,58
2 925,14

15 782,16
1 021,02
14 588,87

163,80
105,07
18 573,54

2 448,95
528,98
37 981,44

Vastaavaa yhteensä

797 057,61

860 844,68

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

511 843,54
-89 078,38
422 765,16

454 973,60
56 869,94
511 843,54

82 428,14

94 838,09

21 666,72
4 050,00
35 438,55
98 889,50
79 734,88
28 010,77
24 073,89
374 292,45

47 010,62
1 000,00
7 685,56
98 889,50
83 052,11
15 641,90
883,36
349 001,14

797 057,61

860 844,68

VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet
Aineelliset hyödykkeet
Maa- ja vesialueet
Rakennukset ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus
Myyntivarasto
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat
Pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä

Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Ystävälainat
Lomapalkkavaraus
Muut velat
Siirtovelat
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2015
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:
1.1.2015
Lisäys
Vähennys
Poisto 31.12.2015
Tietokoneohjelmat
0,00
0,00
Maa-alueet
182 000,00
182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat
390 229,39
2 600,00
35 882,79 356 946,60
Koneet ja kalusto
10 276,48
2 748,73
7 527,75
Muut aineelliset hyödykkeet
13 122,48
3 357,03
9 765,45
Osakehuoneiston parannus
39 438,94
4 990,62
34 448,32
Huoneisto-osakkeet
187 775,77
187 775,77
Muut arvopaperit
20,18
20,18
822 863,24
2 600,00
0,00
46 979,17 778 484,07
3. Henkilöstökulut ja luontaisedut
Palkat (sis. Enä-Seppä)
Luontaisedut
Eläkevakuutusmaksut
Muut henkilösivukulut
yhteensä
muutos

2015
520 882,97
0,00
97 553,62
19 480,22
637 916,81
-24 016,03
-3,6%

4. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
Korot pankkilainoista
Muut

2015
3 313,22
7 357,52
10 670,74

2014
541 708,63
0,00
100 534,12
19 690,09
661 932,84
-18 937,39
-2,8%
2014
2 771,72
5 854,97
8 626,69

5. Annetut pantit
Danske Bank laina FI76 8005 0807 4096 91
Danske Bank laina FI54 8318 6710 0146 94
Danske Bank Oyj:n limiitti sopimusnro FI36 8000 1701 2961 14
Pantatut Hämeentie 155 A 9 huoneisto-osakkeet 703-1020
sekä panttivelkakirjat 3211-3213 (Enä-Seppä) yhteensä 700 000,00 euroa

39 443,96
15 000,00
50 000,00

6. Rahoitusasema
Tilikausi oli taloudellisesti ja rahoituksellisesti hyvin vaikea. Vajeen rahoitus toteutuu 2016 pankkilainalla,
testamentilla ja lahjoitetun asunnon myynnillä. Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2015 olivat 268,87 € ja 50
000,00 € limiitistä oli käytössä 49 650,90 €.
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työntekijät 2015
PALVELUKESKUS

KOULULAISTYÖ

Jussi Miettinen - TM, yhteisöpedagogi (ylempi AMK) pastori, pääsihteeri -66, -08
Tiina Oinonen – talous- ja hallintopäällikko, KTM -81, 05
Juha Aho – toimistotyöntekijä, yo-merkonomi -67, -91
Ilkka Kontturi – tiedottaja, mediatyöntekijä, sosionomi (AMK) -82,
-12
Sari Nuutinen – Helsingin opiskelijatyöntekijä 1.1.-9.8., tiedotussihteeri, kansainvälisyysasiat, medianomi (AMK) -85, -09
Oskari Reinman – Kuopion avustava opiskelijatyöntekijä 30.9. asti,
1.10 alkaen mediatyön harjoittelija -89, -13
Heidi Kuvaja, siivooja, PsK -91, -14

Olli Lehmonen – johtava koululais- ja nuorisotyöntekijä, MuM,
teol. yo -79, -09
Mervi Tiilikainen – koululaistyöntekijä, sosionomi (AMK) -81, -10
Jussi Valkonen - koululaistyöntekijä, LitM -76, -10

LÄHETYSTYÖ
Marjaana Kotilainen – Kylväjän lähetyssihteeri OPKOssa, nuorisotyönohjaaja -66, -15

OPISKELIJATYÖ

VERITAS FORUM

Jonne Honkanen – Porin opiskelijatyöntekijä 1.12. alkaen, sosionomi (AMK) -89, -15
Topi Knihtilä – opiskelijatyön koordinaattori, Lahden opiskelijatyöntekijä, YTM, teol. yo. -76, -09
Pekka Ryhänen – opiskelijatyön koordinaattori, Kuopion opiskelijatyöntekijä, websuunnittelija, FM, TM -79, - 07
Oskari Reinman - tiedot edellä
Henri Järvinen – Jyväskylän ja Pieksämäen opiskelijatyöntekijä,
sosionomi-diakoni (AMK) -87, -15
Kaisamari Maczulskij – Jyväskylän opiskelijatyöntekijä 1.-30.9.,
fil. yo. -93, -15
Tomi Koho – Oulun ja Kajaanin opiskelijatyöntekijä, TM -88, -13
Matleena Ruotsalainen – Helsingin opiskelijatyöntekijä 10.8.30.11.2015, TM, KM
Sari Nuutinen – tiedot edellä
Mikko Paavola – Turun opiskelijatyöntekijä, Porin opiskelijatyöntekijä 30.11. asti, TM
Topi Viitasalo – Tampereen opiskelija- ja koululaistyöntekijä, sosionomi-diakoni (AMK), pop&jazz-muusikko

Niklas Wallis – Veritas Forum –koordinaattori, TM -88 -14

ENÄ-SEPPÄ
Marjukka Korri – leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän johtaja, sosionomi (AMK) -82, -11
Eino Olsson – huoltomies-keittäjä -76, -08

RUOTSINKIELINEN TYÖ
Benjamin Sandell – ledande studentarbetare 1.1.2015 -, studentarbetare i Helsingfors, TM -86, -13
Eva Gädda –informatör , FM -80, -14
Carolina Myrskog – studentarbetare i Åbo, ped. kand. ted. stu.
Matts Aspvik – studentarbetare i Jakobstad 1.9.2015 -67, 15
Toni Wentin – studentarbetare i Vasa, ped. kand -91, -12
Lars-Victor Öst – studentarbetare i Jakobstad -31.5., -91, -14

Nimen jälkeen on merkitty vastuualue, tutkinto, syntymävuosi ja työsuhteen alkamisvuosi.

Työntekijäpäivät Enä-Sepässä
joulukuussa 2015.
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hallinto 31.12.2015
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
LIITTOKOKOUS

Varajäsenet

pidettiin 28.3.2015 Pietarsaaressa.

Heidi Vasanoja
(opiskelija, Jyväskylä)
Sami Pietikäinen
(opiskelija, Helsinki)

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

TILINTARKASTAJAT
Juhani Loukusa, KHT
tilintarkastaja
Tapio Leinonen, DI
toiminnantarkastaja

Puheenjohtaja
Pertti Järvenpää (seniori, Helsinki)

Varapuheenjohtajat
Marit Hedström (seniori, Åbo)
Tuure Savuoja (opiskelija, Helsinki)

Muut jäsenet
Simo Aalto
(seniori, Turku)
Iivi Gröhn
(opiskelija, Oulu)
Henrik Järveläinen
(opiskelija, Helsingfors)
Kimmo Koivunen
(opiskelija, Turku)
Susanna Syrjälä
(opiskelija, Vasa
Tuomo Heinilä
(opiskelija, Jyväskylä & Pori)
Leena Kittilä
(opiskelija, Turku)
Christian Perret
(seniori, Helsingfors & Åbo)
Lauri Saarinen
(opiskelija, Pori)

JOHTOTIIMI
Johtotiimi kokoontui 17 kertaa.
• Jussi Miettinen, pj
• Pertti Järvenpää
• Topi Knihtilä
• Ilkka Kontturi
• Marjukka Korri
• Olli Lehmonen
• Benjamin Sandell
• Tiina Oinonen

SVENSKA ARBETSUTSKOTTET (SARBUS)
Sarbus sammanträdde 5 gånger.

Studerande
•
•
•
•

Josefine Erikson / HSSM
Susanna Syrjälä / VSM
Rebecka Åhman / ÅSSM
Josefina Öst / JSM

Stödmedlemmar
• Lars Burman
• Johan Eklöf
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Rätt att delta:
Medarbetare:
• Matts Aspvik
• Carolina Myrskog
• Benjamin Sandell
• Niklas Wallis
• Toni Wentin
Från förbundets sida:
• Förbunddstyrelsens ordförande
Pertti Järvenpää
• FSSMs generalsekreterare Jussi
Miettinen
• Ekonomichef Tiina Oinonen

OPKON TOIMIKUNNAT
•
•
•
•

Enä-Seppä -toimikunta
Työsuojelutoimikunta
OPKOn neuvottelukunta
Veritas Forum Finland Think Tank

