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OPKOn paikallisryhmät 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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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
• 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.
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Lähettäminen

LÄHETYSAKTIOT

MEDIA

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

YSTÄ
VÄJÄRJESTÖT

TOIMINTA-ALUEET
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yleiskatsaus

Kuopiossa järjestetyn ReStartminifestarin talkooväkeä.
Kuva: Raimo Survo.

AIKA RAKENTAA

O

piskelija- ja Koululaislähetyksen historiassa vuosi
2017 jää aikakirjoihin positiivisena yllätyksenä. Vaikka toimintaa varjostivat edellisvuoden YT-menettelyt
irtisanomisineen, se ei lamauttanut toimintaamme. Työssä oli
monia onnistumisia. Esimerkiksi tavoittavassa työssä oppilaitostapahtumien ja nettivideoiden kautta kontakteja tuli 61
% enemmän kuin 2016.

evankeliumin julistamista. Ilonaiheita toiminnassamme oli
myös tiivistynyt yhteistyö OPKOn ystävät ry:n kanssa sekä
monipuolinen mediatoiminta. Tästä esimerkkinä voidaan
mainita muun muassa syksyllä aloitetut viikoittaiset DiscipleLife-radiolähetykset, kasvanut näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja WhatsApp-rukousryhmä.

Ilonaiheita löytyy monelta rintamalta. Näkyvimpiä niistä oli
yliopistoilla järjestetyt Veritas Forum -tapahtumat, jotka
saivat paljon huomiota oppilaitoksissa ja mediassa. Yhdestätoista foorumista julkaistiin kymmenittäin lehtiartikkeleita ja näkyvyyttä oli radiossa, sosiaalisessa mediassa (some)
ja muissa medioissa. Esimerkiksi marraskuussa Helsingin
yliopistossa pidetyn foorumin, jossa keskustelivat professori Miikka Ruokanen ja emeritusprofessori Esko Valtaoja YouTube-videota katsottiin 4 300 kertaa vuonna 2017 ja
14.2.2018 mennessä 15 600 kertaa. Yksi Veritas Forumin merkittävistä vaikutuksista oli sen avaaminen, ettei usko ja tiede
ole toistensa vastakohtia. Jokaisella tieteen tekijällä ja opiskelijalla on oma arvopohjansa ja omat uskomuksensa, joihin
tiede ei itsessään anna vastausta.
Uusia innostavia avauksia oli myös huhtikuussa Kuopiossa toteutettu YAWA (You Ask, We Answer) yliopistomissio, jossa
pääpuhuja oli brittiläinen yliopistoevankelista Michael Ots.
YAWAn kautta lanseerasimme uudenlaisen toimintakonseptin, jota hyödynnämme jatkossa myös toisilla yliopistopaikkakunnilla. Suurin tapahtumamme ReStart kokosi syyskuussa Kuopioon 400 nuorta kuuntelemaan musiikkia ja
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Esko Valtaojan ja Miikka Ruokasen keskustelua Helsingin
yliopistoon saapui seuraamaan salin täydeltä väkeä.

Vuosien 2016-2017 suurin yksittäinen taloudellinen investointi
oli OPKOn nuorisotoimintaa varten hankitun Enä-Sepän leirija kurssikeskuksen Sepän talon peruskorjaus, jossa tavoitteena oli myös majoituskapasiteetin kasvattaminen. Arkkitehti
Pekka Salmen suunnittelemassa peruskorjauksessa haluttiin
kunnioittaa 1800-luvulta peräisin olevan rakennuksen historiallista luonnetta. Sekä asiakkaat että henkilökunta olivat
lopputulokseen tyytyväisiä.
OPKOn toiminnan kivijalka oli alueellisessa perustoiminnassa,
jota teimme 12 paikkakunnalla uutuutena Rovaniemi. Kampuksilla, toreilla ja turuilla tavoitimme nuoria ja kutsuimme
heitä mukaan toimintaan. Tuimme heidän kasvuaan opiskelija- ja nuortenilloissa, pienryhmissä, tapahtumissa ja leireillä kristillisestä arvopohjasta käsin. Se tapahtui opettamalla
Raamattua, harjoittamalla monipuolista hartauselämää, keskustelemalla ajankohtaisista teemoista ja etenkin tarjoamalla nuorille mahdollisuuksia oppia vastuunkantoa. Järjestimme Helsingissä, Pietarsaaressa, Turussa ja Vaasassa toimintaa
myös ruotsiksi Studentmissionen-nimen alla. Kansainvälisiä
opiskelijoita kohtasimme etenkin Helsingissä, Tampereella,
Turussa ja Oulussa. Yhteinen painopiste kaikilla eri työaloilla
oli nuorten yksilöllinen tukeminen, jota kristillisessä kielenkäytössä kutsutaan opetuslapseuttamiseksi.

Kesäkuussa 2017 valmistui Punaisen talon remontti, jonka jälkeen
talo nimettiin uudelleen Sepän taloksi.

Taakse jäänyt vuosi muistetaan kirkollisessa kentässä etenkin reformaation 500-vuotisjuhlista, joita järjestettiin ympäri
Suomen. Myös OPKO oli järjestämässä paikallisia juhlia mm.
Turussa, Porissa, Seinäjoella, Lahdessa ja Kuopiossa. Järjestimme myös Suomi100-juhlia toimintapaikkakunnillamme.
Kristillisen uskon merkityksen vähentyminen yhteiskunnassa näkyi siinä keskustelussa, jota vuonna 2017 käytiin päiväkodeissa ja kouluissa annettavasta kristillisestä kasvatuksesta. Kristillisten vaikutteiden vähentäminen yhteiskunnan
tarjoamasta kasvatuksesta ei kuitenkaan tuo mukanaan uskomusvapaata vyöhykettä, suvaitsevuuden lisääntymisestä
puhumattakaan. Syntynyt tyhjiö täyttyy helposti uususkonnollisuudella, erilaisilla elämänfilosofioilla ja henkisyydellä,
joiden ottaminen normiksi voi rikkoa esimerkiksi kristillisissä kodeissa kasvaneiden perheiden uskonnonvapautta. Joka
tapauksessa kristillisen kasvatuksen oheneminen päiväkodeissa ja koulussa korostavat OPKOn perustehtävän tarpeellisuutta ajassamme. Hyvä uutinen armahtavasta Jumalasta
kuuluu kaikille. Raamatusta nousevat kristilliset perusarvot
puolestaan lisäävät esimerkiksi nuorten itsetuntoa, kokemusta elämän merkityksestä ja halua toimia uskon, toivon ja
rakkauden puolesta maailmassamme.

Studentmissionenin opiskelijoita Disciple-konferenssissa Helsingissä.

Lausun kiitokset kaikille työntekijöillemme, vastuunkantajillemme, tukijoillemme ja sidosryhmillemme menneestä vuodesta 2017. ”Tähän asti on Herra meitä auttanut (1 Sam 7:12)”.
Jussi Miettinen
pääsihteeri
Iltatunnelmaa YAWA-missioviikossa Kuopiossa. Kuva: Mira Asikainen.
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Missioviikot
Tavoite: Uudenlaiset yliopistomissiot (Mission
Weeks) käynnistetään kahdella paikkakunnalla
uusien opiskelijoiden tavoittamiseksi:
Tiimi Suomesta menee tutustumaan englantilaiseen
yliopistomissioon, tiimi Englannista saapuu tukemaan järjestelyjä ja toteutumista, järjestämme Veritas Forum -tapahtumat yliopistomissioiden edellä ja valmistelemme yliopistomissioiden järjestämistä v. 2018 neljällä paikkakunnalla.
Toteutuminen: MissionWeek toteutui 2017 Kuopiossa nimellä YAWA (You Ask, We Answer). Kuopiolainen opiskelija kävi
tutustumassa englantilaiseen yliopistomissioon ja kaksi opiskelijaa sekä kaksi työntekijää eri puolelta Eurooppaa tulivat
tukemaan järjestelyitä. Aloimme valmistella vuodelle 2018
yliopistomissioita Tampereelle ja Ouluun. Niihin on suunnitteilla myös Veritas Forum -tapahtumat.

Tukirenkaat

Mediatyön kehittäminen

Tavoite: Henkilökohtaisten tukirenkaiden kehittämistä jatketaan talouden tervehdyttämiseksi:
Tehostamme työntekijöiden panosta tukirenkaissa
koulutuksen ja koutsauksen kautta, tavoitteena on
kasvattaa kannatusrenkaiden lahjoituksia 9%. Käynnistämme Student Challenge -kampanjan koululais- ja opiskelijatyössä tavoittamaan 200 uutta tukijaa ja lisäämään säännöllistä kannatusta.

Tavoite: Mediatyön kehittämistä jatketaan:
Panemme käytäntöön sosiaalisessa mediassa vaikuttamisen ohjelman niin, että jokainen julistustyöntekijä näkyy vähintään kahdesti viikossa sosiaalisessa mediassa eri kanavien kautta. Kutsumme nuoria
julkaisemaan itsensä näköisiä blogeja esim. nettisivuillamme
ja Youtubessa. Aloitamme säännölliset radio-ohjelmat lisäämään näkyvyyttä, vahvistamaan maantieteellisesti hajallaan
olevan liikkeen yhteisöllisyyttä ja taloutta sekä tehostamaan
jäsenhankintaa. Luomme edellytykset webinaarien sujuvalle
käytölle koulutuksellisiin, yhteisöllisiin ja hallinnollisiin tarkoituksiin. Yhtenäistämme valtakunnallista ja alueellista viestintää ja keskitymme harvojen valittujen teemojen esille pitämiseen (”less is more”).

Toteutuminen: Lisäsimme työntekijöiden osallistamista ja vastuuttamista, opiskelijoiden ja koululaisten tavoittaminen ei painottunut varainhankintaan. Kasvutavoitteeseen pääsi 21 renkaasta viisi: Oulu/Koho 18 %, Tampere/Syrjätie 9 %, Veritas
Forum /Miettinen 49 %, media/Kontturi (uusi) ja media/Reinman 19 %. Koululaistyössä kasvua tuli 11 %, mutta se ei ole kohdistunut henkilökohtaisille renkaille.
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Toteutuminen: Kehitimme mediatyötä siihen erikoistuneiden
työntekijöiden osalta, jolloin myös teemat olivat yhdenmu-

YAWA-missioviikon pääpuheet piti
brittiläinen evankelista Michael Ots.
Kuva: Mira Asikainen.

kaisempia. Laajempaa someaktiivisuutta ei noussut. Viikoittaiset kristinuskon perusasioita esillä pitävät DiscipleLifeohjelmat Radio Patmoksessa alkoivat syksyllä. Kehitimme
webinaarien välineistöä ja toimintaa. Formaatiksi muodostui
kouluttavat avoimet webinaarit ja yhteyttä rakentavat ajankohtaisten asioiden sisäiseen käsittelyyn keskittyvät työntekijöiden webinaarit.

Toiminnan vaikuttavuus
Tavoite: Toiminnan vaikuttavuutta ja nuorten
osallisuutta lisätään moninkertaistamisen kautta:
Tuemme yksilöllisen ohjauksen kautta nuorten kasvua
ja vastuunkantajien koulutusta, kutsumme työyhteyteen kymmenen avustavaa työntekijää, perustamme toimikuntia
lisäämään vapaaehtoisten eri-ikäisten vastuunkantajien vaikuttavuutta työaloillamme näkymme toteutumiseksi, valmennamme työntekijöitä jakamaan vastuuta nuorille ja vapaaehtoisille

vaikuttajille sekä koulutamme DiscipleLife-linjan kautta uusia
vastuunkantajia.
Toteutuminen: Nuorten osallistaminen on edennyt lyhyen
ja pitkän aikavälin tavoitteista parhaiten paikallistoiminnan
toimintatapana. Ohjauskeskusteluita ja -suhteita oli kasvavissa määrin ja niiden merkitystä työssä arvostetaan sisäisesti ja ulkopuolelta. Työntekijöitä valmensimme mm. kahdenvälisten keskusteluiden ja Hangouts-kokousten kautta.
Vapaaehtoistyöntekijän sopimuksia teimme yhden, Rovaniemen opiskelijatyöhön. Kävimme toimikuntakeskustelua, jonka tuloksena ei noussut uusia pysyviä toimikuntia.
Koululaistyömme suunnitteli tapahtumansa menestyksekkäästi valmentavien työryhmien kautta. DiscipleLifelinjan aloittaminen ei onnistunut, joten teimme yhteistyötä vastaavia opetuskokonaisuuksia sisältävän Perheniemen
evankelisen opiston International Leadership Line of Studyn kanssa.
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suomenkielinen
OPISKELIJA- JA KOULULAISTYÖ

Kesäkuussa järjestetyn koululaistyön
kesäleirin porukkaa ennen leirivaellusta.

Yleiskuvaus

Tavoitteet

Teimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä 7–20-vuotiaiden parissa sekä opiskelijatyötä opiskelijaikäisten nuorten
aikuisten parissa. Keskeisimmät toimintapaikkakunnat koululaistyössä olivat Helsinki, Kuopio, Lahti ja Oulu.

A) Yhteisöjen rakentaminen

Suomenkielisessä opiskelijatyössä toimimme seuraavilla paikkakunnilla: pääkaupunkiseutu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu,
Pieksämäki, Pori, Rovaniemi, Tampere ja Turku. Vahvinta toiminta oli laadullisesti ja määrällisesti Oulussa, Tampereella ja
Kuopiossa. Tärkeimpiä kehityskohteita olivat Helsinki, Jyväskylä ja Turku. Kajaanin toimintaa ei enää jatkettu. Säännöllistä
englanninkielistä toimintaa järjestimme Helsingissä, Oulussa,
Tampereella ja Turussa.
Opiskelijatoimintamme toteutui pääsääntöisesti paikallisyhdistysten kautta. Paikallisyhdistykset laativat omaa työtään ohjaavat toimintasuunnitelmansa, joissa mahdollisuuksien mukaan huomioitiin OPKOn kärkihankkeet, viisivuotisstrategia ja
valtakunnallisen toimintasuunnitelman linjaukset.
Verkostoiduimme paikallisseurakuntien, ystäväjärjestöjen ja
OPKOn kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tukeaksemme toiminta-ajatukseemme sopivaa koululaisten ja
opiskelijoiden toimintaa. Ohjaamme nuoria säännölliseen ja
omakohtaiseen Raamatun tutkimiseen. Rukous eri muodoissaan oli tärkeä osa toimintaamme. Opetuslapseusnäky määritti kaikkea toimintaamme koululaisten ja yhä enemmän opiskelijoiden parissa.
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Periaatteet:
Loimme toiminnassamme mukana olevien kanssa avointa perheenomaista kulttuuria, jossa korostimme läheisen jumalasuhteen merkitystä, yhteyttä toinen toisiimme ja tervettä itsetuntemusta. Rakensimme toimintaa nuorisolähtöisesti yhdessä
opiskelijoiden, koululaisten, heidän vanhempiensa ja työn ystävien kanssa. Koululaisten ja opiskelijoiden yhteisöt pyrkivät
olemaan uusia ihmisiä tavoittavia.
Käytännön toiminta:
Järjestimme viikoittaisia opiskelijailtoja ja nuorteniltoja toimintapaikkakunnillamme. Opiskelijailloissa panostimme opettamiseen yhteisön toimintaperiaatteista. Järjestimme nuorille
ja varhaisnuorille kuukausittain leiritoimintaa ja pienryhmiä
pääkaupunkiseudulla ja muilla toimintapaikkakunnilla. Kehitimme pienryhmätoimintaa osana suurempia tapahtumia. Rovaniemellä aloitimme opiskelijatoiminnan. Pidimme yhteyttä
toiminnassamme mukana oleviin leirien ja muun toiminnan
välillä mm. nettisivujen, sähköpostilistojen, sosiaalisen median,
tiedotuskirjeiden ja Arkki-lehden kautta.
B) Tavoittaminen
Periaatteet:
Yhä useampi koululaisten ja opiskelijoiden yhteisö alkoi elää
ympärillään olevia ihmisiä tavoittaen. Toimintaan tuli mukaan

myös ei-kristillisistä taustoista tulevia uusia koululaisia ja opiskelijoita. Tavoittavien kontaktien määrä kasvoi kolmanneksen
yli 12 000:een. Teimme tavoittavaa työtä yhdessä nuorten ja
vastuunkantajien kanssa. Toimintamuodot ja -tavat nousivat
yhteisöjen keskeltä.
Käytännön toiminta:
Järjestimme tavoittavia tapahtumia eri puolilla Suomea. Kuopiossa järjestetty MissionWeek oli ensimmäinen laatuaan. Teimme kouluyhteistyötä koulujen ja paikallisseurakuntien kanssa.
Olimme aiempien vuosien tapaan näkyvästi läsnä toimintapaikkakuntiemme yliopistoilla ja muissa oppilaitoksissa kampusaktioiden, mainonnan ja opiskelijoita tavoittavien ryhmien kautta.
Järjestimme Veritas Forum -tapahtumia viidellä toimintapaikkakunnallamme.

Sveitsiläisiä opiskelijoita vierailemassa nuortenillassa Helsingissä.

C) Varustaminen
Periaatteet:
Kutsuimme nuoria kaikessa toiminnassamme sitoutumaan kristilliseen uskoon ja sen ihmiskäsitykseen niin, että uskosta voi
tulla nuorten elämää kantava voimavara. Varustamisen tärkein
ilmenemismuoto oli kokonaisvaltainen opetuslapseusprosessi,
johon kutsuimme ja ohjasimme koululaisia ja opiskelijoita. Prosessissa korostuivat luonnollisuus, jaettu elämä ja yksilöllinen
ohjaus. Rohkaisimme siinä nuoria löytämään omaa persoonallisuuttaan ja lahjojaan sekä toteuttamaan itseään.
Käytännön toiminta:
Vietimme nuorten ja opiskelijoiden kanssa aikaa eri tilanteissa
(matkat, viikonlopputapahtumat, puhelin- ja Skype-tapaamiset,
mentorointitapaamiset) ja kävimme säännöllisesti läpi uskoon,
elämään ja vastuunkantamiseen liittyviä asioita henkilökohtaisesti ja pienryhmissä. Järjestimme paikallisia ja valtakunnallisia
varustavia viikonloppuja, leirejä ja tapahtumia.

Kuninkaan lapsena -leirillä Kellonkartanossa Oulussa.

D) Lähettäminen
Periaatteet:
Kannustimme opintojen loppusuoralla olevia opiskelijoita ottamaan vastuuta yhteiskunnassa, organisaatioissa, seurakunnissa
ja omissa perheissään. Rohkaisimme heitä jatkossakin osallistumaan toimintaamme esimerkiksi OPKOn ystävien kautta. Ohjasimme opiskelijoita ja nuoria lähtijöiksi ja lähettäjiksi lähetystyön moninaisiin tehtäviin.
Käytännön toiminta:
Opiskelija- ja nuorteniltojen yhteydessä huomioimme valmistuvia opiskelijoita. Siunasimme lähtijöitä uuteen elämänvaiheeseen, aktioihin ja muihin maailmanlaajan Kristuksen seurakunnan tehtäviin ja tapahtumiin.

Illanviettoa Kuopion OPKOn opiskelijaillassa.
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Toimintaan tuli mukaan
myös ei-kristillisistä
taustoista tulevia uusia
koululaisia ja opiskelijoita.
Tavoittavien kontaktien
määrä kasvoi kolmanneksen
yli 12 000:een.
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Koululaisten tapahtumissa on usein
toiminnallisia raamattuopetuksia. Kesäleirillä lapset pääsivät osaksi Israelin
kansan erämaavaellusta, jossa vastaan
tuli vesieste. Kuva: Oskari Reinman.
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svenska verksamheten

På Disciple 17 deltog både
svensk- och finskspråkiga
studerande och unga vuxna.

Allmän del
Finlands Ev.-luth. Student- och skolungdomsmission rf (FSSM)
är en förening som ordnar verksamhet på svenska, finska och
engelska. FSSM är medlem i världens största studentförening,
International Fellowship of Evangelical Students (IFES), som
har medlemsföreningar i 168 länder. Studentmissionens vision
är att göra Kristus känd bland studerande och skolelever och
att kalla de unga att helhjärtat följa Honom. År 2017 var årstemat ”Ett liv i din storlek”.

Studentarbete
På svenskt håll finns det fyra lokalföreningar: Helsingfors
svenska Studentmission rf (HSSM), Vasa Studentmission rf
(VSM), Åbo svenska Ev. Luth. Studentmission rf (ÅSSM) och
Jakobstads Studentmission rf (JSM). Den enskilda studerande är medlem i sin lokalförening och därigenom i FSSM.
Lokalföreningarna gör själva upp 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. Vi jobbade för att våra gemenskaper skulle vara lätta att bjuda in till och ge en möjlighet till alla intresserade att lära känna Jesus. Vi ville vara
aktivt närvarande i studerandes vardag och samlades där12 | OPKON VUOSIKERTOMUS 2017

för så nära studerandena som möjligt, bl.a. på de olika campus som finns på studieorterna eller hemma hos varandra.

Utåtriktat arbete
I början av läsåret ordnade vi infotillfällen med låg tröskel, t.ex.
grillkvällar, dit vi bjöd in via infobord, kaffebjudningar, annonser,
affischer och infoblad, sociala medier, samt via personliga kontakter. Under läsåret arrangerade vi fester med målet att de skulle vara lätta att bjuda in till. Vi deltog också i allmänna studenttillställningar som ordnades av nationer och kårer under året.
För att ge kristet tänkande en plattform i högskolevärlden ordnade vi öppna föreläsningar i Veritas Forums regi. I Åbo ordnades en diskussion på våren på engelska med Peter Payne och
Joseph Almog som talare, temat var The Origin of the Universe. Ca 90 personer deltog. På hösten hölls en debatt på svenska i Vasa med Mats Selander och Marcus Rosenlund, kring temat Ateist eller kristen – vad är förnuftigast? Ca 140 personer
deltog. På våren ordnades i Vasa dessutom ett forum med temat Behövs religion i dagens samhälle? Med i debatten var
Victoria Grönlund, Christoffer Skuthälla och Tomas Karv. Ca 30
personer deltog. Föreläsningarna handlade alltså om relevanta
ämnen för studerande och föredragshållarna företrädde olika
världsåskådningar. Vi ville utmana studerande att analysera sin
tids trender och hjälpa dem att se evangeliets möjligheter och
konsekvenser, också i sina studieämnen.

Utbildning och lärjungaskap
Vi verkade för att utbilda och fostra nästa generation av lärjungar
och ledare. 27-29 januari 2017 ordnades för tredje gången inspirationshelgen Disciple, som samtidigt fungerade som FSSMs årskonferens. Konferensen hölls i Munkshöjdens kyrka i Helsingfors
i samarbete med Petrus församling och ca 200 deltog. Konferensen var trespråkig och samlade studerande från både svenskt och
finskt håll.
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 uppmuntrades att planera
och förverkliga den lokala verksamheten i enlighet med visionen,
samt att utvärdera arbetet kontinuerligt. Medarbetarnas uppgift är
att handleda, stöda och fungera som resurspersoner.

Glada miner i kaffekön på HSSMs måndagssamling. På bilden Jessica
Norrbäck, Mikaela Fougstedt, Benjamin Koskinen och Miriam Sjöblom.

Mission och internationella relationer
Vi informerade om IFES satsningar samt 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. När de
fått prova på utåtriktad verksamhet i hemlandet är tröskeln lägre
att fortsätta utomlands.

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 per e-post.

RESURSER FÖR VERKSAMHETEN
Medlemmar och samarbete

Strax före jul valdes en ny styrelse i Åbo Studentmission. På bilden Herman Mård,
Alice Brandt, Benjamin Häggblom, Linnéa Nygård, Iréne Jern, och Karolina Wallin.

Sedan år 2006 har antalet studerandemedlemmar ökat från 60 till
270, och Vasa Studentmission är fortfarande störst i landet med
knappa hundra medlemmar. Åbo är på andra plats med ca 90 och
Helsingfors på fjärde plats med knappa 70. Svenska verksamheten
har fler studerandemedlemmarna än finska sidan, 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; vid årsskiftet var sex av förbundsstyrelsens tolv ordinarie medlemmar svenskspråkiga.
Vi fortsatte vi att arbeta på kontakten till våra seniormedlemmar,
bl.a. genom att tillsammans med Pro Studentmissionen ordna en
vängudstjänst i Jeppo församling i maj. I den deltog ca 30 personer. Vi deltog också som arrangörer i Kyrkhelgen, både i Syd och i
Nord, samt i Keswickdagarna i Helsingfors. 7.9 i Tammerfors deltog
ledaren för det svenska arbetet i en samling för olika organisationer som stöder det kyrkliga livet i Borgå stift. Biskop Björn Vikström och Kalle Sällström, verksamhetsledare för Församlingsförbundet, fungerade som värdar för samlingen.

Veritas Forum i Vasa. Mats Selander och Marcus Rosenlund diskuterade om det är
förnuftigare att vara kristen eller ateist under ledning av studerande Leo Byskata.
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Mediearbete och information
Vi höll kontakt med våra medlemmar och stödmedlemmar via FSSMnytt, vårt månatliga böneoch nyhetsbrev. FSSMnytt sändes ut per e-post
via våra lokalföreningars e-postlistor, samt till
stödkåren, församlingarna i Borgå stift, inomkyrkliga rörelser, medarbetarna på finska sidan,
förbundsstyrelsen och nordiska systerorganisationer, sammanlagt över 1200 personer. Ca 360
personer får ännu FSSMnytt per post. Vi använde vår webbsida och sociala medier såsom Facebook och Instagram för att informera om vår
verksamhet.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus leder, utvecklar och övervakar den svenska verksamheten. Som hjälp till lokalföreningarna är en ledare
för svenska verksamheten och flera studentarbetare anställda. Den totala anställningsprocenten var 60 % (varav 40 % ledande och 20 %
informatör), 20 % Helsingfors, 20 % Vasa ( janmaj, aug) och 20 % Åbo (totalt 120 %). Hälften
av informationstjänsten finansieras med gemensamma medel med finska verksamheten.
I Jakobstad hade vi ingen anställd under året efter samarbetsförhandlingar i november 2016.

Ekonomi
Tack vare StudmissChallenge under 2016 fick
vi in ca 12 000 € för arbetet på våra studieorter. Helsingfors samlade in hälften av de medlen och vann därför tävlingen mellan lokalföreningarna. Under 2017 har bidragen till de olika
verksamhetsområdena minskat, men bidragsnivån i Helsingfors har hållits god. Under våren
2017 testades en modell där de enskilda arbetarna tog större ansvar för att samla understödjare genom personliga inbjudningar, men försöket ledde inte till några synliga resultat. I slutet
av året introducerades ”Operation Oscar” för att
höja anställningsprocenten för den anställde i
Helsingfors, och den gav åtminstone tillfälligt
ett gott resultat.
Vi undervisade om givande i lokalföreningarna
och i FSSMnytt. Vi fick en stiftskollekt från Borgå
stift. Vi ansökte också om understöd från undervisningsministeriet, olika stiftelser samt från
församlingar i Borgå stift.

14 | OPKON VUOSIKERTOMUS 2017

På tio år har antalet
studerandemedlemmar
inom Studentmissionen
fyrdubblats,
från 60 år 2006 till
270 år 2017.

Disciple17 konferensen arrangerades tillsammans
med Petrus församling för tredje året.
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yhteinen työ

Helsingin Veritas Forum: Miksi yhä ihmiset
uskovat Jumalaan. Keskustelemassa avaruustähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja
ja dogmatiikan professori Miikka Ruokanen.

VERITAS FORUM FINLAND
Veritas Forum Finland on osa Veritas Forum Globalia, joka toimii yli 200 yliopistossa eri puolilla maailmaa. Sen järjestämien tapahtumien tarkoituksena
on tuoda yliopistolle tasa-arvoista dialogia elämän
suurista kysymyksistä, kuten identiteetistä, onnellisuudesta, kärsimyksestä, ihmisoikeuksista ja maailmankatsomuksista. Veritas Forum on kristillinen toimija, ja mukana on aina myös kristillinen näkökulma
aidosti yhtenä näkökulmana toisten joukossa. Tarkoituksena on luoda tilaa ja pysähtyä suurten elämänkysymysten ääreen ilmapiirissä, joka kunnioittaa akateemisuutta ja ihmisen kokonaisvaltaisuutta.
Päähaasteena 2017 oli paikallisten opiskelijavetoisten tiimien muodostaminen ja vahvistaminen.
Se onnistui Oulussa ja Tampereella. Yhteyden rakentaminen yliopistojen ainejärjestöihin, opetushenkilökuntaan ja viestintään oli aktiivista aidon
dialogisuuden vahvistamiseksi. Rakensimme aktiivisesti yhteyksiä myös muun muassa kirkon oppilaitostyöntekijöihin ja islamilaisiin yhteisöihin. Veritas
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Forumin esittely- ja kirjapöytä
oli esillä useissa tapahtumissa.
Vahvistimme sisällöntuotantoyhteistyötä Kansanlähetysopistossa järjestettävän Apologiaforumin kanssa.

Veritas Forumin
YouTube-videoita
katsottiin yhteensä
14 500 kertaa

Järjestimme 11 Veritas Forum -tapahtumaa: Vaasassa, Tampereella, Espoossa,
Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Jyväskylässä. Foorumit olivat laajasti esillä kristillisessä lehdistössä,
radiossa sekä maakuntalehdissä ja somessa. Veritas Forumin YouTube-videoita katsottiin yhteensä
14 500 kertaa, 303 000 minuuttia. Viikoittaiset ekumeenisessa hengessä vietetyt rukoushetket kristillisen opiskelijatyön puolesta jatkuivat Helsingin
yliopistossa. Jatkoimme työn kehittämistä moniammatillisen, ekumeenisen näkytiimin kanssa kahdesti
vuodessa.

Esko Valtaoja (vas.), moderaattorina toiminut folkloristiikan dosentti Kati Mikkola ja Miikka Ruokanen.

Lapuan piispa Simo Peura (vas.) ja imaami Anas Hajjar keskustelivat Jyväskylässä islamin ja kristinuskon
jumalakuvista. Moderaattorina toimi tutkijatohtori Jouni Vettenranta. Kuva: Juho Puhto.
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Espoon Aalto-yliopistossa keskusteltiin hyvästä elämästä ja elämän tarkoituksesta. Keskustelijoina
olivat filosofi Frank Martela (oik.) ja väitöskirjatutkija Miikka Niiranen.

Oulun yliopistossa Jeesus historiantutkijan silmin -foorumissa puheenvuorot käyttivät aate- ja oppihistorian professori Petteri Pietikäinen Oulun yliopistosta ja uuden testamentin tutkimuksen tohtori Matti Kankaanniemi. Moderaattorina toimi yleisen historian professori Kari Alenius Oulun yliopistosta.
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Turun yliopistossa järjestettiin foorumi The Origin of the Universe, jossa puhuivat
teologian tohtori Peter Payne (kuvassa), USA ja filosofian tohtori Joseph Almog
Turun yliopistosta. Moderaattorina toimi dosentti Antti Kamppinen.

Jeesus historiantutkijan silmin -foorumin mainos kilpailee katseista Oulun
yliopiston ilmoitustaululla. Kuva: Danielle Miettinen.
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Pääsihteeri Jussi Miettinen Radio Patmoksen studiolla liveäänittämässä DiscipleLife-ohjelmaa.

OPKO järjesti yhteistyössä IFESin kanssa Cross Current -koulutuksen, jossa valmennetiin työelämään
siirtyviä tai siirtyneitä. Toisena kouluttaja toimi moldovalainen Rodica Rosior.
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MEDIATYÖ
Syyskaudella aloitimme Radio Patmoksella uuden DiscipleLifeohjelman. Ohjelmassa käsittelimme kristityn elämään liittyviä
luovuttamattomia asioita kuten opetuslapseutta, rukousta ja
Raamatun lukemista Jokaisessa ohjelmassa olivat mukana tiedottaja-mediatyöntekijä, pääsihteeri ja vieraileva puhuja. Teimme syyskaudella 13 ohjelmaa, ja niitä voi kuunnella OPKOn YouTube-kanavalla.

77 500 kertaa (-14 %). Suurin yksittäinen kävijämäärä oli 400
(+6 %) henkilöä päivässä.

Päivitimme kotisivuille säännöllisesti uutisia ja Arkin opetus- ja
teemakirjoituksia. Niitä jaettiin säännöllisesti myös OPKOn sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja Twitterissä. Lisäksi markkinoimme uuden breikkilehti.fi -sivuston kirjoituksia somessa.

Syyskaudella jatkoimme edellisvuotena aloitettua kouluttavien
webinaarien pitämistä. Kaikille avoimia webinaareja järjestimme
kaksi ja työntekijäwebinaareja neljä.

Suomenkielisen ja yhteisen työn Facebook-sivujen tykkääjiä oli
toimintakauden lopussa yhteensä 3 300 (+12 %), Twitterissä
seuraajia 300 (+38 %) ja YouTube-kanavien videoita katsottiin
5 000 kertaa (+70 %), yhteensä 25 800 minuutin ajan (+30 %).

OPKOn pääsivustolla vieraili 18 400 käyttäjää (kasvua vuoteen
2016 +12 %) 29 100 istunnon verran (+2 %) ja sivuja katsottiin

MUU YHTEINEN TYÖ KOTIMAASSA
Järjestimme työaloja ja työn ystäviä yhdistäviä tapahtumia tukiyhdistyksemme OPKOn ystävät ry:n kanssa. Päätapahtuma kesäleiri Sinunkokoinen elämä kokosi 170 osallistujaa Kouvolaan
heinäkuussa. Olimme mukana järjestämässä Apologiaforumia
Hausjärvellä huhtikuussa. Kutsuimme työmme ystäviä Ora et labora -rukous- ja talkootapahtumaan syksyllä. Järjestimme toimintapaikkakunnillamme myös ystäväpyhiä.

OPKOn YouTube-kanavan videoita katsottiin
yhteensä 25 800 minuuttia.

OPKOn kaikille avoimessa syyskauden webinaarissa alusti OPKOn entinen pääsihteeri Timo Junkkaala.
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OPKOn toiminnassa on mukana myös
vaihto-oppilaita. Kuvassa Breikkilehteen haastateltu jakutialainen
Anastasiia Ivanova.

INTERNATIONAL WORK

International relations
As a member of International Fellowship of Evangelical Students (IFES), OPKO is part of one of the largest student movements in the world with over 160 member countries and over
half a million members. The general secretary of IFES in Bangladesh visited in Kuopio and Oulu. In February and a group
of students from Switzerland visited in Helsinki and Lahti in
August. We arranged a trip to the IFES Europe student conference Presence in Germany in April with seven participants. A
team with 23 participants from Finland travelled to the conference Heart for Mission in Holland that was arranged after
the New Year Congress Mission-net was cancelled. Three staff
members participated FEUER University Mission training and
one in High School Ministry network that were arranged in
Prague in November. In autumn some of our local groups took
part in the IFES World Student Day, organizing a prayer event
for students around the world. We encouraged Finnish students to sponsor IFES movements financially.
The General secretary of OPKO attended the annual meeting
of IFES general secretaries. Being the member of the board of
the European youth mission movement called Mission-Net, he
also attended seven board meetings.

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. We had close contacts with the International
Leadership Line of Study in Perheniemi.

Missions education
As a part of missional lifestyle, we want our students and youth
to find and take their responsibility for overseas missions as
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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, pray and collect funds for them.
We arranged the MiniMissio course for students and youth
with Finnish Lutheran Overseas Mission (FLOM), Media Mission Messengers (SANSA) and the Finnish Bible Institute (SRO),
and a camp for children and youth with FLOM. We had a part
time mission secretary sponsored by FLOM. She visited local
groups to inspire students to take part in short term mission
trips or long-term missions.

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT
Kuuluimme Suomen teologiseen instituuttiin (Sti) ja Suomen
Evankeliseen Allianssiin (SEA). Teimme yhteistyötä ja verkostoidumme aatteellisista, toiminnallisista ja historiallisista syistä ensisijaisesti niiden jäsenjärjestöjen sekä Suomen evankelisluterilaisen kirkon paikallisseurakuntien kanssa. Useimmiten
toimimme ns. viidennen herätysliikkeen Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen (SEKL), Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjän, ja Suomen Raamattuopiston Säätiön (SRO) sekä Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley, Evankeliset Opiskelijat EO)
kanssa. Olimme myös Raamatunlukijain liiton (RLL) jäsen. Järjestimme tapahtumia Agricola-opintokeskuksen ja eri kansanopistojen kanssa, kun se oli taloudellisesti ja toiminnallisesti
perusteltua. Veritas Forum -tapahtumat järjestimme yhteistyössä yliopistojen ja niillä toimivien järjestöjen kanssa. Kansainväliset tapahtumat ja yhteydenpito tapahtuivat pääasiallisesti IFESin (International Fellowship of Evangelical Students)
kautta.
Järjestöjohtajat kokoontuivat säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin.
Yhteistyöhön kuului yhteydenpidon lisäksi mm. yhteiset tapahtumat kuten Kirkkokansan raamattupäivä -tapahtuma Finlandiatalossa Helsingissä, nuorteniltoja ja -tapahtumia sekä julkaisuja.
OPKOn ystävät ry:n kanssa järjestimme ystävätapahtumia.

resurssit
TIEDOTUS
Tiedotuksen pääasialliset viestintäkanavat olivat jäsen- ja tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn tiedotuskirje FSSMnytt sekä
internetsivustot opko.fi ja studentmissionen.fi. Käytimme tiedottamiseen myös sähköpostilistoja, Facebookia ja Twitteriä. Työalat
käyttivät tiedotuksessaan itse valitsemiansa somekanavia.
OPKOn muita internetsivustoja olivat leiri- ja kurssikeskus EnäSepän kotisivut enaseppa.fi, restart-tapahtuma.fi, veritasforum.fi,
disciple.fi ja aikamatka.com. Toimintavuotena julkaisimme opiskelijalehti Breikille oman sivun breikkilehti.fi ja evankelioivalle
YAWA-tapahtumalle sivun yawa.fi. Lisäksi osallistuimme materiaalin tuottamiseen Nuotta.com-nuortensivustolle.
Syyskaudella vaihdoimme sähköpostin- ja domain-palveluntarjoajan. Vaihdolla saavutimme toimintavarmuutta ja parempaa asiakaspalvelua.
Pidimme OPKOn esittelypistettä seuraavissa yleisötapahtumissa:
Perusta-lehden teologiset opintopäivät, Apologiaforum, Kirkkokansan raamattupäivät ja Maata Näkyvissä -festarit. Lisäksi jaoimme oppilaitoksissa opiskelijatoiminnastamme kertovaa materiaalia.

OPKOn toimintaa esittelemässä Maata Näkyvissä -festareilla.

Toimintavuotena julkaisimme kolmea eri lehteä: Arkkia, Perustaa
ja Breikki-opiskelijalehteä. Paikallisyhdistykset tiedottivat omasta
toiminnastaan omien paikallislehtien välityksellä.

OPKOn julkaisut
LEHTI

PAINOSMÄÄRÄ

ILMESTYMISKERRAT/VUOSI

YHTEISTYÖTAHOT JA OPKON VASTUUT

Arkki

4 600

4

OPKOn oma jäsen- ja tiedostuslehti

Perusta

1 100

6

Julkaisuyhteistyö SROn ja STIn kanssa

Breikki

6 300

1

Julkaisu- ja kustannusyhteistyö SEKLin ja Sleyn kanssa
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OPKOssa oli
31.12.2017
palkkatyösuhteessa
yhteensä 22 työntekijää , joista osa-aikaisia oli 12.

Enä-Seppä-toimikunta kesäkuun kokouksessa Enä-Sepässä.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys
ry (OPKO) on opiskelijayhdistystensä yhteistyön ja tuen väline, jolla on myös omaa toimintaa kuten koululaistyö. OPKOn
ylimpänä päättävänä elimenä on jäsenkokous, joka nimittää strategista johtamista varten liittohallituksen. Valmistelua ja toimeenpanoa varten liittohallitus nimitti johtotiimin
ja ruotsinkielisen työvaliokunnan (Sarbus). Niiden toimintaa
täydentämään liittohallitus kutsui erilaisia neuvoa-antavia
ja keskustelevia toimikuntia ja työryhmiä, joista aktiivisin oli
Enä-Seppä-toimikunta.

OPKOn työntekijäpäiviltä Enä-Sepästä.

OPKOssa oli 31.12.2017 palkkatyösuhteessa yhteensä 22
työntekijää (muutos verrattuna 31.12.2016 tilanteeseen -19
%), joista osa-aikaisia oli 12 (-25 %) ja tuntitoimisia tarvittaessa töihin tulevia 1 (-50 %). Tämä vastasi noin 14 henkilötyövuotta (-16 %). Tarjosimme nuorille harjoittelu-, työkokeilu- ja TET-paikkoja. Merkittävä osa työstä tapahtui lyhyt- ja
pitkäkestoisten vapaaehtoistyön projektien ja toimenkuvien
kautta. Vapaaehtoistyötä OPKOn hyväksi tehtiin noin 9 000
tuntia (-23 %) noin 320 henkilön toimesta (-11 %). Työ Pietarsaaressa, Pieksämäellä ja Rovaniemellä tehtiin täysin vapaaehtoispanoksella. Palvelutehtävät toimivat myös kouluttavina. Järjestimme yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutusta
ja rohkaisimme olemaan aktiivinen vaaleissa.
Työntekijöiden koulutuksen toteutimme pääsääntöisesti
työntekijäpäivillä ja webinaareissa. Neljä työntekijää osallistui IFESin verkostojen koulutukseen. Koulutusta järjestimme mm. varainhankinnasta, tavoittavasta työstä yliopistoilla,
valmentavasta työotteesta ja viestinnästä. Toiminnan kehittämistä, perehdyttämistä ja jakamista toteutimme säännöllisten ja tarvittaessa järjestettyjen Skype- ja Hangouts-kokousten kautta.

TALOUS

Tulot
Lapuan piispa Simo Peura vihki papiksi Jyväskylän opiskelijatyöntekijä Juho Puhdon. Kuva: Jussi Miettinen.
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Tilikauden tulot olivat yhteensä 1 040 000 € (muutos vuodesta 2016 yhteensä -3 %). Taloutemme ja talouspäätöstemme

Punainen talo remontissa kesäkuussa 2017.

ydin olivat yksityishenkilöiden suorat lahjoitukset, joita oli 56 %
kaikista tuloista. Lahjoitustuotot vuonna 2017 olivat 580 000 euroa (+0 %, ilman Enä-Sepän lahjoituksia -4 %). Jokaisella työntekijällä tai työalalla oli oma kannatusrenkaansa, jolle työntekijät ja
opiskelijat kirjoittivat sähköpostitse ja postitse lähetettäviä kirjeitä
työn ajankohtaisista asioista. Renkaiden kehitystä seurasimme aktiivisesti. Yleisavustuksista merkittävin oli Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisojärjestöille myönnettävä avustus 80 000 € (+4 %).
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista ja kirkkohallitukselta saimme kolehteja ja avustuksia yhteensä 51 000 € (-53%
johtuen kolehtipäivärytmistä). Osa seurakuntien tuesta tulee suoraan paikallisyhdistyksille, eikä näy Suomen OPKOn tilinpäätöksessä. Tapahtumien osallistumismaksuista saimme tuloja 40 000 €
(+4 %). Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän tulot olivat yhteensä 283
000 € (+11 %), josta myyntituotot oma käyttö mukaan lukien olivat 241 000 € (+1 %) sekä lahjoitukset yhteensä 42 000 € (+149 %).

Kulut
Tilikauden kulut olivat yhteensä -972 000 € (laskua 3 %). Kulueristä suurin oli henkilöstökulut, -592 000 € (laskua yhteensä 9 %:
Enä-Seppä -10 %, muut -8 %). Tapahtumien ja tilaisuuksien muut
kuin henkilöstökulut olivat -63 000 € (kasvua 4 %). Viestintä-, va-

rainhankinta ja lehtikulut ilman henkilöstökuluja olivat -67 000 €
(laskua 12 %). Toimitilat, työvälineet ja yleiset toimintamenot mukaan lukien matkakulut olivat yhteensä -83 000 € (ei muutosta).
Merkittävä osa tapahtumakuluista on toimintamenoistaan vastaavien paikallisyhdistysten omissa tilinpäätöksissä. Enä-Sepän
kulut henkilöstökulut ja poistot mukaan lukien olivat yhteensä
-295 000 € (kasvua 10 %).

Tulos ja varallisuusasema
Tilikauden tulos oli 67 000 €. Enä-Sepän osuus tuloksesta oli yhteensä -12 000 €, kun sille kohdistetaan poistoja -49 000 €, muita OPKOn henkilöstökuluja -17 000 €, lahjoituksia 42 000 € sekä
varainhankinta- ja rahoituskuluja -10 000 €. Yhteensä Enä-Sepän
liiketoiminnan tulos ennen Suomen OPKOn kuluja, lahjoituksia,
rahoituskuluja ja poistoja oli 23 000 €.
Pankkilainan määrä nousi Enä-Sepän remonttilainan johdosta
228 000 euroon (+102 %). Korottomia ja vakuudettomia ystävälainoja varsinaiseen toimintaan oli 99 000 euroa (ei muutosta).
Yhteensä vieraan pääoman määrä 441 000 euroon (+41 %), kun
omaa pääomaa oli yhteensä 563 000 euroa (+17 %).
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Nuorten Palvelukeskuksella järjestettyihin viikonlopputapahtumiin kuuluu aina ulkoaktiviteetteja. Kuva: Onni Seppänen.

PALVELUKESKUS
Suomen OPKOn keskustoimistona toimiva Palvelukeskus Helsingin Arabiassa kokosi yhteen opiskelijoita, koululaisia, työn
ystäviä ja kumppaneita tapahtumiin ja kokouksiin. Esimerkiksi
nuoret viettivät Palvelukeskuksella 12 viikonloppua. Kehitimme tiloja nuorten ja opiskelijoiden tarpeiden pohjalta eläväksi ja viihtyisäksi ajanviettopaikaksi. Isoin toimenpide tässä oli
lahjoituksena saatu neuvotteluhuoneen laajentaminen, jolloin
saimme salista olohuonemaisemman.

ENÄ-SEPPÄ
OPKOn leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä toimi edelleen pääosin
leiri- ja tapahtumatoiminnan parissa. Viihtyisä miljöö, hyvä
asiakaspalvelu ja maistuva ruoka olivat keskiössä toimintaa kehitettäessä. Sepän talon remontin valmistuminen kesäkuussa
mahdollisti päällekkäisten ryhmien palvelemisen entistä paremmin. Avainasiakasryhmänä olivat nuorisotyötä tekevät toimijat, asiakkaista 71 % oli opiskelijoita tai koululaisia.

kaisuja heidän seuraaviin tuleviin tapahtumiinsa.
Enä-Sepän toimintaa toteutti henkilökunta, joka on työn sesonkiluonteisuudesta johtuen koostunut pääosin määräaikaisista työntekijöistä, johtajan ollessa ainoa kokopäiväinen
työntekijä. Kiinteistö 1,9 hehtaarin maa-alueella palveli entistä paremmin Sepän talon remontin valmistuttua. Lisäksi toimintaedellytyksiä turvasi laaja vapaaehtoinen tukijajoukko.
Enä-Seppä-toimikunta kokoontui vuoden aikana neljästi. Toimikunta koostui toimikuntaan kutsutuista eri alojen asiantuntijoista, joille Enä-Sepän työn jatkaminen ja kehittäminen on
kutsumuksena. Osa kiinteistöhuollosta on ulkoistettu, millä on
mahdollistettu henkilökunnan työajan vapautuminen enemmän asiakaspalveluun.
Toimintavuoden aikana toteutimme Sepän talon täysremontin
avustusten ja pankkilainan mahdollistamana, sähkölämmityksen asennuksen saunalle sekä muita pienempiä, pakollisia korjaustoimenpiteitä.

Asiakasryhmien tavoittaminen
Majoitusvuorokausia toteutui 4 328 (kasvua vuoteen 2016 +17
%), kun tavoite oli 4 000. Päiväkäyntejä kuten kokouksia ja juhlia toteutui 914 (+78 %). Tavoite oli 500. OPKOn oma käyttö
leirikeskuksessa oli 14% kokonaisuudesta.
Päivitimme Enä-Sepän markkinointimateriaalia, mistä tuli hyvää palautetta asiakkailta. Markkinointia suuntasimme erityisesti niihin ryhmiin, joilla on tarvetta käyttää Enä-Sepän palveluja arkiviikoilla kesäsesongin ulkopuolella. Tarjouspyyntöihin
reagoimme kolmen arkivuorokauden sisällä ja kulloinkin palveltavana olevien ryhmien johtajille tarjosimme aktiivisesti rat-
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Katso Enä-Sepälle tehty esittelyvideo OPKOn
YouTube-kanavalta tai skannaamalla qr-koodi.

OPKOn työntekijät ihmettelevät remontin loppusuoralla olevaa Punaista taloa.

Kesäkuisella lastenleirillä Enä-Sepässä.

OPKON VUOSIKERTOMUS 2017 | 27

OPKON TAPAHTUMAT VUONNA 2017
Viikkotoiminnan, paikallisten tapahtumien kuten Veritas Forumien lisäksi järjestimme seuraavat tapahtumat:

Päivämäärä

Tapahtuma

Kaupunki

Kielet

3.-5.1.

Perusta-lehden teologiset opin- Opiskelijat
topäivät - Uskonpuhdistus
aikuiset

Kauniainen

fi, en

27.-29.1.

Disciple17

Helsinki

en, sv, fi

1.-5.2.

Peter Mazumder, Bangladeshin 18-29V
OPKOn pääsihteeri Suomessa

Kuopio, Oulu

fi, en

3.-5.3.

Lasten ja nuorten leiri: Armoaan 9-20V
julistakaa

Lahti

fi

10.-11.3

Learning Community

Alla

Helsinki

en, fi, sv

10.-12.3.

Lupaus ja Laki -leiri

18-29V

20

Kajaani

fi

17–19.3

Kyrkhelg Syd

Alla

200

Helsingfors

sv

28.-30.4.

Nuorten vappuleiri: Kirkkauden 13-20V
kantajana

45

Vihti

fi

31.3.-1.4.

Liittokokoustapahtuma

35

Helsinki

fi, sv

13.-18.4.

IFES Euroopan opiskelijakonferenssi 18-29V
Presence

1 600, joista Aschaffenburg,
5 Suomesta
Saksa

en

21.-23.4.

Apologiaforum

18-50V

200

Ryttylä

fi, en

25.-27.4.

Profiili-koulutus

Nuorisotyöntekijät

Hollola

fi

3.-7.4.

YAWA-missioviikko

18-29V

590

Kuopio

fi, en

7.5

Vängudstjänst

Alla

30

Jeppo

sv

17.-22.6.

Lasten ja nuorten leiri: Kohti 9-20V
Päämäärää

68

Vihti

fi

29.6.-9.7.

Alppiripari

33

Hausjärvi ja Sveitsi

fi

19.-23.7.

OPKOn
kesäleiri Kaikille
"Sinunkokoinen elämä"

170

Valkeala

fi

9-11.9

Kyrkhelg Nord

Alla

1 000

Karleby

sv

6.-8.10.

Minimissio

18-29V

Kauniainen

fi

5-7.10

Learning Community

Opiskelijatyöntekijät

Helsingfors

en, fi, sv

6.10.

City group

Soon-to-bealumni

10-12

Helsinki

en, fi, sv

7.10.

ReStart-festari

13-20V

400

Kuopio

fi

21.10.

Ora et Labora-talkooleiri

18-75V

10

Vihti

fi

18-29V

38

Oulu

fi
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3.-5.11.

Tosielämän naamiaiset - leiri

Kohderyhmä

Osallistujia
ja 150

18-29V

18-29V

14-20V

150

50

3.-5.1.

Perusta-lehden teologiset opin- Opiskelijat
topäivät - Uskonpuhdistus
aikuiset

27.-29.1.

Disciple17

1.-5.2.

Peter Mazumder, Bangladeshin 18-29V
OPKOn pääsihteeri Suomessa

3.-5.3.

Lasten ja nuorten leiri: Armoaan 9-20V
julistakaa

10.-11.3

Learning Community

Alla

10.-12.3.

Lupaus ja Laki -leiri

18-29V

17–19.3

Kyrkhelg Syd

Alla

28.-30.4.

ja 150

Kauniainen

fi, en

Helsinki

en, sv, fi

Kuopio, Oulu

fi, en

Lahti

fi

Helsinki

en, fi, sv

20

Kajaani

fi

200

Helsingfors

sv

Nuorten vappuleiri: Kirkkauden 13-20V
kantajana

45

Vihti

fi

31.3.-1.4.

Liittokokoustapahtuma

35

Helsinki

fi, sv

13.-18.4.

IFES Euroopan opiskelijakonfer- 18-29V
enssi Presence

1 600, joista Aschaffenburg,
5 Suomesta
Saksa

en

21.-23.4.

Apologiaforum

18-50V

200

fi, en

25.-27.4.

Profiili-koulutus

Nuorisotyöntekijät

3.-7.4.

YAWA-missioviikko

18-29V

590

Kuopio

fi, en

7.5

Vängudstjänst

Alla

30

Jeppo

sv

17.-22.6.

Lasten ja nuorten leiri: Kohti 9-20V
Päämäärää

68

Vihti

fi

29.6.-9.7.

Alppiripari

33

Hausjärvi ja Sveitsi

fi

19.-23.7.

OPKOn
kesäleiri Kaikille
"Sinunkokoinen elämä"

170

Valkeala

fi

9-11.9

Kyrkhelg Nord

Alla

1 000

Karleby

sv

6.-8.10.

Minimissio

18-29V

Kauniainen

fi

5-7.10

Learning Community

Opiskelijatyöntekijät

Helsingfors

en, fi, sv

7.10.

ReStart-festari

13-20V

400

Kuopio

fi

?

City group

Soon-to-bealumni

10-12 ReStart-minifestarit
HelsinkiKuopiossa. Kuva:en,
fi, sv
Raimo
Survo.

21.10.

Ora et Labora-talkooleiri

18-75V

10

Vihti

fi

3.-5.11.

Tosielämän naamiaiset - leiri

18-29V

38

Oulu

fi

1.-3.12.

Lasten ja nuorten leiri: Me saa- 9-20 V
mme kasvaa

80

Vihti

fi

16.12.

Suomen OPKOn joulujuhla

50

Helsinki

fi

Koko vuosi

12 lasten ja nuorten varustavaa 7-20 V.
viikonloppua

18-29V

18-29V

14-20V

Kaikki

150

50

Ryttylä

HollolaHelsingissä. Kuva: fiSari Nuutinen.
Liittokokoustapahtuma

Yhteensä 456 Helsinki
osallistumista

fi, en
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tase
Tase
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
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
Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä
Tilikauden ali-/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Ystävälainat
Lomapalkkavaraus
Muut siirtovelat
Muut velat
Vapaat rahastot
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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31.12.2017

31.12.2016

182 000,00
504 809,30
3 959,51
27 518,47

182 000,00
359 257,00
7 411,07
35 866,12

244 439,25
772 330,14

187 795,95
772 330,14

2 327,82

2 259,24

27 179,56
390,20
7 345,29

19 865,24
262,63
11 167,47

644,32
3 523,85
41 411,04

309,38
1 531,90
35 395,86

1 004 137,57

807 726,00

495 617,56
67 161,34
562 778,90

422 765,16
72 852,40
495 617,56

191 249,88

66 110,40

36 428,64
3 300,00
9 299,15
98 889,50
60 028,67
133,62
38 832,15
3 197,06
441 358,67

46 666,80
4 600,00
11 900,63
98 889,50
66 791,39
330,59
13 359,02
3 460,11
312 108,44

1 004 137,57

807 726,00

tuloslaskelma
Tuloslaskelma
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

1.1.-31.12.2017

1.1.-31.12.2016

38 356,40

38 694,80

-59 899,51
-203 795,96
-225 339,07

-54 314,54
-208 658,28
-224 278,02

1 840,00

0,00

-28 672,82
-2 809,79
-29 642,61

-32 898,05
-6 056,42
-38 954,47

215 294,77
22 778,24
3 063,84
241 136,85

187 210,07
24 219,94
27 000,00
238 430,01

-64 752,40
-116 352,29
-49 495,41
-45 995,66
-8 209,21
-284 804,97
-43 668,12

-42 598,72
-131 751,74
-42 295,15
-41 977,93
-6 563,71
-265 187,25
-26 757,24

9 167,87
1 232,41
14,35
10 414,63

8 273,94
872,46
529,24
9 675,64

-22 276,72
-586,57
68,58
-30 807,99
-53 602,70
-43 188,07

-21 878,62
0,00
-870,61
-28 422,07
-51 171,30
-41 495,66

Muu varsinainen toiminta
Tuotot
Saadut kohdennetut avustukset
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Palkat ja muut henkilöstökulut
Toimistokulut
Huoneistokulut
Jäsenmaksut
Tiedotuskulut
Muut yleiskulut
Poistot
Kulut yhteensä
Muu varsinainen toiminta yhteensä

21 434,62
4 512,07
25 946,69

15 761,34
0,00
15 761,34

-166 466,52
-24 355,96
-15 685,24
-2 830,00
-1 079,68
-50 470,94
-5 386,85
-266 275,19
-240 328,50

-207 238,33
-24 717,03
-14 471,40
-2 807,00
-3 397,24
-49 000,31
-5 386,85
-307 018,16
-291 256,82

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ

-582 166,37

VARAINHANKINTA

-622 742,21
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Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä
Muu varsinainen toiminta
Tuotot
Saadut kohdennetut avustukset
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Palkat ja muut henkilöstökulut
Toimistokulut
Huoneistokulut
Jäsenmaksut
Tiedotuskulut
Muut yleiskulut
Poistot
Kulut yhteensä
Tuloslaskelma
Muu
varsinainen toiminta yhteensä

tuloslaskelma

VARSINAINENTOIMINTA
TOIMINTA
VARSINAINEN
YHTEENSÄ
Tapahtumat ja tilaisuudet
Tuotot
VARAINHANKINTA
Kulut
Tuotot Tapahtumien kulut
Henkilöstökulut
Lahjoitukset
Tapahtumat
ja tilaisuudet
yhteensä
Lahjoitukset
Enä-Sepälle
Taloustempaukset
Kansainvälinen
toiminta
Tukijäsenmaksut
Tuotot
Testamentit
Kulut
Kolehdit
Henkilöstökulut
Arvopapereiden
tuotot
Muut
kulut
Muut
varainhankinnan
tuotot
Kansainvälinen
toiminta yhteensä
Tuotot yhteensä
Kulut
Leirikeskustoiminta
Henkilöstökulut
Tuotot
Muut kulut
Myyntituotot
Kulut
yhteensä
Oma koulutustoiminta
Muut tuototYHTEENSÄ
VARAINHANKINTA
Tuotot yhteensä
Kulut
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
Myyntitoiminnan kulut
Henkilöstökulut
SIJOITUSJA RAHOITUSTOIMINTA
Poistot
Tuotot
Kiinteistökulut
Kulut
Muut kulut
Kulut yhteensä
Leirikeskustoiminta
yhteensä
OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ
Lehdet
ja myyntitoiminta
YLEISAVUSTUKSET
Tuotot
Valtion avustus
Lehtien tuototkolehti
Kirkkohallituksen
Kirjamyynti
Seurakuntien
avustukset
Muu
myynti
Muut
avustukset
Tuotot yhteensä
Kulut
YLEISAVUSTUKSET
YHTEENSÄ
Lehtien kulut
Ostot ja
vast. myyntitoiminnan kulut
TILIKAUDEN
TULOS
Varaston muutos
Henkilöstökulut
Kulut yhteensä
Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä
Muu varsinainen toiminta
Tuotot
Saadut kohdennetut avustukset
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
Tuotot yhteensä
Kulut
Palkat ja muut henkilöstökulut
Toimistokulut
Huoneistokulut
Jäsenmaksut
Tiedotuskulut
Muut yleiskulut
32 | OPKON VUOSIKERTOMUS
2017
Poistot
Kulut yhteensä

-43 188,07

-41 495,66

21 434,62
4 512,07
25 946,69

15 761,34
0,00
15 761,34

JATKUU -166 466,52
-24 355,96
-15 685,24
-2 830,00
-1 079,68
-50 470,94
-5 386,85
-266 275,19
1.1.-31.12.2017
-240 328,50

-207 238,33
-24 717,03
-14 471,40
-2 807,00
-3 397,24
-49 000,31
-5 386,85
-307 018,16
1.1.-31.12.2016
-291 256,82

-582 166,37

-622 742,21

38 356,40

38 694,80

-59 899,51
-203
407 795,96
460,21
-225
41 339,07
815,96
63 491,25
15 655,00
1 840,00
51
495,30
24 045,00
-28
8 672,82
499,00
-2 809,79
0,00
-29 461,72
642,61
612

-54 314,54
-208
433 658,28
375,16
-224
16 278,02
786,00
55 455,36
21 996,00
0,00
49 887,91
76 828,02
-32 898,05
0,00
-6
6 056,42
684,60
-38 013,05
954,47
661

-45 448,82
-18 954,14
215
-64 294,77
402,96
22 778,24
3 058,76
063,84
548
241 136,85
-34 107,61
-64 752,40
-116 352,29
-49 495,41
60,25
-45
-8 995,66
171,30
-8
-8 209,21
111,05
-284 804,97
-43218,66
668,12
-42

-38 026,58
-25 600,06
187
-63 210,07
626,64
24 219,94
27 000,00
597
386,41
238 430,01
-25 355,80
-42 598,72
-131 751,74
-42 295,15
0,00
-41 896,32
977,93
-10
-6 896,32
563,71
-10
-265 187,25
-26252,12
757,24
-36

80 000,00
9 167,87
26
000,00
1 880,00
232,41
14,35
2 500,00
10 414,63
109 380,00
-22 276,72
67 -586,57
161,34
68,58
-30 807,99
-53 602,70
-43 188,07

77 000,00
8 273,94
29
000,00
872,46
3 104,52
529,24
0,00
9 675,64
109 104,52
-21 878,62
0,00
72 852,40
-870,61
-28 422,07
-51 171,30
-41 495,66

21 434,62
4 512,07
25 946,69

15 761,34
0,00
15 761,34

-166 466,52
-24 355,96
-15 685,24
-2 830,00
-1 079,68
-50 470,94
-5 386,85
-266 275,19

-207 238,33
-24 717,03
-14 471,40
-2 807,00
-3 397,24
-49 000,31
-5 386,85
-307 018,16

liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2017
Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 1. luvun 1§:n sekä 2. ja 3. luvun
pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1)
Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3.1)
Lahjoitukset on tuloutettu kassaperiaatteella ja avustukset myöntöpäätöksen tilikaudella.
Olettamasäännöksistä poikkeaminen
Koneiden ja kaluston, rakennusten ja rakennelmien sekä muiden aineellisten hyödykkeiden
suunnitelmapoistot (PMA 3.1.3.2)
Olettama: verotuksen enimmäispoistot
Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon,
ja niistä olevat poistot ovat seuraavanlaiset:
tietokoneet ja ohjelmistot 3 vuotta / 33,3 %:n tasapoisto
toimistokoneet ja -kalusto 4 v. / 25,0 %:n tasapoisto
paikoilleen rajatut koneet ja kalusto 7 v. / 14,3 % tasapoisto
rakennusten pintatyöt ja kunnostukset 7 v. / 14,3 % tasapoisto
piha-alueiden sähkötyöt ja maansiirtourakat 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto
rakennusten peruskorjaukset ja sähkötyöt 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto
viemäri- ja putkityöt kiinteästi asennettuine laitteineen 15 v. / 6,7 % tasapoisto
muut aineelliset hyödykkeet 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto
osakehuoneiston saneeraus 20 v. / 5,0 %:n tasapoisto
rakennukset 25 v. / 4,0 %:n tasapoisto
Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat (PMA 3.3)
Testamentilla saatua omaisuutta kirjataan kirjanpitoon vuoden 2018 aikana.
Pitkäaikaiset lainat (PMA 3.6)
Yli viiden vuoden päästä erääntyvät lainat

45 535,32

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3.7)
Esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudestaan (PMA 3.7.1.1)
Kiinteistökiinnitykset
700 000,00
Muu mahdollinen vakuus
1 500,00
701 500,00
Henkilöstö (PMA 3.11)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 22 henkilöä, 14 henkilötyövuotta.
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työntekijät
Nimen jälkeen on merkitty vastuualue, tutkinto, syntymävuosi sekä työsuhteen alkamisvuosi ja mahdollinen lopetuspäivämäärä.

PALVELUKESKUS JA YHTEINEN
JULISTUSTYÖ

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
Oskari Reinman – mediatyöntekijä-ReStart-koordinaattori -89,
-13
Heidi Kuvaja, siivooja, PsK -91, -14, -31.5.17
Lotta Liuska, siivooja, -97, -17, -17

teol. yo -79, -09
Annastiina Toppari – koululaistyöntekijä, lastenohjaaja, -88, -17
Mervi Tiilikainen – koululaistyöntekijä, sosionomi (AMK) -81, -10,
-31.3.17
Jussi Valkonen – koululaistyöntekijä, LitM -76, -10, -22.1.17

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

OPISKELIJATYÖ

VERITAS FORUM

Jonne Honkanen – Porin opiskelijatyöntekijä, sosionomi
(AMK) -89, -15, -30.4.17
Topi Knihtilä – opiskelijatyön koordinaattori, Lahden opiskelijatyöntekijä, YTM, teol. yo. -76, -09
Pekka Ryhänen – opiskelijatyön koordinaattori, Kuopion opiskelijatyöntekijä, websuunnittelija, FM, TM -79, - 07
Henri Järvinen – Jyväskylän ja Pieksämäen opiskelijatyöntekijä, sosionomi-diakoni (AMK), -87, -15, -14.8.17
Tomi Koho – Oulun opiskelijatyöntekijä, TM -88, -13
Sampsa Nelimarkka – Porin opiskelijatyontekija, sosionomi
(AMK), -91, -17
Sari Nuutinen – Helsingin opiskelijatyöntekijä, kansainvälisyysasiat, medianomi (AMK) -85, -09, -31.12.17
Robert Ojala – Turun opiskelijatyöntekijä, pastori, TM, TT, HuK,
-79, -17
Mikko Paavola – Turun opiskelijatyöntekijä, TM, -76, -05, -19.3.17
Juho Puhto – Jyväskylän opiskelijatyöntekijä, TM, -93, -17
Markus Syrjätie, – Tampereen opiskelija- ja koululaistyöntekijä,
TM, -82, -16

Danielle Miettinen – Veritas Forum –koordinaattori, TM -67, 16

KOULULAISTYÖ

ENÄ-SEPPÄ
Teija Kallio - leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän johtaja, teol. yo.,
NTM -74, -17
Eino Olsson – huoltomies-keittäjä -76, -08, -15.3.17

SVENSKA VERKSAMHETEN
Lilian Lindén, ledande studentarbetare, TM -68, -95-02, -06Benjamin Sandell – ledande studentarbetare, TM -86, -13,
-5.6.17
Johan Myrskog – informatör, -91, 16, -31.5.17
Matts Aspvik –studentarbetare på frivillig basis i Jakobstad
-67, -15
Josef Bengsson – studentarbetare i Vasa -94, -16, -31.5.17
Oscar Sundman – studentarbetare i Helsingfors -93, -16
Oscar Rudnäs – studentarbetare i Åbo -95, -16, -30.4.17
Robert Ojala – studentarbetare i Åbo -79, -17
Simon Tallgren – studentarbetare i Vasa -92, -17

Olli Lehmonen – johtava koululais- ja nuorisotyöntekijä, MuM,

OPKOn työntekijöitä
elokuun työntekijäpäivillä
Enä-Sepässä.
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hallinto 31.12.2017
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
LIITTOKOKOUS
pidettiin 2.4.2017 Helsingissä.

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

Puheenjohtaja
Pertti Järvenpää
(seniori, Helsinki)

Varapuheenjohtajat
Marit Hedström
(seniori, Åbo)
Johannes Laitinen
(opiskelija,Kuopio)

Muut jäsenet
Simo Aalto jäsen
(seniori, Turku)
Ida Blomstedt jäsen
(opiskelija, Helsingfors)
Susanna Hietanen
(opiskelija, Vasa)
Henrik Järveläinen
(opiskelija, Helsingfors)
Kimmo Koivunen
(seniori, Turku ja opiskelija, Pori)
Christian Perret
(seniori, Helsingfors ja Åbo)
Petteri Rahja
(opiskelija, Tampere)
Tuure Savuoja
(opiskelija, Helsinki)
Julia Järveläinen
(opiskelija, Helsingfors)

TILINTARKASTAJAT
Juhani Loukusa, KHT
tilintarkastaja
Tapio Leinonen, DI
toiminnantarkastaja

JOHTOTIIMI
Johtotiimi kokoontui 15 kertaa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jussi Miettinen, pj
Pertti Järvenpää
Teija Kallio
Ilkka Kontturi
Topi Knihtilä
Olli Lehmonen
Pekka Ryhänen
Lilian Lindén
Tiina Oinonen

Rätt att delta:
Medarbetare
• Lilian Lindén
• Matts Aspvik
• Robert Ojala
• Oscar Sundman
Från förbundets sida
• Pertti Järvenpää
• Jussi Miettinen
• Tiina Oinonen

OPKON TOIMIKUNNAT
•
•
•
•

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

SVENSKA ARBETSUTSKOTTET (SARBUS)
Sarbus sammanträdde 5 gånger.

Studeranderepresentanter
från lokalföreningarna:
• Ida Blomstedt (HSSM)
• Iréne Enges (ÅSSM)
• Josef Bengtsson (VASA)

Stödmedlemmar
•
•
•
•

Lars Burman
Victoria Grönlund
Susanna Hietanen
suppleant Johan Eklöf

Varajäsenet
1. varajäsen: Aino Pöyhönen
(opiskelija, Tampere)
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Kuva: Raimo Survo
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