Vuosikertomus
Årsberättelse
SUOMEN EV.LUT. OPISKELIJA- JA KOULULAISLÄHETYS RY (OPKO)
FINLANDS EV.-LUTH STUDENT- OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF (FSSM)

2018

yhteystiedot
Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO)
Hämeentie 155 A 9
00560 HELSINKI
(09) 612 9940
opko@opko.fi
www.opko.fi

Rovaniemi

Oulu

Paikallisyhdistysten yhteystiedot löytyvät nettisivuilta.

Jakobstad

Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM)
Tavastvägen 155 A 9
00560 HELSINGFORS
(09) 612 9940
studentmissionen@studentmissionen.fi
www.studentmissionen.fi

Vasa

Kuopio
Jyväskylä

Pori

Tampere
Lahti

Kontaktinformation för den lokala verksamheten finns på webbsidan.
Turku
& Åbo

Helsinki &
Helsingfors

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.

• 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.

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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sidosryhmät, toimintamuodot ja prosessit,
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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
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yleiskatsaus
YKSI NUORI KERRALLAAN

V

uonna 2018 suomalaisten itsetuntoa hiveli mm. YK:n
Onnellisuusraportti, jonka mukaan Suomi on maailman onnellisin maa. Silti varjoilta paratiisissa ei ole
vältytty, Suomi ei ole lintukoto. Nuorten pahoinvointi maassamme jatkoi kasvuaan vuonna 2018, millä on pitkäkestoiset
vaikutukset koko kansaan ja jopa kansantalouteen. Mielenterveyden häiriöiden vuotuiset kustannukset suomalaisessa
yhteiskunnassa olivat jo noin kuusi miljardia euroa. Ongelmia lievittämään hallitus on pyrkinyt panostamaan viisaasti perheisiin. Vanhemmuuden tukeminen onkin vakiintunut
perhepolitiikan tavoitteeksi 2000-luvun aikana. Nuorten ja
heidän perheittensä haasteet ovat suuria ja niiden selättämiseen tarvitaan yhteistoimintaa yhteiskunnan eri toimijoiden
välillä kouluista seurakuntaan, nuorisojärjestöihin ja kunnallisiin toimijoihin.

OPKOn Disciple-konferenssissa
Helsingissä jaettiin elämää ryhmissä.

nuorisolähtöisyyteen. Rakensimme yhteisöjä, joissa nuorella
on turvallista olla, kasvaa, saada ystäviä, opiskella Raamattua
ja tukea oman identiteettinsä vahvistumista - jalat maassa,
sydän taivaassa. Tarjosimme nuorille mahdollisuuden suunnitella esimerkiksi leirien tai opiskelijailtojen sisältöjä ja kantaa niissä vastuuta. Tarjosimme mahdollisuuden leikkiä, pelata, nauraa ja näytellä, mutta myös syventyä harjoittamaan
hartautta tai pohtimaan elämän suuria kysymyksiä.

Vuonna 2018 OPKO jatkoi omalla sarallaan - kristillisen maailmankuvan pohjalta - työtä suomalaisten nuorten ja samalla
koko yhteiskunnan parhaaksi valtion ja kirkon tukemana valtakunnallisena kristillisenä nuorisojärjestönä.
“Emme voi ehkä muuttaa koko maailmaa, mutta voimme
muuttaa yhden ihmisen koko maailman”, sanoi englantilainen näyttelijä Paul Shane. Tähän viisaaseen lauseeseen voisi
hyvin kiteyttää Opiskelija- ja Koululaislähetyksen toiminnan
vuonna 2018. Menneenä toimintavuotena emme pääsääntöisesti panostaneet massatapahtumiin, vaan henkilökohtaisiin
kohtaamisiin 11 toimintapaikkakunnallamme. Toimintamme
kivijalkana olivat opiskelija- ja nuortenillat sekä leirit, joita pidettiin suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Paikallistoiminnassa jatkoimme panostamista henkilökohtaisiin kohtaamisiin ja
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Lasten- ja nuortenleirillä leirillä- ja kurssikeskuksessa Enä-Sepässä.

Tutkija Elisa Aaltola (vas.) ja tutkijatohtori, pastori Panu Pihkala ja
keskustelivat Helsingin yliopistossa uskonnon roolista ympäristökatastrofissa. Keskustelua moderoi dosentti Kati Mikkola.

Varhaisnuorille suunnatuissa Actionpäivissä on raamattuopetuksen
lisäksi yhteisöllisiä leikkejä.

Onnistuimme vahvistamaan toimintaamme keskeisillä paikkakunnilla ja starttaamaan toiminnan Rovaniemellä. Jäsenyyttä vahvistamaan järjestimme jäsenkilpailun, joka lisäsikin
jäsentemme määrää rohkaisevasti.
Näkyvyytemme mediassa lisääntyi mm. viikottaisen valtakunnallisen DiscipleLife-radio-ohjelman sekä Veritas Forumien YouTube-ohjelmien myötä. Yliopistoilla pidetyt Veritas
Forumit kasvattivat myös suosiotaan. Mediassa otimme askeleita eteenpäin. OPKOn YouTube-kanavan videoiden katselukerrat kasvoivat 70 % edellisvuodesta, ja Veritas Forum
Finlandin videoiden katselukerrat kasvoivat 87 %. Äärellä18yliopistomissio Oulussa, opiskelijatyön Disciple18 Helsingissä ja ReStart Kuopiossa onnistuivat myöskin hyvin. Omistamamme kurssi- ja leirikeskus Enä-Sepän toiminta kehittyi
rohkaisevasti vuonna 2018. Vuositeemamme Rukoile ja tee
työtä innoittamana aloitimme uuden tapahtuman Pääsiäispysäkin.

OPKOn työntekijät Robert Ojala ja Annastiina Toppari äänittämässä Disciple
Life-radio-ohjelmaa opiskelija Samuel Muroman kanssa. Kuva: Kristian Epäilys

Kirkollisella saralla vuosi 2018 oli muutoksen aikaa. Kirkon
jäsenmäärän laskeminen, seurakuntien talouden heikkeneminen ja kristillisen arvopohjan oheneminen yhteiskunnassa
kasasivat synkkiä pilviä kristillisen kirkon näkökulmasta katsottuna. Seurakunnissa käytiin seurakuntavaalit ja uudeksi
arkkipiispaksi valittiin Tapio Luoma. Allekirjoittanut kävi yhdessä ystäväjärjestöjen johtajien kanssa marraskuussa 2018
tervehtimässä uutta arkkipiispaa ja keskustelemassa mm. herätysliikejärjestöjen ja kirkon suhteesta. Muutenkin OPKOn
yhteistyö tiivistyi nk. viidesläisten järjestöjen kanssa johtajatapaamisten ja etenkin ensimmäisen yhteisen Isosaareen
tehdyn työntekijäristeilyn seurauksena. Myös suhteet paikallisseurakuntiin olivat hyvät.
Lausun lämpimän kiitoksen työmme tukijoille, ystäville, yhteistyökumppaneillemme ja työntekijöillemme menneestä
vuodesta 2018. Purjehdimme toiveikkaasti tulevaan kristillisen uskon ydinsanoman Jeesuksen ristin, syntien anteeksiantamuksen ja Jumalan rakkauden varassa.
Jussi Miettinen, pääsihteeri

Nuoria lavalla NNS-yhtyeen keikalla ReStart-festareilla Kuopiossa.
Kuva: Ari Viikilä
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Vuoden
2018
KÄRK IHANK KEET JA
EN
N II D E N T O T E U T U M IN
Uusien nuorten tavoittaminen
Tavoite: Tehostamme uusien nuorten
tavoittamista: Järjestämme Veritas Forum -tapahtumia 11 kpl. Järjestämme kaksi MissionWeek-tapahtumaviikkoa yliopistoilla ja jatkamme toimintamuodon lanseerausta eri paikallisyhdistyksissä. Valmistamme
polun, jonka avulla tavoittaviin tapahtumiin osallistujat löytävät paikallisyhteisöihin. Vahvistamme medianäkyvyyttä etsimällä aktiivisesti mahdollisuuksia palvella työnäyn toteutumista median avulla. Sen mahdollistamiseksi työntekijät
osallistuvat somekoulutukseen.
Toteutuminen: Veritas Forum -tapahtumia tuli yhteensä 12.
MissionWeekit järjestimme Tampereella nimellä Hälläkö väliä ja Oulussa nimellä Äärellä18. Lähetimme tamperelaisia ja
oululaisia opiskelijoita tutustumaan toimintamuotoon IsoBritanniaan sekä kaksi työntekijää kansainväliseen FEUERkoulutukseen. Lanseeraus on edennyt jonkin verran työntekijöiden tasolla, mm. osallistumisen ja koulutuksen kautta.
Käsittelimme tavoittavan työn kehittämistä ja tehokasta integroitumista muuhun työhön laatiessamme toimintasuunnitelmaa 2019, niin, että asiaan erityisesti panostetaan 2019.
Myös MissionWeek-palautteen pohjalta asiaa on työstetty,
mutta siitä ei ole vielä koottu erillistä toimintaohjetta.
Medianäkyvyyttä kuten lehtiartikkeleita tapahtumista ja
tiedotusta somessa on ollut hyvin, vaikka somekoulutus peruuntuikin. Nuoret jakoivat työstä erityisesti Instagramissa.

Kaupunkityön tehostaminen
Tavoite: Tehostamme toimintaa suurissa
yliopistokaupungeissa: Kehittämisen pääpaino on
toimintavuotena Helsingissä, Turussa, Jyväskylässä
ja Vaasassa. Käynnistämme toiminnan Rovaniemellä. Kartoitamme toiminnan aloittamisen mahdollisuuksia uusissa opiskelijakaupungeissa.
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Toteutuminen: Jyväskylässä ja Turun suomenkielisissä työssä toiminta on vahvistunut määrällisesti ja laadullisesti, niin,
että uusia kävijöitä, aktiiveja ja vastuunkantajia on tullut lisää.
Helsingin suomenkielisen opiskelijatyön ja Vaasan työn kehittyminen alkoi syksyllä. Rovaniemen toiminta vakiintui viikoittaiseksi ja valmennussuhteita on syntynyt. Valmistelimme
työn uudelleen käynnistämistä Joensuussa.

Koulutuksen vahvistaminen
Tavoite: Vahvistamme työntekijöiden ja vastuunkantajien koulutusta: Otamme käyttöön ja
jalkautamme toimintaan opetussuunnitelman.
Suunnittelemme
vapaaehtoisvastuunkantajien
koulutuspolun. Otamme aktiiviseen käyttöön Opiskelijatyön
käsikirjan, webinaarit ja muut välineet. Käynnistämme Cross
Current -mentorointiohjelman valmistuville opiskelijoille.
Jatkamme työntekijöiden kannatusrengaskoulutusta. Toteutamme opintomatkan Euroopan maahan.

Äärellä18-missioviikolla Oulussa
yleisö sai osallistua ohjelmaan.

Toteutuminen: Opetussuunnitelma eteni kommentointivaiheeseen. Webinaareja oli keväällä lähes kuukausittain. Muut
välineet ovat edelleen kehitysvaiheessa. Noin kahdentoista
hengen mentorointiryhmä kokoontui IFESin asiantuntijan
Tim Vickersin johdolla.Tarkensimme ja tehostimme kannatusrengaskoulutusta perehdytyksen yhteydessä. Varainhankintakoulutusta oli elokuun työntekijäpäivillä.
Suomesta lähti 35 nuorta opintomatkalle Utrechtiin Hollantiin 2017-2018 vuodenvaihteessa. Lähetimme Tampereelta viisi opiskelijaa Birminghamiin ja Oulusta kaksi opiskelijaa
Manchesteriin MissionWeek-opintomatkoille.

Jäsenmäärän lisääminen
Tavoite: Kasvatamme alle 29-vuotiaiden jäsenmäärää 20 %:lla Kehitämme jäsenyyden sisältöä. Velvoitamme jäsenhankintaan. Järjestämme jäsenhankintakilpailun ja muuta motivointia:
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: Kasvua tuli 2 %, jolloin 31.12.2018 alle
29-vuotiaita jäseniä oli 932. Yhteensä alumnit mukaan lukien jäseniä oli 3 599.
Loimme uuteen jäsenhakemuskaavakkeeseen tsemppija tavisjäsenkategoriat, joiden toimivuutta on harkittava
jatkossa. Jäsenhankinnan velvoittavuus ei ollut kovin selkeää. Jäsenhankinta kuitenkin edistyi, järjestimme mm. kilpailun vapaaehtoisille ja työntekijöille, ja muutamat työntekijät selvästi aktivoituivat asiassa. Kasvua tuli Tampereella
132 %, Turun ruotsinkielisessä paikallisyhdistyksessä 30 %
ja Oulussa 9 %.
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suomenkielinen
OPISKELIJA- JA KOULULAISTYÖ
Kesäleiriohjelmaa nuorten leirillä leirija kurssikeskus Enä-Sepässä.

Yleiskuvaus

Tavoitteet

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

Yhteisöjen rakentaminen

T

Opiskelijatoimintamme toteutui pääsääntöisesti paikallisyhdistysten kautta. Paikallisyhdistykset laativat omaa työtään ohjaavat toimintasuunnitelmansa, joissa mahdollisuuksien mukaan huomioitiin OPKOn kärkihankkeet, viisivuotisstrategia
sekä valtakunnallisen toimintasuunnitelman linjaukset.
Suomenkielisessä opiskelijatyössä toimimme seuraavilla paikkakunnilla: pääkaupunkiseutu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu,
Pori, Rovaniemi, Tampere ja Turku. Vahvinta toiminta oli laadullisesti ja määrällisesti Oulussa ja Tampereella. Turussa, Jyväskylässä ja Helsingissä toiminta kasvoi. Pieksämäellä toiminta loppui kevätkauden aikana. Helsingissä, Pietarsaaressa, Turussa ja
Vaasassa järjestimme ruotsinkielistä toimintaa, josta kerrotaan
ruotsinkielisen työn osiossa. Säännöllistä englanninkielistä toimintaa järjestimme Helsingissä, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Lahdessa suomenkielisessä toiminnassa oli mukana turvapaikanhakijoita.
Verkostoiduimme paikallisseurakuntien, ystäväjärjestöjen ja OPKOn kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tukeaksemme toiminta-ajatukseemme sopivaa koululaisten ja opiskelijoiden
toimintaa. Ohjasimme 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 ja koululaisten kanssa. Koululaisten ja opiskelijoiden yhteisöt pyrkivät olemaan kutsuvia.
Käytännön toiminta:
Järjestimme viikoittaisia opiskelijailtoja kahdeksassa kaupungissa ja nuorteniltoja Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Järjestimme nuorille ja varhaisnuorille kuukausittain leiri- ja
pienryhmätoimintaa. Viikonlopputapaamisia ja leirejä oli koululaistyössä yhteensä 17. Pidimme yhteyttä toiminnassamme
mukana oleviin leirien ja muun toiminnan välillä mm. nettisivujen, sähköpostilistojen, sosiaalisen median, tiedotuskirjeiden
ja Arkki-lehden kautta.
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. Teimme tavoittavaa työtä yhdessä nuorten ja vastuunkantajien kanssa. Toimintamuodot ja -tavat nousivat yhteisöjen keskeltä.

Käytännön toiminta:
Järjestimme tavoittavia tapahtumia eri puolilla Suomea. Järjestimme Tampereella ja Oulussa MissionWeek-tapahtumat. 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 yhdeksässä kaupungissa. Tavoittavien kontaktien määrä kasvoi 36 % yli 13 500:een.

Hälläkö väliä -missioviikolla Tampereella kohdattiin opiskelijoita
yliopistokampuksella. Kuva: Juho Puhto

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-/videopuhelutapaamiset, mentorointitapaamiset) ja kävimme säännöllisesti läpi
uskoon, elämään ja vastuunkantamiseen liittyviä asioita henkilökohtaisesti ja pienryhmissä. Järjestimme paikallisia ja valtakunnallisia varustavia viikonloppuja, leirejä ja tapahtumia. Valmennussuhteiden määrä kasvoi vuoden aikana koululaistyössä
42 %.

Lasten viikonlopputapahtumasta OPKOn palvelukeskukselta Helsingistä.

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.

Oulun Äärellä18-missioviikon ohjausryhmä, etualalla opiskelijatyöntekijä
Tomi Koho.
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Viikonlopputapaamisia
ja leirejä oli koululaistyössä yhteensä 17.
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Lapset saivat osallistua näytelmän tekemiseen lasten- ja
nuorten leirillä leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä.
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svenska verksamheten
Tid för mingel på Disciplekonferensen i Helsingfors.

Allmän del

Utåtriktat arbete

inlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf
(FSSM), Studentmissionen, ordnar verksamhet på svenska, finska och engelska. FSSM är medlem i världens största studentförening, International Fellowship of Evangelical
Students (IFES), som har medlemsföreningar i över 150 länder.
Den långsiktiga visionen är att göra Kristus känd bland studerande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat följa
Honom. Temat för år 2018 var Be och arbeta.

I början av läsåret ordnade vi infotillfällen med låg tröskel, dit
vi bjöd in via infobord, annonser, affischer och infoblad, sociala
medier, samt via personliga kontakter. Vi deltog också i tillställningar för studentföreningar, som specialföreningsmässor och
gulnäbbsintagningar. Under läsåret arrangerade vi flera fester,
bl.a. vapp- och julfester. Under året bekantade vi oss med en ny
form av arbete kallat Mission Week, bl.a. genom att sända två
medarbetare till Feuer-konferensen i Spanien. I Åbo ordnades en
debatt i Veritas Forums regi.

F

Studentarbete
Lokalföreningar på svenska finns på fyra orter: Helsingfors
svenska Studentmission rf (HSSM), Jakobstads Studentmission rf (JSM), Vasa Studentmission rf (VSM), och Åbo svenska
Ev. Luth. Studentmission rf (ÅSSM). Den enskilda studerande
är medlem i sin lokalförening och därigenom i FSSM. Lokalföreningarna planerar och förverkligar verksamheten på lokalplanet. De fyra prioriterade områdena för studentarbetet är:

Gemenskap
Under det gångna året har vi fortsatt att bygga gemenskaper
i Åbo och Helsingfors, bl.a. genom att ordna temasamlingar
där 25–40 deltar varje gång. Under hösten har vi igen kommit
igång med verksamheten i Vasa och Jakobstad och små grupper samlas på båda orterna.
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Utbildning och lärjungaskap
Vi uppmuntrade och utbildade nästa generation av lärjungar
och ledare i det dagliga studentarbetet och i styrelserna på
lokalplanet. Vi deltog med ett team i Learning Community,
samt deltog som arrangörer i konferensen Disciple som ordnades i samarbete mellan OPKO/FSSM och Petrus församling.
Konferensen var trespråkig och samlade studerande från både
svenskt och finskt håll.

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.

SKOLUNGDOMSARBETE
Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per epost och deltog i Forum, konferensen för ungdomsarbetsledare i
Borgå stift.

RESURSER FÖR VERKSAMHETEN
Medlemmar och samarbete
I slutet av 2018 hade vi ca 260 medlemmar. Åbo Studentmission
blev störst i landet med ca 110 medlemmar, tack vare en medlemskampanj under året. Vasa Studentmission har fortfarande ca
90 medlemmar och Helsingfors 55. Svenska verksamheten har fler
studerandemedlemmarna än finska verksamheten, men bara ca 20
% av stödmedlemmarna.

Åbo Studentmissionen styrelse är ett glatt gäng. I mitten ordförande
Benjamin Häggblom.

Arbete bland stödmedlemmar
Vi höll kontakt med våra stödmedlemmar bl.a. genom att i samarbete med Pro Studentmissionen ordna en Gemenskapshelg i Österbotten på våren. Vi bjöd in till helgen via FSSMnytt, e-post och
per telefon. Vi deltog som arrangörer i Kyrkhelg Syd och Nord,
samt på Keswickdagarna i Helsingfors. Vi fick synlighet i Svenskfinland i och med att vår nya studentarbetare Karl Granberg blev intervjuad för Kyrkpressen, Österbottens Tidning, Vasabladet och Missionsstandaret.

Samarbete
Vi värnade om en fungerande relation mellan den finsk- och
svenskspråkiga verksamheten, bl.a. genom att delta i gemensamma medarbetarkonferenser. Vi strävade efter en god representation i förbundsstyrelsen, under året var fyra av fjorton medlemmar
svenskspråkiga. Vi samarbetade över språkgränsen, bl.a. genom
konferensen Disciple.

På Veritas Forum i Åbo diskuterade Mats Selander och Marcus Rosenlund om
Jesus och vetenskapen går ihop.

Mediearbete och information
Vi höll kontakt med studerande och vänner till Studentmissionen
via FSSMnytt, det månatliga nyhetsbrevet. FSSMnytt sänds per epost till lokalföreningarnas e-postlistor och stödkåren, samt till
församlingarna i Borgå stift, inomkyrkliga rörelser, medarbetarna
på finska sidan, förbundsstyrelsen och till kontaktpersoner i våra
nordiska systerorganisationer, sammanlagt över 1 000 mottagare.
Pappersversionen gick per post till ca 360 personer. Vi använder
webbsidor, Facebooksidor och -grupper samt Instagram för att informera om vår verksamhet.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus ledde den svenska verksamheten. En ledande arbetare för svenska verksamheten samt studentarbetare var anställda för att stöda lokalföreningarna. Anställningspro-

Sociala evenemang är viktiga i studentarbetet. Här på picknick med Helsingfors
Studentmission.
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centen på våren var 100 (60 % ledande, 20 % Helsingfors och 20 % Åbo),
och på hösten 140 (+20 % Vasa och 20 % Jakobstad). I den ledande tjänsten ingick 10 % information som finansieras med gemensamma medel
med finska verksamheten, 10 % arbete bland stödmedlemmar samt Veritas Forum arbetet i Svenskfinland på 10 %.

Ekonomi
Vi undervisade om givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt. Vi beviljades stiftskollekt från Borgå stift och ansökte om kollekter och bidrag
från församlingarna i Borgå stift. Vi fick lite mer kollektbidrag än vanligt
från församlingarna, bl.a. Vasa svenska församling och Närpes församling, samt separata bidrag för bl.a. arbetet i Jakobstad. Dessutom ansökte vi om understöd från undervisningsministeriet och olika stiftelser.
År 2017 minskade inkomsterna med nästan 10 000 € jämfört med året
innan, men år 2018 ökade de till samma nivå som tidigare, dvs. ca 47
000 e (exkl. bidrag från Veritas Forum Global). Satsningen på arbetsområden och kampanjer för dem gav resultat.
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Huvudtalaren på Disciple-konferensen, Ceasar Kalinowski,
undervisade om hur man kan berätta om Gud.
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yhteinen työ

Professori Olli Koistinen ja dosentti Aku Visala keskustelivat Turun yliopistossa keinoälystä dosentti
Hanne Appelqvistin moderoimana.

VERITAS FORUM FINLAND

V

eritas 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 ja niiden
suhteesta tieteeseen. Veritas Forum on kristillinen
toimija, ja mukana on aina myös kristillinen näkökulma aidosti yhtenä näkökulmana toisten joukossa. Tarkoituksena on luoda tilaa ja pysähtyä suurten kysymysten ääreen ilmapiirissä, joka kunnioittaa
akateemisuutta ja ihmisen kokonaisvaltaisuutta.
Yhteyden rakentaminen yliopistojen ainejärjestöihin, opetushenkilökuntaan ja viestintään oli aktiivista aidon dialogisuuden vahvistamiseksi. Rakensimme aktiivisesti yhteyksiä myös muun muassa kirkon
oppilaitostyöntekijöihin ja islamilaisiin yhteisöihin. Veritas Forumin esittely- ja kirjapöytä oli esillä
useissa tapahtumissa. Vahvistimme sisällöntuotan-
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toyhteistyötä Kansanlähetysopistossa järjestettävän Apologiaforumin kanssa.

Veritas Forum
Finlandin YouTubevideoita katsottiin
vuonna 2018 yhteensä
108 400 kertaa

Vuonna 2018 järjestimme 12 Veritas Forum -tapahtumaa. Niitä pidettiin
Vaasassa, Tampereella, Espoossa, Helsingissä, Turussa, Joensuussa, Oulussa ja Jyväskylässä (ks. viereisen sivun taulukko). Foorumit olivat laajasti esillä kristillisessä lehdistössä, radiossa
sekä maakuntalehdissä ja somessa. Veritas Forum
Finlandin YouTube-videoita katsottiin vuonna 2018
yhteensä 108 400 kertaa (vuoteen 2017 verrattuna
kasvua 650 %), 2,4 miljoonaa minuuttia (+688 %).
Viikoittaiset ekumeenisessa hengessä vietetyt rukoushetket kristillisen opiskelijatyön puolesta jatkuivat Helsingin yliopistossa. Jatkoimme työn kehittämistä moniammatillisen, ekumeenisen näkytiimin
kanssa kahdesti vuodessa.

Paikka

Aihe

Puhujat

Osallistujat

14.3.

Tampereen
teknillinen
yliopisto

Älyn tulevaisuus. Aivot,
keinoäly ja ihmiskäsitykset

Yliopistotutkija, dosentti Marja-Leena Linne, TTY uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala moderaattorina tekoälytutkija,
signaalinkäsittelyn apulaisprofessori Heikki Huttunen

45

15.3.

Oulun
yliopisto

Miksi ihminen on
arvokas?

Kehitysbiologian professori Seppo Vainio, kasvatustieteen
40
tohtori Mia Puolimatka, moderaattorina solubiologian professori Petri Lehenkari

20.3.

Turun
yliopisto

Keinoäly, tietoisuus ja
ihmiskäsitykset

Teoreettisen filosofian professori Olli Koistinen, uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala, moderaattori PhD, teoreettisen
filosofian dosentti, kollegiumtutkija Hanne Appelqvist.

11.4.

Helsingin
yliopisto

Keinoälyn eettiset haas- Käytännöllisen filosofian professori Antti Kauppinen,
teet
uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala, moderaattorina PhD,
teoreettisen filosofian dosentti, kollegiumtutkija Hanne Appelqvist

60

25.4,

Jyväskylä

Homo sapiens ‒ hyvä
vai paha laji?

Uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala, filosofian
professori Jari Kaukua.

60

27.9.

Helsingin
yliopisto

Kristinusko ja
ympäristökriisi

TT Panu Pihkala, filosofian dosentti Elisa Aaltola
moderaattorina folkloristiikan dosentti Kati Mikkola

60

9.10.

Aaltoyliopisto

Miksi jaksan elää

DI, tieteenhistorian tohtorikoulutettava Miikka Niiranen, FM
filosofian tohtorikoulutettava Ilmari Hirvonen moderaattorina
vararehtori, KTT Henrika Franck

30

25.10.

Tampereen
yliopisto

Ihminen ratkaisee

Professori Mari Walls, Tampereen piispa, TT Matti Repo, mod- 55
eraattorina yliopiston viestintäjohtaja Katja Kannonlahti

1.11.

Jyväskylän
yliopisto

Uskonnoton Suomi tulevaisuuden toivemaa?

Kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala, kirjailija-ohjaaja Juha 100
Hurme, moderaattorina etnologian ja antropologian professori Outi Fingerroos

6.11.

Turun
yliopisto

Miksi olemme täällä?

Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saa- 165
rikivi, kosmologian professori Kari Enqvist, moderaattorina
filosofian yliopisto-opettaja, VTT, FM Susanne Uusitalo

9.11.

Åbo
Akademi

Vetenskapen och
Jesus - går de ihop?

Mats Selander PhD, (philosopher of religion from Biola University, Credo Akademi), Marcus Rosenlund (science journalist, Yle)

55

21.11.

Itä-Suomen Usko ja tiede – kaksi
yliopisto,
kieltä, yksi todellisuus
Joensuu

Tähtitieteen emeritusprofessori Esko Valtaoja, piispa, dosentti
Jari Jolkkonen, moderaattorina käytännöllisen teologian professori Kati Tervo-Niemelä.

220

91
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Helsingin yliopistossa keinoälyn eettisistä haasteista keskustelivat filosofian professori Antti Kauppinen (kesk.) ja uskonnonfilosofian dosentti Aku Visala. Keskustelua moderoi teoreettisen filosofian dosentti Hanne Appelvist.

Veritas Forum -koordinaattori, väitöskirjatutkija Miikka Niiranen (kesk.) ja väitöskirjatutkija Ilmari Hirvonen keskustelivat Aalto-yliopistossa
henkikökohtaisella teemalla ”Miksi jaksan elää”. Keskustelua moderoi professori Henrika Franck. Kuva: Johannes Haataja
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Turun yliopistossa kosmologian professori Kari Enqvist ja suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen professori Janne Saarikivi keskustelivat
aiheesta ”Miksi olemme täällä?”. Moderaattorina filosofian yliopisto-opettaja Susanne Uusitalo. Kuva: Miikka Niiranen

Jokaista Veritas Forum -tapahtumaa mainostetaan sosiaalisen median lisäksi myös perinteisiä keinoja käyttämällä.
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OPKO järjesti vuonna 2018 kaksi julkista webinaaria, joista toisessa oli työntekijöiden lisäksi mukana OPKOn perustajajäsen Ritva Olkkola-Pääkkönen (oik.)

Pääsiäispysäkki-rukoustapahtumasta Enä-Sepästä. OPKOn ystävien rukouskoordinaattori Saara Kinnunen opetusvuorossa.
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MEDIATYÖ

J

atkoimme Radio Patmoksella DiscipleLife-ohjelman tekemistä. Kantavina teemoina oli Katekismus ja Kymmenen
käskyä. Jokaisessa ohjelmassa oli juontajan lisäksi opettaja,
ja lisäksi haastateltava, joka oli usein OPKOn toiminnassa mukana oleva nuori. Ohjelmaa tehtiin syyskaudella 15 kpl, ja niitä voi
kuunnella OPKOn YouTube-kanavalla.
Kotisivuille päivitettiin säännöllisesti uutisia ja Arkin opetus- ja
teemakirjoituksia. Niitä jaettiin myös OPKOn sosiaalisessa mediassa Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa.
OPKOn pääsivustolla vieraili 14 866 käyttäjää (laskua vuoteen
2017 -19 %) 25 036 istunnon verran (-14%) ja sivuja katsottiin

77 500 kertaa (-17 %). Kävijämäärään laskuun vaikuttaa mediatyöntekijöiden resurssien muualle suuntaaminen, ja sivujen materiaalin ajantasaisuus.
Suomenkielisen ja yhteisen työn Facebook-sivujen tykkääjiä oli
toimintakauden lopussa yhteensä 3 600 (+7 %), Instagramissa
tykkääjiä 178 (uusi tili), Twitterissä seuraajia 334 (+11 %) ja YouTube-kanavien videoita katsottiin 7 800 kertaa (+56 %), yhteensä 78 000 minuutin ajan (+70 %).
Lisäksi järjestimme kaksi kaikille avointa ja kaksi työntekijöiden
yhteistä webinaaria.

DiscipleLife-ohjelmia
voi kuunnella OPKOn
YouTube-kanavalta.

MUU YHTEINEN TYÖ KOTIMAASSA

J

ärjestimme työaloja ja työn ystäviä yhdistäviä tapahtumia tukiyhdistyksemme OPKOn ystävät ry:n
kanssa. Näitä oli mm. leirikeskuksessamme järjestetty Pääsiäispysäkki (48 osallistujaa). Päätapahtuma kesäleiri Rukoillen kohti tulevaisuutta kokosi 138 osallistujaa Kouvolaan heinäkuussa. Kutsuimme työmme ystäviä
Ora et labora -rukous- ja talkootapahtumiin keväällä ja
syksyllä. Olimme mukana järjestämässä Apologiaforumia Hausjärvellä huhtikuussa. Järjestimme toimintapaikkakunnillamme myös ystäväpyhiä.

Koululaistyöntekijä
Annastiina Toppari,
nuorten toiminnassa
mukana oleva Tarmo
Peltokoski ja pääsihteeri Jussi Miettinen
DiscipleLife-ohjelmaa
äänittämässä.
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INTERNATIONAL WORK

Saksalainen Samuel Groß matkusti lomallaan auttamaan Oulun Äärellä18-missioviikkoon valmistelussa.

International relations

A

s 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. 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. Two staff members participated FEUER University Mission training and one in High
School Ministry network that were arranged in Barcelona 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. We started preparations for sending students to the IFES
World Assembly 2019 in South Africa.

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
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 missionarie, pray and collect funds for them.
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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 in order 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 evankelis-luterilaisen 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. Englantilaisen sisarjärjestömme
apulaispääsihteeri Tim Rudge vieraili lokakuussa kouluttamassa
työntekijöitämme mm. nuorten tavoittamisesta ja johtajuudesta.
Viidesläiset järjestöjohtajat kokoontuivat säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin. Yhteistyöhön kuului yhteydenpidon lisäksi mm.
nuorteniltoja ja tapahtumia sekä julkaisuja. Toukokuussa olimme
mukana järjestämässä historiallista neljän järjestön yhteistä työntekijäpäivää Isosaareen. Vieraanamme oli IFESin entinen pääsihteeri Lindsay Brown.

resurssit
TIEDOTUS

T

oimintavuoden tiedotuksen pääasialliset viestintäkanavat olivat jäsen- ja tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn
tiedotuskirje FSSMnytt sekä internetsivustot opko.fi ja studentmissionen.fi. Käytimme tiedottamiseen myös sähköpostilistoja, rukous- ja lähettäjäkirjeitä, Facebookia, Twitteriä ja Instagramia. Työalat käyttivät tiedotuksessaan itse valitsemiansa
somekanavia.
OPKOn muita internetsivustoja olivat leiri- ja kurssikeskus EnäSepän kotisivut enaseppa.fi, restart-tapahtuma.fi, disciple.fi ja veritasforum.fi, jonka uudistus oli vuodenvaiheessa jo loppusuoralla. julkaisimme lisäksi Oulun missioviikolle aarella18.fi-sivuston.
Pidimme OPKOn esittelypistettä seuraavissa yleisötapahtumissa:
Perusta-lehden teologiset opintopäivät, Apologiaforum ja Maata
Näkyvissä -festarit. Lisäksi jaoimme oppilaitoksissa opiskelijatoiminnastamme kertovaa materiaalia.
Julkaisimme kahta eri lehteä: Arkkia ja Perustaa. Paikallisyhdistykset tiedottivat omasta toiminnastaan omien paikallislehtien
välityksellä.

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

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

2/2018

3/2018

USKO
ARJESSA 4

MISTÄ

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

JUMALAN
LÖYTÄÄ

LINDSAY MITEN MEILLÄ
BROWN RUKOILLAAN? 4
SUOMEEN 9

UUSI
DISCIPLE-KONFFASSA
LIITTOHALLITUS
TULTIIN ULOS
VALITTU 9 KUPLASTA 14
RUKOUSTAPAHTUMA

PÄÄSIÄISPYSÄKKI

10

1/2018

ELÄMÄN

OPKON YSTÄVÄT
PERUSTAA KUUSI
TUKIRAHASTON 15 RYTMIÄ 16

OSANA
DOSENTTI
KRISTITTYJEN
AKU VISALAN
EUROOPPALAISTA
KOKEMUS

KOSKA JUMALA LUO,

ONKO
MEKIN LUOMME 12
EKOKATASTROFI
KRISTINUSKON
VIKA? 16 OPKON KOLMAS

MISSIOVIIKKO
SAI KIITOSTA 10

VERITAS

FORUMIT

TEEMA: USKO ARJESSA

TEKOÄLYSTÄ JA
IHMISKÄSITYKSISTÄ 9

COFFE & CAKE

VERITAS-KOORDINAATTORIT
TAPASIVAT RANSKASSA 16

KESWICK OM VINNANDE

VARDAGSTRO

18

JAG HAR GRÅTIT
– VI VILL VÄXA! 22

ÄÄRELLÄ18MISSIOVIIKKO
OULUSSA 24

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

DANIEL
BABYLONIAN
HOVISSA 14

FORUMEISTA 14

STYRELSEN 18
GEMENSKAPSHELG
I LARSMO 5-6 MAJ 19

QUID EST
VERITAS? 4

PERHETTÄ 19
VERITAS

ENÄ-SEPÄSSÄ 24

HSSM

Porin ja Turun opkojen vastuunkantajia toimintaa esittelemässä Maata
Näkyvissä -festareilla.

4/2018

SYKSYN

VERITAS

FORUMIT
18
KYSELY
OPKON
TOIMINNASSA
MUKANA OLLEILLE 18
JEESUKSEN
SEURAAJANA
AVOIMESTI JA
KUNNIOITTAENRESTART
8
-FESTAREIDEN
JATKO EPÄVARMAA 14

TEEMA: KRISTITTYNÄ
OPISKELUMAAILMASSA

NINA ÅSTRÖM:
JÄLLEEN LAVALLA 4

VAD FINNS
STUDENTMISSIONEN
TILL FÖR? 18

– VAD ÄR DET? 23
EN PERSONLIG HÄLSNING
FRÅN NYA ORDFÖRANDE I ÅBO 17

TEEMA: RUKOUS

HOSNYTT
FRÅN ABO 23

TEEMA: LUOVUUS

OPKOn julkaisut
LEHTI

Painosmäärä

Ilmestymiskerrat/vuosi

Yhteistyötahot ja OPKOn vastuut

Arkki

4 700

4

OPKOn oma jäsen- ja tiedostuslehti

Perusta

1 100

6

Julkaisuyhteistyö SRO:n ja STI:n kanssa
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OPKOssa oli
31.12.2018
palkkatyösuhteessa
yhteensä 22 työntekijää,
joista osa-aikaisia
oli 12.
OPKOn työntekijäpäivillä leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

S

uomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO) on opiskelijayhdistystensä yhteistyön
ja tuen väline, jolla on myös omaa toimintaa kuten
koululaistyö. OPKOn ylimpänä päättävänä elimenä oli jäsenkokous, joka nimitti strategista johtamista varten liittohallituksen. Valmistelua ja toimeenpanoa varten liittohallitus nimitti johtotiimin ja ruotsinkielisen työn valiokunnan (Sarbus).
Niiden toimintaa täydentämään liittohallitus kutsui erilaisia
neuvoa-antavia ja keskustelevia toimikuntia ja työryhmiä,
joista aktiivisin oli Enä-Seppä-toimikunta.
OPKOn työntekijät Lilian Lindén, Tiina Oinonen ja entinen työntekijä
Auli Levonen viidesläisten järjestöjen yhteisellä työntekijäpäivillä.

IFES-liikkeen Euroopan apulaisjohtaja Tim Rudge koulutti
OPKOn Palvelukeskuksella kristittynä elämisestä arjen keskellä.
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OPKOssa oli 31.12.2018 palkkatyösuhteessa yhteensä 22
työntekijää (muutos verrattuna 31.12.2017 tilanteeseen +5
%), joista osa-aikaisia oli 12 (0 %) ja tuntitoimisia tarvittaessa
töihin tulevia 1 (0 %). Tämä vastasi noin 15 henkilötyövuotta
(+7 %). Tarjosimme nuorille harjoittelu-, työkokeilu- ja TETpaikkoja. Merkittävä osa työstä tapahtui lyhyt- ja pitkäkestoisten vapaaehtoistyön projektien ja toimenkuvien kautta.
Vapaaehtoistyötä tehtiin noin 9 000 tuntia noin 400 henkilön
toimesta. Palvelutehtävät toimivat myös kouluttavina. Kutsuimme olemaan aktiivinen vaaleissa ja järjestimme yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutusta.
Työntekijöiden
koulutuksen toteutimme pääsääntöisesti
työntekijäpäivillä ja webinaareissa. Viidesläisten järjestöjen
työntekijöitä kokoontui verkostoitumis- ja koulutuspäiville. Kolme työntekijää osallistui IFESin verkostojen koulutukseen ja IFESin erityisasiantuntijoita vieraili kouluttamassa.
Koulutusta järjestimme mm. itsensä johtamisesta, varainhankinnasta ja tavoittavasta työstä yliopistoilla. Toiminnan
kehittämistä, perehdyttämistä ja jakamista toteutimme säännöllisten ja tarvittaessa järjestettyjen Skype- ja Hangouts-kokousten kautta.

TALOUS

Tulot

T

ilikauden tulot olivat yhteensä 1 038 000 € (muutos vuodesta 2017 yhteensä -0 %). Taloutemme ja talouspäätöstemme ydin olivat yksityishenkilöiden suorat lahjoitukset, joita oli 49 % kaikista tuloista. Lahjoitustuotot vuonna
2018 olivat 512 000 euroa (-12 %, ilman Enä-Sepän lahjoituksia
-7 %). 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 83 000 € (+4 %).
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista ja kirkkohallitukselta saimme kolehteja ja avustuksia yhteensä 64 000 €
(+28 %). Osa seurakuntien tuesta tulee suoraan paikallisyhdistyksille, eikä näy Suomen OPKOn tilinpäätöksessä. Tapahtumien osallistumismaksuista saimme tuloja 38 000 € (-4 %).
Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän tulot olivat yhteensä 258
000 € (-9 %), josta myyntituotot oma käyttö mukaan lukien
olivat 241 000 € (-0 %) sekä lahjoitukset ja avustukset yhteensä 20 000 € (-55 %).

Kulut
Tilikauden kulut olivat yhteensä -970 000 € (-0 %). Kulueristä
suurin oli henkilöstökulut, -617 000 € (yhteensä +4 %: EnäSeppä -14 %, muut +8 %). Tapahtumien ja tilaisuuksien muut
kuin henkilöstökulut olivat -72 000 € (+16 %). Viestintä-, varainhankinta ja lehtikulut ilman henkilöstökuluja olivat -67 000

€ (-0 %). Toimitilat, työvälineet ja yleiset toimintamenot mukaan lukien matkakulut olivat yhteensä -81 000 € (-2 %). Merkittävä osa tapahtumakuluista on toimintamenoistaan vastaavien paikallisyhdistysten omissa tilinpäätöksissä.
Enä-Sepän kulut henkilöstökulut ja poistot mukaan lukien
olivat yhteensä -244 000 € (-17 %).

Tulos ja varallisuusasema
Tilikauden tulos oli 67 000 €. Tulosta paransi merkittävästi lahjoitetun asunnon myyntituotot 48 000 €. Enä-Sepän osuus tuloksesta oli yhteensä +14 000 €, kun sille kohdistetaan poistoja
-41 000 €, muita OPKOn henkilöstökuluja -14 000 €, lahjoituksia ja avustuksia 20 000 € sekä varainhankinta- ja rahoituskuluja -8 000 €. Yhteensä Enä-Sepän liiketoiminnan tulos ennen
Suomen OPKOn kuluja, lahjoituksia, rahoituskuluja ja poistoja
oli 43 000 € (+183 %)
Pankkilainaa on Enä-Sepän remonteista 191 000 euroa (-16 %).
Korottomia ja vakuudettomia ystävälainoja varsinaiseen toimintaan oli 99 000 euroa (ei muutosta). Yhteensä vieraan pääoman määrä laski 379 000 euroon (-14 %), kun omaa pääomaa
oli yhteensä 630 000 euroa (+17 %).
Yhteensä vieraan pääoman määrä 441 000 euroon (+41 %),
kun omaa pääomaa oli yhteensä 563 000 euroa (+17 %).
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IFES-liikkeen entinen pääsihteeri brittiläinen Lindsay Brown kouluttaa
OPKOn työntekijöitä ja vastuunkantajia Palvelukeskuksella. OPKO on
osa IFES-liikettä (International Fellowship of Evangelical Students).

PALVELUKESKUS

S

uomen 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 toimivammaksi niin, että ne voisivat
palvella monin tavoin lasten, nuorten ja opiskelijoiden elävänä
ja viihtyisänä ajanviettopaikkana.

ENÄ-SEPPÄ

O

PKOn leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä toimi edelleen
leiri- ja tapahtumatoiminnan parissa. Viihtyisä miljöö,
hyvä asiakaspalvelu ja maistuva ruoka olivat keskiössä
toimintaa kehitettäessä. Vuoden aikana saimme lisää vakioasiakkaita, joita olivat ennestään mm. seurakunnat, kuorot ja kehitysvammaisten palvelukodit.
Majoitusvuorokausia toteutui 3 979 (-8 %). Päiväkävijöitä oli
1 044 (+14 %). OPKOn oma käyttö toiminnasta oli 20 % (+25
%), ja muu kristillinen toiminta muodosti 49 % osuuden (-22
%). Muu yleishyödyllinen toiminta muodosti 29 % kokonaisuudesta, joten yleishyödyllisiä asiakkaista oli yli 99 %. Asiakkaista
66 % oli koululaisia ja opiskelijoita ja 34 % muita aikuisia.
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Enä-Sepän toiminta kävi siis hyvin yksiin OPKOn näyn kanssa, sillä suurin osa toiminnasta kohdistui kristilliseen nuorisotyöhön. Tätä yhteyttä tukee myös se ilmiö, että OPKOn omista
nuorista löytyi kiinnostusta palvella työskentelemällä Enä-Sepässä. Sitä kautta Enä-Sepässä muodostui hengellistä yhteisöllistä elämää osana OPKOa.
Enä-Sepän toimintaa toteutti joukko määräaikaisia työntekijöitä sekä johtaja, joka oli ainoa kokopäiväinen työntekijä. Toimintaedellytyksiä turvasi vapaaehtoinen tukijajoukko. Toimikunta koostui eri alojen asiantuntijoista, joille Enä-Sepän työn
jatkaminen ja kehittäminen on kutsumuksena.
Vuonna 2017 toteutettu Sepän talon remontti on mahdollistanut toimintavuoden aikana suuret asiakasryhmät ja kahden
ryhmän palvelemisen yhtäaikaisesti. Keväällä kahta asiakasryhmää palveltiin 6 viikonloppuna. Alkukesällä koko Enä-Sepän kapasiteetti oli käytössä juhannukseen saakka sekä puolet
heinäkuusta. Loppuvuonna koko kiinteistö on ollut käytössä 7
viikonloppuna.
Toimintavuoden aikana toteutettuja huoltoja olivat tiskikoneen vaihto suurtalouskeittiöön, Puustellin öljypolttimen hormin putkittaminen sekä keskuslämmitys- ja käyttövesijärjestelmän automatiikan uusiminen pannuhuoneessa. Kaikki huollot
toteutettiin käyttöikänsä lopussa olleisiin, hajonneisiin laitteisiin. Näiden lisäksi tehtiin muita välttämättömiä pienempiä remontteja.

Elävät kivet -leirillä kesäpäivänä leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepässä.

Enä-Sepässä järjestetyn lastenleirin osallistujat saivat kesäkuussa niskaansa voimakkaan
raekuuron. Kuvassa etualalla edellisvuotena remontoitu Sepän talo.
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OPKON TAPAHTUMAT VUONNA 2018
Viikkotoiminnan, paikallisten tapahtumien kuten Veritas Forumien lisäksi järjestimme seuraavat tapahtumat:

Päivämäärä

Tapahtuma

3.-5.1.

Osallistujia

Kaupunki

Kielet

Perusta-lehden teologiset opin- Opiskelijat ja aik.
topäivät - Uskonpuhdistus

148

Kauniainen

fi, en

27.-29.1.

Disciple18

18-29v

150

Helsinki

en, sv, fi

2.-4.3.

Lasten ja nuorten leiri
Raivatkaa Herralle tie

9-20v

70

Vihti

fi, en

9.-11.3.

Kyrkhelg Syd

alla

Helsinki

sv

15.–17.3.

Learning Community

15-20v.

5

Helsinki

en

16.-18.3.

Kevätleiri
Jaakobinpainia

18-29V

25

Kajaani

fi

29.3.-1.4.

Pääsiäispysäkki

kaikki

48

Enä-Seppä

fi

27.-29.4.

Alppiriparin alkujakso

14-20v

31

Hausjärvi

fi

6.-7.4.

Liittokokoustapahtuma

18-29v

11

Oulu

fi

17.-19.4.

Missioviikko Hälläkö väliä

18-29v

250

Tampere

fi, en

5.-6.5.

Gemenskapshelg

alla

Larsmo

sv

17.-21.6.

Lasten ja nuorten leiri Elävinä
kivinä

9-20v

80

Enä-Seppä

fi

6.7.-15.7.

Alppiripari

14-20v

31

Hausjärvi, Sveitsi

fi

19.-23.7.

OPKOn kesäleiri
Rukoillen kohti tulevaisuutta

kaikki

138

Kouvola

fi

8.-9.9.

Yhden yön leiri

18-29v

20

Oulu

fi

14.-16.9.

Kyrkhelg Nord

alla

Karleby

sv

6.10.

ReStart-festari

13-20v

350

Kuopio

fi

9.-11.10.

Missioviikko
Äärellä18

18-29v

400

Oulu

fi, en

11.-13.10.

Keskwick-möte
Vinnande vardagstro

alla

Helsingfors

sv
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Kohderyhmä

ReStart-festarien väliajalla oli mahdollisuus
kokeilla sumopainia. Kuva: Ari Viikilä

Leiriseikkailun alkaessa lasten- ja
nuorten leirillä Enä-Sepässä.

30.11.-2.12.

Lasten ja nuorten leiri
Kuninkaan paluu

9-20v

70

Enä-Seppä

fi

30.11-2.12.

Syysleiri
Milloin elämä alkaa?

18-29v

35

Oulu

fi

15.12.

Suomen OPKOn joulujuhla

kaikki

50

Helsinki

fi

koko vuosi

12 lasten ja nuorten varustavaa 7-20 v
viikonloppua

504 osallistumista

Helsinki

fi, en
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tase
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry

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
Ennakkomaksut
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Siirtosaamiset
Rahat ja pankkisaamiset
Rahat
Pankkisaamiset
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Yhdistyspääoma
Tilikauden ali-/ylijäämä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Saadut ennakot
Ostovelat
Ystävälainat
Lomapalkkavaraus
Muut siirtovelat
Muut velat
Vapaat rahastot
Vieras pääoma yhteensä
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TASE
31.12.2018

31.12.2017

0,00

0,00

182 000,00
470 832,75
5 913,95
19 476,46

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

272 859,25
951 082,41

244 439,25
962 726,53

2 010,88
0,00

2 327,82
0,00

15 611,21
0,42
5 607,69

27 179,56
390,20
7 345,29

445,83
34 139,50
57 815,53

644,32
3 523,85
41 411,04

1 008 897,94

1 004 137,57

562 778,90
67 448,10
630 227,00

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

154 821,24

191 249,88

36 428,64
750,00
5 039,70
98 889,50
70 220,98
249,80
8 159,37
4 111,71
378 670,94

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

1 008 897,94

1 004 137,57

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

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

38 427,79

38 356,40

-240 276,59
-70 106,27
-271 955,07

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

0,00

1 840,00

-14 905,48
-2 324,50
-17 229,98

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

201 559,10
38 171,49
9 431,28
249 161,87

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

-103 389,70
-36 914,73
-41 399,26
-47 895,15
-7 190,65
-236 789,49
12 372,38

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

2 249,00
430,20
0,00
2 679,20

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

-16 209,27
-21 366,78
-520,00
-316,94
-38 412,99
-35 733,79

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

0,00
3 533,21
3 533,21

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

JATKUU

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat
ja tilaisuudet
Kulut
Tuotot
Palkat ja sivukulut
Kulut
Toimistokulut
Henkilöstökulut
Huoneistokulut
Tapahtumien kulut
Jäsenmaksut
Tapahtumat
ja tilaisuudet yhteensä
Tiedotuskulut
Muut yleiskulut
Kansainvälinen
Poistot toiminta
Tuotot
Kulut yhteensä
Muu Kulut
varsinainen toiminta yhteensä
Henkilöstökulut
Muut TOIMINTA
kulut
VARSINAINEN
YHTEENSÄ
Kansainvälinen toiminta yhteensä
VARAINHANKINTA
Leirikeskustoiminta
Tuotot
Tuotot
Lahjoitukset
Myyntituotot
Lahjoitukset
Enä-Sepälle
Oma koulutustoiminta
Taloustempaukset
Muut tuotot
Tukijäsenmaksut
Tuotot yhteensä
Testamentit
Kulut
Kolehdit
Henkilöstökulut
Arvopapereiden
tuotot
MuutMyyntitoiminnan
varainhankinnankulut
tuotot
Poistot
Tuotot
yhteensä
Kiinteistökulut
Kulut
Muut kulut
Henkilöstökulut
Kulut yhteensä
Arvopapereiden
kulut
Leirikeskustoiminta
yhteensä
Muut kulut
Kulut yhteensä
Lehdet ja myyntitoiminta
Tuotot
VARAINHANKINTA
YHTEENSÄ
Lehtien tuotot
Kirjamyynti
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
Muu myynti
Tuotot yhteensä
SIJOITUSJA RAHOITUSTOIMINTA
Kulut
Tuotot
Henkilöstökulut
Kulut
Lehtien kulut
Ostot ja vast. myyntitoiminnan kulut
Varaston muutos
OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ
Kulut yhteensä
Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä
YLEISAVUSTUKSET
Valtion avustus
Muu varsinainen toiminta
Kirkkohallituksen kolehti
Tuotot
Seurakuntien avustukset
Saadut kohdennetut avustukset
MuutMuut
avustukset
varsinaisen toiminnan tuotot
Tuotot yhteensä
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ

TILIKAUDEN TULOS
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TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2018

1.1.-31.12.2017

38 888,77
427,79
-191
-23 804,01
-240
276,59
-13 052,51
-70
106,27
-2 880,00
-271
955,07
-1 372,08
-52 004,25
-5 386,86
0,00
-290 388,48
-286 855,27
-14 905,48
-2 401,73
324,50
-599
-17 229,98

38 356,40
-166
466,52
-24 355,96
-203
-15 795,96
685,24
-59
-2 899,51
830,00
-225
-1 339,07
079,68
-50 470,94
-5 386,85
1 840,00
-266
275,19
-240 328,50
-28 672,82
-2 809,79
-582
166,37
-29 642,61

413 565,67
201
559,10
10 706,00
38 915,52
171,49
58
431,28
129 830,65
249
161,87
15 836,43
35 949,53
-103
389,70
2 935,50
-36
914,73
48 000,00
-41 739,30
399,26
598
-47 895,15
-7 418,64
190,65
-50
-236 789,49
12 764,66
372,38
-19

407 460,21
215
41 294,77
815,96
22
63 778,24
491,25
3 063,84
15
655,00
241
51 136,85
495,30
24 045,00
-116
8 352,29
499,00
-64 752,40
0,00
-49 495,41
612
461,72
-45 995,66
-8 209,21
-45
448,82
-284 804,97
-43
-18 668,12
954,14

528 556,00
2 249,00
430,20
-70 845,73
0,00
2 679,20

548 058,76
9 167,87
232,41
-341 107,61
14,35
10 414,63

83 000,00
28 000,00
1 294,05
0,00
333 071,78
533,21

80 000,00
26 000,00
880,00
21 434,62
2
500,00
4 512,07

-70 183,30

0,00
-16 209,27
-7 072,00
-21 366,78
-7 072,00
-520,00
-316,94
-77 917,73
-38 412,99
-35 733,79

-64 402,96

60,25
-30 807,99
-8 171,30
-22 276,72
-8 111,05
-586,57
68,58
-42 218,66
-53 602,70
-43 188,07

3 533,21
145 365,83

25 946,69
109 380,00

67 448,10

67 161,34

3/7

liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2018
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
koneet ja kalusto 4 v. / 25,0 %:n tai 7v / 14,3 % menojäännöspoisto
rakennusten pintatyöt ja kunnostukset 7 v. / 14,3 % tasapoisto/menojäännöspoisto
piha-alueiden sähkötyöt ja maansiirtourakat 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto/menoj.poisto
rakennusten peruskorjaukset ja sähkötyöt 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto/menoj.poisto
viemäri- ja putkityöt kiinteästi asennettuine laitteineen 15 v. / 6,7 % menoj.poisto
muut aineelliset hyödykkeet 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto/menojäännöspoisto
osakehuoneiston saneeraus 20 v. / 5,0 %:n tasapoisto
rakennukset 25 v. / 4,0 %:n tasapoisto / menojäännöspoisto (uudet hankkeet)
Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat (PMA 3.3)
Tiedossa ei ole tilikaudelta seuraavia olennaisia tulevia tapahtumia.
Pitkäaikaiset lainat (PMA 3.6)
Yli viiden vuoden päästä erääntyvät lainat

9 106,68

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
700 000,00
Henkilöstö (PMA 3.11)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 22 henkilöä, 15 henkilötyövuotta.
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Oulussa järjestetyn Äärellä18-missioviikon pääpuhuja
Michael Ots (UK) ja tapahtuman juontajat.
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