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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.

• 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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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
OIKEIDEN ASIOIDEN TEKEMISEN VUOSI

“N

uoret ovat tämän päivän päättäjiä, ei vasta tulevaisuuden”, lausui YK:n nuorisodelegaatti Sonja Huttunen loppuvuodesta 2019. Samalla hän rohkaisi
nuoria aktiiviseen vaikuttamiseen yhteiskunnassa esimerkiksi
äänestämällä ja toimimalla somessa. Tähän näkemykseen on
helppo yhtyä. OPKOn eli Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen intohimo on nuorten tavoittaminen kristillisen
sanoman äärelle, heidän kohtaamisensa ja voimaannuttamisensa toimimaan positiivisina muutosagentteina kouluissa,
yliopistoissa, seurakunnissa sekä kaveri- ja harrastepiireissään. Tätä halusimme tehdä myös vuonna 2019. Kovaa vauhtia sekularisoituvassa Suomessa, jossa nuorten aika on opiskelu- ja harrastuspaineista johtuen kortilla, ei ole itsestään
selvää, että kristilliseen nuorisotoimintaan riittää osallistujia.
Siksi on tärkeätä tehdä, ei vain asioita oikein, vaan oikeita
asioita, koska nuoret äänestävät jaloillaan. Tämän haasteen
otimme vakavasti kuluneena vuotena.

Oikeiden asioiden tekeminen tarkoitti OPKOn toiminnassa
2019 sitä, että halusimme edelleen pitää kristillistä Raamatun
sanasta nousevaa arvopohjaamme ja omaleimaista toimintaamme raikkaasti esillä. Julkaisimme vuositeemamme “Tunne Jumala, itsesi ja kutsusi” mukaisen 3T-materiaalin etenkin nuorten ja vapaaehtoisvastuunkantajien kristillisen uskon
vahvistamiseksi. Samalla panostimme työntekijöiden työotteen kehittämiseen, jotta emme toimisi nuorten yläpuolelta, vaan rinnalla. Tätä varten koulutimme työntekijöitämme
muun muassa opettamaan Raamattua osallistavalla tavalla ja
omaksumaan koutsaavan työotteen.
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OPKOn opiskelijatyön vuoden
päätapahtuma Disciple-konferenssi
kokosi Helsinkiin 190 osallistujaa.

OPKOn viikkotoiminnassa kohtasimme opiskelijoita, koululaisia ja lapsia 12 paikkakunnalla järjestettävissä opiskelija- ja
nuortenilloissa, pienryhmissä, leireillä ja tapahtumissa. Niissä
nuoret kantoivat vastuuta rekisteröityjen paikallisyhdistysten hallinnosta, nuorteniltojen ja -leirien suunnittelusta aina
hartauksiin sekä erilaisiin aktiviteetteihin asti. Myös akatee-

OPKO julkaisi
koeversion
3T-materiaalista,
joka linjaa järjestömme opetusta
tulevaisuuteen.

Toista kertaa Enä-Sepässä järjestetty Pääsiäispysäkki-tapahtuma
yhdisti nuoria ja opiskelijoita.

Helsingin yliopiston dogmatiikan emeritusprofessori Miikka Ruokanen
keskusteli Veritas Forumissa islamin ja kristinuskon välisistä pelastuskäsityksistä. Tilaisuutta moderoi Elina Helqvist Kirkkohallituksesta.

miset Veritas Forumit jatkoivat suosiotaan. Järjestimme marraskuussa 2019 ensimmäistä kertaa Veritas-tutkijaretriitin leiri- ja kurssikeskuksessamme Enä-Sepässä. Suurina kiitoksen
aiheina pidämme sekä järjestömme jäsenmäärän että vapaaehtoiskannatuksen myönteistä kehitystä vuonna 2019.
Paikallisyhdistysten toiminnassa koettiin merkittäviä muutoksia vuonna 2019. Käynnistimme toiminnan uudelleen Joensuussa. Lisäksi Jyväskylään, Poriin ja Tampereelle valitsimme uudet opiskelijatyöntekijät. Kansainvälisesti vuosi 2019
oli myös aktiivinen. Ulkomaiset yhteydet etenkin OPKOn
kansainväliseen verkostoon IFESiin (International Fellowship
of Evangelical Students) vahvistuivat. Opiskelijoita ja työntekijöitä osallistui järjestön tapahtumiin, verkostoihin ja muihin
kokoontumisiin eri puolilla maailmaa, Etelä-Afrikasta Saksaan. Saimme myös kansainvälisiä vieraita Burkina Fasosta,
Sveitsistä, Sri Lankasta, Iso-Britanniasta ja Romaniasta. Koimme kansainvälisyyden voimaannuttavana ja silmiä avaavana. Esimerkiksi Burkina Fason opiskelijaliikkeen pääsihteerin
Dieudonné Tindanon vieraillessa Suomessa saimme kuulla
tuoreet terveiset vainojen keskellä elävältä kristilliseltä opiskelijaliikkeeltä. Hän oli elävä muistutus siitä, että kristityt olivat kaikkein vainotuin ihmisryhmä maailmassa vuonna 2019.

OPKOn ja Kylväjän yhteisen joulujuhlan vieraaksi saapui ystäväjärjestömme
UGBB:n pääsihteeri Dieudonné Tindano Burkina Fasosta.

Tuskin on liioiteltua sanoa, että OPKOn työntekijöitä, vapaaehtoisvastuunkantajia ja varsinaisia jäseniä yhdisti vuonna 2019 sama näky, hyvä tekemisen meininki ja yhteishenki. “Kaikesta näkee, että viihdytte yhdessä”, kuvaili eräs nuori
seuratessaan työntekijöitämme järjestämässämme nuorisotapahtumassa. Tie tähän on ollut pitkä. Kun on yksi sydän, voi
mahdottomasta tulla totta! Tämä toimintakertomus kuvaa
hyvin sitä suuntaa, jonka järjestönä olemme valinneet uskon
puolesta ja suomalaisten nuorten parhaaksi.
Lämmin kädenpuristus kaikille toimintamme tukijoille,
kumppaneille ja ruohonjuuritason toimijoille. Koululaiset ja
opiskelijat kiittävät!
Jussi Miettinen, pääsihteeri

Noin 30 opkolaista matkusti uutenavuotena IFES-liikkeen järjestämään
Revive-tapahtumaan Saksaan.
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Vuoden
2019
KÄRK IHANK KEET JA
EN
N II D E N T O T E U T U M IN
Tavoitamme uusia
ihmisiä työmme piiriin
Tavoite: Tuemme työmuotoja, joissa tavoitetaan
niitä, jotka eivät tunne Jeesusta. Kiinnitämme erityishuomiota myös kansainvälisten opiskelijoiden
tavoittamiseen paikallistyön yhteydessä.
Jatkamme Veritas Forum- ja MissionWeek-tapahtumien
kehittämistä ja hyödyntämistä paikallistyön vahvistamiseksi sekä lisäämme opiskelijoiden omistajuutta niissä. Vuonna
2019 järjestämme MissionWeek-tapahtuman ja seitsemällä
paikkakunnalla Veritas Forum -tapahtumat.
Valmistelemme rippikoulutyön jatkon vuodesta 2020
eteenpäin sisältäen mahdollisuuksina omat rippikoululeirit
ja rippikouluvierailut uusien nuorten tavoittamiseksi.
Toteutuminen: Vuonna 2019 suomenkielisessä opiskelijatyössä lisääntyi innostus spontaanisti tapahtuviin tavoittaviin
tempauksiin. Koululaistyön tapahtumiin tuli uusia kävijöitä
sen kautta, että aktiivinuoret kutsuivat ystäviänsä mukaan.
Varsinkin ruotsinkielisessä työssä erilaiset urheiluvuorot olivat suosittuja. Ruotsinkielisessä työssä tavoitettavan työn
kontaktien määrä myös lisääntyi. Tavoitettujen valtakunnallinen kokonaismäärä kuitenkin väheni edellisvuodesta. Tähän
on voinut vaikuttaa muutaman tavoittamiseen keskittyneen
toimintamuodon, kuten Kuopion ReStart-festarin, pois jääminen. Kehitimme tavoittavuutta missionaalisen yhteisöllisyyden ja elämäntavan kehittämisen kautta. Missionaalisuuden ja tavoittamisen mittaamisessa ja tilastoinnissa on omat
haasteensa, eivätkä kaikki kontaktit tule aina tilastoihin.
MissionWeekejä järjestimme kaksi, Oulussa ja Turussa.
Erityisesti Oulun MissionWeekistä paikallisilla opiskelijoilla
oli vahva ote. Veritas Forum -tapahtumia oli kevätkaudella
seitsemällä paikkakunnalla. Opiskelijoiden omistajuus Veritas Forumiin oli kehitysvaiheessa. Järjestimme Veritas Forum
-tutkijaretriitin marraskuussa Enä-Sepässä.
Rippikoulutyön jatkon valmisteleminen on kesken. Rippikouluvierailuita järjestimme kaksi.
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Opetamme Raamattua ja
valmennamme nuoria laadukkaasti
Tavoite: Otamme käyttöön opetussuunnitelman,
joka on tehty varustamaan ja palvelemaan opiskelijoiden ja koululaisten raamatuntuntemusta ja
kasvua Jeesuksen opetuslapsena.
Koulutamme Raamatun opettamisesta työntekijäpäivillä ja
webinaareissa sekä valmennamme nuoria kehittymään puhujina.
Tuemme opiskelijoiden ja koululaisten varustamista ja valmentamista erilaisten toimintamuotojen kuten Disciple-konferenssiin osallistumisen ja leirien kautta.
Toteutuminen: Opetussuunnitelma valmistui koeversioksi
nimellä 3T: Tunne Jumala, tunne itsesi, tunne kutsusi. Materiaalia olemme käyneet läpi työntekijäpäivillä, johtotiimissä,
webinaareissa ja vastuunkantajakoulutuksissa.
Osallistavaa opettamisen mallia treenasimme käytännössä
mm. työntekijäpäivillä. Opiskelijoita valmensimme paikallisyhteisöissään mm. Kuopiossa, Lahdessa ja Oulussa. 3T-opetussuunnitelmassa on osioita pedagogiikasta.
Disciple-konferenssin osallistujia oli 190. Erityisesti leireistä varustavia ja valmentavia olivat koululais- ja nuorisotyön
viikonloput sekä kevät-, kesä- ja syysleirit Enä-Sepässä. Koululaistyön tapahtumissa palvelevia vastuunkantajia varustimme tapahtumien valmistelu- ja toteuttamisprosessiin osallistumisen kautta. Leirejä järjestivät myös Oulun opiskelijoiden
ja nuorten yhteisöt sekä Helsingin ruotsinkieliset opiskelijat.
CrossCurrent-mentorointiverkosto kokoontui keväällä ja syksyllä.

OPKOn ja Petrus Församlingin Disciplekonferenssin vieraat saapuivat Norjasta.
Oikealla pääpuhuja Martin Cave.

Johdamme ilolla
– kehitämme johtajuutta ja
mallinnamme sitä positiivisesti
Tavoite: Lisäämme ja tuemme työntekijöiden
mentorointia ja keskinäistä jakamista. Pidämme
säännöllisesti webinaareja työn keskeisistä johtajuuden alueista.
Kehitämme lähijohtajuutta mm. uudistamalla kehityskeskustelukäytännöt ja työhön perehdyttämisen.
Voimaannutamme tulevia johtajia mm. lähettämällä heitä
IFESin koulutuksiin ja maailmankonferenssiin.
Toteutuminen: Järjestimme webinaareja 12 kappaletta, joissa kaikissa käsiteltiin toimenkuvan ja työn kannalta keskeisiä
teemoja. Lisäksi suomenkieliset opiskelijatyöntekijät kokoontuivat Gsuiten Meet-tapaamisiin ja ruotsinkieliset Skype-kokouksiin. Lisäksi johtamistaitojen kehittämiseksi työntekijöitä
osallistui NewWine-johtajaretriittiin, GLS (Global Leadership
Summit) -koulutukseen, pastoraaliopintoihin ja yksi työntekijöistä suoritti johtamisen erityistutkinnon (JET).
Työntekijöiden tukemisessa kiinnitimme erityisesti huomiota uusien työntekijöiden perehdytykseen ja koulutukseen.
Kehityskeskusteluja pidimme säännöllisesti. Johtajuuskoulutuksen luomisprosessi käynnistyi.
World Assemblyyn lähetimme kaksi opiskelijaa (Helsingistä
ja Oulusta). Lähetimme 30 koululaista, opiskelijaa ja työntekijää Saksassa pidettyyn Revive-konferenssiin.

Annamme hyvän näkyä
– lisäämme näkyvyyttämme
Tavoite: Rohkaisemme nuoria ja työntekijöitä tekemään jokaisesta keskeisestä tilaisuudesta postauksen sosiaaliseen mediaan.
Syvennämme kumppanuutta työmme tukijoihin
jatkamalla kannatusrenkaiden kehittämistä parhaiden käytäntöjen löytämiseksi ja talouden vahvistamiseksi. Toimenpiteet budjetin saavuttamiseksi sovitaan lähijohtajan kanssa.
Työntekijämme lisäävät yhteyttä paikallisseurakuntiin
ja mahdollisuuksien mukaan vierailevat erityisesti nuorille
suunnatuissa tapahtumissa.
Toteutuminen: Erityisesti nuoret päivittivät toiminnasta
postauksia Instagramiiin. Somekanavia käytetään erittäin
aktiivisesti toiminnassa mukana olevien keskinäiseen viestintään, tapahtumien mainontaan, työntekijöiden rekrytointiin ja yhteyden rakentamiseen. Kevätkaudella julkaisimme DiscipleLife-radio-ohjelmia joka toinen viikko.
Perehdytimme uusia työntekijöitä systemaattisesti kannatusrenkaiden kehittämiseen. Kävimme aihetta läpi kehityskeskusteluissa, webinaareissa, työntekijäpäivillä ja yhteisessä varainhankintapäivässä. Kaikki työntekijät lukivat
aihetta käsittelevää kirjallisuutta. Työntekijät saivat kuukausittain talousraportin oman kannatusrenkaansa tilanteesta.
Vierailimme seurakunnissa ja tapahtumissa yhtä aktiivisesti kuin aiemminkin, esimerkiksi koululaistyön nuorten
tiimi teki kahdeksan vierailua ja pääsihteeri saarnasi neljässä paikallisseurakuntien jumalanpalveluksessa.
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suomenkielinen

Oulun OPKOn Äärellä-missioviikkoa
mainostettiin yliopistolla kettukarkkien
ja tanssivan norsun voimin.

OPISKELIJA- JA KOULULAISTYÖ

Yleiskuvaus

Tavoitteet

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

Yhteisöjen rakentaminen

T

Opiskelijatoimintamme toteutui pääsääntöisesti paikallisyhdistysten kautta. Ne laativat omaa työtään ohjaavat toimintasuunnitelmansa OPKOn strategian ja muiden valtakunnallisten
linjauksien mukaan.
Suomenkielisessä opiskelijatyössä toimimme 10 paikkakunnalla: pääkaupunkiseutu, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu,
Pori, Rovaniemi, Tampere ja Turku. Laadullisesti ja määrällisesti
vahvinta toiminta oli Oulussa. Helsingissä, Pietarsaaressa, Turussa ja Vaasassa järjestimme ruotsinkielistä toimintaa, josta
kerrotaan ruotsinkielisen työn osiossa. Säännöllistä englanninkielistä toimintaa järjestimme Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Turvapaikanhakijoita oli mukana Lahden suomenkielisessä toiminnassa.
Verkostoiduimme paikallisseurakuntien, ystäväjärjestöjen ja
OPKOn kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tukeaksemme toiminta-ajatukseemme sopivaa koululaisten ja
opiskelijoiden toimintaa. Rohkaisimme nuoria säännölliseen ja
omakohtaiseen Raamatun tutkimiseen. Rukous eri muodoissaan oli myös keskeinen osa työtämme. 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, keskinäistä yhteyttä ja tervettä itsetuntemusta. Rakensimme toimintaa nuorisolähtöisesti yhdessä
opiskelijoiden ja koululaisten kanssa. Koululaisten ja opiskelijoiden yhteisöt pyrkivät olemaan kutsuvia.
Käytännön toiminta:
Järjestimme viikoittaisia opiskelijailtoja kymmenessä kaupungissa ja nuorteniltoja Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Nuoret
ja varhaisnuoret kokoontuivat kuukausittain leireille ja pienryhmiin. Opiskelijatyössä Joensuussa, Jyväskylässä, Helsingissä, Kuopiossa ja Lahdessa toiminta kasvoi ja kehittyi laadullisesti.
Viikonlopputapaamisia ja leirejä oli koululaistyössä yhteensä
16, joihin osallistumiskertoja kertyi yhteensä 1 300. Pidimme
yhteyttä toiminnassamme mukana oleviin leirien ja muun toiminnan välillä mm. nettisivujen, sähköpostilistojen, sosiaalisen
median, ystäväkirjeiden sekä Arkki-lehden kautta.

Tavoittaminen
Periaatteet:
Yhä useampi koululaisten ja opiskelijoiden yhteisö eli ympärillään olevia ihmisiä tavoittaen. Toimintaan tuli mukaan myös eikristillisistä 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. Oulussa organisoimme MissionWeek-tapahtuman. 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 yhteensä 12 Veritas Forum -tilaisuutta. Teimme koululaistyöstä nuorten tiimeillä kahdeksan seurakunta- ja järjestövierailua, joiden kautta tavoitettujen kontaktien määrä oli 1 084
henkilöä.

Disciple-konferenssissa tarjoiltiin niin hengellistä kuin fyysistäkin ravintoa.

Varustaminen
Periaatteet:
Kutsuimme nuoria sitoutumaan kristilliseen uskoon ja sen ihmiskäsitykseen niin, että uskosta voi tulla heidän elämäänsä
kantava voimavara. Varustaminen tapahtui ennen kaikkea kokonaisvaltaisen opetuslapseusprosessin kautta. Prosessissa
korostuivat jaettu elämä ja yksilöllinen ohjaus. Rohkaisimme
nuoria löytämään omaa persoonallisuuttaan ja lahjojaan sekä
toteuttamaan itseään.
Käytännön toiminta:
Vietimme nuorten ja opiskelijoiden kanssa aikaa mm. matkoilla,
viikonlopputapahtumissa sekä puhelin-, video- ja mentorointitapaamisissa. Keskustelimme säännöllisesti uskoon, elämään ja
vastuunkantamiseen liittyvistä kysymyksistä sekä henkilökohtaisesti että pienryhmissä. Järjestimme paikallisia sekä valtakunnallisia varustavia viikonloppuja, leirejä ja tapahtumia. Koululaistyössä järjestimme lähes viikoittaista valmentavaa nuorten
toimintaa keskeisten vastuunkantajien kanssa. Vapaaehtoisvastuunkantajia oli valtakunnallisessa koululaistyössä noin 25 henkilöä. Suomenkielisissä opiskelijayhteisöissä vapaaehtoisia oli
noin 110.

OPKOn vieraaksi saapunut srilankalainen Jonathan Wijesinghe ja Helsingin
OPKOn nuoria.

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 myös lähetystyön moninaisiin tehtäviin.
Käytännön toiminta:
Siunasimme nuoria heidän lähtiessään uusiin elämänvaiheisiin,
aktioihin sekä muihin maailmanlaajan Kristuksen seurakunnan
tehtäviin ja tapahtumiin. Opiskelija- ja nuorteniltojen yhteydessä huomioimme valmistuvia opiskelijoita.

Äärellä-tapahtuman jokainen ilta päättyi Oulun OPKO opiskelijapastori Tomi
Kohon puheeseen.
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Osallistumiskertoja
koululaistyön viikonlopputapaamisissa ja
leireillä oli yhteensä
1 300.
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Lasten ja nuorten kesäleirin päätösjumalanpalvelusta
vietettiin Enä-Sepän päärakennuksen edessä.
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Svenska verksamheten

Allmän del

F

inlands Evangelisk-lutherska Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) är medlem i världens största
studentförening, International Fellowship of Evangelical
Students (IFES), som har verksamhet i över 160 länder. FSSM
har sedan grundandet 1964 verkat på två språk, svenska och
finska, och på senare tid också på engelska.
Den långsiktiga missionen är att göra Kristus känd bland studerande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat följa Honom ut i hela världen. Temat för år 2019 var ”Känn Gud,
dig själv och din kallelse”.

Studentarbete

Det glada gänget från HSSM har bjudit
studerande på kaffe en gång i månaden,
turvis på Arcada och turvis utanför
socokom i centrum av Helsingfors.

Utåtriktat arbete: fester och öppna
föreläsningar
I början av läsåret deltog vi med infobord på föreningsmässor.
Vi ordnade också startfester dit vi bjöd in via sociala medier och
personliga kontakter. I Helsingfors ordnades kaffeutdelningar en
gång i månaden på olika campus. Under läsåret arrangerades
fester som gospelsitzer, vapp- och julfester. Vi ordnade en Veritas Forum debatturné med Peter Payne på alla studieorter på
våren. I Åbo ordnades Mission Week i november 2019 med Stefan Gustavsson som huvudtalare. Han deltog också i ett Veritas
Forum med Matti Myllykoski.

Utbildning och lärjungaskap

Verksamhet på svenska finns på fyra orter: i Helsingfors sedan
1965 (reg. 1971), i Åbo sedan 1969 (reg. 1978), i Vasa sedan
1980 (reg. 1984) och i Jakobstad sedan 2014. Den enskilda studerande är medlem i sin lokalförening och därigenom också
i FSSM. De fyra prioriterade områdena för studentarbetet är:

Vi utbildade nästa generation av lärjungar och ledare genom
undervisning i lokalföreningarna och handledning av styrelserna. Vi ordnade konferensen Disciple i samarbete med Petrus församling. I samarbete med Petrus församling ordnades
även Learning Community, där ett team från Helsingfors deltog.

Gemenskap, bibelstudium och bön

Mission och internationella relationer

Vi har fortsatt att bygga gemenskaper som är lätta att bjuda in
till och där man får växa i den kristna tron. På alla orter ordnades regelbundna temasamlingar på eller i närheten av campus
och i Åbo och Helsingfors fanns också böne- och cellgrupper
i hemmen.

Vi erbjöd studerande möjlighet att delta i IFES nyårskonferens
Revive i Tyskland. Generalsekreteraren för Studentmissionen i
Burkina Faso, Dieudonné Tindano, gästade Finland och deltog
bland annat i en julfest i Petrus kyrka där seniorer deltog. Både
Tindano och Payne predikade i Puls gudstjänster i Petrus kyrka.
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Åbo Studentmission firade vappen med en glad fest.

Vasa Studentmission presenterade sin verksamhet på föreningsmässan.

Under året befästes verksamheten i Jakobstad, där ett gäng på ca
åtta studerande deltog i en ungdomsalpha på hösten. Vi höjde
medlemsantalet i Helsingfors från ca 70 till 80. Vi satsade också på
att öka inkomsterna för de olika arbetsområdena och det lyckades
med Vasa, Jakobstad och Veritas Forum.

Skolungdomsarbete
Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per epost, och deltog med information om Studentmissionen på Nyårslägret i Karleby.

Resurser för verksamheten
Medlemmar

De studerande är vår största resurs i arbetet. I slutet av 2019 hade
vi drygt 270 studerandemedlemmar. Studentmissionen i Åbo är
störst i landet sedan något år tillbaka med 113 medlemmar. Studentmissionen i Helsingfors har kommit upp på andra plats i den
interna rankingen med 80 medlemmar och Studentmissionen i
Vasa är nu på tredje plats med 76. I Helsingfors och Åbo är man bra
på att erbjuda studerande en möjlighet att delta i planeringsteam
för olika saker som Social Sports, chillkvällar, fester mm.

På Veritas Forum i Åbo debatterade Stefan Gustavsson och Matti Myllykoski
om Jesu uppståndelse.

Arbete bland stödmedlemmar
Vi ordnade en träff för stödmedlemmar i Vasa på våren där bland
annat Jussi Miettinen och Timo Holmlund medverkade. Vi kontaktade seniorer både på finskt och svenskt håll i Vasaregionen via
brev. I Helsingforsregionen bjöds seniormedlemmar in per e-post
till en julfest som ordnades i Petrus kyrka och en seniorgrupp startades. Vi deltog som arrangörer för Kyrkhelg Syd och Nord och för
Keswickdagarna i Helsingfors.
Jakobstads Studentmission ordnade mjukisdjursbowling i början på en av
sina Alphakvällar.
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Samarbete
Vi deltog i gemensamma medarbetarkonferenser och -webbinarier
med finska sidan. Vi hade en god representation i förbundsstyrelsen
med två svenskspråkiga seniorer och två studeranderepresentanter
(under 30 år). Vi deltog i den trespråkiga konferensen Disciple, som arrangeras av Petrus församling, där också finska verksamheten är medarrangörer.

Mediearbete och information
Vi informerade om vår verksamhet via webbsidan och FSSMnytt.
FSSMnytt sändes ut en gång i månaden per e-post bland annat till lokalföreningarnas e-postlistor och stödkåren och till församlingarna i
Borgå stift, sammanlagt över 1 000 mottagare. Pappersversionen gick
per post till ca 360 personer. Lokalföreningarna informerar om sin verksamhet via Facebook, Instagram, WhatsApp och Snapchat.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus samlades fyra gånger under året.
En ledande arbetare för svenska verksamheten och studentarbetare var
anställda för att stöda lokalföreningarna. Anställningsprocenten fördelades på följande sätt: 60 % ledande där det ingick seniorarbete, information och Veritas Forum-arbete i Svenskfinland, Helsingfors 20 %,
Jakobstad 10 %, Vasa 20 % och Åbo 20 %. Under våren var den totala
anställningsprocenten 130, men på hösten fick arbetet i Jakobstad tillfälligt 10 % till. På hösten hade medarbetarna på svenska sidan tätare
kontakt än tidigare och höll (video)samtal ungefär varannan måndag.

Ekonomi
Det svenska arbetsutskottet Sarbus samlades fyra gånger under året. Vi
undervisar om givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt. Vi beviljades
en kollekt från Borgå stift och extra kollekter och bidrag från församlingarna, bland annat från Åbo svenska församling för Mission Week
och från Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet för arbetet i Jakobstad.
Dessutom sökte vi understöd från undervisningsministeriet och olika
stiftelser, bland annat för Mission Week och Veritas Forum-turnén med
Peter Payne.
År 2017 minskade inkomsterna med drygt 10 000 € jämfört med året
innan, men år 2018 nådde de upp till samma nivå som tidigare, dvs. till
knappa 52 000 € (exkl. bidrag från Veritas Forum Global). År 2019 fick vi
in lika mycket och dessutom bidragen från Veritas Forum Global, som
hade uteblivit tidigare. Med bidragen för Mission Week och Veritas Forum-turnén steg inkomsterna till knappa 67 000 €.
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Disciple konferensen hölls i början av året i Helsingfors
och temat var Guds närvaro, eller Presence. Som huvudtalare fungerade Martin Cave från Norge.
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yhteinen työ

St. Andrewsin yliopiston professori NT Wright keskusteli Jasu Markkasen
kanssa Jeesuksen ylösnousemuksesta ja Uuden testamentin luotettavuudesta
Veritas Forum Finlandin Youtube-kanavaa varten.

VERITAS FORUM FINLAND

V

eritas Forum Finland on osa Veritas Forum
Globalia, joka on toiminut 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 sisällön-
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tuotantoyhteistyötä Kansanlähetysopistossa järjestettävän Apologiaforumin kanssa.

Veritas Forum
Finlandin YouTubevideoita katsottiin
vuonna 2019 yhteensä
31 100 tuntia.

Syksyllä 2019 järjestimme Veritas Forumin nuorten kristittyjen tutkijoiden
retriitin Enä-Sepän leirikeskuksessa. Tapahtumaan osallistui noin 20 nuorta tutkijaa
eri aloilta ja eri seurakuntataustoista. Palautteen
mukaan tapahtuma tuli tarpeeseen, onnistui hyvin
ja sellaisia toivottiin lisää.
Vuonna 2019 järjestimme yhteensä 13 Veritas Forum -tapahtumaa, Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Oulussa, Pietarsaaressa, Tampereella, Turussa
ja Vaasassa. Forumit olivat laajasti esillä kristillisessä
lehdistössä, radiossa sekä maakuntalehdissä ja somessa. Veritas Forum Finlandin YouTube-videoita
katsottiin vuonna 2019 yhteensä 89 800 näyttökertaa ja 31 100 tuntia. Jatkoimme työn kehittämistä
moniammatillisen, ekumeenisen näkytiimin kanssa.

Paikka

Aihe

Puhujat

Osallistujat

25.2.

Helsingin
yliopisto

Pelastus – kuka sitä enää
tarvitsee ja mistä?

Professori Miikka Ruokanen, imaami ja tohtorikoulutettava
Abbas Bahmanpour

45

26.3.

Turun
yliopisto

Religion, beauty and
suffering

Dosentti Hanne Appelqvist, professori Joseph Almog

37

2.4.

Yrkeshög
skolan
Arcada i
Helsingfors

Science and Christianity:
Worldviews in Conflict?

PhD Peter Payne, FL Robert Brotherus

29

3.4.

Åbo
Akademi

Origin of the Universe

PhD Peter Payne, yliopistonlehtori Torbjörn Björkman

39

9.4.

Jakobstad
Campus
Allegro

Atheism vs Christianity –
Where Does the Evidence
Point?

PhD Peter Payne, KTM Henrik Sawela

36

10.4.

Åbo
Akademi,
Vasa

The Problem of Pain –
Does it Become Better or
Worse with God?

PhD Peter Payne, KTM Henrik Sawela

36

24.4.

Tampereen
yliopisto

Miten elää ilmaston
muutoksen värittämässä
tulevaisuudessa?

FT Eija-Riitta Korhola, FT Ville Lähde

40

18.5.

Jyväskylän
yliopisto

Kertooko ihmisen kyky
rauhaan Jumalasta?

TT Lauri Kemppainen, FT Onni Hirvonen

25

23.10.

Jyväskylän
yliopisto

Voiko Jumalaan uskoa
järkevästi ilman
argumentteja?

Teologian tohtorikoulutettava Lari Launonen, filosofian
tohtorikoulutettava Ilmari Hirvonen

70

7.11.

Tampereen
yliopisto

Osaammeko kiistellä
Yliopistonlehtori Olli-Pekka Vainio, työelämäprofessori Olli
uskonnosta ja politiikasta? Seuri

50

13.11.

Åbo
Akademi

Did Jesus Rise From
the Dead?

40

16.17.11.

Enä-Seppä

Tutkijaretriitti

20.11.

Helsingin
yliopisto

Voiko koulutettu ihminen
uskoa ihmeeseen?

26.11.

Itä-Suomen Voiko ihminen olla vapaa? Professori Serafim Seppälä, dosentti Jari Ehrnrooth
yliopisto

Apulaisprofessori Stefan Gustavsson, eksegetiikan dosentti
Matti Myllykoski

16

Dosentti Vesa Palonen, Yliopistonlehtori Markus Lammenranta

30

53
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Jyväskylän yliopistolla keskusteltiin jumalauskon järkevyydestä. Debatoijina olivat
teologian tohtorikoulutettava Lari Launonen ja filosofian tohtorikoulutettava Ilmari
Hirvonen. Tilaisuuden moderoi filosofian akatemiatutkija Jussi Backman.

Molekyylifysiikan lisensiaatti ja ohjelmisto
suunnittelija Robert Brotherus puhui tieteen
ja uskonnon suhteesta Helsingin foorumissa
huhtikuussa. Vastadebatoijana toimi filosofian tohtori Peter Payne.
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Itä-Suomen yliopiston Joensuussa kampuksella keskustelivat kirjailija ja kolmen
yliopiston dosentti Jari Ehrnrooth sekä professori Serafim Seppälä. Marraskuussa
järjestetyn Veritas Forum -tilaisuuden aiheena oli “Voiko ihminen olla vapaa?”.

Entinen europarlamentaarikko, FT Eija-Riitta Korhola ja BIOS-tutkimusyksikön
tutkija, FT Ville lähde debatoivat Tampereen foorumissa ilmastopolitiikasta ja
uskontojen vaikutuksesta siihen. Moderaattorina toimi uudistuvan liikenteen
apulaisprofessori Heikki Liimatainen.

Filosofian yliopistonlehtori Markus
Lammenranta alustamassa ihmeisiin
uskomisen järkevyydestä Helsingin
yliopistolla marraskuussa.

Veritas Forum -koordinaattori Miikka
Niiranen ja imaami Abbas Bahmanpour
debatoivat Radio Deillä jumalanpilkka
laista.

Tutkijatohtori Rope Kojonen pohti
Veritas Forumin järjestämässä tutkijaretriitissä sitä, millainen vaikutus kristinuskolla
on tieteentekemiseen. Kuva. J. Haataja
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Pääsiäispysäkki-tapahtuma koostui hartaudellisesta ohjelmasta ja opetuksista. Danielle Miettinen puhui rukouksen merkityksestä.

OPKOn perinteinen kesäleiri kokosi jälleen Valkealaan väkeä lapsesta eläkeläisiin.
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MEDIATYÖ

K

evätkaudella jatkoimme Radio Patmoksella DiscipleLifeohjelman toimittamista. Teemana olivat Isä meidän -rukous ja Katekismus. Jokaisessa ohjelmassa oli juontajan
lisäksi opettaja, ja lisäksi haastateltava, usein OPKOn toiminnassa mukana oleva nuori. Ohjelmia teimme kevätkaudella 10 jaksoa.
Päivitimme kotisivuille uutisia ja Arkin opetus- ja teemakirjoituksia. Niitä jaettiin myös OPKOn sosiaalisessa mediassa Facebookissa ja Instagramissa.
OPKOn pääsivustolla vieraili 17 955 käyttäjää (kasvua vuoteen
2018 +21 %) 29 690 istunnon verran (+19 %) ja sivuja katsottiin
70 426 kertaa (+10 %).

Suomenkielisen ja yhteisen työn Facebook-sivujen tykkääjiä oli
toimintakauden lopussa yhteensä 4 032 (+12 %), Instagramissa
tykkääjiä 366 (+105 %), Twitterissä seuraajia 360 (+8 %) ja YouTube-kanavien videoita katsottiin 6 200 kertaa (-25 %), yhteensä 41 214 minuutin ajan (-6 %). Lisäksi Veritas Forum Finlandin YouTube-videoita katsottiin vuonna 2019 yhteensä 89 800
näyttökertaa, 1 864 000 minuuttia (-56 %).
Jatkoimme vuonna 2018 aloitettujen varustavien webinaarien
pitämistä. Lisäksi järjestimme kaikille avoimen webinaarin ja
työntekijäwebinaareja yhteensä 11 kappaletta.

OPKOn nuorten
toiminnassa mukana
olevat Erika Ihalainen
ja Esa Savolainen
esiintyivät Revivetapahtumaa varten
kuvatussa mainosvideossa.

MUU YHTEINEN TYÖ KOTIMAASSA

J

ärjestimme työaloja ja työn ystäviä yhdistäviä tapahtumia tukiyhdistyksemme OPKOn ystävät ry:n
kanssa. Näitä olivat mm. leirikeskuksessamme järjestetty Pääsiäispysäkki (48 osallistujaa). Ystävätyön 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. Joulukuussa vietimme Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa yhteisen joulujuhlan Maunulan kirkossa Helsingissä. Juhla kokosi yli 100 osallistujaa.

Helsingin emerituspiispa Eero Huovinen
puhui Perusta-lehden
teologisilla opinto
päivillä Kauniaisissa
tammikuussa.
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INTERNATIONAL WORK

Saksassa järjestetyn Revive-konferenssin ohjelmaan kuului
raamattuopetusta, yhteistä rukousta, ylistystä ja seminaareja
apologiasta Pyhän Hengen lahjoihin.

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 29
participants from Finland travelled to the Revive Conference
in Germany. In addition to that one staff member participated
in the High School Ministry network, one in new staff training
network and one in the academic network of Feuer. 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. OPKO continued to develop close partnership relationship with the student movement of Burkina Faso (UGBB).
As a sign of our closeness we invited the general secretary Dieudonné Tindano to visit Finland in December 2019. He spoke at the Christmas celebration which took place in Maunula
church Helsinki. In addition to that he preached at the youth
celebration in Helsinki, met students in Lahti and a high school
group of OPKO in Helsinki. Tim Vickers, The leader of Cross
Current network of IFES, visited Finland two times to lead a graduate training network.
The General secretary of OPKO attended the annual meeting
of IFES general secretaries in Germany, a mentoring group
gathering in Italy and IFES World Assembly 2019 in South Africa accompanied with two students.

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.

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 enabled youth

22 | OPKON VUOSIKERTOMUS 2019

to encounter and work with 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.
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, long-term missions and to live missional lifestyle.

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT
Kuuluimme jäseninä Suomen teologiseen instituuttiin (STI)
ja Suomen Evankeliseen Allianssiin (SEA). Teimme yhteistyötä ja verkostoiduimme 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.
OPKOn läheisimpien ystäväjärjestöjen johtajat kokoontuivat
säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin ja järjestöjen johtavat työntekijät kohtasivat toisensa syksyllä Suomen Raamattuopistolla
järjestetyssä Yhteyspäivässä. Yhteistyöhön kuului verkostoitumisen lisäksi mm. yhteiset tapahtumat, nuorteniltoja ja -tapahtumia sekä julkaisuja.

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 sekä tapahtumasivu disciple.fi. Toimintavuotena julkaisimme lisäksi sivun Oulun Äärellä -missioviikolle
ja lisäksi uudistimme Veritas Forum -työn sivun veritasforum.fi.
Pidimme OPKOn esittelypistettä Perusta-lehden teologisilla opintopäivillä, Apologiaforumissa ja Maata Näkyvissä -festareillat. Lisäksi jaoimme oppilaitoksissa opiskelijatoiminnastamme kertovaa materiaalia.
Toimintavuotena julkaisimme kahta eri lehteä: Arkkia ja Perustaa.
Kuopion ja Oulun paikallisyhdistykset tiedottivat omasta toiminnastaan omien lehtiensä välityksellä.

Jyväskylän opiskelijatyöntekijä Ella Nuutinen esitteli OPKOn toimintaa
Maata näkyvissä -festareilla marraskuussa.

OPKOn julkaisut
LEHTI

Painosmäärä

Ilmestymiskerrat/vuosi

Yhteistyötahot ja OPKOn vastuut

Arkki

4 800

4

OPKOn oma jäsen- ja tiedotuslehti

Perusta

1 000

6

Julkaisuyhteistyö SRO:n, SEKL:n ja STI:n kanssa

OPKON VUOSIKERTOMUS 2019 | 23

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.

Yhteispotretti talvisessa säässä OPKOn työntekijäpäivillä Enä-Sepässä.

OPKOn srilankalainen vieras, Seeds-järjestön perustaja Jonathan Wijesinghe
opettamassa OPKOn työntekijöiden webinaarissa.

OPKOssa oli 31.12.2019 palkkatyösuhteessa yhteensä 23
työntekijää (+5 % verrattuna 31.12.2018 tilanteeseen), joista
osa-aikaisia oli 12 (-8 %) ja tuntitoimisia tarvittaessa töihin
tulevia 1 (0 %). Tämä vastasi noin 16 henkilötyövuotta (+10
%). Tarjosimme nuorille harjoittelu-, työkokeilu- ja TET-paikkoja. Merkittävä osa työstä tapahtui lyhyt- ja pitkäkestoisten
vapaaehtoistyön projektien ja toimenkuvien kautta. Vapaaehtoistyötä OPKOn hyväksi tehtiin noin 8 000 tuntia (-10 %)
noin 215 henkilön toimesta (-18 %). Palvelutehtävät toimivat myös kouluttavina. Kutsuimme nuoria olemaan aktiivisia vaaleissa ja järjestimme yhteiskunnallisen vaikuttamisen
koulutusta.
Työntekijöiden
koulutuksen toteutimme pääsääntöisesti
työntekijäpäivillä ja webinaareissa. Viidesläisten järjestöjen
johtavia työntekijöitä kokoontui verkostoitumis- ja koulutuspäiville. Kolme työntekijää osallistui IFESin verkostojen koulutukseen ja IFESin erityisasiantuntijoita vieraili kouluttamassa. Koulutusta järjestimme mm. kasvuprosessin tukemisesta,
itsensä johtamisesta ja varainhankinnasta. Toiminnan kehittämistä, perehdyttämistä ja jakamista toteutimme säännöllisten ja tarvittaessa järjestettyjen Skype- ja Hangouts-kokousten kautta.

Vapaaehtoistyötä
OPKOn hyväksi tehtiin
vuonna 2019 noin
8 000 tuntia.

Iltaohjelmaa työntekijäpäivillä Enä-Sepän rannassa.
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Tulot tilinpäätöksessä 1 012 000 €

Kulut tilinpäätöksessä yht. 991 000 €

leirikeskus
24 %

leirikeskus
22 %

henkilöstö
53 %

toimitilat,
työvälineet,
yleiskulut
9%
viestintä ja
lehdet
6%

lahjoitukset
49 %

muut
5%
tapahtumat
5%

tapahtumat
8%

evl. kirkko ja srk:t
9%

OKM
8%

TALOUS

Tulot

Kulut

ilikauden tulot olivat yhteensä 1 012 000 € (muutos vuodesta 2018 yhteensä -2 %). Taloutemme ytimessä olivat yksityishenkilöiden suorat lahjoitukset, joita oli 49 %
kaikista tuloista, ilman leirikeskuksen tuottoja 69 %. Lahjoitustuotot vuonna 2019 olivat 497 000 euroa (+0 %, ilman EnäSepän lahjoituksia -1 %). Jokaisella työntekijällä tai työalalla
oli oma kannatusrenkaansa, jolle työntekijät ja opiskelijat kirjoittivat ystäväkirjeitä, eli sähköpostitse tai postitse lähetettäviä kirjeitä työn ajankohtaisista asioista. Renkaiden kehitystä
seurasimme aktiivisesti. Taloudellinen päähaasteemme on ollut säännöllisten lahjoitusten kappale- ja euromäärän ja lahjoittajien määrän kasvattaminen. Kaikissa näissä osa-alueissa
tapahtui yhteensä pientä kasvua, kuitenkin kannatusrenkaiden
tilanteissa oli hyvin suuria eroja.
Yleisavustuksista merkittävin oli Opetus- ja kulttuuriministeriön nuorisojärjestöille myönnettävä avustus 83 000 € (ei muutosta). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista ja
kirkkohallitukselta saimme kolehteja ja avustuksia yhteensä
87 000 € (+34 %). Osa seurakuntien tuesta tulee suoraan paikallisyhdistyksille, eikä näy Suomen OPKOn tilinpäätöksessä.
Muista varsinaisen toiminnan tuotoista merkittävin tulonlähde on tapahtumien osallistumistuotot, joista saimme tuloja 47
000 € (+26 %). Kohdennettuja avustuksia, pääosin tapahtumiin, saimme yhteensä 54 000 €, kun tilikauden 2019 aikana
Veritas Forum Globalin avustuksia tilitettiin syksystä 2017 syksyyn 2019 yhteensä 35 000 €.
Leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän tulot olivat yhteensä 245
000 € (-6 %), josta myyntituotot oma käyttö mukaan lukien
olivat 223 000 € (-10 %) sekä lahjoitukset ja avustukset yhteensä 22 000 € (+103 %).

Tilikauden kulut olivat yhteensä -991 000 € (+2 %). Kulueristä
suurin oli henkilöstökulut, -619 000 € (yhteensä +0 %: EnäSeppä -6 %, muut +1 %). Tapahtumien ja tilaisuuksien muut
kuin henkilöstökulut olivat -79 000 € (+9 % kansainvälisen
työn kasvun johdosta). Viestintä-, varainhankinta ja lehtikulut
ilman henkilöstökuluja olivat -65 000 € (-3 %). Toimitilat, työvälineet ja yleiset toimintamenot mukaan lukien matkakulut
olivat yhteensä -88 000 € (+9 %). Merkittävä osa tapahtumakuluista on toimintamenoistaan vastaavien paikallisyhdistysten omissa tilinpäätöksissä.
Enä-Sepän kulut henkilöstökulut ja poistot mukaan lukien
olivat yhteensä -234 000 € (-7 %).

T

Tulos ja varallisuusasema
Tilikauden tulos oli 21 000 €. Enä-Sepän osuus tuloksesta oli
yhteensä +10 000 €, kun sille kohdistetaan poistoja -34 000 €,
muita OPKOn henkilöstökuluja -10 000 €, lahjoituksia ja avustuksia 22 000 € sekä varainhankinta- ja rahoituskuluja -7 000 €.
Yhteensä Enä-Sepän liiketoiminnan tulos ennen Suomen OPKOn kuluja, lahjoituksia, rahoituskuluja ja poistoja oli 40 000
€ (-31 %).
Pankkilainaa on Enä-Sepän remonteista 155 000 (-19 %). Korottomia ja vakuudettomia ystävälainoja varsinaiseen toimintaan oli 99 000 euroa (ei muutosta). Yhteensä vieraan pääoman määrä laski 359 000 euroon (-5 %), kun omaa pääomaa
oli yhteensä 653 000 euroa (+4 %).
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Yliopistolehtori Juha Parkkinen vieraili elokuussa
OPKOn työntekijäpäivillä Enä-Sepässä avustamassa
uuden 3T-materiaalin käyttöönotossa.

PALVELUKESKUS

S

uomen OPKOn keskustoimistona toimiva Palvelukeskus
Helsingin Arabiassa kokosi yhteen opiskelijoita, koululaisia, työn ystäviä ja kumppaneita tapahtumiin ja kokouksiin. Esimerkiksi nuoret viettivät Palvelukeskuksella 11 viikonloppua.

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 potentiaalisia vakioasiakkaita, mm. Vantaan seurakuntayhtymän
paikallisseurakuntia ja muita seurakuntia sekä kuoroja. Vakioasiakkaina on entuudestaan seurakuntia, kuoroja ja kehitysvammaisten palvelukoteja.
Majoitusvuorokausia toteutui 3 822 (-4 %). Päiväkävijöitä oli
1 250 (+19 %). OPKOn oma käyttö toiminnasta oli 22 % (+1,5
%), ja muu kristillinen toiminta muodosti 41 % osuuden (-8 %).
Muu yleishyödyllinen toiminta muodosti 33 % (+4 %) kokonaisuudesta, joten yleishyödyllisiä asiakkaista oli yhteensä yli 95
%. Asiakkaista 66 % oli koululaisia ja opiskelijoita ja 34 % aikuisia, kuten myös edellisenä vuonna 2018.
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Enä-Sepän toiminta kävi siis hyvin yksiin OPKOn näyn kanssa, sillä suurin osa Enä-Sepässä toteutetusta toiminnasta kohdistui kristilliseen nuorisotyöhön. Lisäksi OPKOn toiminnassa
mukana olevista nuorista löytyi kiinnostusta työskennellä EnäSepässä.
Enä-Sepän toimintaa toteutti johtaja sekä toukokuusta alkaen
kokoaikainen ja vakituinen ruokapalveluvastaava. Lisäksi pääasiassa sesongissa on työskennellyt kiireapulaisia osa-aikaisesti, ja tarvittaessa kutsuttavia kokkeja läpi vuoden. Toimintaedellytyksiä turvasi vapaaehtoinen tukijajoukko, toimikunta,
joka koostui eri alojen asiantuntijoista. Heillä on kutsuna OPKOn tukeminen Enä-Sepän kiinteistönhoitoon ja sen suunnitteluun osallistumalla.
Toimintavuoden aikana kiinteistönhuollosta toteutimme Puustellin loppujen haitaripatterien vaihdon uusiin, Majatalon sisäpihan nurkan sekä pulpettikaton laudoituksen maalauksen ja
lautojen vaihdon. Hankimme laiturin OPKOn ystävät ry:n sekä
muiden OPKOn ystävien tuella. Ystävien tuella hankittiin myös
näyttö Sepän talon kokoushuoneeseen ja Puustellin ulkovuori
pestiin. Näiden lisäksi tehtiin muita välttämättömiä pienempiä
remontteja.

Enä-Seppään saatiin kauan kaivattu uusi laituri OPKOn ystävien lahjoituksena.

Isoset jakamassa ohjeita leiriseikkailuun lasten- ja nuortenleirillä Enä-Sepässä.

OPKON VUOSIKERTOMUS 2019 | 27

OPKON TAPAHTUMAT VUONNA 2019
Viikkotoiminnan, paikallisten tapahtumien kuten Veritas Forumien lisäksi järjestimme seuraavat tapahtumat:
Päivämäärä

Tapahtuma

Kohderyhmä

Osallistujia

Paikkakunta

Kielet

2.-4.1.

Perusta-lehden teologiset
opintopäivät

opiskelijat,
aikuiset

350

Kauniainen

fi, en

1-3.2.

Disciple 2019

opiskelijat

190

Helsinki

en, sv, fi

18.-21.4.

Pääsiäispysäkki

kaikenikäiset,
erit. nuoret

48

Vihti

fi

1.-3.3.

Jumala meidän keskellämme -leiri

lapset,
varhaisnuoret,
nuoret

65

Vihti

fi, en

16.-20.6.

Jumalan valittuna -leiri

lapset,
varhaisnuoret,
nuoret

79

Vihti

fi, en

17.- 21.7.

Kesäleiri

kaikenikäiset

138

Kouvola

fi

10.11.

Ystäväpyhän jumalanpalvelukset
(2kpl) Roihuvuoren seurakunnassa

kaikenikäiset,
erit. nuoret

250

Helsinki

fi

29.11.-1.12.

Taimi hänen tarhassaan -leiri

lapset,
varhaisnuoret,
nuoret

75

Vihti

fi, en

koko vuosi

11 varustavaa lasten ja nuorten
kokoontumista

7-20 v

660

Helsinki

fi, en

Leiripäivä aloitettiin lipunnostolla Enä-Sepässä.
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Lasten ja nuorten kesäleirillä jokainen sai pukea ylleen valkoiset vaatteet kuvastamaan lapsen asemaa ja Jumalan armoa meitä kohtaan.

OPKOn nuorisotyön väkeä palveli Disciple-konferenssin ylistysbändissä.
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tase
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry
VASTAAVAA
VASTAAVAA
Pysyvät vastaavat
Pysyvät
vastaavathyödykkeet
Aineettomat
Aineettomat
hyödykkeet
Aineettomat
oikeudet
Aineettomat
oikeudet
Aineelliset
hyödykkeet
Aineelliset
Maa- jahyödykkeet
vesialueet
Maaja vesialueet
Rakennukset
ja rakennelmat
Rakennukset
ja rakennelmat
Koneet ja kalusto
Koneet
ja kalustohyödykkeet
Muut aineelliset
Muut aineelliset hyödykkeet
Sijoitukset
Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet
Muut osakkeet
ja osuudet
Pysyvät vastaavat
yhteensä
Pysyvät vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat
Vaihtuvat
vastaavat
Vaihto-omaisuus
Vaihto-omaisuus
Myyntivarasto
Myyntivarasto
Lyhytaikaiset
saamiset
Lyhytaikaiset
saamiset
Myyntisaamiset
Myyntisaamiset
Muut saamiset
Muut
saamiset
Siirtosaamiset
Siirtosaamiset
Rahat
ja pankkisaamiset
Rahat
ja pankkisaamiset
Rahat
Rahat
Pankkisaamiset
VaihtuvatPankkisaamiset
vastaavat yhteensä
Vaihtuvat vastaavat yhteensä
Vastaavaa yhteensä
Vastaavaa yhteensä
VASTATTAVAA
VASTATTAVAA
Oma pääoma
OmaYhdistyspääoma
pääoma
Yhdistyspääoma
Tilikauden ali-/ylijäämä
ali-/ylijäämä
OmaTilikauden
pääoma yhteensä
Oma pääoma yhteensä
Vieras pääoma
Vieras
pääoma
Pitkäaikainen
Pitkäaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lainat rahoituslaitoksilta
Lyhytaikainen
Lyhytaikainen
Lainat rahoituslaitoksilta
Lainat
Saadutrahoituslaitoksilta
ennakot
Saadut
ennakot
Ostovelat
Ostovelat
Ystävälainat
Ystävälainat
Lomapalkkavaraus
Lomapalkkavaraus
Muut siirtovelat
Muut velat
siirtovelat
Muut
Vapaatvelat
rahastot
Vapaatyhteensä
rahastot
Vieras pääoma
Vieras pääoma yhteensä
Vastattavaa yhteensä
Vastattavaa yhteensä
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TASE
TASE
31.12.2019
31.12.2019

31.12.2018
31.12.2018

0,00
0,00
182 000,00
182
446 000,00
257,25
446
13 257,25
898,61
13
14 898,61
485,84
14 485,84
247 787,20
247
904 787,20
428,90
904 428,90

0,00
0,00
182 000,00
182
470 000,00
832,75
470
5 832,75
913,95
5 476,46
913,95
19
19 476,46
272 859,25
272
951 859,25
082,41
951 082,41

2 024,54
2 024,54
8 428,53
8 428,53
0,00
0,00
1 691,37
1 691,37
1 907,31
1 907,31
92
035,96
92 035,96
106
087,71
106 087,71
1 010 516,61
1 010 516,61

2 010,88
2 010,88
15 611,21
15 611,21
0,42
0,42
5 607,69
5 607,69
445,83
445,83
34 139,50
34
57 139,50
815,53
57 815,53
1 008 897,94
1 008 897,94

630 227,00
630
21 227,00
490,71
21 490,71
651
717,71
651 717,71

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

118 392,60
118 392,60
36 428,64
36 428,64
900,00
24 900,00
585,49
24
98 585,49
889,50
98
69 889,50
966,63
69
1 966,63
681,83
1
7 681,83
709,89
7 709,89
244,32
358 244,32
798,90
358 798,90
1 010 516,61
1 010 516,61

154 821,24
154 821,24
36 428,64
36 428,64
750,00
5 750,00
039,70
5 889,50
039,70
98
98
70 889,50
220,98
70 220,98
249,80
249,80
8 159,37
8
4 159,37
111,71
4 111,71
378
670,94
378 670,94
1 008 897,94
1 008 897,94

0,00
0,00

0,00
0,00

2/7
2/7

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
Saadut avustukset Enä-Sepälle
Muut varsinaisen toiminnan tuotot
Tuotot yhteensä

TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

45 237,89

38 427,79

-246 100,71
-70 706,32
-271 569,14

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

3 362,30

0,00

-15 801,67
-8 066,73
-20 506,10

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

184 282,50
37 283,79
1 754,37
223 320,66

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

-93 860,49
-44 403,49
-34 286,46
-47 301,86
-8 216,25
-228 068,55
-4 747,89

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

300,00
678,32
0,00
978,32

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

-14 969,24
-19 778,82
-294,21
13,66
-35 028,61
-34 050,29

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

54 346,09
5 300,00
86,39
59 732,48

0,00
0,00
3 533,21
3 533,21
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tuloslaskelma

JATKUU

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry

Kulut
VARSINAINEN
TOIMINTA
Palkat
ja sivukulut
Tapahtumat
ja tilaisuudet
Toimistokulut
Tuotot
KulutHuoneistokulut
Jäsenmaksut
Henkilöstökulut
Tiedotuskulutkulut
Tapahtumien
Muut
yleiskulut yhteensä
Tapahtumat
ja tilaisuudet
Poistot
Kulut yhteensä
Kansainvälinen
toiminta
MuuTuotot
varsinainen toiminta yhteensä
Kulut
VARSINAINEN
TOIMINTA YHTEENSÄ
Henkilöstökulut
Muut kulut
VARAINHANKINTA
Kansainvälinen
toiminta yhteensä
Tuotot
Lahjoitukset
Leirikeskustoiminta
Lahjoitukset Enä-Sepälle
Tuotot
Taloustempaukset
Myyntituotot
Tukijäsenmaksut
Oma koulutustoiminta
Testamentit
Muut tuotot
Kolehdit
Tuotot yhteensä
Arvopapereiden
tuotot
Kulut
MuutHenkilöstökulut
varainhankinnan tuotot
Tuotot
yhteensä
Myyntitoiminnan
kulut
Kulut
Poistot
Henkilöstökulut
Kiinteistökulut
MuutMuut
kulutkulut
KulutKulut
yhteensä
yhteensä
Leirikeskustoiminta yhteensä
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ
Lehdet ja myyntitoiminta
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ
Tuotot
Lehtien tuotot
SIJOITUS-Kirjamyynti
JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot
Muu myynti
KulutTuotot yhteensä
Kulut
Henkilöstökulut
OMATOIMINEN
Lehtien KULUJÄÄMÄ
kulut
Ostot ja vast. myyntitoiminnan kulut
Varaston muutos
YLEISAVUSTUKSET
Kulut
yhteensä
Valtion
avustus
Lehdet
ja myyntitoiminta
yhteensä
Kirkkohallituksen
kolehti
Seurakuntien avustukset
MuuMuut
varsinainen
toiminta
avustukset
Tuotot
Saadut kohdennetut
YLEISAVUSTUKSET
YHTEENSÄ avustukset
Saadut avustukset Enä-Sepälle
Muut
varsinaisen toiminnan tuotot
TILIKAUDEN
TULOS
Tuotot yhteensä
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TULOSLASKELMA
1.1.-31.12.2019

1.1.-31.12.2018

-183 645,51
-27
802,26
45 237,89
-15 589,70
-2 100,71
920,00
-246
-1 706,32
062,78
-70
-64 569,14
008,74
-271
-5 576,44
-300 605,43
-240
872,95
3 362,30

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

-571
746,37
-15 801,67
-8 066,73
-20 506,10

-599
401,73
-14 905,48
-2 324,50
-17 229,98

430 082,70
16 382,75
33 282,50
845,68
184
16 283,79
648,87
37
0,00
1 754,37
77 320,66
459,42
223
12 350,05
0,00
-93 860,49
586
769,47
-44 403,49
-34 286,46
-64 301,86
905,92
-47
-16
338,03
-8 216,25
-81 068,55
243,95
-228
-4 747,89
505 525,52

413 565,67
10 706,00
58 559,10
915,52
201
12 171,49
830,65
38
15
836,43
9 431,28
35 161,87
949,53
249
2 935,50
48 389,70
000,00
-103
598
739,30
-36 914,73
-41 399,26
-50 895,15
418,64
-47
-19
764,66
-7 190,65
-70 789,49
183,30
-236
12 372,38
528 556,00

-66 220,85
300,00
678,32
4,97
0,00
-5 978,32
143,41
-5 138,44
-14 969,24
-71 778,82
359,29
-19
-294,21
13,66
-35
83 028,61
000,00
-349 050,29
000,00
850,00
0,00

-70 845,73
2 249,00
430,20
0,00
-7
072,00
2 679,20
-7 072,00
-16 209,27
-77 366,78
917,73
-21
-520,00
-316,94
-38
83 412,99
000,00
-35
28 733,79
000,00
1 294,05
33 071,78

54
92 346,09
850,00
5 300,00
86,39
21 490,71
59 732,48

0,00
145 365,83
0,00
3 533,21
67
448,10
3 533,21

liitetiedot
Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2019
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/menojäännöspoisto
rakennusten peruskorjaukset ja sähkötyöt 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto/menojäännöspoisto
viemäri- ja putkityöt kiinteästi asennettuine laitteineen 15 v. / 6,7 % tasapoisto/menojäännöspoisto
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

0,00

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 23 henkilöä, 16 henkilötyövuotta.
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työntekijät
Nimen jälkeen on merkitty vastuualue, tutkinto, syntymävuosi sekä työsuhteen alkamisvuosi.

PALVELUKESKUS JA YHTEINEN
JULISTUSTYÖ
Jussi Miettinen – TM, yhteisöpedagogi (ylempi AMK), pastori,
pääsihteeri, -66, -08
Tiina Oinonen – talous- ja hallintopäällikko, KTM -81, -05
Juha Aho – toimistosihteeri, yo-merkonomi, -67, -91
Ilkka Kontturi – tiedottaja, mediatyöntekijä, sosionomi (AMK),
-82,-12
Oskari Reinman – mediatyöntekijä, -89, -13
Julia Leisola – siivooja, -01, -18

OPISKELIJATYÖ
Topi Knihtilä – opiskelijatyön koordinaattori, Lahden opiskelijatyöntekijä, YTM, teol. yo., -76, -09
Pekka Ryhänen – opiskelijatyön koordinaattori, Kuopion opiskelijatyöntekijä, websuunnittelija, FM, TM, -79, -07
Ella Nuutinen – Jyväskylän opiskelija- ja koululaistyöntekijä
4.3. alkaen, fil. yo., -95, -19
Tomi Koho – Oulun opiskelija- ja koululaistyöntekijä, TM, -88, -13
Sampsa Nelimarkka – Porin opiskelijatyöntekijä 31.7. saakka, sosionomi (AMK), -91, -17
Jyrki Lehto – Porin opiskelijatyöntekijä 1.11. alkaen, insinööri
(AMK), -90, -19
Miikka Niiranen – Tampereen opiskelijatyöntekijä, Veritas Forum -koordinaattori, DI, toht.koul., -82, -18
Danielle Miettinen – Helsingin opiskelijatyöntekijä 28.1.–31.5.,
TM, -67, -19
Erika Stigell – Helsingin opiskelijatyöntekijä, TM, -80, -18
Toni Mäkelä – Helsingin opiskelijatyöntekijä 15.10. alkaen, TK,
-93, -19
Robert Ojala – Turun opiskelijatyöntekijä, pastori, TM, TT, HuK,
-79, -17
Nooa Saari – Joensuun opiskelijatyöntekijä 1.3. alkaen, TM,
-92, -19
Mervi Tiilikainen – Rovaniemen opiskelijatyöntekjiä, sosionomi (AMK), -81, -18

KOULULAISTYÖ
Olli Lehmonen – johtava koululais- ja nuorisotyöntekijä, MuM,
teol. yo, -79, -09
Annastiina Toppari – koululaistyöntekijä, lastenohjaaja, -88, -17

LÄHETYSTYÖ
Marjaana Kotilainen – Kylväjän lähetyssihteeri OPKOssa 31.8.
saakka, nuorisotyönohjaaja, -66, -15
Elisa Greye – Kylväjän lähetyssihteeri OPKOssa 1.9. alkaen, TM,
-82, -19

VERITAS FORUM
Miikka Niiranen – Tampereen opiskelijatyöntekijä, Veritas Forum -koordinaattori, DI, toht.koul., -82, -18

ENÄ-SEPPÄ
Hanna-Maija Kukkohovi – leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän
johtaja vs, YTK, -91, -18
Heidi Hagel – vastaava kokki 1.10. alkaen, -59, -19
Päivi Kvist – vastaava kokki 1.6.–22.8., -68, -19

SVENSKA VERKSAMHETEN
Lilian Lindén – ledande studentarbetare, TM, -68, -95–02, -06
Karl Granberg – studentarbetare i Jakobstad och Vasa, TM,
-86, -18
Jonatan Gauffin – studentarbetare i Helsingfors, ped. stud.,
-91, -19
Robert Ojala – studentarbetare i Åbo, pastor, TD, TT, HuK, -79,
-17

OPKOn työntekijöitä
ja puhujavieras elokuun
työntekijäpäivillä
Enä-Sepässä.
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hallinto 31.12.2019
SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN
LIITTOKOKOUS
pidettiin 30.3.2019 Helsingissä.

LIITTOHALLITUS
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana 7
kertaa. Suluissa oleva paikkakunta on
henkilön jäsenyhdistys.

Puheenjohtaja
Pertti Järvenpää
(kannatusjäsen, Helsinki)

Varapuheenjohtajat
Riku Rantanen
(varsinainen jäsen, Helsinki ja Tampere)
Hanna Järveläinen
(kannatusjäsen, Helsingfors)

Muut jäsenet
Simo Aalto
(kannatusjäsen, Turku)
Sakari Arvela
(kannatusjäsen, Suomen OPKO ja Helsinki)
Iivi Gröhn
(varsinainen jäsen, Oulu)
Susanna Hietanen
(varsinainen jäsen, Vasa)
Essi Ikäheimonen
(varsinainen jäsen, Kuopio)
Christian Nygård
(varsinainen jäsen, Helsingfors)
Christian Perret
(kannatusjäsen, Helsingfors ja Åbo)
Mauri Paajanen
(kannatusjäsen, Kuopio)
Aino Pöyhönen
(varsinainen jäsen, Tampere)

Varajäsenet
1. varajäsen Tuure Savuoja
(kannatusjäsen, Helsinki)
2. varajäsen Petteri Rahja
(varsinainen jäsen, Tampere)

TILINTARKASTAJAT
Juhani Loukusa, KHT
tilintarkastaja
Tapio Leinonen, DI
toiminnantarkastaja

OPKON TOIMIKUNNAT
•
•
•
•

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

JOHTOTIIMI
Johtotiimi kokoontui 12 kertaa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jussi Miettinen, pj
Pertti Järvenpää
Topi Knihtilä
Ilkka Kontturi
Hanna-Maija Kukkohovi
Olli Lehmonen
Lilian Lindén
Tiina Oinonen
Pekka Ryhänen

SVENSKA ARBETSUTSKOTTET (SARBUS)
Sarbus sammanträdde 4 gånger. Lokalföreningarna utser själv sin representant
och suppleant.

Stödmedlemmar
•
•
•
•

Lars Burman
Victoria Grönlund
Susanna Hietanen
suppleant Johan Eklöf

Rätt att delta:
Medarbetare
• Lilian Lindén
• Jonatan Gauffin
• Karl Granberg
• Robert Ojala
Från förbundets sida
• Pertti Järvenpää
• Jussi Miettinen
• Tiina Oinonen
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