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raha ratkaisee

Pääkirjoitus

OPKO järjestää•	  toimintaa 7–14-
vuotiaille lapsille ja nuorille. 
Leireillä ja illoissa opimme 
Raamattua ja vietämme mukavaa 
aikaa yhdessä: opko.fi/koululaiset

Järjestämme •	 opiskelijatoimin-
taa suomeksi 10 paikkakunnalla 
ja ruotsiksi neljällä.  
opko.fi/opiskelijat

Veritas Forum •	 -apologiatyötä 
teemme suurimmilla yliopisto-
paikkakunnilla: veritasforum.fi

OPKOlla on 27 työntekijää, joista •	
suurin osa on osa-aikaisia.

OPKO omistaa •	 leiri- ja kurs-
sikeskus Enä-Sepän Vihdin 
Ojakkalassa: enaseppa.fi

Mitä OPKO tekee? 

Opiskelijat ja nuoret tarvitsevat 
evankeliumia. Kiitos, että tuet 
työtämme! Lue lisää sivulta 13. 

Suomalaisista yli puolet kuuluu maail-
man rikkaimpaan kymmenykseen. Pelkäs-

tään auton omistaminen tekee ihmisestä 
globaalissa mittakaavassa rikkaan. Maa-
ilman ongelmat tuntuvat niin läkähdyt-
täviltä, että tekee mieli panna pää pen-
saaseen. Kansainvälisen Food For the 
Hungry -järjestön mukaan joka päivä 24 

000 ihmistä kuolee nälkään tai siihen liit-
tyviin sairauksiin.

Jokaisen tilaston takaa löytyy silti lähimmäi-
nen ja Kristus, joka sanoo (Matt. 25:44): ’Totisesti: kaiken, 
minkä te olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähäisim-
mistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle.”

Jos lifestyle-lehdet olisivat oikeassa, onnellisuus ja kohtalo oli-
si sidottu kuluttamiseen ja vaurauteen. Mistä löytyisi vastavoima 
tälle uskolle? Ainakin 800 raamatunpaikkaa antavat vastauksen. 
Jeesus opetti eniten Jumalan valtakunnasta ja toiseksi eniten ra-
hasta.

Moralisointi ei tuo tähänkään apua, vaan elämänmyöntei-
nen raamattuopetus talousasioista. Se on paljon enemmän 
kuin OPKOn, Punaisen Ristin tai oman seurakunnan lähetys-
työntekijän tukeminen. Kyse on elämäntavasta. Kaiken,  mitä 
omistat, olet saanut ilmaiseksi Luojaltasi. Etkä vain itseäsi 
varten vaan pitääksesi sen avulla huolta myös kaikesta muus-
ta, mitä hän on luonut.

Miltä täällä näyttäisi, jos kaikki kristityt tunnettaisiin it-
sensä likoon laittavina, hyvää tekevinä ja anteliaina ihmisi-

nä? ”Lahjaksi olemme saaneet ja lahjaksi saamme antaa”(vrt. 
Matt. 10:10).

Hyvän tekeminen vaikuttaa paitsi häneen, jolle teemme hy-
vää, myös meihin itseemme. Hyvää tekevä voi paremmin kuin 
piittaamaton, ja hän kokee elämänsä merkityksellisemmäksi. 
Silti antaminen tapahtuu harvoin automaattisesti. Sitä pitää 
suunnitella.

”Yksinkertainen elämäntapa on tyytyväisyyden serk-
ku”, kirjoittaa arvostettu raamattuopettaja John Stott. Hänen 
mukaansa me olemme pyhiinvaeltajia. Tulimme maailmaan 
tyhjin käsin, ja tyhjin käsin me kerran täältä lähdemme. Yk-
sinkertaisuus iloitsee Jumalan lahjoista. Se vihaa tuhlaamista 
ja ahneutta. Yksinkertaisuus vapauttaa sinut iloitsemaan Ju-
malasta ja palvelemaan häntä.

Tässä lehdessä puhutaan taloudesta ja anteliaisuudesta. 
Antamisen lähtökohtana on Jumalan armo ja rakkaus. ”Kiitos 
Golgatasta!” on tämän opiskelijaliikkeen työllään ja anteliai-
suudellaan rakentaneen sukupolven lempilauseita. Samasta 
paikasta saa alkunsa myös uuden koululais- ja opiskelijasu-
kupolven halu lahjoittaa omastaan.

Jussi Miettinen
pääsihteeri
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Disciple16-konffa kokosi 

yli 250 osallistujaa

Arkki on Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti 
ISSN 0786-4035. Tilaukset, osoitteen-
muutokset, palautteet  ja ilmoitusmyynti: 
Osoite  OPKO / Arkki, Hämeentie 155 A 9, 
00560 HELSINKI Puhelin  (09) 612 9940. 
Sähköposti  arkki@opko.fi  Internetissä   
opko.fi/arkki 

Päätoimittaja  Jussi Miettinen Toimitussih-
teeri ja taitto  Ilkka Kontturi Kannen kuva  
Henri Järvinen Paino  Euraprint  Painos 
2/2016  4600 kpl Arkki ilmestyy vuonna 
2016 viikoilla 9, 19, 36 ja 45. Aineisto toi-
mitukseen viisi viikkoa aikaisemmin Media-
tiedot  www.opko.fi/arkki 

Arkki on ilmestynyt vuodesta 1989. Arkin 
edeltäjiä  olivat tiedotuslehti OPKO-sanomat 
ja opiskelijalehti Pro Fide. OPKO on Suomen 
evankelis-luterilaisen kirkon piiriin kuuluva 
kristillistä koululais- ja opiskelijatyötä tekevä 
järjestö. OPKO järjestää säännöllistä opis-
kelija- ja nuortentoimintaa suomen, ruotsin 
ja englannin kielellä yhteensä 14 paikkakun-
nalla. OPKO on perustettu  1964.
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sivu 7

Koululaistyön matka 
Mission-Netiin Saksaan

David McIlroy Suomeen

22

puhuu armosta ja  
EvaNkEliumista

kirsi rostamo

1410

Jumalan valtakun-
nan työhön liittyy se, 
että vastaanottajista 
tulee myös tekijöitä. 
Jokainen voi toimia 
omalla paikallaan ja 
omilla lahjoillaan.

Vittnesbörd
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Teema

ja luopumista

Armoa

Kirsi Rostamon matka kristillisen Radio Dein 
toimitusjohtajaksi on vaatinut pysähtymis-
tä, luopumista ja tahtoa. Hänelle on tullut 
tärkeäksi puhua evankeliumista, armosta ja 
toisten auttamisesta. Miten tähän on tultu?



kirsi Rostamo, 54, on sitä sukupol-
vea, jolloin lapsena käytiin pyhä-
koulu, tai ainakin useimmat lapset 

kävivät. 
- Olin lapsena kastettu, kirkkoon kuulu-

nut aina, mutta perheemme ei ollut aktii-
visesti seurakunnassa käyvä. En muista, 
että olisimme käyneet edes joulukirkos-
sa. 

Vielä alle kolmekymppisenä Kirsillä oli 
omasta mielestään asiat melko hyvin. Oli 
oma yritys, sulhanen, yhteinen koti sekä 
auto ja kissa. Kaikki tämä romahti, kun 
silloinen sulhanen jätti hänen toisen nai-
sen vuoksi. 

- Sen aikainen maailmani romahti. Olin 
rakentanut elämäni hiekalle. Kun se hävi-
si, ei ollut mitään. Elämisen halukin meni, 
kun meni kaikki, mitä olin suunnitellut. 

Kirsin ollessa kotona masentuneena ja 
itsemurha-ajatusten pyöriessä päässä us-
kova äiti ohjasi hänet Tuomasmessuun. 

- Siellä alttarilla koin Jumalan koske-
tuksen, hengellisen heräämisen. Se on 
edelleenkin sellainen kotipesä – alttari 
Agricolan kirkossa. Aluksi rauha kesti 
vain messun ajan, kotona taas elämä ro-
mahti ja itkin, mutta seuraavana sunnun-
taina taas auttoi. Muutamassa kuukau-
dessa olotila kuitenkin tasaantui. 

ongelmat eivät ratkea  
“simsalabim”
Voimakkaan uskoontulon jälkeen Kirsin 
elämän haasteet liittyen särkyneeseen 
parisuhteeseen, asuntoon ja yritykseen 
olivat edelleen olemassa. 

- En ollut ottanut huomioon, että ihmi-
sen pitää hoitaa myös psyykkinen puoli. 
Uskoon tullessa eivät kaikki ongelmat 
ratkea ”simsalabim”, vaan pitää käydä in-
himillinenkin tie. Tuolloin kuvittelin pys-
tyväni kaikkeen Pyhän Hengen voimassa 
ja otin myös perheyrityksen hoitaakseni. 
Olin päässyt nopeasti mukaan piireihin, 
joissa tuli korostetusti esille Pyhän Hen-
gen voima, enkä heti ymmärtänyt armoa 
ja Jeesuksen osuutta tässä jutussa. 

Loppuun palamisen kautta Kirsille 
avautui armo. Hän tajusi, että ei itse pysty 
kannattelemaan uskoa.

- Nyt kun katsoo taaksepäin, tärkeim-
piä asioita olivat uskoon tuleminen, mut-

” Vastoinkäymiset ovat sitä varten, että 
ihminen voisi pysähtyä peilin eteen 
kysymään, missä olen ja mitä kriisi 

haluaa kertoa.

ta yhtä lailla armon ymmärtäminen. Pa-
loin sitä ennen loppuun, kun kuvittelin 
pystyväni hoitamaan sitä ja tätä, ilman 
että olin hoitanut kaikkia haavojani. On 
ollut hirveän merkittävää elämässäni, 
että paloin loppuun. Kun masennukses-
sa makailin kotona, ymmärsin, että olen 
pelastettu. Masennukseni ei vaikuttanut 
siihen, miten Jumala näki minut. 

uudella ymmärryksellä  
uuteen-seelantiin
“Minä en riitä, mutta usko Jeesukseen 
riittää.” Tästä rauhasta käsin hän lähti 
täysillä seuraamaan Jeesusta ja päätyi 
opetuslapseuskouluun Uuteen-Seelan-
tiin. 

- Siellä opiskeltiin Raamattua ja paino-
tus oli jumalasuhteeseen keskittyvä. Se 
oli juuri oikea paikka siihen hätään – oi-
kea sydänten sairaala.

Aktiomatkalta palattaessa Kirsi alkoi 
rukoilla, paastota ja kysellä Jumalalta, 
mikä voisi olla hänen tehtävänsä, jolloin 
hänen mieleensä tuli ajatus kristillisestä 
radiosta Suomessa. Hän ymmärsi tuon 
ajatuksen tulleen Jumalalta.

- En tiennyt, mikä oma roolini tässä 
näyn suhteen oli. Ajattelin voivani tu-
levaisuudessa olla ehkä toimittaja tai 
toimitusjohtajan oikea käsi, mutta en 
todellakaan kuvitellut päätyväni päätoi-
mittajaksi. 

Kirsi alkoi ottaa askelia ymmärtä-
määnsä suuntaan.

- Näin lehdessä mainoksen Laajasalon 
opiston radiolinjasta ja ajattelin sen ole-
van juuri minulle. Lisäksi aloin tehdä se-
kalaisia töitä kristillisen median parissa 
ja verkostoitua. 

vuosien varustautuminen 
Kesti kuitenkin kuusi vuotta, ennen kuin 
idea kristillisestä radiosta toteutui. 

- Olen aina halunnut sanoa, että asioi-
hin pitää varustautua. Kun Jumala antaa 
näyn, se ei tarkoita sitä, että meillä olisi 
heti tietoa ja taitoa tehdä se. Joskus voi 
mennä niinkin, että lähetyskutsun nuo-
rena saanut lähtee vasta viisikymppisenä 
lähetyskentälle.  

Prosessiin liittyi monia haasteita. Kris-
tittyjen välinen yhteistyö ei ollutkaan niin 
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helppoa kuin Kirsi olisi voinut kuvitella. 
Lupaa kristillisen radion aloittamiseen ei 
ollut helppoa saada, eikä rahoitustakaan 
löytynyt lukuisista yrityksistä huolimatta. 

- Näkyni radiosta oli koetteilla. Lotto-
sinkin ja ajattelin, että tämä on nyt ra-
diota varten. Kun varoja ei tullut mistään, 
heristin nyrkkiä Jumalalle: Olen tässä nyt 
tehnyt kaikkeni. Olet antanut minulle täl-
laisen näyn; olisiko sinun aika tehdä jota-
kin? Silloin Jumala rakkaudellisesti kohta-
si minut ja koin hänen kysyvän: “Ihanko 
kaikkesi? Oletko antanut ihan kaikkesi?” 

- Silloin pysähdyin: Olin pyytänyt lot-
tovoittoa ja olin kuitenkin saanut isältäni 
ennakkoperinnöksi asunnon, mutta ajat-
telin, että se on minun ja Jumalan pitäisi 
antaa erikseen raha kristilliseen radioon. 
Tajusin, että minulla oli vapaus ottaa as-
kel ja antaa. Sanoin Jumalalle: Annan tä-
hän kaikkeni, annan sen asunnon.

Alussa Kirsillä oli näkynä vain lähiradio 
Helsingissä, josta Dei aloittikin. Myöhem-
min kristillistä radiota oli pyydetty eri 
puolille, ja tällä hetkellä taajuuksia on 22 
sekä vielä kaksi, joita ei ole ehditty ottaa 
käyttöön. 

- Jos Jumala oli silloin puhunut, että sii-
tä tulee valtakunnallinen kanava, olisin 
pelästynyt, Kirsi naurahtaa.

antamista vapaalla sydämellä
Kirsi satsasi Jumalan antamaan näkyyn 
ennakkoperintönä saadun asuntonsa. 
Hän ei kuitenkaan ajattele, että antami-
nen olisi pakollista kristityille. 

- Opetus varojen antamisesta lähtee 
siitä, että saamme antaa. Ihmisen pitää 
itse kokea ja saada näky siitä, mikä on se 
oma paikka tukea. Kristillistä työtä teke-
vien tehtävänä on pitää esillä vaihtoehto-
ja. Kun ihmisille annetaan mahdollisuus 
olla mukana lähetystyössä sekä mukana 
evankeliumin kertomisessa, niin he saa-
vat elämälleen merkityksen.

Toisinaan vaikeina hetkinä Kirsi haa-
veilee, että olisi mukava olla vaikka eläk-
keellä tai asua jossain lämpimässä.  

- On tärkeä tehdä lomia vaikka sinne 
etelään ja huomata, että tällaistakos täällä 
nyt olikin. Mitä se elämä antaisi minulle, 
jos ottaisin vain aurinkoa? 

Kirsille onkin tärkeää oman motivaati-
on kannalta saada palautteita uskon vah-

vistumisesta ja uskoon tulemisista. 
- On Radio Dein kuuntelijoita, jotka ovat 

jättäneet tekemättä itsemurhan tai ovat 
saaneet lohdutusta. Tällaiset viestit anta-
vat merkitystä omaan elämään, että kan-
nattaa tätä tehdä. 

meillä on parantamisen varaa
Viime aikojen tapahtumat liittyen turva-
paikanhakijoihin ja hallituksen kehitys-
avun määrärahaleikkauksiin ovat olleet 
Kirsin mielessä. 

- Hallituksen päätökset harmittivat. 
Suurin piirtein elokuussa päätettiin, että 
määrärahaa lasketaan, ja pian sen jälkeen 
tänne tulee tuhansia turvapaikanhakijoi-
ta. Itse koen, että Jumala on lähettänyt 
heidät Eurooppaan. Jos me ei mennä aut-
tamaan niitä sinne, ne tulevat tänne. 

- Mitä meidän kristittyjen tässä maa-
ilmantilanteessa pitäisi tehdä? Totta kai 
meidän tehtävämme on edelleen auttaa 
lähimmäisiä ja kertoa Jeesuksesta, Kirsi 
alleviivaa. 

Kirsi haluaa muistuttaa kaikkia kristit-
tyjä kansainvälisestä vastuusta. 

- Kansainvälisen hyväntekeväisyysjär-

Ihan kaikki, mitä meillä on, 
tulee Jumalalta, toteaa Kirsi 
Rostamo, Radio Dein toimi-
tusjohtaja ja perustaja.

Kun ihmisille annetaan 
mahdollisuus olla mukana 
lähetystyössä sekä mukana 
evankeliumin kertomises-
sa, niin he saavat elämäl-

leen merkityksen.



Teksti ja kuvat:  Ilkka Kontturi
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-Jumalan valtakunnan työhön liittyy 
se, että vastaanottajista tulee myös 
tekijöitä. Jokainen voi toimia omalla 

paikallaan ja omilla lahjoillaan. Me olemme 
Kristuksen ruumis, ja toimiakseen se tarvit-
see kaikkia jäseniään.

Näin pohtii kuopiolainen Oskari Rein-
man, 27. Hän toimii tällä hetkellä OPKOlla 
media-assistenttiharjoittelijana. Kaikki sai 
alkunsa ReStart-gospeltapahtumasta, joka 
järjestettiin Kuopiossa ensimmäisen kerran 
vuonna 2012.

- Päädyin tuolloin mukaan suunnittele-
maan tapahtumaa vapaaehtoisena. ReStart-
työ imaisi mukaansa, ja seuraavana vuonna 
huomasinkin toimivani Kuopion OPKOn 
työntekijä Pekka Ryhäsen rinnalla tapahtu-
man toisena koordinaattorina.

Vapaaehtoisroolin pohjalta Oskarille 
avautui kahden vuoden kausi osa-aikaisena 
avustavana työntekijänä Kuopion OPKOssa, 
josta hän siirtyi viime syksynä mediatyö-
hön.

- Jo ennen kuin media- ja tiedotustyöt 
tulivat mukaan työnkuvaani, puuhailin har-
rastuspohjalta muun muassa erilaisten vi-

deo- ja someprojektien parissa. Lisäksi kir-
joittelin satunnaisesti lehtiin. Mediatehtävät 
tuntuivat myös luontevalta tavalta osallistua 
seurakunnan rakentamiseen. En kuitenkaan 
vielä tuolloin osannut kuvitella, että saisin 
joskus tehdä näitä hommia työkseni.

Usko on tärkeä motivaation lähde niin 
työssä kuin muutenkin elämässä.

- Koen saaneeni niin paljon, että haluan 
antaa jotain myös takaisin. Onkin mahtavaa 
saada työskennellä Jumalan leivissä. Jeesus 
on valtava inspiraatio, ja se antaa myös lisä-
motivaatiota kehittyä työssä.

Oskari korostaa, että Jumalan valtakun-
nan työssä jokaisen panoksella on merki-
tystä eikä työ kanna pitkälle, jos se jää vain 
muutamien vastuunkantajien tai työnteki-
jöiden harteille.

- Joillakin kutsuun vastaaminen voi olla 
korkeankin kynnyksen takana. Rohkaisen 
kuitenkin ottamaan tuon harppauksen, sillä 
se antaa aina enemmän kuin ottaa. Kuten 
Jeesus lupasi, hänen kuormansa on kevyt 
kantaa (Matt. 11:30).

Arkin toimitus

jestön Oxfamin tuore raportti on silmiä 
avaava: 62 rikkainta maailmassa omistaa 
yhtä paljon kuin puolet maailman ihmi-
sistä. Yksi prosentti maailman ihmisistä 
omistaa enemmän kuin loput 99%. Me 
suomalaiset kuulumme maailman rik-
kaimpaan 10 prosenttiin. Meillä on kan-
sainvälinen vastuu, jota emme voi välttää. 
Voisimmeko kansana olla tasaamassa hy-
vinvointia?

rukoile, etsi jumalaa
Kirsi haluaa kehottaa kaikkia kristittyjä 
pysähtymään, kuuntelemaan Jumalaa ja 
etsimään omaa paikkaansa. 

- Rukoile ja lue Raamattua – etsi Juma-
lan kasvoja. Jumala puhuu jokaiselle, mut-
ta kuinka herkkiä me olemme kuuntele-
maan? Kristittyjen paikka voi olla yhtä 
lailla yritysmaailmassa, lapsia kasvatta-
massa tai vaikka rukoilemassa lähetys-
työn puolesta. Aina on voimassa tehtävä 
Jeesuksesta kertomisesta ja lähimmäisen 
rakastamisesta. Tee jotakin, vaihtoehtoja 
on useita, Kirsi rohkaisee. 

on merkitystä
Jokaisen panoksella

Mediatehtävät tuntuivat 
myös luontevalta tavalta 
osallistua seurakunnan 

rakentamiseen.
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Jumalan valtakunnan taloudenhoito 
ei ole kuitenkaan helppo yhtälö. Siksi 
Raamatussa puhutaan niin paljon anta-
misesta.

pyhä symbioosi
Perinteinen lähtijä–lähettäjä-asetelma 
on Raamatusta nouseva ikuinen periaate. 
”Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä 
ole lähetetty?” Paavali kysyi Roomalais-
kirjeessä (Room. 10:15). Lähetystyön-
tekijä Murmanskissa ja opiskelijatyön-
tekijä Pieksämäellä tarvitsevat meitä, 
jotka sitoudumme rukouksin ja taloudel-
lisesti lähetyskäskyn täyttämiseen hei-
dän kauttaan. Tähän ei ole oikopolkuja. 
Jumala on sitoutunut inhimillisyyteen 

Raamattuopetus

–k un pyydät ihmisiä tuke-
maan Herran työtä, teet 
heille suuren palveluksen.

Näin minua rohkaisi evankelista Kalevi 
Lehtinen vuosia sitten, kun epävarmana 
aloitin ystävärenkaani kokoamista. Hän 
halusi auttaa minua luopumaan kerjä-
läisen identiteetistä ja näkemään, että 
kun kutsun ihmisiä tukemaan Jumalan 
työtä, kaikki voittavat. Tukijani saavat 
siunatun mahdollisuuden olla mukana 
hengellisessä työssä. Minä puolestani 
saan rukoilijoita ja jokapäiväisen leivän. 
Ja ennen kaikkea hyvä uutinen Jeesuk-
sesta voi levitä ja uskoa syntyä. Sitähän 
Isä kaikkein eniten haluaa, ”sillä niin on 
Jumala maailmaa rakastanut”.

Teksti: Jussi Miettinen | OPKOn pääsihteeri

rikkaaksi?

TEKEEKÖ ANTAMINEN  

Otsikon ajatus on 
vaarallinen ja se on 
usein ymmärretty 
täysin pieleen. Silti 
se on myös totta ja 
tärkeä. 
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ja materiaan. Hän käyttää meidän ai-
kaamme, varojamme ja työpanostamme 
omien suunnitelmiensa toteuttamiseen. 
Sekä lähettäjä että lähtijä ovat yhtä lailla 
riippuvaisia Jumalan armosta ja avusta 
myös talousasioissa. Jumala vastaa lähti-
jän tarpeisiin vaikuttamalla lähettäjissä 
halua sitoutua hänen tukijoukkoihinsa. 
Lähettäjän vastuulla on – vesilaskun ja 
ruokaostosten hoitamisen lisäksi – lah-
joituksillaan tukea Herran työtä ja prio-
risoida se iloisesti välttämättömien me-
nojen joukkoon. Pyhä Henki vaikuttaa 
meissä tahtomista ja tekemistä myös an-
tamisen alueella. Pyydä sinäkin Herralta 
selkeää johdatusta siihen, ketä tai keitä 
tuet ja kuinka paljon.

jeesus tarvitsi naisia
Jeesuskin oli riippuvainen tukijoistaan. 
Hän ei päivittäin täyttänyt omaa ja ope-
tuslastensa lautasia tekemällä ruokki-
misihmeitä. Päinvastoin! Joukko naisia 
avusti häntä ja opetuslapsia omista va-
roistaan (Luuk. 8:1-3). Tähän joukkoon 
kuuluivat esimerkiksi ex-prostituoitu 
Magdalan Maria ja Johanna, jonka mies 
toimi Herodeksen hovissa. Paavalikin eli 
seurakuntalaisten lahjojen varassa (2. 
Kor. 11:8). Hän piti itsestäänselvyytenä, 
että seurakuntalaiset olivat Jumalan val-
takunnan työn mahdollistajia. Työmies 
on palkkansa ansainnut. Tosin Paava-
li halusi rahoittaa palvelutehtäväänsä 
myös valmistamalla telttoja. Hän toimi 
näin, jotta seurakuntalaisten rahat riit-
täisivät toisiin kohteisiin.

Yksi Jumalan armon ilmenemismuo-
doista on omastaan antaminen tiukois-
sa olosuhteissa (2. Kor. 8:1-2): ”Veljet, 
tahdomme teidän tietävän, millaisen 
armon Jumala on suonut Makedonian 
seurakunnille. Vaikka vaikeudet ovat 
raskaasti koetelleet niitä, uskovien ilo oli 
niin ylitsevuotava, että he äärimmäises-
sä köyhyydessäänkin osoittivat runsasta 

Jokapäiväistä leipää pitää 
rukoilla, ja sen eteen 

tulee tehdä työtä. 
anteliaisuutta.” Paa-
vali kertoi rohkeas-
ti makedonialaisille 
seurakuntien tarpeista 
ja pyysi heitä antamaan 
omastaan. Tällä periaatteella 
on Jumalan valtakunta toiminut 
aina.

tekeekö antaminen rikkaaksi?
Jumalan lapset elävät talouden suhteen 
jatkuvassa jännitteessä. Jokapäiväistä 
leipää pitää rukoilla, ja sen eteen tulee 
tehdä työtä. Samalla näyttää siltä, että 
varoja ei aina ole tarpeeksi. Tämä kos-
kee sekä lähtijää että lähettäjää. Liisa 
Pomarkusta on harras kristitty ja usei-
den kristillisten järjestöjen jäsen, mutta 
vailla ansiotyötä. Hänen varansa riittävät 
hädin tuskin vuokraan, ruokaan ja säh-
kölaskuun. Silti hän rahoittaa maailman-
lähetystä vähäisistä pennosistaan. Hän 
on kuin se Raamatun köyhä leski, joka 
lahjoitti vähästään, ja Jeesuksen silmissä 
hän oli rikkaampi kuin kaikki ne, jotka 
antoivat suurempia lahjoja runsaudes-
taan (Mark. 12:42).

Vaikka Raamatusta löytyy vauraitakin 
ihmisiä, monet Jeesuksen ystävät joutu-
vat elämään kukkaronnyörit tiukalla tai 
jopa köyhyydessä. Herran työn tukemi-
sessa on siunaus, mutta siunaus on ennen 
kaikkea hengellinen. Job oli hurskaista 
hurskain, mutta Jumala salli hänen köyh-
tyä. Psalminkirjoittaja tunnusti, että hän 
kadehti jumalattomia, jotka menestyivät 
Jumalan lasten kokiessa suurta puutetta.

Arkipäivän taloushuolien ja puutteelli-
sen raamatuntuntemuksen vuoksi monet 
Jumalan lapset eivät ole vielä ymmärtä-
neet, kuinka välttämätöntä antaminen on. 
Erään vapaaseurakunnan pastori kertoi 
iloisesti, että hänen seurakuntansa jäsen-
määrä oli moninkertaistunut ja toimin-
nassa oli mukana paljon nuoria. Samalla 
hän kertoi otsa kuprulla, että seurakun-

nan vapaaeh-
toiskannatus 

oli laskenut 
vi idenneksen. 

Nuoret eivät anna 
samalla tavalla Her-

ran työhön kuin aiem-
pi sukupolvi heidän iässään, 

pastori totesi. Antamisesta tulee opettaa. 
Jos ei ole lähettäjiä, ei ole lähtijöitäkään, 
ja Herran työ jää tekemättä.

Entä köyhät?
Kun Jeesus aloitti julkisen palvelutehtä-
vänsä kotikaupunkinsa Nasaretin syna-
gogassa, hän lainasi katkelmaa profeetta 
Jesajan kirjakääröstä (Luuk. 4:18): ”Her-
ran henki on minun ylläni, sillä hän on 
voidellut minut. Hän on lähettänyt minut 
ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, 
julistamaan vangituille vapautusta ja 
sokeille näkönsä saamista, päästämään 
sorretut vapauteen ja julistamaan Her-
ran riemuvuotta.” Jeesus toteutti tämän 
ennustuksen. Hän paransi sairaita, kuu-
rot alkoivat kuulla ja sokeat saivat nä-
könsä. 

Entä köyhät? Miten köyhiä hyödytti se, 
että heille julistettiin hyvää sanomaa? 
Köyhät saivat apua, kun Jeesuksen ju-
listuksen herättämät ihmiset alkoivat 
auttaa heitä. Yksi kristinuskon suurista 
yhteiskunnallisista siunauksista on dia-
konia. Köyhien auttaminen on kaikkien 
kristittyjen kutsumus. Vanhan liiton ai-
kana juutalaisilla oli tarkat säännöt siitä, 
kuinka paljon heidän oli annettava tu-
loistaan erilaisiin tarkoituksiin. Papit sai-
vat kymmenesosan, suurten juhlien viet-
toon kului toinen kymmenen prosenttia 
ja köyhät saivat kolme prosenttia.

Uudessa testamentissa ei anneta täl-
laisia tarkkoja ohjeita. Sieltä opimme, 
että kaikki mitä omistamme, on annettu 
meille Jumalalta lainaksi.

9Arkki 1/2016
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OPKO News

Seuraavat Veritas Forumit järjestetään 14.–
17.3. Helsingissä, Turussa, Oulussa ja Jyväs-
kylässä. Pääpuhujaksi on lupautunut lakimies, 
ihmisoikeusfilosofi	 ja	oikeusteologian	tohtori	
David McIlroy Lontoosta. Tilaisuuksien tee-
mana on “Ovatko ihmisoikeudet kaikkia var-
ten?”.

Helsinki 14.3. klo 16.15
Helsingin yliopisto, Porthania, sali PIV
Keskustelijoina David McIlroy; professori Ke-
vät Nousiainen; juristi ja maahanmuuttoasi-
antuntija Husein Muhammed

Turku 15.3. klo 14.15
Keskustelijoina David McIlroy ja Kevät Nousi-
ainen

Oulu 16.3. klo 12
Oulun yliopisto, Linnanmaa, sali L6 (OP-Poh-
jola sali). David McIlroy luennoi aiheesta Mitä 
on oikein opettaa ihmisoikeuksista? (What is 
it right to teach about human rights?)

Jyväskylä 17.3. klo 16.30
Jyväskylän yliopisto, Ruusupuisto, Juho D101. 
Keskustelijoina David McIlroy, yliopistonopet-
taja Jukka Viljanen ja poliitikko, FM, Paul 
Abbey.

Veritas Forumien järjestäminen alkoi Har-
vardin yliopistossa Yhdysvalloissa vuonna 
1992. Foorumeita järjestetään Euroopassa 
seitsemässä maassa. Suomessa Veritas Foru-
meita on järjestetty vuodesta 2012. Veritas 
Forum Suomessa on osa OPKOn työtä. 

Maaliskuussa Veritas-vieraaksi 
David McIlroy

TM, toimittaja Danielle Miettinen, 48, on va-
littu Veritas Forum Finlandin koordinaattoriksi. 
Miettinen siirtyy tehtävään Kotimaa-lehden pal-
veluksesta.

– Kunnioittava debatti ja itsensä rohkeasti 
paljastava dialogi ovat tämän ajan tapoja vies-
tiä. On kiinnostavaa tuoda yhteen tiedemaail-
man huippuja, jotka houkuttelevat opiskelijoita 
etsimään näkemyksilleen entistä parempia pe-
rusteluja joskus yllättävistäkin suunnista, Miet-
tinen kommentoi. Hän aloittaa koordinaattorina 
maaliskuun alussa.

Veritas Forum Finland järjestää yliopistoissa 
akateemisia keskustelutilaisuuksia elämän suu-

rista kysymyksistä ja ajankohtaisista yhteiskun-
nallisista aiheista. Tarkoituksena on innostaa 
eri tavoilla ajattelevia ymmärtämään toisiaan ja 
löytää tilaa myös kristittyjen äänelle yliopistolla.

Foorumien teemoina on ollut esimerkiksi kär-
simys sekä uskon ja tieteen suhde.

– Toivon, että foorumeissa olisi korkean aka-
teemisen tason lisäksi tilaa persoonien avoimel-
le kohtaamiselle ja jopa leikkisyyttä. Avoimessa 
ja uteliaassa ilmapiirissä ei tarvitse pelätä an-
karaakaan väittelyä. Tapahtuma on onnistunut, 
jos osallistujat kotiin lähtiessään tunnistavat 
toisissaan ihmisen, jolta kannattaa oppia lisää, 
Miettinen visioi.

Arkin toimitus

Danielle Miettinen Veritas Forum 
-koordinaattoriksi
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taloudestamme

Joka aamu Herran armo on uusi, 
suuri on hänen uskollisuutensa

Joka aamu Herran armo on uusi, suuri on hänen uskollisuutensa
Viisikielisessä on laulu, joka alkaa ”Jos sun mieles on tyyni niin 

kuin keväinen sää, on helppo sinun silloin kitaraasi virittää, ja 
laulaa se laulu, Luojaasi ylistää, kiittää häntä siitä että saat elää.” Suo-
men kevät on välillä jäätävää viimaa ja räntäsadetta. OPKOn talous-
tilannekaan ei ole ollut pelkkää auringonpaistetta. Mitään suurta yk-
sittäistä draamaa ei ole ollut, mutta odotukset ja tavoitteet eivät ole 
vaan aina vastanneet toteutunutta, ja siitä on seurannut kaikenlaisia 
kerrannaisvaikutuksia. Tilinpäätös alkaa olla kalkkiviivoilla, oheisessa 
kuvassa on hieman ennakkotietoja.

Yksi on kuitenkin jo varmaa. Luojamme ja Herramme on antanut 
meidän elää. Hänen apunsa on tullut teidän, työn ystävien rukousten 
ja vaivan kautta. Hän on nostanut kiitoslaulun, ja Häntä teistä kiitäm-
me. Toivottavasti huomaamme myös tarpeeksi kiittää teitä suoraan.

Vieressä ja tämän lehden liitteenä olevassa rukousmuistiossa on 
listattuna OPKOn työntekijät. Nyt, kun normaalien työn haasteiden 
lisäksi edelleen elämme talouspaineidenkin keskellä, haluan nyt pyy-
tää erityisesti, että voitte myös rukoilla puolestamme. 

Tiina Oinonen, talous- ja hallintopäällikkö

Porin OPKOn opiskelijatyöntekijänä aloitti joulukuun alussa lähtien 
sosionomi / kirkon nuorisotyöntekijä (AMK), ilmailualan opiskelija 
Jonne Honkanen 30% työajalla.

Helsingin OPKOn opiskelijatyöntekijänä toimii vuoden alusta me-
dianomi (AMK) Sari Nuutinen 80% työajalla. Hän jatkaa ohessa 
myös OPKOn tiedotussihteerin tehtävässä 20% työajalla. Matleena 

Ruotsalaisen työsuhde päättyi marraskuun lopussa.

Vasa Studentmissionin opiskelijatyöntekijänä aloitti vuoden alussa 
sähköautomaatiotekniikan opiskelija Josef Bengtsson 25% työajal-
la.

Työntekijäuutisia

Jonne 
Honkanen

Josef
Bengtsson

Sari
Nuutinen



Työntekijät ja tuki Muut viitteet
Opiskelijatyö:
Joensuu 2257
Savonlinna 2192

Yhteiset:
Kotimaan tapahtumien 
osallistumistuki 3939
Ulkomaan tapahtumien 
osallistumistuki 5432
Arkki-lehti 7579

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

työmme tukitili on:

Tälle sivulle on koottuna OPKOn työntekijät ja talou-
dellisen tuen maksamisen tiedot.

Voit käyttää oheisia viitenumeroita halutessasi koh-
dentaa taloudellista tukea tietylle työntekijälle tai työ-
alalle. Monet työntekijöistämme ovat osa-aikaisia ja 
hoitavat useampaa tehtävää, joten viitenumeroita voi 
olla useita. OPKOn yleisen tuen viitenumero on 2998.

Kirjoitamme myös rukousrengaskirjeitä, joita saat 
pyytämällä suoraan haluamaltasi työntekijältä. Säh-
köpostiosoittemme ovat muotoa etunimi.sukunimi@
opko.fi.	 Lisätietoa	 tukemisesta	 on	 kotisivuillamme	
osoitteessa	opko.fi/tue,	tai	voit	kysyä	puhelimitse	Pal-
velukeskukselta, puh. 09 612 9940 tai sähköpostitse 
Tiina	Oinoselta,	tiina.oinonen@opko.fi.

Jussi Miettinen
2008

Pääsihteeri:

Tiina Oinonen
talous- hallinto-
päällikkö

Juha Aho
toimistosihteeri

Tukityö: viite 2011

Ilkka Kontturi
tiedottaja ja  
mediatyöntekijä

Oskari Reinman
mediatyön harj. 
229933

Mediatyö: viite 2299

Olli Lehmonen 
koululaistyön 
johtaja 2082

Mervi Tiilikainen 
varhaisnuorisotyö 
2053

Jussi Valkoinen
Nuorisotyö ja koulu-
vierailutyö 2066

Koululaistyö: yleinen viite 2082

Lähetys:

Marjaana Kotilainen
Kylväjän lähetyssihteeri 
kansainv. työ 2037

Marjukka Korri
Johtaja

Eino Olsson
Keittäjä huolto-
mies

Enä-Seppä: viite 3269 Veritas Forum:

Danielle Miettinen
Veritas Forum  -työ 
2095

Sari Nuutinen 
25014
Helsinki 2118

Henri Järvinen
Jyväskylä 2121
Pieksämäki 2176

Tomi Koho
Oulu 2163
Kajaani 2134

Pekka Ryhänen
koordinaattori
Kuopio 2147

Topi Knihtilä
koordinaattori
Lahti 2228

Topi Viitasalo
Tampere 2202

Opiskelijatyö: yleinen viite 2040

Mikko Paavola
Turku 2215

Jonne Honkanen
Pori 2189

Svenska verksamhet: Allmänt 
stöd för svenska verksamheten  
9108

Benjamin Sandell
ledare för svenska verksamheten och 
studentarbetare i Helsingfors 9108 15

Josef Bengtsson
Vasa 9108 31

Eva Gadda
informatör 

Carolina Myrskog
Åbo 9108 28

Matti Aspvik
Jakobstad 9108 57

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskel-
ija- ja Koululaislähetys ry:lle 17.3.2015 rahankeräys-
luvan POL-2014-13477 ajalle 17.3.2015-31.12.2019. 
Varainkeruu voidaan toteuttaa Suomessa pl. 
Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään 
kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, 
yleisöluentojen, pienrymien ja leirien järjestämiseen, 
viestintään, nuorten henkilökohtaiseen tukeen sekä 
yleishyödyllisen toiminnan välineisiin ml. OPKOn 
tilojen varustamiseen. Luvanvaraisen varainhankin-
nan tili on FI26 8318 6710 0053 04. (BIC DABAFIHH).

Heidi Kuvaja
siivooja



OPKO News

rohkaisi ja haastoi
Viikonloppuna Helsingissä pidetty Disciple16-konferenssi kokosi yli 250 
opiskelijaa ja nuorta aikuista, jotka halusivat oppia lisää Jeesuksen opetus-
lapsena elämisestä ja kasvamisesta. OPKOn ja Petrus församlingin yhteinen 
konffa järjestettiin nyt toista kertaa, tänä vuonna Kannelmäen kirkolla.

Toinen tapahtuman englantilaisista pääpuhujista, Fusion-opiskelija-
liikkeen johtaja Rich Wilson vertasi uskonelämää maratoniin ja haastoi 
juoksemaan kestäväisenä loppuun asti. St. Thomas Crookes -anglikaani-
seurakunnan pastori Rich Grant rohkaisi luottamaan ylösnousseeseen 
Jeesukseen, jonka voimaan saamme turvautua oman voimamme sijaan. 
Grant muistutti myös, että usko ei ole yksityisasia tai kulutushyödyke, vaan 
uskovat on kutsuttu elämään yhteydessä toisiinsa Kristuksen ruumiina.

Seminaareissa muun muassa syvennyttiin ihmissuhteisiin ja seuruste-
luun, kokeiltiin katuevankeliointia sekä mietittiin, mitä voisi merkitä Jee-
suksen seuraaminen internetissä. 

Arkin toimitus

Osallistujien kokemuksia Disciple16-konferenssista OPKOn nettisivuilla 
www.opko.fi sekä YouTubessa: youtube.com/user/SuomenOPKO
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on lähimmäinen



kesällä Jordaniaan
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Jordanialainen Hussam, opiskelijaliike IFESin Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan 
aluejohtaja sekä Jordanian opiskelijaliike JUCSin pääsihteeri, vieraili Suo-
messa tammi-helmikuun vaihteessa. Hän mm. vieraili OPKOn paikallisryh-
missä Tampereella ja Lahdessa sekä piti Disciple-konferenssissa seminaarin 
pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden kohtaamisesta.

Hussam muistutti Jeesuksen sanoista Matteuksen evankeliumin 25. lu-
vussa: ”Olin outo ja te otitte minut vastaan.” Pakolaisetkin tulisi kohdata 
samalla tavoin kuin kohtaisimme Jeesuksen. Samalla on toki käytettävä vii-
sautta ja otettava huomioon erilaiset kulttuurit ja taustat.

- Kristittyinä meidän tulisi johtaa maailman omaatuntoa. Usein maail-
ma on aktiivisempi kuin seurakunta, mutta meidän tulisi johtaa ja muuttaa 
maailmaa, Hussam haastoi.

Kristittyinä voimme tuoda lähimmäisillemme valoa paitsi kertomalla Jee-

suksesta myös osoittamalla hänen rakkauttaan teoillamme. Hussam kertoi 
vertauksen kolmesta kynttilästä, jotka kieltäytyivät valaisemasta vedoten 
erilaisiin syihin. 

- Joskus sanomme, että tarvitsemme enemmän koulutusta, mutta rakka-
us on enemmän kuin tieto. Tai sanomme, että rohkaisemme muita, mutta 
emme tee itse. Mutta Jumalan valtakunnassa kaikki ovat pelaajia, ja yleisönä 
ovat enkelit. Sanomme, ettei meillä ole lahjoja, mutta me olemme valo, se 
on meidän identiteettimme. 

Suomalaisia kristittyjä Hussam haluaa erityisesti herätellä niihin mahdolli-
suuksiin, joita meillä on, kun ihmiset kaukaisista maista tulevatkin meidän luok-
semme. Moni muslimi yhdistää kristinuskon moraalittomuuteen, mutta rakkaut-
ta osoittamalla voimme näyttää heille, mistä uskossamme todella on kyse

Arkin toimitus

OPKO järjestää kesäkuun alkupuolella aktion Jordaniaan, jossa tutustumme •	
paikallisen opiskelijaliikkeen toimintaan ja palvelemme heidän järjestämäl-
lään leirillä sekä teemme retkiä Raamatun maisemiin. Aktio kestää reilun 
viikon.
Aktion hinta on noin 700-800 €, mikä sisältää majoituksen, aamiaiset, illal-•	
lisen, matkat Jordaniassa ja omatoimisesti varatut lennot. Kuluihin on mah-
dollista hakea tukea OPKOn paikallisyhdistyksiltä ja muilta tahoilta, kuten 
seurakunnilta.
Aktio on tarkoitettu n. 18-30-vuotiaille (alaikäraja 18 v.). Koulutuspäivä jär-•	
jestetään toukokuussa.
Aikataulu	ja	hinnat	tarkentuvat	helmikuun	aikana	sivulle	opko.fi/aktiot.	Lisä-•	
tiedot ja ilmoittautumiset Tomi Koholle tomi.koho@opko.fi

Haluatko viettää kesän ikimuistoisella ja oikealla tavalla, 
mutta et oikein tiedä mitä tekisit? Lähde Jordaniaan!

OPKOn sisarjärjestö Jordaniassa on JUCS 
(Jordan Universities Christian Students), joka 
on osa kansainvälistä IFES-opiskelijaliikettä. 
JUCS ei ole rekisteröity yhdistys, vaan opis-
kelijatyö Jordaniassa tapahtuu seurakuntien 
kautta ja yhteistyössä niiden kanssa. 

JUCSin opiskelijaryhmiä on yli kahdella-
kymmenellä Jordanian 34 korkeakoulukam-
puksesta. Suurin ryhmä on 80 opiskelijaa, ja 
pienimmillään ryhmä voi koostua yhdestä 
opiskelijasta. Liikkeen ainoa palkattu työnte-
kijä on pääsihteeri Hussam. Toiminta tapah-
tuu pääosin vapaaehtoisvoimin, ja sekä ny-
kyiset että hiljattain valmistuneet opiskelijat 
ovat hyvin aktiivisia leirien ja muun toimin-
nan järjestämisessä.

Opiskelijatyö 
Jordaniassa

muukalainen

on lähimmäinen



Kansainvälistä

Mission-Net-lähetyskongressi kokosi uu-
tenavuotena Saksan Offenburgiin yli 

2000 nuorta aikuista ympäri Eurooppaa. Vii-
teen tapahtumapäivään mahtui rohkaisevaa ja 
haastavaa raamattuopetusta, kanavia, rukous-
ta, kaupunkitempauksia, musiikkia, kohtaami-
sia, iloa ja hiljentymistä – sekä värikäs kansain-
välinen uudenvuodenjuhla.

Suomesta osallistujia oli noin 30, joista noin 
puolet tuli mukaan tavalla tai toisella OPKOn 
kautta. Yksi heistä, keravalainen Mirjam Lin-
napuomi, lähti Mission-Netiin ystävänsä kut-
sumana ja on tapahtuman jälkeen kiitollinen.

- Merkityksellisintä on, että olen saanut 
olla Jumalan puhuttelussa – toisten ihmisten 
kautta, rukouksen kautta, opetusten kautta ja 
ylistyshetkissä. Jumala on lohduttanut, mutta 
myös haastanut. Prosessoitavaa riittää pitkäksi 
ajaksi, Mirjam pohtii. 

Erityisen puhuttelevana hän mainitsee Jews 
for Jesus -järjestön Avi Snyderin kanavan evan-
keliumin kertomisesta. 

- Jos esimerkiksi lentokoneesi on lähdössä, 
sinun pitää olla tietyllä portilla tiettyyn aikaan 

– miten kerrot tämän viestin toiselle pelkällä 
elämäntavalla, ilman sanoja? Käytöksemmekin 
on tärkeää, mutta vain evankeliumin sisältö 
pelastaa. Suurin ongelmamme on, että mie-
timme mitä ihmiset ajattelevat meistä, Mirjam 
kertaa kanavan sisältöä.

Mirjamille antoisia olivat myös kohtaamiset 
ihmisten kanssa ja uusiin ystäviin tutustumi-
nen erityisesti palvelutiimin kautta. Hän palveli 
tiskauksessa ja ruoanjakelussa ja suosittelee 
tapahtumatalkoilua lämpimästi muillekin.

- Tiimissä oli hyvä henki, oli ilo tehdä heidän 
kanssaan töitä ja ihmiset olivat meille kiitolli-
sia.

Konferenssissa haastettiin paastoamaan yh-
den lounaan ajan ja kerrottiin lyhyesti paaston 
merkityksestä: jättämällä olennaisenkin tar-
peen sivuun joksikin aikaa voimme paremmin 
keskittyä Jumalaan. 

- Usein keskitymme turhiin asioihin. Meidän 
tulisi käyttää aikaa siihen, mikä on Jumalan 
tahto. Meillä on joka päivä 86 400 sekuntia 
käytettävänä; mihin käytämme ne?

Sari Nuutinen

jumala puhutteli

mission-netissä

Mission-Netin raamattuhetkestä.

Mirjam Linnapuomi talkoilemassa.
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Pohjoismainen NOSA-kokoontuminen.

Suomalaisten ja mui-
den eurooppalaisten 
yhteyttä. 
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halki Euroopan

Halki pohjoisen Euroopan
Osa tiimistämme lensi Saksaan, mutta osa 
suuntasi kohti Saksaa asuntoautolla tapanin-
päivän aamuna Helsingin satamasta. Lautta-
matkan jälkeen matkamme jatkui Via Baltica 
-tietä pitkin Viron, Latvian ja Liettuan halki 
Puolaan ja siitä vielä Saksan halki melkein 
Ranskan rajalle Offenburgin kaupunkiin. Pa-
rin päivän automatkailun aikana saimme mit-
tariin reilut 2000 km ja aika monta rukousta 
niiden maiden kansojen puolesta, missä kul-
loinkin olimme. 

Aamurukouksia ja yhteyttä yli 
rajojen
Perillä Mission-Netissä aktiotiimimme palveli 
pääosin tapahtuman kansainvälisessä rukous-
tiimissä. Olimme mukana pystyttämässä ja yl-
läpitämässä tapahtuman rukousaluetta, jonne 
kongressin osallistujia sai tulla hiljentymään, 
vastaanottamaan rukousta ja rukoilemaan 
yhdessä eri asioiden ja kansojen puolesta. 
Olimme mukana toteuttamassa kongressissa 
kolmea seminaaria mm. rukouksen merki-
tyksestä, vedimme joka aamu kello kuudelta 
alkaneita aamurukouksia ja musiikkia rukous-
alueella eri kansainvälisillä kokoonpanoilla. 

Saimme myös olla esirukoilemassa kon-
gressin ja siihen osallistuvien ihmisten puo-
lesta eri tilanteissa. Kongressissa syntyi arvok-
kaita suhteita eri puolilta Eurooppaa tulleiden 
nuorten kanssa, jotka kantavat samaa paloa 
Jumalan valtakunnan leviämisestä nuorten 
keskellä uudella tavalla koko Euroopassa.

Yksi esimerkki aktion hedelmistä oli, kun 
eräs tanskalainen nuori mies tuli sanomaan 
minulle silmät loistaen erään kokoontumisen 
jälkeen, kuinka hyvä oli ollut rukoilla yhdessä 
erään meidän tiimiläisemme kanssa. Tanska-

lainen oli ehkä ensimmäisiä kertoja elämäs-
sään kokenut niin selkeästi Jumalan armon ja 
rakkauden sanoman avautuvan henkilökoh-
taisesti hänelle. Paluumatkalla tämä nuori oli 
sitten saanut jakaa muille tanskalaisille siitä, 
mitä Jumala oli tehnyt hänen elämässään. 

Tanskalaiset rukoustiimin jäsenet kertoi-
vat, että olivat saaneet rukoilla paluumatkalla 
bussissa pitkiä aikoja monien reissussa ollei-
den tanskalaisten nuorten puolesta. Nuorten 
sisällä oli alkanut syntyä kongressin hedelmä-
nä uudenlaista kaipausta Jumalaa ja Hänen 
valtakuntansa rakentamista kohtaan. Saman-
tyyppisiä todistuksia olen saanut kuulla myös 
muiden maiden nuorilta.

Palvelemista Jumalan perheenä
Saimme palvella aktion aikana monia nuo-
ria, mutta samalla Mission-Net oli kuin suu-
ri perhekokoontuminen, jonne tuli Jumalan 
perhettä koolle eri puolilta Eurooppaa. Ak-
tiotiimiläiset saivat käytännöllistä kokemusta 
siitä, mitä on olla osana kansainvälistä nuori-
soliikettä ja toimia yhdessä muista maista tu-
levien kristittyjen kanssa yhteisen päämäärän 
eteen. Koimme, että saimme samalla kasvaa 
itse, kun palvelimme muita. Omien tiimiläis-
temme sydämelle nousi tapahtuman aikana 
lähetystyön kipinää ja uusia kansoja, joita he 
kantavat nyt rukouksin. 

Paluumatkan taitoimme Tanskan ja Ruot-
sin läpi ja pari päivää kongressin päättymisen 
jälkeen retkikuntamme saapui kylmään, mut-
ta aamuaurinkoiseen ja talvisen kauniiseen 
Turkuun, satoja kohtaamisia rikkaampana 
ja sydän täynnä iloa ja toivoa uuden päivän 
koittamisesta Euroopalle.

Olli Lehmonen

Teimme koululaistyön nuorten- ja vastuunkantajaporukalla vuo-
den vaihteessa aktiomatkan Saksaan Mission-Net-tapahtumaan. 
Tässä joitakin tunnelmia kymmenpäiväisen seikkailun vaiheista.

Puolassa pysähdyimme hetkeksi ja kävimme mm. laula-
massa erään kirkon edessä Zdunska Wolan kaupungissa. 
Meitä kuuntelemaan pysähtyi muutamia ohikulkijoita, 
joiden kanssa syntyi lyhyt, mutta todella lämmin kohtaa-
minen.

Kuvassa asuntoautomme, jolla taitoimme 
taivalta Saksaan ja takaisin. Annoimme au-
tolle leikkisästi mutta tosissamme nimen 
Johannes. 

Nuorten rukousmissio
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OPKO-kasvo

elias 
tampereen opko

kuka olet?
Olen Elias Pitkänen, ikää 21 vuotta. Olen Hy-
vinkään hoodeilta kotoisin. Opiskelen nyt toista 
vuotta Tampereen yliopistossa pääaineena ma-
tematiikka. Tämänhetkisen suunnitelman mu-
kaan valmistun opettajaksi tietotekniikka sivu-
aineena. Koodaushan on osa uutta peruskoulun 
opetussuunnitelmaa, joka astuu voimaan tämän 
vuoden syksyllä. Toisaalta pidän silmät auki 
myös monille muillekin aloille; ei ole ollenkaan 
kiveen hakattu, että minusta tulisi juuri täysipäi-
väinen opettaja.

miten päädyit mukaan 
opkon toimintaan?
Kun muutin Tampereelle, minulla ei ollut oikein 
koskaan ollut varsinaista seurakuntayhteyttä, 
vaikka olin pitkään yrittänyt etsiä sellaista Hy-
vinkäällä. Olin käynyt usein messussa ja muis-
sakin seurakunnan tilaisuuksissa, mutta mistään 
ei löytynyt oman ikäistä porukkaa. Päätin sitten 
uuteen kaupunkiin tullessani perin pohjin selvit-
tää, mikä on homman nimi: eikö koko Suomessa 
ole nuoria aikuisia touhuamassa seurakunnas-
sa? Kävin varmaan kaikissa mahdollisissa nuor-
ten aikuisten toiminnoissa mitä Tampereelta 
löytyi, ja OPKO muodostui pikkuhiljaa ”kotipe-
säksi”. Siihen olin ekana tutustunut, ja päätin 
pitää siitä kiinni.

mihin toimintaan olet osallistunut?
Olen ollut mukana monin tavoin; osallistunut 
leireille ja tulevien iltojen suunnitteluun, alusta-
nut opiskelijaillan aiheen ja esittänyt joulupuk-
kia kansainvälisessä pikkujoulujuhlassa.

mitä opko on antanut sinulle?
Hyviä ystäviä ja turvallisen, luotettavan paikan 
kasvaa. Olen erityisesti kiitollinen siitä, miten 
opiskelijatyöntekijämme Viitasalon Topi koh-
telee meitä opiskelijoita. Topi tsemppaa taita-
vasti eteenpäin kaikilla elämän osa-alueilla, ei 
pelkästään seurakuntaan liittyvissä askareissa. 
Myöskin OPKOsta liikkeelle ponnistaen parin 
mutkan kautta päädyin projektipäälliköksi ta-
pahtumaan nimeltä Yhden illan juttu. Sain pal-
jon vastuuta ja pääsin kokeilemaan tietyllä ta-
paa tuottajana toimimista, mikä on yksi minua 
kiehtova ammatti.

mitä harrastat?
Harrastukseni ovat pie-
nestä pitäen olleet liikun-
tapainotteisia. Viime vuosina 
parkour on muodostunut pää-
lajiksi. Kiinnostuksen kohteita on 
tosi vaikea rajata, tuntuu että mi-
nua kiinnostaa ihan kaikki mahdolli-
nen! Tykkään tutustua erilaisiin ihmisiin 
ja kokeilla myös heidän harrastuksiaan. 
Lopputuloksena on tosi usein se, että pää-
dymme puhumaan siitä, kuinka muitakin voisi 
innostaa harrastamaan.

mistä unelmoit?
Unelmoin siitä, että joku päivä mulla olisi perhe 
ja oma talo, ja että matkan varrella voisin tuoda 
hyvää muidenkin ihmisten elämään – arkipäivän 
tilanteiden lisäksi ehkä juuri sen tuottamisen 
kautta. En oikein tiedä mitä kaikkea haluaisin 
tuottaa, mutta tykkään siitä ja olen parin tapah-

tuman lisäksi mm. tehnyt videoita Youtubeen ja 
Facebookiin.

mikä raamatun kohta on erityisesti 
puhutellut viime aikoina?
Matt. 6:25-34. Se muistuttaa siitä, että juuri tänä 
päivänä kannattaa elää täysillä ja luottaa Juma-
laan. ”Kuka teistä voi murehtimalla lisätä elä-
mänsä pituutta kyynäränkään vertaa?”

Sari Nuutinen

18 opko

Eliaksen parkour-videoita: www.youtube.com/user/AntiFlowFreerun
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OPKOn ystävien jäseneksi voit liittyä täyttämällä jäsenlomakkeen: www.opko.fi/ystavat• 
OPKOn ystävien jäsenmaksu on 30 euroa/vuosi. Jäsenmaksun voit maksaa tilille:        • 
FI50 8146 9710 0833 29 viitteellä 1232.
Liittymällä jäseneksi saat säännöllistä informaatiota ystävien monipuolisesta toiminnasta.• 

opkon 
ystävät

konsertissa esiintyvät
Sopraanot Hannele Valtasaari ja Leila Puhakka
Baritoni  Hannu Leskinen
Basso Jaakko Hietikko
Viulu Silja Raitio-Heikinheimo
Sello Timo Keinonen
Käyrätorvi Kalervo Kulmala
Urut ja piano Juhani Haapasalo ja Risto Valtasaari
Vapaa pääsy, ohjelma 15 € opiskelijatyön hyväksi

Konsertin järjestävät:
OPKOn ystävät ja Tuomiokirkkoseurakunta

lauantaina 16.4.2016 klo 18.00 Tervetuloa 
upeaan  

konserttiin!

lönnrotinkatu 6, Helsinki
vanHa kirkko

Tulin Helsinkiin opiskelemaan vuonna 
1969. Se oli muutto maalta tänne Hesaan, 
suureen kaupunkiin. Löysin heti uskoani 
vahvistavan opiskelijayhteisön nimeltään 
Ylioppilaslähetys aivan läheltä opiskelu-
paikkaani Sibelius-Akatemiaa, Salomon-
kadun ”vintiltä”. Sinne kokoonnuimme 
raamattupiiriin, jossa oli akatemialaisten 
lisäksi myös Ateneumin opiskelijoita. 

Kohta tuli pyyntö, voisinko ryhtyä Yliop-
pilaslähetyksen musiikkikoordinaattoriksi. 
Tehtäväni oli järjestää musiikkia opiskelija-
tilaisuuksiin. Myös Laudemus-kuoron joh-
taminen annettiin vastuulleni. Molempien 
tehtävien palkkana toimi ilo työskennellä 
virkeiden opiskelijoiden kanssa musiikin 
parissa. Se oli todella rikasta opiskelija-
aikaa. Laudemus-kuorolla oli viikoittaiset 
harjoitukset ja esiinnyimme paljon. 

Opiskeluvaiheesta siirryttyäni kanttorin 
virkaan Käpylän kirkkoon äänitimme Lau-
demuksen kanssa Koskelan kirkossa levyn 
”Mä tahdon riemuin laulaa”. Levytyksen 
jälkeen sanoin opiskelijakuorolle näke-
miin, koska uusi työni oli käydä johtamaan 
Käpylän seurakunnan musiikkia. Käpylän 
kanttorin virassa viihdyinkin aina eläke-
ikääni saakka.

Ylioppilaslähetyksen – sittemmin OP-

KOn – työn näen hyvin tärkeänä, nimen-
omaan siksi että OPKO tukee opiskelijoi-
den lisäksi myös koulujen ja koululaisten 
hengellistä elämää. Täytyy vain toivoa ja 
rukoilla, että yliopistojen ja koulujen ovet 
pysyisivät avoinna kristilliselle opiskelija- ja 
koululaistyölle.

Opiskeluaikani Ylioppilaslähetyksessä 
oli minulle henkilökohtaisesti merkittävä. 
Se oli uskoani vahvistavaa aikaa, ja kaiken 
päälle Jumala johdatti minulle Ylioppilas-
lähetyksen Kruunuvuorenkadun tyttöjen 
ylioppilaskodista rakkaan vaimon Eeva-
Liisan.

Hannu Leskinen

Hei opkolaiset!

kirkkokonsertti
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Innan Jesus for upp till himlen gav han oss 
en målsättning och ett uppdrag. En målsätt-
ning och ett uppdrag som är både personligt 
och kollektivt. Dessa sammanfattas i ordet 
”lärjungaskap”. Lärjungaskap är att vilja bli 
lärd till en överlåtelse och ett beroende i re-
lation till Jesus. Att leva som Han vill i Hans 
kraft. Detta med hjälp av nån som gått läng-
re än jag på vägen (fäder) och tillsammans 
med dom som går samma väg.

Frälsning handlar dels om att bli fri från 
de eviga konsekvenser vi förtjänat då vi 
levt för oss själva på våra egna villkor dvs. 
i synd. Och dels handlar det också om att 
sluta leva för oss själva och istället leva för 
Honom som dog för oss (2 Kor 5:14–15). 
Himlen är mer slutmålet av den väg vi går 
på	nu	än	nåt	vi	plötsligt	flyttas	till.
Vägen börjar vid korset

Synden är ett dödligt tillstånd som får 
eviga konsekvenser endera nu eller senare. 
Endera betalar Jesus det för oss eller så 
en dag betalar vi själva för det. Korset är 
början på den rätta vägen till Gud och med 
Gud. Börjar den med något annat än korset 
går det fel. Apostlarna ledde alla som kom 
till tro genom en förkunnelse av en korsfäst 
Kristus. Dessutom inkluderade de i sin pre-
dikan alltid orden ”omvänd er”, eller ”gör 
bättring”... och sedan ”tro evangeliet”. Man 
kan inte omvända sig från något man inte 
identifierar	och	bekänner	som	synd	och	då	
kan man inte heller vända sig till korset. På 
korset spikades inte enbart konsekvenserna 
utan även ett liv man lever för sig själv.

Var vi alltså börjar vandringen på ”vägen” 
avgör hur och på vilka villkor vi kommer att 
vandra på den. Annars blir Gud skyldig oss 
något och vår glädje blir inte ”frälsningens 
glädje” utan glädjen av att bli välsignad el-
ler äga auktoritet. Om vi inte kan se vår synd 
kan vi inte se nådens rätta karaktär. Om vår 
tro inte bygger på korset utan på att Gud 

alltid	fixar	våra	omständigheter	så	håller	
inte vår tro under press och prövningar. 
Därför är det viktigt vi för den unge visar 
på starten och förutsättningarna till den 
rätta vägen. Annars går vi av vägen innan 
vi blir gamla så fort ”hjälpen”, inte är vad 
vi vill att den skall vara eller kommer när 
vi vill. 

Alla upplever vi först överlåtelsen som 
en förlust och ett hot. Att vänja sig gå på 
vägen är att lära sig se det som verkar 
vara förlust bli till stor gåva. Att erfara att 
Guds vilja är bäst även om ingen annan 
går den vägen. Att erfara att giva är lyck-
ligare än att få, även om ingen applåderar 
då vi ger. Att det är värt att söka Guds 
bekräftelse istället för människors. Därför 
måste någon som hunnit längre vittna för 
oss att det lönade sig, och hjälpa oss gå 
samma väg. 

Vi behöver mycket Guds uppmuntran 
och stöd i processen av överlåtelse. Jesus 
säger	ju		”den	som	mister	sitt	liv	skall	fin-
na det”. Den unge behöver därför lära sig 
att	det	finns	ett	pris	i	att	följa	Jesus,	men	
ett nytt liv som följer det. Att ”lära hålla” 
är jobbigt men ger en frid som världen 
inte kan ge. 

Frågan är då hur? Den som skall ”vänja 
den unge” är en lärjunge som gått längre 
på vägen av beroende och överlåtelse. En 

att hållas
på vägen

20 opko

“Vänj den unge vid den 
väg han bör vandra, så 
viker han ej av från den 
när han blir gammal.” 
Ordspråksboken 22:6

”fader” som lärt sig leva som lärjunge obe-
roende av omständigheter. Paulus var en 
sådan och han hade en lärjunge, Timoteus,  
som ”följde honom i lära och liv” och under 
”förföljelse och lidande”. Bara fäder kan lära 
oss detta genom att genomskinligt  vandra 
tillsammans med oss på vägen och berätta 
hur man segrar. 

Gud är den som verkar i oss både vilja 
och gärning. Själva kan vi inte. Då blir det 
viktigaste första steget på vägen att fråga 
vilka är de verktygen genom vilka Gud ver-
kar sin vilja och sedan överlåta sig till dessa. 
Vi kan inte välja verktygen på våra villkor. En 
lärjunge kan enbart vara lärjunge ifall nån 
vänjer honom/henne att gå den vägen. En 
Jesu lärjunge behöver alltså bli lärjunge till 
en Jesu lärjunge. I Bibeln nämns bl.a. herde-
skap i olika former som även kunde kallas 
”fäder”. Deras uppgift är att förmedla till oss 
det främsta av verktygen dvs. Guds ord och 
att lära oss be och handla i enlighet med 
det (2 Tim 3:10–17). 

Dessutom bör vi hitta vår egen plats i 
kroppen. En familj. Att vänja sig gå vägen 
med dom som har gemensamma föräldrar 
(ledare), gemensam fostran (undervisning)  
och gemensamt uppdrag som vi lär oss ut-
föra (Ef 4:11–16).  

Matti Aspvik, studentarbetare
 i Jakobstad

Fo
to

gr
af

: I
lk

ka
 K

on
tt

ur
i



Reportage från Disciple15
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Alla nyheter, bra nyheter?
Vi läser och följer med allt som händer runt 
omkring oss; ingen nyhet, katastrof eller 
olycka går oss förbi. Rich Wilson poängte-
rade att man aldrig tidigare i historien har 
varit så utsatt för information som nu. Han 
ställde oss frågan “kan detta bidra till att vi 
tappar vår förmåga att känna empati och 
se allvaret i det som händer runt omkring 
oss?” och utmanade oss att tänka på saken.

För att inte drunkna i informationsmängden 
gav Wilson några tips. Han påminde om att 
vi kan be för de händelser vi läser om och 
på så sätt ge bördan åt Gud och inte bära 
den själva. Han ställde oss också frågan, 
”vad är din mediadiet” och påminde oss om 
att vi måste ”fästa vår blick på Jesus” .

Vilka risker står vi inför?
Vi som kristna måste också tänka på vad 
som är bra att publicera och vad som är 
mindre bra. Han uppmanade till eftertanke 
under seminariet. “Vi står för risken att bli 
som andra, eller motsatsen, att bli tysta”, 
säger Rich Wilson.

Risken är också stor att vi blir kända för 
det som vi är emot. Wilsons råd till detta 
var att undvika debatter om vi har starka 
avvikande åsikter. Vi har väl inte som mål 
att kärlekslöst konfrontera andra och verka 
aggressiva?

Vi måste vara aktiva
Rich Wilson är övertygad om att vi bör en-
gagera oss i onlinevärlden. Vi har en stor 

chans att bygga upp våra vänner och med-
människor där ute, i stället för att bli kända 
för det vi är emot så ska vi satsa på att bli 
kända för det vi är för.

”Var	aktiv,	ställ	fler	frågor”,	uppmanar	Rich	
Wilson. Vi måste fortsätta diskutera kring 
hurudant potential vi faktiskt har som krist-
na och speciellt ungdomar som är bekväma 
med sociala medier och andra digitala verk-
tyg behöver fundera på hur de kan utnyttja 
internet på bästa sätt.

   Camilla Tylli,  
informatörsassistent i HSSM

att följa jesus

online

Rich Wilson från UK höll ett seminarium på Disciple 16 
om att vara en lärjunge i dagens digitala värld. Rich 
jobbar själv med föreningen ”Fusion”, vars mål är att 
inspirera ungdomar till att leva ett liv som lärjungar 
på det egna universitetet. Seminariet gick mycket ut 
på att vara kritisk till digivärlden och frågorna väckte 
debatt under seminariet.
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vittnesbörd

Rebecka Nygård deltog i seminariet 
Singer-songwriting med Herren. 
Foto: Claudia Mishima.

Eetu Linnankivi deltog i seminariet 
Jesus, relationship, singleness and sex. 

Foto: Pauliina Kittilä.

Leo Byskata deltog i seminariet 
Discipleship in a digital age. 

Foto: Camilla Tylli.

med kärlek

Hussam från Jordanien är distriktsledare för IFES 
i Mellanöstern och Nordafrika. Hussam, som 
också är generalsekreterare för studentrörelsen 

i Jordanien, JUCS, besökte Finland i månadsskiftet janu-
ari–februari. Han besökte Studentmissionens lokalföre-
ningar i Tammerfors och Lahtis och höll ett seminarium 
om	 att	 möta	 flyktingar	 och	 asylsökande	 på	 Disciple-
konferensen. 

Hussam påminde om Jesu ord i Matt 25: ”Jag var 
främling och ni tog emot mig”. Flyktingar borde bemö-
tas på samma sätt som vi skulle bemöta Jesus. Samti-
digt bör man vara vis och ta hänsyn till olika kulturer 
och bakgrunder. 

Som kristna borde vi leda världens samvete. Ofta är 
världen mer aktiv än församlingen, men vi borde leda 
och förändra världen, utmanar Hussam. 

Vi ska sätta det goda i rörelse; göra gott också mot 
dem som inte kan ge tillbaka. Kärlek förväntar sig inga 
gentjänster. 
I	Jordanien	har	det	funnits	miljontals	flyktingar	redan	

innan	krisen	i	Syrien	och	Irak.	Just	nu	beräknas	det	fin-
nas	1,4	miljoner	syriska	flyktingar	i	landet	med	9,5	mil-
joner invånare. För många är Jordanien ett transitland, 
genom vilket de tar sig vidare till andra länder.
Även	om	majoriteten	av	flyktingarna	från	Syrien	och	

Irak	 är	muslimer	finns	det	också	 kristna	bland	dem.	 I	
Hussams hemförsamling fanns ännu för några år sedan 
120	medlemmar.	Efter	det	har	175	flyktingfamiljer	hittat	
dit	och	medlemsantalet	har	vuxit	 till	600.	Det	här	har	
tvingat dem att i praktiken tänka om allting: hur ska 
man	bemöta	flyktingarna	och	möta	deras	behov?
Vi	måste	komma	 ihåg	att	flyktingarna	har	mist	allt:	

sina pengar, ägodelar och familjer. De är traumatisera-
de och kan till och med vara arga på Gud och också 

beskylla Honom för det som hänt. De måste få känna 
sig välkomna förrän de kan ta till sig undervisning om 
Gud. 

Förutom att berätta om Jesus kan vi som kristna 
också sprida ljus genom att visa Hans kärlek genom 
våra handlingar. Hussam gjorde en jämförelse om tre 
ljus som vägrade lysa av olika orsaker. 

Ibland säger vi att vi behöver mer kunskap, men kär-
lek är mer än det. Eller så säger vi att vi uppmuntrar 
andra men gör det inte själva. I Guds rike är alla spelare 
och änglarna är publik. Vi säger att vi inte har några 
gåvor, men vi är ljuset i världen, det är vår identitet. 
Hussam	 vill	 väcka	 finländska	 kristna	 till	 de	 möjli-

gheter vi har då människor långt ifrån kommer till oss. 
Många muslimer förknippar kristendom med omoral, 
men genom att visa kärlek kan vi visa dem vad vår tro 
verkligen handlar om. 

Sari Nuutinen 
studentarbetare och informationssekreterare 

för Studentmissionen

Översättning: Susanna Syrjälä
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Disciple16 var en höjdare på många sätt, 
och Gud gjorde massor under veckoslu-
tet. Lyssna på vad Disciple-deltagarna 
Leo Byskata, Eetu Linnankivi och Re-
becka Nygård lärde sig på seminarierna 
de deltog i på www.studentmissionen.fi. 



Be och ge 

Tack för den lyckade Disciple16-konferensen med 250 deltagare från hela 
Finland.
Tack för den nya Veritas Forum-koordinatorn Danielle Miettinen.
Tack för det uppiffade kontoret på Tavastvägen.

Vi ber för	Studentmissionens	ekonomi.	Gud	ge	av	ditt	överflöd.
Vi ber för  att kampanjen Studmisschallenge skulle lyckas över alla förväntningar.
Vi ber för de nya styrelserna i respektive lokalförening. Ge dem vishet i deras 
viktiga arbete.

Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten  9108
Studentarbete i Helsingfors   9108 15
Studentarbete i Jakobstad   9108 57
Studentarbete i Vasa   9108 31
Studentarbete i Åbo   9108 28
Veritas Forum-arbete på svenska  9399

Stöd vårt arbete!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och 
studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Matti Aspvik, studentarbetare Jakobstad, tfn 050 598 4703
Josef Bengtsson, studentarbetare Vasa, tfn 040 963 4703
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 37
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Camilla Tylli, informatörsassistent, Helsingfors, tfn 050 494 5412

Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf 
insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in 
pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangeran-
det av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar, 
läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också 
användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.

Under föregående Sarbus-möte bestämde 
ledningen för Sarbus sig för att utveckla en 
kampanj som siktar på att via lokalfören-
ingarna höja understödet med ca 1000 € 
per månad. Målet med det här samarbetet 
är att kontakten mellan studerande och 
Studentmissionen stärks.

Givande blir något roligt, i och med att lo-
kalföreningarna tävlar mot varandra i frå-
gan om vem som ger mest, samtidigt som 
studerande introduceras  i lärjungaskap. 
Tanken är att uppmuntra till regelbundet 
givande bland medlemmar i lokalfören-
ingarna. I praktiken kunde det betyda att 
25 studerande ger 10 € per månad, 10 € 
motsvarar endast 4 studieluncher!

Tävlingen pågår under hela 2016 och vin-
sten blir en brunch i början av nästa år. Må 
bäste ”förening” vinna! 

Jesus älskar studerande och om du vill 
understöda Studentmissionens arbete 
bland studerande kan du skicka in en 
summa till vårt insamlingskonto: 
FI66 8000 0710 2297 93 
(BIC DABAFIHH).

Använd alltid referensnummer, så att 
din gåva hamnar rätt. Referensnum-
mer för svenska verksamheten börjar 
med 9108.

Helsingfors: •	 9108 15
Vasa: •	 9108 31
Åbo: •	 9108 28
Jakobstad: •	 9108 57
Skolungdomsarbete: •	 9108 44
Veritas Forum på svenska: •	 9399
FSSMnytt frivillig prenumerations-•	
avgift: 9933
Tack för din gåva!•	

Vill du investera i Guds 
rike i studievärlden?

FSSM NYHETER

FINLANDS EV. LUTH. STUDENT-  
OCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Föreningens syfte är att främja och stöda 
kristet arbete med inriktning på evangeli-
sation och mission bland svenskspråkiga 
studerande i Finland.   

Föreningen vill på ett allsidigt sätt stöda 
studerande i deras livsval så att de kan 
fullfölja sina studier och bli ansvarskännande 
medborgare i samhället. Föreningen vill 
verka på biblisk grund med evangeliet i 
centrum och i enlighet med den lutherska 
bekännelsen. 

Vi tar gärna emot stora donationer. 
Läs mer på www.studentmissionen.fi/pro-
studentmissionen och bli gärna medlem i vår 
förening. Ditt stöd behövs!   

i Pro Studentmissionen rf 
Studmisschallenge
Vem ger mest?

@Disciple16

Bli medlem



ARKKI
Hämeentie 155 A 9

00560 HELSINKI

”Sana elämään”

järvEN  

raNNalla 

valkEalassa!

20.7.–24.7.2016

yhdessä
opkon kesäleiri

 valkEalaN kristillisEllä opistolla

Ohjelmassa mm. raamattuluentoja, •	
seminaareja ajankohtaisista aiheista. 
Puhujina mm. Olavi Peltola, Jouni 
Turtiainen, Panu Pihkala, Jussi Mietti-
nen, Timo ja Helena Keskitalo, Pertti 
Järvenpää, Arja ja Andres Perendi, 
Taneli ja Hanna Skyttä, Merja Viljanen, 
Essi Hynynen. 
Ohjattu retki läheiseen Repoveden •	
kansallispuistoon ja leiriolympialaiset. 
Lisäksi aikaa on varattu yhdessäoloon, 
saunomiseen ja uimiseen.
Lapsille ja junioreille oma ohjelma •	
(Seimi 0–2, Nappulat 3–6, Koululaiset 
7–11, Juniorit 12–15, riparin käyneet 
tervetulleita isosiksi).
Lastenohjelmassa Jukka Salmisen Me-•	
nox	maailmalle	-lähetyskonsertti.

Ilmoittautumiset viim. 13.6. (Huom! •	
tämän jälkeen ilmoittautumisiin tai 
muutoksiin tulee 10e lisämaksu, jälki-
ilmoittautumiset 20.6. mennessä), 
www.opko.fi/kesaleiri	(hinnasto)	tai	
(09)	612	9940	tai	opko@opko.fi.

ohjElmassa:


