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SIVU 18

”K evään Arkin teema on perinteisesti ollut 
lähetys.” Näin minua muistutettiin. Mikäs 
siinä. Tietenkin lähetyksestä pitää kirjoit-

taa myös OPKOn jäsenlehdessä. Onhan OPKOlla oma 
lähetyssihteeri, omat lähetyskohteet ja aktiot. Paikal-
lisyhdistykset nimeävät lähetysvastaavia, jotka kutsu-
vat lähetystyöntekijöitä vierailemaan opiskelijailloissa 
kerran kaudessa. Toimimme hyvässä yhteistyössä kir-
kon virallisten lähetysjärjestöjen – erityisesti Kylväjän 
ja Kansanlähetyksen – kanssa. Lähetyskasvatus viiden 
vuosikymmenen ajan on kannattanut. Evankeliumin 
asialle on muihin maihin lähtenyt monta bussilastillista 
entisiä opiskelijoita. On hienoa olla suuressa mukana!

Lähetys on tärkeää, mutta onko se vieläkin enemmän 
kuin vain yksi tärkeä asia monien tärkeitten asioiden 
joukossa? Enemmän kuin seurakunnan työala tai ta-
loushallinnon kustannuspaikka? 

Lähetys ei ole vain yksi kappale dogmatiikan 
kirjassa, yksi opiskelijaillan aiheista tai yksi Raamatun 
suurista teemoista.  Lähetyksen sanoma kulkee Raama-
tun läpi, konkreettisesti ja monien vertauskuvien kaut-

ta. Lähetys alkoi syntiinlankeemuksesta 
ja loppuu vasta silloin, kun ei ole enää 

ketään, jonka Jumala voisi pelastaa 
ikuisesta kadotuksesta. Jumala 
etsii paratiisista karkotettuja ih-
misiään ja suojelee heidät omalta 
vihaltaan suuressa arkissa. Kun 

matka on tehty, hän avaa ovet uu-
teen maailmaan. Suuri Kertomus 

huipentuu Herramme huutoon: ”Se 
on täytetty!” (Luuk. 24:25-27).

Isä lähetti Poikansa. 
Isä ja kuolleista he-

rätetty Poika lähettivät Pyhän Hengen. Isä, Poika ja Pyhä 
Henki yhdessä lähettivät seurakunnan. Sinäkin kastet-
tuna ja Jeesukseen uskovana olet henkilökohtaisesti lä-
hetetty: ”Menkää ja tehkää…” (Matt. 28:18-20).

Lähetys on kokonaisvaltaista. Sillä on aina 
sosiaalisia, poliittisia, ekonomisia ja hengellisiä vaiku-
tuksia kulttuureissa ja yhteisöissä. Kun kasvatamme 
uutta kristittyä sukupolvea, haluamme heidän näkevän 
mahdollisuutensa ja velvollisuutensa edistää – Raama-
tusta nousevan kristillisen ihmiskäsityksen mukaan 
– esimerkiksi oikeudenmukaisuutta ja ihmisten koko-
naisvaltaista hyvinvointia oppilaitoksissa, työpaikoilla 
ja omissa verkostoissaan. Silti tässä ei ole kaikki. Sano-
ma rististä on lähetystehtävän keskus.  Jumalan mission 
perimmäinen tarkoitus jää toteutumatta, ellei se auta 
ihmistä uskomaan ja turvautumaan Jeesukseen. On 
huolestuttavaa, jos lähetyskasvatus ei enää vahvista ha-
lua julistaa evankeliumia.

Jumala on antanut lähetystehtävän taval-
lisille ihmisille. Jeesuksesta koulussa räppäävä sälli, raa-
mattupiiriä pitävä kotiäiti sekä Veritas Forumia tai Rut-
tureppu-leiriä järjestävät nuoret ovat lähetyksen asialla 
siinä missä toisiin maihin lähetetyt työntekijätkin. 

Jokaisella meistä on oma kutsumuksemme, lahjamme 
ja vaikutuspiirimme. Kukaan ei voi olla kaikessa muka-
na. Koulut ja yliopistot ovat OPKOn työmaita, joiden pa-
rissa toteutamme omaa lähetystehtäväämme – kerrom-
me Jeesuksesta, opetamme Raamattua ja varustamme 
nuoria elämänmittaiselle matkalle. Jokainen kristitty 
koululainen ja opiskelija on jo nyt ykkösluokan lähetys-
työntekijä omassa sosiaalisessa verkostossaan. Meidän 
vanhempien, OPKOn ystävien ja tukijoiden tehtävä on 
tukea heitä siinä.

ON ENEMMÄN
LÄHETYS

Ps. OPKOn ystävät ja seniorit perustivat 8.5.2014 ”OPKOn ystävät ry” -nimi-
sen yhdistyksen tukemaan OPKOn mission toteutumista ja kehittämään ys-
tävätoimintaa. Rukoillaan tälle rohkaisevalle hankkeelle tuulta siipiensä alle!

LÄHETYSTYÖ ON
TAVISTEN JUTTU Kutsu Isän yhteyteen8

Astoria-salissa juhlittiin10

Seikkailulla  
Valtakunnan asialla16

”Jumalan missio” 
on samaa kuin  

Joh. 3:16.  
Jumala lähetti 
ainokaisen Poi-

kansa maailmaan 
pelastamaan 

syntisiä.

OPKOn ystävät ry 
perustettiin
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- Lähetystyö on alaotsikko Jumalan todellisuudelle: 
sille, mitä hän tekee tässä maailmassa. 
Lähetystyössä mukana oleminen on Jumalan 
valtakunnassa mukana olemista.

N äin määrittelee Hanna Lin-
dberg, Ev.-lut. Lähetysyhdistys 
Kylväjän tuore kotimaantyön 

johtaja. Hän siirtyi nykyiseen tehtävään-
sä huhtikuun alussa työskenneltyään 
kahdeksan vuotta Kylväjän lähettinä 
Caspari-keskuksessa Jerusalemissa. Cas-
pari-keskus on messiaanisten eli Jeesuk-
seen uskovien juutalaisten seurakuntia 
tukeva tutkimus- ja koulutuskeskus. 

- Lähetystyö alkoi juutalaisten toimes-
ta, heiltä olemme saaneet Raamatun ja 
evankeliumin. Minulle on ollut merkittä-
vää olla viemässä takaisin Jerusalemiin 
jotain, mitä olemme heiltä saaneet, Lind-
berg toteaa.

Jumalan missio, Missio Dei, ei ole Lind-
bergin mukaan moderni käsite vaan on 
ollut olemassa Raamatun alusta lähtien. 

- Katson lähetystyötä juutalaisuuden 
ja Raamatun historiallisen jatkumon 
kautta. Kun Jumala valitsi Aabrahamin, 
hänellä oli koko maailman pelastus-
suunnitelma mielessä. Jumala valitsi sii-
hen työkalut ja ihmiset. Näin hän toimii 
yhä maailmassa, ja me saamme liittyä 
siihen tekemällä työtä siellä, missä hän 
avaa ovia.

Lähetystyö on normaaleille
Hanna Lindberg ei alun perin mahtunut 
omaan stereotyyppisen lähetin muot-
tiinsa.

- Äitini oli aktiivinen seurakunnan lä-
hetystoiminnassa, ja opin, että lähetys-
työ kuuluu jokaiselle joko lähtijänä tai 
lähettäjänä. Jostain minulle kuitenkin oli 
syntynyt sellainen kuva, että lähetit ovat 
poikkeusyksilöitä, joilla on jokin erikoi-
nen ilmestys tai sisäinen kutsu. Koska 
minulla ei ollut sellaista, ajattelin, että 
en minä mihinkään lähde. 

Käännekohta Lindbergin elämässä oli 

hänen omien sanojensa mukaan kolmen-
kympin kriisi. Hän työskenteli tuolloin 
Suomessa opettajana.

- Mietin, mitä elämälläni teen ja mitä 
haluan, ja voisiko se olla jotain Jumalan 
valtakuntaa edesauttavaa. Jäin vuorot-
teluvapaalle, jonka aikana työskentelin 
Caspari-keskuksessa sekä Istanbulissa. 
Tuona aikana näin lähettejä työssään ja 
totesin, että jos nämä normaalit ihmiset 
voivat olla lähettejä, niin minäkin voin. 

- Raamatussa sanotaan ”Menkää ja 
tehkää”. Ei siinä tarvitse erotella, että 
”menkää te tietynlaiset” ja ”te älkää men-
kö”, Lindberg lisää.

Ainutlaatuinen sanoma vietävänä
Ennen lähetystyöhön lähtöään Hanna 
Lindberg oli pohtinut, miten osaisi koh-
data ihmisiä, kun oli uskonut Jeesukseen 
lapsesta asti eikä hänellä ollut ”vakuut-
tavaa” kääntymistarinaa. Työskennel-
lessään opettajana Istanbulissa hän sai 
kuitenkin tutustua uudella tavalla evan-
keliumin sanoman ylivertaisuuteen 
keskustellessaan muslimityötoveriensa 
kanssa. 

- Eräs opettajakollegani oli erittäin 
vieraanvarainen, hyvä ja mukava ihmi-
nen. Minua hävetti suomalainen sosiaa-
linen kömpelyys ja vieraanvaraisuuden 
puute, jonka huomasin itsessäni. Kes-
kustelimme joskus siitä, mikä on hyvää 
elämää islamin ja kristinuskon mukaan. 
Totesimme, että molemmilla on aivan 
samat säännöt toisista huolehtimises-

ta. Olin vähän yllättynyt tästä, Lindberg 
myöntää. 

- Sitten tuli kysymys Jeesuksesta, ja 
kerroin, mitä Jeesus on tehnyt. Kolle-
gani ei hyvästä elämästään huolimatta 
ollut varma, miten hänen käy kuoleman 
jälkeen, sillä islamissa ei ole pelastus-
varmuutta. Oli tärkeä hetki, kun pystyin 
110-prosenttisella varmuudella sano-
maan, miten minun käy kuoleman jäl-
keen, koska sillä ei ole mitään tekemistä 
sen kanssa, mitä minä olen tehnyt. Jee-
sus on tehnyt täydellisen työn, josta olen 
päässyt osalliseksi. 

Omana persoonana työssä
Samasta paikasta, jossa lähetystyön ar-
kisuus oli valjennut Hanna Lindbergille, 
tuli hänenkin lähetyskenttänsä.

- Israel on aina kiinnostanut minua ar-
keologian ja Raamatun historian kautta. 
Mietin, oliko paikan valinta vain oma ha-
luni vai pitäisikö minun mennä jonnekin 
muualle, missä tarvitaan. Sain rauhan 
siitä, että voin seurata mielenkiintoni 
kohdetta ja kokemustani. Kristittynä voi 
antaa kaikki omat motiivinsa ja tunte-
muksensa Jumalan käyttöön.

Lindbergin työtehtävät Caspari-kes-
kuksessa vaihtelivat vuosien varrella. 
Viimeisimmäksi niihin kuului keskuksen 
vapaaehtoistyöntekijöiden ohjausta ja 
koordinointia, kirjaston asiakkaiden pal-
velemista sekä koulutusten valmistelua 
ja muita toimistotehtäviä. 

Työn ohella Lindberg joutui käymään 
kentällä läpi vaikeita henkilökohtaisia 
elämäntilanteita. Hän kuvailee tuota ai-
kaa Jumalan korkeakouluksi. 

- Ajattelen, että oli suurta armoa saada 
käydä kaikkia sisäisiä kasvupaikkoja, ah-
distuksia ja terapeuttisia kokemuksia ja 
olla samalla Jumalan valtakunnan työs-
sä. Isäni kuoli kuusikymppisenä syöpään 
tuona aikana, ja ihmissuhteeni päättyi. 
En kuitenkaan vaihtaisi mitään pois vaan 
olen kiitollinen, että Jumala on näyttänyt 
olevansa todellinen erityisesti ahdistus-
ten aikana. Hänen varassaan on 
sekä evankeliumin eteneminen 
että oma elämäni.

Totesin, että jos nämä 
ihmiset voivat olla lähettejä, 

niin minäkin voin.

TAVALLISENA IHMISENÄ

Kuva: Riitta Luume
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Intoa ja realismia
Lähetystyössä, kuten muussakin elämäs-
sä, tarvitaan tasapainoa: sopivasti jalat 
maassa ja pää pilvissä.

- Kylväjän uusi motto on ”intorealismi”. 
Mielestäni tämä on hyvä yhdistelmä. Ju-
malalle taivaskaan ei ole rajana, mutta 
hän on antanut meille realiteetit. Teem-
me parhaamme tässä Suomen ja maail-
man tilanteessa. Välillä Jumala ratkaisee 
ihmeenomaisesti asioita, mutta usein 
joudumme käyttämään omaa harkintaa 
ja päätäntävaltaa, Lindberg toteaa.

- Raamatussa ei esimerkiksi sanota, 
mihin käytämme rahaa. Päätöksiä pitää 
tehdä rukouksella ja järjenkäytöllä. Täy-
tyy voida luottaa siihen, että Jumala on 
antanut terveen harkinnan käytettäväk-
si. Ihmisillä on eri lahjoja: tarvitaan sekä 
visionäärejä, jotka uskaltavat nähdä isoja 
ja hullujakin juttuja, että realisteja, jotka 
osaavat toteuttaa ja saavat asioita tapah-
tumaan. 

Lindberg näkee lähetystyön myös ik-
kunana elämää suurempaan todellisuu-
teen. 

- Omissa pienissä ympyröissä voi al-
kaa ahdistaa, ja tuntuu, että ei tästä tule 
mitään. Kun katsoo mitä maailmalla ta-
pahtuu ja on tapahtunut, saa isompaa 
perspektiiviä. Ei ole mitään hätää, sillä 
Jumala on tiennyt alusta asti, miten vie 
kaiken päätökseen tahtonsa mukaisesti. 
Saamme olla täyttämässä omaa paik-
kaamme lenkkinä Jumalan ketjussa.

Ei keikka vaan prosessi
Lähetystyöhön lähtöä harkitsevia Hanna 
Lindberg rohkaisee tutustumaan itseen-
sä sekä selvittämään terveydentilansa ja 

motiivinsa.
- Kannattaa miettiä, lähteekö syyllisyy-

destä tai velvollisuudesta vai onko Juma-
la todella kutsumassa johonkin uuteen. 
Yleensä lähtö on sen verran pitkä proses-
si, että siinä ehtii tulla esiin asioita, jotka 
tukevat lähtöä tai estävät sen. Muutokset 
ovat aina vaativia, mutta kun arki koittaa, 
huomaa tottuneensa elämään uudessa 
kulttuurissa. 

Lindbergin mukaan lähetystyössä tar-
vitaan paineensietokykyä ja joustavuutta 
sekä prosessiin suostumista. 

- Puhuisin enemmän lähetyselämästä 
kuin lähetystyöstä. Kentälle ei mennä 
heittämään keikkaa, vaan uudessa kult-
tuurissa ollaan 24/7, vaikka työajat on-
kin. Lähetys on elämäntapa ja prosessi, 
johon suostutaan ja heittäydytään.

Kentällä ollessaan Lindberg sai myös 
kokea, kuinka suuri on lähettäjien mer-
kitys.

- Jerusalem on sellainen hengellisen 
taistelun temmellyskenttä, että jos ei 
siellä ole rukoustukea, kyllä homma le-
vähtää aika nopeasti. Vastustaja on ove-
la, ja kaikilta löytyy asioita, jotka voivat 
saada lankeamaan tai viedä terveyden 
tai ihmissuhteet.

Uskovissa asuu 
ylösnousemusvoima
Hanna Lindberg kertoo ennen kentälle 
lähtöään miettineensä paljon, mitä an-
nettavaa hänellä olisi maailmassa.

- Lentokoneessa matkalla Israeliin 
kohtasin juutalaisnaisen, joka pelkäsi 
joutuvansa pommi-iskuun. Pidin rouvaa 
kädestä kiinni, koska hän oli paniikissa. 
Hän kysyi, enkö pelkää lähteä turvalli-

sesta Suomesta Israeliin. Tämä oli itsel-
leni eräänlainen valaistumiskokemus: 
en pelkää. En toki tiedä, mitä kaikkea voi 
tapahtua, mutta tiedän mihin päädyn. 
Toki käytän järkeä enkä tunge jokaiseen 
vaaralliseen paikkaan. 

Lindberg oli juuri lukenut Efesolaiskir-
jeen kohtaa 1:18-20, jossa Paavali muun 
muassa rukoilee, että Jumala valaisisi 
efesolaisten sisäiset silmät näkemään, 
”miten mittaamaton on hänen voimansa, 
joka vaikuttaa meissä uskovissa. Se on 
sama väkevä voima, jota hän osoitti he-
rättäessään Kristuksen kuolleista”.

- Ymmärsin, että vaikka minä en ole 
mitään, minussa on uskon kautta jotain, 
mitä tuolla naisella ei ole. Minussa vai-
kuttaa Jeesuksen ylösnousemusvoima. 
Olen miettinyt viimeiset 10 vuotta, mitä 
tämä tarkoittaa elämässä ja lähetystyös-
sä. 

- Opettelen myös edelleen, miten voi 
luottaa Pyhään Henkeen itsessäni. Ju-
mala asuu minussa ja vaikuttaa kauttani. 
Tämä ei ole ylpeilyn aihe eikä johdata 
päättömyyksiin, mutta on raamatullinen 
lähtökohta. Siihen voin luottaa ja siinä le-
vätä. Toki en toimi automaattiohjauksel-
la, vaan Jumala toimii tahtoni, lahjojeni ja 
persoonani kautta. Tämä oli tärkeä löytö 
minulle: en mene vain omalla kokemuk-
sellani ja ammattitaidollani, vaan Jumala 
on päättänyt toimia niin, että hänen voi-
mansa asuu meissä ja me viemme sitä 
eteenpäin.

Sari Nuutinen

Sinua tarvitaan!
Saadakseen valtiolta tukea OPKO tarvitsee jäseniä. Jäsenenä olet siis 
mukana tekemässä toiminnan jatkumista mahdolliseksi! Voit liittyä OP-
KOn paikallisyhdistyksen ja/tai liiton jäseneksi.
 
Jäsenet luokitellaan iän perusteella:
• alle 15-vuotiaana jäseniksi liittyneet ovat juniori- eli koululaisjäseniä
• 15-28-vuotiaat ovat varsinaisia jäseniä
• yli 28-vuotiaat ovat kannatus- eli seniorijäseniä
 
Mitä jäsenyys antaa?
Vaikka mitä! Kuulumisen tunteen lisäksi esimerkiksi alennuksia leiri- ja 
tapahtumamaksuista. Yli 15-vuotiaille jäsenille postitamme tiedotusleh-
temme Arkin ja alle 15-vuotiaille jäsenille Ruttureppu-lehden. Monien 
paikallisyhdistysten jäsenet saavat lisäksi paikallisyhdistyksen oman leh-
den. Jäsenenä voit vaikuttaa: jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liiton 
vuosikokouksessa, ja varsinaisilla jäsenillä myös äänioikeus. 

Mitä se ottaa?
Ei paljon mitään. Suomen OPKOn jäsenmaksu päätetään liiton vuosi-
kokouksessa ja on toistaiseksi ollut vapaaehtoinen. Paikallisyhdistysten 
jäsenmaksu vaihtelee yhdistyksestä riippuen. Koululaisjäsenyys on ilmai-
nen.

Miten liityn jäseneksi?
Helposti: tulosta jäsenanomuskaavake osoitteesta www.opko.fi/jase-
neksi ja lähetä sen OPKOn palvelukeskukselle. Paikallisyhdistyksen 
jäsenanomuksen voit pyytää yhdistyksen työntekijältä. Jäseneksi 
liittyvän on hyväksyttävä OPKOn oppiperusta ja tarkoitus.

Jäsenyydestä voit kysyä lisää paikallisyhdistyksen työnteki-
jältä tai toimistosihteeri Juha Aholta,
juha.aho@opko.fi, (09) 612 9940. Oulun OPKOn työntekijä 

Antti Leinonen opettaa
syksyn opiskelijakonffassa.

Miksi olen OPKOn jäsen?
Jäsenenä tuntee kuuluvansa johonkin. Jäsenyys li-
sää yhteyden tunnetta. OPKOssa on terveet kristil-
liset arvot, jotka kohtaavat omien ajatusteni kanssa. 
Jenna-Maria Heinonen, Lahti

Minulle tärkeää on OPKOn selkeä linja, tavoite ja 
tehtävä: tehdä Jeesus tunnetuksi opiskelijoiden ja 
koululaisten keskuudessa. Arvostan myös OPKOn 
opillista näkemystä Raamatun Sanasta Jumalan Sa-
nana, josta ei livetä.  Niilo-Kustaa Väätäinen, Oulu

Miksipä ei? Saa alennusta leireistä. 
Tuomo, Helsinki

OPKOn jäsenenä saa olla mukana tärkeässä kristil-
lisessä toiminnassa! Jäsenyys viestittää muille, että 
OPKOlla on aktiivista toimintaa, jota kannattaa olla 
tukemassa. Eevastiina Lappalainen, Jyväskylä

OPKO on hyvää vastapainoa opiskelijaelämän taval-
liselle tarjonnalle. Siellä tapaa muita, jotka haluavat 
kasvaa ihmisinä ja oppia tuntemaan Jeesusta.  
Daniel Klemets, Vaasa

Caspari-keskuksen toimintaan voi
tutustua osoitteessa www.caspari.com
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Jumalalle taivaskaan
ei ole rajana, mutta

meille hän on antanut
realiteetit.

Hanna Lindberg
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– KUTSU ISÄN YHTEYTEEN

J ohanneksen evankeliumin 17. luvus-
sa Jeesus puhuu Isälleen ja paljastaa 
sydämensä meille. Hän sanoo: ”Isä, 

kirkasta Poikasi” (Joh. 17:1). Maailman-
kaikkeuden keskiössä on suhde, joka oli 
olemassa jo ennen kaiken luomista: ian-
kaikkisen Isän ja iankaikkisen Pojan väli-
nen suhde. Todellinen elämä on siinä, että 
tunnemme tämän suhteen ja meidät tuo-
daan siihen mukaan. ”Ikuinen elämä on 
sitä, että he tuntevat sinut, 
ainoan todellisen Jumalan, 
ja hänet, jonka olet lähettä-
nyt, Jeesuksen Kristuksen” 
(Joh. 17:3).

Jeesuksen ja Isän välinen 
keskustelu koskee Juma-
laa ja maailmaa. Maailma 
on erossa Jumalasta, mutta 
Jumala haluaa tuoda sen kotiin, takaisin 
suhteeseen Hänen kanssaan. Tätä on Ju-
malan lähetystyö. 

Poika ilmoittaa Isän sydämen 
Jeesuksen rukous avaa meille lähetyksen 
dynamiikkaa. Ensinnäkin se lähtee liik-
keelle Isästä ja Pojasta. Jeesus tuli maa-
ilmaan ikuisesta yhteydestä Isän kanssa. 
Isä lähetti Poikansa maailmaan. Maail-
manlähetys on Jumalan teko; Hän on itse 
tehnyt aloitteen.

Lähetystyön sisältö on se, että Poi-
ka kirkastaa Isän. Jeesus sanoi: ”Minä 

olen kirkastanut sinut maan päällä” (Joh. 
17:4). Hän teki sen ilmoittamalla Isän 
meille. Jeesus ilmoitti maailmalle Isän 
sydämen ja luonteen. Näkymätön Jumala 
tuli meille näkyväksi Jeesuksessa, hänen 
sanoissaan, teoissaan ja kohtaamisissaan 
ihmisten kanssa. Jeesus paransi ihmisiä 
ja antoi heille synnit anteeksi. Jeesuksen 
kautta näemme Isän ja opimme tunte-
maan Hänet.

Jeesus sanoo: 
”Hetki on tullut” 
(Joh. 17:1) – se het-
ki, kun hän kuolee 
ristillä. Tämä on 
Jeesuksen elämän 
H-hetki, hänen voit-
tonsa hetki. Tässä 
hetkessä Jeesus 

kirkastaa Isänsä. Ristillä Isän rakkaus 
kadotettua syntistä maailmaa kohtaan 
tulee ilmi. Isän kirkkaus ei ole vain hänen 
loistoaan ja voimaansa vaan hänen rak-
kauttaan eksyneitä kohtaan: Hän lähettää 
maailmaan Poikansa, joka antaa henken-
sä maailman puolesta. Rististä tulee Ju-
malan kirkkauden merkki.

Osalliseksi 
Isän ja Pojan suhteesta
Toiseksi Jeesus puhuu suhteestaan ope-
tuslapsiin. Kolminaisuus ei ole suljettu 
yhteys. Jeesus rukoilee: ”Isä, minä tahdon, 

että ne, jotka olet minulle antanut, olisi-
vat kanssani siellä missä minä olen” (Joh. 
17:24). Jeesus kaipaa omiaan, sinua ja mi-
nua. Hän haluaa vetää meidät siihen yh-
teyteen ja rakkauteen, joka hänen ja Isän 
välillä on. 

Jakeessa 26 Jeesus sanoo: ”Minä olen 
opettanut heidät tuntemaan sinun nime-
si ja opetan yhä, jotta heissä pysyisi sama 
rakkaus, jota sinä olet minulle osoittanut, 
ja jotta minä näin pysyisin heissä.” Jeesus 
haluaa meidät osallisiksi siitä suhteesta, 
joka hänellä on Isän kanssa. Hän haluaa 
meidän kokevan samaa rakkautta, jota he 
kokevat. Meitä ei ole kutsuttu ensisijai-
sesti tekemään työtä vaan kokemaan Isän 
rakkautta samalla tavoin kuin Jeesus.   

Välitämme kutsua 
eteenpäin
Kolmas osa lähetyksen dynamiikkaa on 
opetuslasten ja maailman välinen suhde. 
Jeesus ottaa opetuslapsensa – meidät – 
mukaan lähetystehtävään. Tässä Jumalan 
liikkeessä maailmaa kohti opetuslapset 
saavat korvaamattoman roolin. ”Niin kuin 
sinä lähetit minut maailmaan, niin olen 
minäkin lähettänyt heidät” (j. 18). ”Minä 
en enää ole maailmassa, mutta he jäävät 
maailmaan” (j. 11). Jumala ei vetäydy pois 
maailmasta vaan on päättänyt ojentaa 
kätensä maailmalle. Jumalan liikkeen toi-
sessa päässä on hänen syvä halunsa vetää 

Raamattuopetus
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luokseen ne, jotka eivät vielä tunne häntä 
eivätkä usko häneen. 

Jeesus rukoilee: ”Minä en rukoile vain hei-
dän puolestaan, vaan myös niiden puolesta, 
jotka heidän todistuksensa tähden uskovat 
minuun. – – Niin tulee heidänkin olla yhtä 
meidän kanssamme” (Joh. 17:20-21). Jeesus 
haluaa tuoda Isän ja maailman yhteen, jot-
ta me kaikki saisimme olla osallisia hänen 
yhteydestään Isän kanssa. Siksi meidät ope-
tuslapset, sinut ja minut, on kutsuttu osaksi 
Jumalan lähetystehtävää: tavoittamaan ih-
misiä ja kutsumaan heitä siihen yhteyteen, 
joka on Jeesuksen ja Isän välillä. Mikä etuoi-
keutettu kutsumus onkaan olla osa tällaista 
tehtävää!

Tämä Jeesuksen keskustelu Isänsä kans-
sa antaa meille käsityksen hänen sydämes-

tään ja hänen kaipauksestaan maailmaa ja 
luomiaan ihmisiä kohtaan, jotka eivät vielä 
usko häneen, koska eivät tiedä kuka hän on. 
Jumala haluaa tehdä itsensä tunnetuksi. 

Jeesuksen rukous paljastaa Jumalan tah-
don ja kutsumuksemme, paikkamme hänen 
suunnitelmassaan. Saamme olla osallisina 
suuressa tehtävässä, jossa Jeesus kutsuu 
opetuslapset ja lähettää heidät maailmaan. 
Antakoon Jumala armonsa, että saamme 
pysyä uskollisina tälle kutsulle.

Martin Haizmann
IFESin apulaispääsihteeri

LÄHETYS

Kristityillä on kutsumus viedä evankeliumi 
kaikille maailman ihmisille. OPKOn kohdalla se 
tarkoittaa kaikkia opiskelijoita ja koululaisia. 
Lähetystehtävä ei ole alkuisin meistä vaan 
Jumalasta. Olemme osa suurempaa kertomusta.

Teksti on toimitettu OPKOn 
50-vuotispääjuhlassa pidetyn 

puheenvuoron pohjalta

Martin Haizmann aloitti vii-
me syyskuussa International 
Fellow ship of Evangelical Stu-

dents (IFES) -opiskelijaliikkeen toisena 
apulaispääsihteerinä. Hän työskenteli sitä 
ennen 20 vuotta Saksan opiskelijalähetyk-
sessä (SmD) ja 12 vuotta IFESin aluesih-
teerinä Euroopassa. Haizmann löysi tiensä 
opiskelijalähetyksen piiriin jo lukioiässä ja 
jäi sille tielle. Ensin hän aikoi suuntautua 
toiselle uralle ja opiskeli insinööriksi, mut-
ta Jumalan tiet olivat erilaiset.

Pyysimme Haizmannia opettamaan 
Suomen-vierailunsa yhteydessä huhti-
kuun alussa OPKOn palvelukeskuksella 
opiskelijalähetyksen kultaisista säännöistä 
vuosikymmenten kokemuksensa pohjalta. 
Haizmann aloitti tutusta iskulauseesta 
”think globally, act locally” (ajattele maa-
ilmanlaajuisesti, toimi paikallisesti), jota 
hän laajensi ilmaisuilla ”believe universal-
ly, live personally” (usko universaalisti, elä 
henkilökohtaisesti).

Usko universaalisti: On tär-
keää ymmärtää kokonaiskuva elä-
mästä: Jumalan suuri kertomus 
pelastuksesta ja Hänen valtakun-
nastaan. Pienillä teoillamme olem-
me mukana Jumalan suuressa mis-
siossa. Jumala voisi toimia ilman meitäkin, 
mutta hän toimii mieluummin meidän 
kanssamme ja kauttamme.

Toimi paikallisesti: Kutsumuksem-
me paikka on siellä missä olemme. Lä-
hetyskenttämme ei ole seurakunta vaan 
naapurit, opiskelukaverit, yliopisto, työ-
paikka. Siellä heijastamme Jeesusta elä-
mällämme ja kerromme evankeliumia. Et 
ole koskaan sattumalta missään. Jos istut 
luennolla, istut siellä Kristuksen edustaja-
na, jotta hän voisi tehdä muille kauttasi 
mitä haluaa.

Elä henkilökohtaisesti: Tietävätkö 
ystäväsi, miksi Jeesus on sinulle tärkeä? 

Sinun ei tarvitse kantaa rinnassa ”kristit-
ty”-kylttiä, mutta on tärkeää olla läpinä-
kyvä. Kun Jumala on elämän keskus, usko 
vaikuttaa kaikkeen. Entä tiedätkö sinä, 
mitä ystäväsi ajattelevat, tekevät, lukevat? 
Oletko aidosti kiinnostunut heistä?

Ajattele maailmanlaajuisesti: 
Olemme osa Jumalan kansaa ja maail-
manlaajuista seurakuntaa. IFESin Kes-
ki-Euroopan aluekoordinaattorina Haiz-
mann matkusti usein Balkanille, jossa 
kansojen välillä vallitsi viha, mutta eri mai-
den kristityt opiskelijat pitivät yhdessä lei-
rejä. Yhteys Kristuksessa on todellisempaa 
kuin kansalliset raja-aidat.

Sari Nuutinen

Martin Haizmannin viesti kristitylle opiskelijalle:

OPISKELUPAIKKASI ON
KUTSUMUKSESI PAIKKA

Mikä etuoikeutettu 
kutsumus onkaan olla osa 

tällaista tehtävää!
Martin Haizmann opettamassa OPKOn työntekijöitä 

aiheesta "The Golden Rules of Student Ministry".
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Ilkka Kontturi

Ilkka Kontturi
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J uhlassa kuultiin ja nähtiin jär-
jestön historiaa ja nykypäivää 
kahdella kotimaisella kielellä 

puheiden, videohaastattelujen ja lau-
lujen kautta. Toiminnassa eri aikoina 
eri tavoin mukana olleiden lisäksi ter-
vehdyksensä juhlaan toivat useat kut-
suvieraat.

Sisäministeri Päivi Räsänen osallis-
tui opiskeluaikanaan aktiivisesti OP-
KOn toimintaan. Hän mainitsi tuolta 
ajalta kolme asiaa, joista oli erityisen 
kiitollinen: yhteisö, oppiminen vas-
tuunkantamiseen sekä oivallus lain ja 
evankeliumin erottamisesta.

- Raamattu sisältää Jumalan käskyjä 
ja ohjeita, mutta samalla armon ja ian-
kaikkisen elämän lupaukset. Näitä ei 
saa sekoittaa keskenään. Armo ei ole 
synnin suvaitsemista vaan todellisten 
syntien anteeksiantamista. Tämän oi-
valluksen kautta ahdistavasta, tuomit-
sevasta Raamatusta tuli minulle hen-
kilökohtainen rakkauskirje Jumalalta.

Räsänen veti viiden vuoden ajan 
Helsingissä boksilähetystä, jossa kier-
rettiin opiskelija-asuntoloiden ovilla 
kertomassa Jeesuksesta. Parhaana il-
tana työssä oli mukana yli 60 opiske-
lijaa.

- Lähdin oville joka torstai. Jopa 
harjoitellessani amanuenssina Lap-
peenrannassa parin kuukauden ajan 
tulin aina sieltäkin junalla Helsinkiin. 

Boksilähetys oli minulle tärkeä koulu, 
jossa jouduin pohtimaan oman uskoni 
perusteita syvästi ja kohtaamaan mo-
nenlaiset vastaväitteet.

Työtä muuttuvien haasteiden  
keskellä
Emerituspiispa Erik Vikström teki 
1960-luvulla ruotsinkielistä opiske-
lijatyötä OPKOn yhteydessä Ev.lut. Si-
sälähetyssäätiön palkkaamana. Hän 
muisteli alkuaikojen opiskelijaherä-
tystä, jossa kohtasivat henkilökohtais-
ta kääntymystä korostanut pietistinen 
herätyskristillisyys ja evankeliumin 
vapautta korostanut ”roseniuslainen” 
armotietoisuus. 

- Paavalilla oli sama jännite: toisaal-
ta Kristuksen rakkaus pakotti häntä 
julistamaan evankeliumia, toisaalta 
hänellä oli Herran Hengen vaikuttama 
vapaus eikä lainkaan pakkoa. On jatku-
va haaste pitää tasapainossa rakkau-
den vaatimus ja evankeliumin vapaus.

Kirkkohallituksen kansliapäällik-
kö Jukka Keskitalo totesi, että työ 
koululaisten ja nuorten parissa on 
tärkeää, koska arvot ja uskomukset ra-
kentuvat lapsuudessa ja nuoruudessa.

- 1960-luvulla oli avointa vastus-
tusta uskolle: kysyttiin, onko uskossa 
mitään järkeä. Tällä hetkellä ihmisten 
avoimuus hengellisyydelle on suurta, 

50-VUOTIAS OPKO JUHLI ASTORIA-SALISSA

VALTAKUNNALLINEN OPISKELIJAJUHLA 4.4.

PERHEVÄEN YHTEINEN JUHLA

Opiskelija- ja Koululaislähetyksen 50-vuotisjuhlavuoden 
pääjuhlaa vietettiin 5.4. Astoria-salissa Helsingissä noin 
360 juhlijan voimin. 

mutta monenlaiset virtaukset tuovat 
sekavan kuvan hengellisestä elämästä. 
Tarvitaan raamattuopetusta ja raama-
tullista näkyä siitä, mitä kristittynä 
eläminen on. Toivon, että OPKO voi 
olla uskollinen ensirakkaudelleen ja 
työnäylleen myös tulevaisuudessa.

Jatkossakin Jeesus-liike
OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen 
totesi, että vaikka maailma on muut-
tunut 50 vuodessa paljon, järjestön 
perusvire ja kutsu on pysynyt sama-
na. Tuleville sukupolville hän halusi 
säilyttää erityisesti neljä elementtiä: 
uskon vanhurskaus, Raamattu, missio-
naalisuus ja perheyhteys.

 - Uskon vanhurskaus on kirkkain 
kruununjalokivi, suurin aarre. Olkoon 
OPKO jatkossakin sellainen liike, jossa 
ei hävetä Jeesuksen nimeä. Elämme 
raamatunlukutaidottomuuden aika-
kautta, jota OPKO voi toivottavasti olla 
omalla paikallaan uhmaamassa.

Tervehdyksiä läheltä ja kaukaa
Kansainvälistä väriä juhlaan toivat 
maailmanlaajuisen evankelikaalisen 

opiskelijaliikkeen IFESin (Interna-
tional Fellowship of Evangelical Stu-
dents) apulaispääsihteeri Martin 
Haizmannin puheenvuoro sekä vi-
deotervehdykset kumppanuusjärjes-
töiltä ja pohjoismaisilta sisarjärjes-
töiltä. Erityisesti Burkina Fasossa oli 
selkeästi panostettu tervehdykseen. 

Lämminhenkisessä juhlassa kuul-
tiin myös muun muassa tervehdyksiä 
muiden viidennen herätysliikkeen jär-
jestöjen johtajilta sekä opiskelijoiden 
puheenvuoroja. Jukka Leppilampi esit-
ti muutaman kappaleensa ja laulatti 
yleisöä klassikoksi muodostuneen 
Vuorilaulun tahtiin. Muutkin yhteis-
laulut raikuivat salin täydeltä. Lopuksi 
pyydettiin yhdessä Jumalan siunausta 
OPKOn tuleville vuosikymmenille.

Pääjuhlaa edeltävänä iltana vietet-
tiin valtakunnallista opiskelijajuhlaa, 
joka oli samalla Helsingin OPKOn 
50-vuotisjuhla. Juhlaviikonloppuun 
Helsingissä kuuluivat myös liittokoko-
us ja juhlajumalanpalvelus. Paikallis-
juhlia on vietetty kevään mittaan eri 
puolilla Suomea.

Sari Nuutinen
Kuvat Ilkka Kontturi 

Ajankohtaista

Musiikkipuolesta 
vastasivat 
Houseband 
Markus Korri & Co 
sekä reggae-yhtye 
Kaemo. 

Helsingin opkolaiset 
esittämässä OPKOn 

vuosikymmenistä 
kertovaa näytelmää 

valtakunnallisessa 
opiskelijajuhlassa. 
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OPKO news

• 15.-19.6. Kesän Ruttureppu-leiri, 
Enä-Seppä, www.ruttureppu.fi

• 28.6.-6.7. Alppiripari, Sveitsi
• 30.6.-4.7. Avioliittoleiri, Karkku
• 16.-20.7. Koko perheen kesäleiri, Valkea-

la, opko.fi/kesaleiri
• 19.7. Avoin 50-vuotisjuhlapäivä kesälei-

rillä, Valkeala
• 31.8. OPKOn ystäväpyhä, Herttoniemen 

kirkko, Helsinki
• 20.9. Re-Start -minifestari, Kuopio
• 2.-5.10. Pohjoismainen opiskelijakonfe-

renssi, Reykjavik, Islanti, opko.fi/nordic
Lisätiedot www.opko.fi/kalenteri

John Lennoxin vierailu veti väkeä

Tulevia tapahtumia

Veritas Forum -tilaisuus ”Onko tie-
de haudannut Jumalan?” keräsi 
huhtikuun lopulla noin neljäsataa 

henkilöä Helsingin yliopiston isoimpaan 
saliin. Aiheesta keskustelivat yksi aikam-
me tunnetuimmista kristinuskon puolus-
tajista, Oxfordin yliopiston matematiikan 
professori John Lennox sekä Turun yli-
opiston uskontotieteen professori Matti 
Kamppinen.

Lennox kiinnitti huomiota Jumalan ja 
tieteen luonteeseen. Tiede pyrkii selittä-
mään maailmassa näkyviä lainalaisuuk-
sia ja sitä, miten ne toimivat. Kuitenkaan 
se ei kerro, mikä luonnonlaki on tai mistä 
se on tullut. Lennoxin mukaan on luon-
tevaa ajatella Jumalan säätäneen luon-
nonlait ja vastaavan siitä suunnitelmalli-
suudesta, mitä maailmassa näemme.

Kamppisen mukaan tieteelliset teori-
at ovat paljolti korvanneet uskonnolliset 
kuvaukset maailmasta. Hänen mieles-
tään maailma voi näyttää meille luodul-
ta, mutta tosiasiassa olemme hiljalleen 
sopeutuneet evoluution kautta tähän 
maailmaan.

John Lennox toimi samana viikonlop-
puna pääpuhujana Kansanlähetyksen ja 

OPKOn järjestämässä Apologia-forumis-
sa Ryttylässä.

Helsingin OPKO aloittaa torstaina 
8.5. Helsingin yliopistolla maailman-
katsomuksellisiin aiheisiin keskittyvän 
Dialogos-piirin. Lisätietoa HOPKOn 
facebook-sivuilla: www.facebook.com/
HelsinginOPKO 

Veritas Forum -tilaisuus on katsotta-
vissa netissä: www.veritasforum.fi

Veritas Forum -työ on osa OPKOn 
työtä Suomessa. OPKO siis vastaa 
työntekijöiden palkka- ja sivukuluista 
sekä Forumeiden toteutuksesta (usein 
yhteistyössä eri toimijoiden kanssa).

Veritas Forum -työtä voit tukea 
osoitteessa lahja.opko.fi

Avioliittoleirille 
Karkkuun!

OPKO on mukana järjestämässä 
avioliittoleiriä Karkun evanke-
lisella opistolla 30.6.-4.7. Leirin 

teemana ovat erityisesti kuuntelemisen 
ja puhumisen taidot. Luentojen muita ai-
heita ovat erilaisuuden kunnioittaminen, 
seksuaalisuus, kiintyminen ja liittyminen 
ja sovinnon rakentaminen.

Avioliittoleirin pääkouluttajina toi-
mivat pari- ja seksuaaliterapeutti Helka 
Silventoinen ja työyhteisövalmentaja 
Markku Silventoinen sekä psykotera-
peutti Seija Leppänen. Muina luennoit-
sijoina toimivat Jussi ja Danielle Miet-

tinen sekä Hannes Heinilä ja Maija 
Taipale-Heinilä. Leirillä on järjestetty 
lastenhoito.

www.keokarkku.fi > Lyhytkurssit

Liittohallitus 2014–2015

OPKOn liittokokouksessa 5.4. va-
littiin uusia jäseniä liittohallituk-
seen. Hallituksen kokoonpano 

kaudella 2014-2015 on seuraava (nimen 
perässä OPKOn paikallisyhdistys, johon 
henkilö kuuluu):

Hallituksen jäsenet (erovuorossa 2015):
- Tuomo Heinilä, opiskelija, Jyväskylä 
& Pori
- Kimmo Karhi (pj), seniori, Helsinki
- Pekka Jokiranta, seniori, Helsinki
- Saara Kinnunen, seniori, Helsinki
- Christian Perret, seniori, Helsingfors 
& Åbo
- Tuure Savuoja, opiskelija, Helsinki

Hallituksen jäsenet (erovuorossa 2016):
- Simo Aalto, seniori, Turku
- Iivi Gröhn, opiskelija, Oulu
- Marit Hedström, seniori, Åbo
- Henrik Järveläinen, opiskelija, H-fors
- Kimmo Koivunen, opiskelija, Turku & 
Pori
- Susanna Syrjälä, opiskelija, Vasa 

Varajäsenet
- 1. vj Lauri Saarinen, opiskelija, Pori
- 2. vj Leena Kittilä, opiskelija, Turku

freeimages.com | Daniel Jarr

Enä-Sepän kuulumisia

OPKOn leirikeskus Enä-Sepän re-
montointi jatkuu. Uudistus- ja 
korjaustöitä on tehty talven ja 

kevään aikana talkoovoimin. Sauna on 
laitettu uuteen uskoon uusimalla lauteet 
ja kiuas. Majoitusrakennuksen takkasalia 
on laajennettu niin, että salissa on nyt 
enemmän tilaa ja valoa. Myös ruokasalin 
alas painunut sisäkatto on korjattu.

Leirikeskusjohtaja Marjukka Korri 
iloitsee lukuisista alttiista vapaaehtoisis-
ta, jotka ovat tarjonneet apuaan erilaisis-
sa asioissa sekä lahjoittaneet tarpeellisia 
tarvikkeita leirikeskuksen käyttöön. Ke-
säkaudella Enä-Seppä onkin jatkuvassa 
käytössä muun muassa Ruttureppu-lei-
rin ja seurakuntien rippikouluryhmien 
kansoittaessa sitä. 

Työntekijäuutisia

Ruotsinkielisen työn joh-
taja Lilian Lindén jäi 
toukokuun alusta äi-

tiyslomalle. Hänen tehtäviään 
hoitaa Helsingfors Student-
missionin työntekijä Benjamin 
Sandell. 

Åbo Studentmissionin työn-
tekijänä Linus Stråhl manin 
tilalla on aloittanut Carolina 
Myrskog. 

Antti Leinonen on päättä-
nyt pitkäaikaisen työsuhteensa 
Oulun ja Kajaanin opiskelija-
työntekijänä. Työn jatkajaa ei 
ollut vielä valittu lehden men-
nessä painoon. 

Oskari Reinman jatkaa 
Kuopion tavoittavassa opis-
kelijatyössä tammikuun 2015 
loppuun. 

OPKOssa toiminut Kylväjän 
lähetyssihteeri Anne Gröhn 
palaa elokuussa lähetyskentälle 
Kaukasiaan. Kylväjä on osoittanut lähe-
tyssihteeriksi OPKOon 1.6.2014 alkaen 
Marjaana Kotilaisen. Hän työskentelee 
samalla Jyväskylästä käsin Kylväjän Kes-
ki-Suomen aluekoordinaattorina. 

Lilian

CarolinaLinus

Benjamin

Anne Aleksandra

Oskari

Marjaana

Graafisen suunnittelun opiskelija 
Aleksandra Turunen suorittaa kuukau-
den mittaista harjoittelua OPKOlla huh-
ti-toukokuussa. Turunen on ollut mm. 
taittamassa tätä Arkki-lehteä.

Uusilla lauteilla kelpaa saunoa.

Antti

Ylimääräinen seinä sai kyytiä.

Ilkka Kontturi

Kuvat: Marjukka Korri
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KAUKASIA 23.–30.8.2014
Opintomatka mielenkiintoiseen maahan Kaspianmeren ran-
nalla, Euroopan ja Aasian rajalla, vieraanvaraisten ja ystäväl-
listen ihmisten luo. Ainutlaatuinen tilaisuus tutustua todella 
eksoottiseen kulttuuriin, joka on saanut vaikutteita persialai-
sesta, turkkilaisesta, arabialaisesta, kaukasialaisesta ja venä-
läisestä kulttuureista.

Opintomatkaohjelmassa mm. tavoittavaan työhön ja opis-
kelijatyöhön tutustumista, vierailu tyttöjen suojakotiin ja 
kansainvälisten työntekijöiden lasten kouluun sekä maahan, 
paikalliseen kieleen ja kulttuuriin perehtymistä.

Kustannukset 470 € + lennot, viisumi, ruoat ja matkava-
kuutus. Matka järjestetään yhdessä lähetysyhdistys Kylväjän 
kanssa. Matkanjohtajina perillä toimivat Kylväjän Kaukasian 
työntekijät.

Ilmoittautuminen 31.5. mennessä.
Hakulomake ja lisätiedot: aatu.grohn@kylvaja.fi

INTIA, TAMMIKUUSSA 2015

Tutustumista paikallisen opiskelijaliikkeen toimintaan, käy-
tännön hengellistä työtä ja kohtaamisia paikallisten kristitty-
jen kanssa.

Yhteyshenkilö: Jussi Miettinen,
jussi.miettinen@opko.fi

TULEVIA AKTIOITA JA OPINTOMATKOJA

NOSA 2014 KUTSUU ISLANTIIN
Pohjoismainen opiskelijakonferenssi NOSA 2014 pidetään 
Reykjavikissa Islannissa 2.-5.10. teemalla Creation (”Luomi-
nen”). Tule mukaan värikkääseen joukkoon!

Konferenssin pääpuhujana on Islannin emerituspiispa Karl 
Sigurbjörnsson. Yhteisen Raamatun tutkiskelun ja opetuk-
sen lisäksi tarjolla on kanavia, joissa voi syventyä teemaan 
mieleisestään näkökulmasta. Vaihtoehtoja ovat mm. ekoteo-
logia, luova valokuvaus sekä luovat tavat tutkia Raamattua. 

Ohjelmassa on myös mahdollisuuksia tutustua saarivaltion 
ainutlaatuisiin maisemiin, kuumiin lähteisiin ja Reykjavikin 
kaupunkiin. 

Konferenssiin voit ilmoittautua osoitteessa
www.opko.fi/nordic.
Hinnat ilmoitetaan myöhemmin samalla sivulla.

OPKOn ystävyyskohteita ovat 
Jordanian, Burkina Fason ja 
Intian IFESin sisarjärjestöt.

COLOMBIA 
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Annankatu 1, 00120 Helsinki, +358 9 616 621, www.hotelanna.fi, info@hotelanna.fi

Rauhallinen, kodinomainen hotelli 
keskellä Helsingin sykettä.

OPKOn ystävät ry 
perustettiin

Tukiyhdistys OPKOn ystävät ry pe-
rustettiin 8.5.2014. Yhdistyksen 
toiminnan tarkoituksena on tukea 

OPKOn toimintaa hengellisesti, henki-
sesti ja taloudellisesti OPKOn oppiperus-
tan ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. 

- OPKOn juhlavuoden toimintaa 
suunnitellessa kävi ilmi, että 50 vuoden 
aikana toiminnassa on ollut mukana val-
taisa joukko ihmisiä. Monille työ on ollut 
hyvin rakasta ja OPKOn toiminta ja ope-
tus ovat antaneet elämän eväitä pitkäl-
le myös työelämään. Hyvin monet ovat 
ilmaisseet halunsa olla edelleen OPKOn 
työyhteydessä ja jatkaa työn tukemista 
myös taloudellisesti, erilaisin työpanok-
sin ja rukouksin, kertoo yhdistyksen tuo-
re puheenjohtaja Risto Oinonen.

- OPKOn ystävien tarkoituksena on 
koota yhteen OPKOn yhteydessä muka-
na olleita tai OPKOn työstä kiinnostunei-
ta ja tarjota kanava vaikuttamiselle, an-
taa mahdollisuus osallistua toimintaan 
ja on luomassa yhteisöä, jossa itsekin 
voi rakentua ja saada paljon toiminnassa 
mukana olemalla. 

- Tämän toiminnan myötä opiskeli-

Pekka Jokiranta, Risto Oinonen ja Christian Perret suunnittelemassa yhdistystä.

Ilkka Kontturi

ja- ja koululaistyötä tekeville avautuu 
parempi mahdollisuus keskittyä siihen 
heidän ydintoimintaansa - opiskelijoi-
den ja koululaisten tavoittamiseen ja 
evankeliumin viemiseen mahdollisim-
man monelle nuorelle.

OPKOn ystävät ry:n hallitukseen va-
littiin perustamiskokouksessa Oinosen 
lisäksi Riitta-Liisa Arvela, Pekka Joki-
ranta, Markku Moilanen (varapuheen-
johtaja), Jarkko Niiranen sekä Leena 
Seppälä (rahastonhoitaja ja sihteeri). 

Yhdistyksen toimintamuotoja tulevat 
olemaan mm. tapahtumien järjestämi-
nen ja OPKOn toiminnan tunnetuksi te-
keminen.

Jos olet kiinnostunut liittymään juuri 
perustetun yhdistyksen jäseneksi, voit 
kysyä lisää numerosta (09) 612 9940 tai   
osoitteesta opkonystavat@opko.fi. Lisä-
tietoja myöhemmin myös sivulta opko.fi.

Ruotsinkieliselle työlle on perustet-
tu tukiyhdistys Pro Studentmissionen 
vuonna 2013.

OPKO news
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sunnuntaina. Nukuimme Ruotsin opiskelijalähetyksen eli 
Credon toimistolla. 

Pääsiäismaanantaina suuntasimme Tukholman kes-
kusta-alueelle tekemään rakkaus- ja onnellisuuskyselyitä, 
joiden kautta avautui keskusteluja hengellisistä asioista. 
Saimme laittaa ihmiset miettimään anteeksiantoa, Juma-
lan parantavaa voimaa ja Jeesuksen pelastussanomaa.

Vaikeuksien kautta voittoon
Rehellisyyden nimissä koko reissumme ei ollut pelkkää 
Kristuksen voittosaattuessa kulkemista ainakaan tunne-
tasolla. Saimme kukin yksilöinä ja tiiminä kohdata myös 
vaikeita asioita, joita olivat muun muassa matkaväsymys, 
kolotukset ja kivut, omat sisäiset haavat ja ryhmän väliset 
erimielisyydet. Kaikista näistä vaikeuksista selvisimme 
yhdessä avoimuudella, anteeksiannolla, rukouksella ja 
toistemme tukemisella.

Laivamatkat olivat oma lukunsa. Menomatkalla osa 
porukasta lauloi laivan kannella monta tuntia hengellisiä 
lauluja Erasmus-vaihto-opiskelijoille. He kuuntelivat mie-
lellään. Paluumatkalla lähes kaikki tiimistämme saivat 
kohdata muslimeja. Heidän kanssaan käytiin syvällinen 
keskustelu, ja he saivat kuulla myös gospelmusiikkia. Lai-
vareissut paljastivat, että ihmisillä on sielläkin hengelli-
nen jano ja kaipuu kokea todellista rakkautta.

Yhteydet tanskalaisten ja ruotsalaisten uskonveljien ja 
-siskojen kanssa vahvistuivat. Koimme, että näihin mai-
hin ollaan tervetulleita jatkossakin. Saimme olla tärkeällä 
paikalla tuomassa oman panoksemme Jumalan valtakun-
nan eteenpäin menemiseen kummassakin maassa.

Juha Ylinen, Koululaistiimilinjan opiskelija

L ähdimme Missionaalisen koululais-
tiimin kanssa aktioreissulle Tans-
kaan ja Ruotsiin torstaina 10.4. 

ja palasimme sieltä keskiviikkona 23.4. 
Matkamme taittui laivalla sekä kahdella 
autolla. Aktio koostui OPKOn tanskalai-
sen sisarjärjestön KFS:n Korsfest-pää-
siäistapahtumasta, road trip -osuudesta 
ja eri kaupungeissa tehdystä katuevanke-
lioinnista. 

Tukholmaan saavuimme perjantaiaa-
mupäivänä. Lähdimme ajamaan sieltä 
n. 900 kilometriä Skanderborgiin Tans-
kaan. Ajomatkan aikana rukoilimme ja 
valmistauduimme myös henkisesti tule-
viin koitoksiin. Osa porukasta oli lentänyt 
Tanskaan jo maanantaina ja pääsi myös 
vierailemaan paikallisissa opiskelijaillois-
sa ennen leiriä. 

Korsfest alkoi lauantaina. Tämän ta-
pahtuman aikana pääsimme palvelemaan 
ja osallistumaan monella eri tavalla. Pi-
dimme kaksi opetusseminaaria teemalla 
Kingdom of Love, joissa opetimme Raa-

matun pohjalta mm. identiteetistä 
Kristuksessa ja valossa vaelta-

misesta. Maanantain ja tiistain iltatilai-
suuksissa saimme rukoilla tanskalaisten 
nuorten puolesta. Tämä oli oiva tilaisuus 
rohkaista ja varustaa heitä kulkemaan 
rohkeasti Kristuksen kanssa hänen ar-
mostaan käsin. Korsfestin aikana loimme 
kontakteja, pelasimme mölkkyä, nautim-
me tanskalaisten vieraanvaraisuudesta ja 
ylistimme yhdessä Herraa.

Lauluja ja kohtaamisia
puistoissa ja kaduilla
Korsfestin jälkeen osa tiimistä suunta-
si tanskalaisen katuevankelistan oppiin, 
joka antoi meille käytännöllistä ja selkeää 
ohjeistusta, miten rukoilla kadulla ihmis-
ten puolesta. Menimme myös kadulle, jos-
sa saimme hyviä tilaisuuksia kertoa Juma-
lan rakkaudesta.

Reissun ensimmäistä vapaapäivää vie-
timme kiirastorstaina Aarhusissa. Siellä  
kukin sai rentoutua, miten halusi. Uima-
halli, punttisali, lököily ja leffavisiitti oli-
vat tällaisia juttujamme.

Pitkäperjantain vietimme Kööpenha-
minassa, jossa olimme paikallisessa puis-

tossa laulamassa ja kohtaamassa ihmisiä. 
Kahden nuoren miehen kanssa avautui 
mainio keskustelu. He eivät olleet koskaan 
kuulleet selkeästi, mikä ero on uskonnol-
la ja Jeesuksen elävällä seuraamisella. 
Joukkoomme liittyi hetkeksi ghanalainen 
uskova mies, joka soitteli rumpua puis-
tobändissämme.

Seuraavana määränpäänä oli Ete-
lä-Ruotsissa sijaitseva leirikeskus Ny-
bostrand, jonka lähellä oli upea hiek-
karanta. Nukuttuamme siellä yön yli 
autokuntamme jakautuivat kahtia. Yksi 
autoporukka lähti Malmöön ja toinen 
kohti Tukholmaa Jönköpingin ja Norrkö-
pingin kautta.

Malmössä kerroimme ihmisille evan-
keliumia kaduilla. Lauloimme torilla suo-
meksi, ruotsiksi ja englanniksi hengellisiä 
lauluja. Kohtasimme myös paikallisen 
uskovan sen jälkeen, kun olimme jutel-
leet muslimien kanssa. Kuljimme Juma-
lan johdatuksessa ja varjeluksessa, joten 
päivä meni hyvin. Olimme kiitollisia niistä 
kohtaamisista, joita avautui eteemme. Po-
rukka tuli yhteen Tukholmassa pääsiäis-

opko16

Koululaistyö

KOULULAISTIIMIN AKTIO TANSKAAN JA RUOTSIIN:

Linja alkaa 1.9.2014 ja päättyy 15.5.2015. Hakuaika 12.7.2014 asti.
Lisätiedot ja haku:  opko.fi/koululaistiimi  |  perheniemi.com

• Lukuvuoden mittainen tutkimusmatka Jumalaan ja omaan 
itseen 18–25-vuotiaille Perheniemen opistolla Iitissä

• Tunnista omia lahjojasi ja kasva Jeesuksen opetuslapsena!
• Saat myös kokemuksen kristillisestä koululaistyöstä OPKOn 

työn yhteydessä: leirejä, tapahtumia, aktioita, kouluvierailuja... 
• Mahdollisuus osallistua kansainväliseen aktioon. 
• Järj. Perheniemen evankelinen opisto ja OPKO

VIETÄ ERILAINEN VUOSI 
JEESUKSEN KANSSA!

MISSIONAALINEN KOULULAISTIIMI

SEIKKAILULLA VALTAKUNNAN ASIALLA

Kuvia Tanskan opiskelijalähetyksen (KFS) leiriltä:

Yllä: Saimme johtaa koko leirin rukoukseen Suomen puolesta.
Oik. yllä: Spontaani iltalauluhetki tanskalaisten kanssa.
Oik. alla: Ruokasalin täydeltä leiriläisiä, jotka kokivat Jumalan 
koskettaneen heitä monin eri tavoin viiden päivän aikana.

Kööpenhaminalaisessa puistossa 
laulamassa ja kohtaamassa ihmisiä.

Kuva Sari Nuutinen
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Esittele itsesi OPKOn toimintaan 
juuri mukaan tulleelle opiskelijalle.
Vanha opettaja, joka aina ja joka paikas-
sa haluaa jankuttaa jotain Jeesuksesta ja 
uskonvanhurskaudesta kaiken kristilli-
syyden ytimenä.

Miten päädyit osaksi 1960-luvun 
opiskelijaherätystä, josta OPKO 
syntyi, ja miten olet ollut mukana 
vuosien varrella?
Olin 1960-luvun alkupuolella Raamat-
tuopiston Helsingin keskustassa si-
jainneen työkeskuksen pappi. Siitä tuli 
muutamaksi vuodeksi alkaneen opis-
kelijaherätyksen keskus. Siellä myös pi-
dettiin OPKOn perustava kokous 1964. 
Myöhemmin toimin julistajana ja sielun-
hoitajana sekä 70-vuotiaaksi asti OPKOn 
liittohallituksen jäsenenä.

Millainen oli suhteesi Jeesukseen 
omana opiskeluaikanasi ja miten 
se on muuttunut elämäsi varrella?
Opiskeluaikana olin varsin lainomainen. 
Minusta piti tulla jotakin, hengen täyttä-
mä, armolahjoja käyttävä, palavasti Kris-
tuksen paluuta valmistava Jeesuksen 
seuraaja. Se taas oli sidoksissa siihen, 
kuinka täydellisesti antaudun Jeesuk-
selle. Perusongelmana oli voiman puute. 
Kunhan vain saan voiman, niin kaikki 
sujuu!

Voiman sijasta Herra näki hyväk-
si viedä kohta valmistumisen jälkeen 
heikkouden ja kymmenen vuotta kes-
täneen sairauden kouluun. Siinä vähi-
tellen riisuttiin voimakristillisyyden 
ihailu. Uskon ytimeksi tuli Kristuksen 
ristin kärsimyksessä syntynyt ja uskos-
sa vastaanotettavissa oleva vanhurs-
kaus. Tämän Kristuksen vanhurskau-
den suojassa uskaltaa nyt olla heikko ja 
jopa epäonnistunutkin uskova, mutta ei 
myöskään halua antaa periksi.

Mitä sana ”herätys” merkitsee 
sinulle nykyisin?
”Herätys” merkitsee sellaisen synnin-
tunnon heräämistä, joka ajaa ihmiset 
Jeesuksen luo etsimään syntien anteek-
siantamuksen osallisuutta. Kuulun myös 
niiden joukkoon, jotka odottavat ja ru-
koilevatkin, että tällainen Pyhän Hengen 
ja sanan vaikuttama synnintunto leviää 
maassamme laajojen kansanryhmien 
keskuuteen. Jotain siitä on koettu kan-
samme keskuudessa 1830-luvun Savon 
ja Pohjanmaan herätyksissä, 1900-luvun 
alun lähetysherätyksessä ja 1960-luvun 
nuorisoherätyksessä, jonka eräänä he-
delmänä on ollut OPKO.

Mistä iloitset erityisesti OPKOssa?
Erityisesti iloitsen siitä, että juuri OP-
KOssa 1970-luvun alussa löydettiin ai-
van uudella ja tuoreella tavalla uskon-
puhdistuksen peruslöydöt kuten ”simul” 
(samaan aikaan vanhurskas ja syntinen) 

ja ”solus” (yksin Kristus, yksin armo, yk-
sin usko, yksin Raamattu) sekä Raama-
tun tulkinnan perusoivalluksena ”lain ja 
evankeliumin erottaminen”. Itselleni sil-
loin tuo löytö kiteytyi eroon ”armo Juma-
lan sydämellä” ja ”armon vaikutus minun 
sydämelläni” (Rosenius, Valen-Sends-
tad). Edellinen on uskonelämäni perus-
ta; jälkimmäinen on sitä, mitä se on!

Millaisia ajatuksia sinussa herättää 
lehden teema ”Jumalan missio”?
”Jumalan missio” on samaa kuin Joh. 
3:16. Jumala lähetti ainokaisen Poikansa 
maailmaan pelastamaan syntisiä. Nyt on 
meidän vuoromme tämän sukupolven 
keskellä todistaa tästä Jumalan lähettä-
mistyöstä eli Jeesuksesta siinä toivossa, 
että mahdollisimman moni aina maan 
äärissä asti ottaisi sanoman Jeesuksesta 
vastaan.

Haastattelu: Sari Nuutinen
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OPKOn tulot ja kulut kuukausittain 2013-2014 

tulot kulut tuloksen kertymä

Kuva: Sxc / Robert Proksa

Tukiyhteystiedot

Koululaistyö:
Varhaisnuorisotyö 2053
Nuorisotyö 2066
Yleinen 2082
Koululaistiimilinja 2273
Opiskelijatyö:
Yleinen 2040
Helsinki 2118
Joensuu 2257
Jyväskylä 2121
Kajaani 2134
Kuopio 2147
Lahti 2228
Oulu 2163
Pieksämäki 2176
Pori 2189
Savonlinna 2192
Tampere 2202
Turku 2215
Yhteiset:
Pääsihteeri 2008
Tukityö 2011
Kansainvälinen työ 2037
Veritas Forum Finland 2095
Enä-Seppä 3269
Arkki-lehti 7579
Svenska verksamheten 9108

Viitteet:

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Kou-
lulaislähetys ry:lle 4.2.2013 rahankeräysluvan 2020/2012/4178 
ajalle 1.2.2013-31.12.2014. Luvanvarainen varainhankinta 
voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt 
varat käytetään välittömästi kaikille avoimien opiskelija- ja 
nuorteniltojen, yleisöluentojen, pienpiirien, kerhojen ja leirien 
järjestämiseen sekä tiedotustoimintaan. Luvanvaraisen varain-
hankinnan tili on FI26 8318 6710 0053 04.

Tiina Oinonen
Talous- ja hallintopäällikkö 

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys ry:n toimin-
nan mahdollistavat yksityis-
henkilöiden lahjoitukset.
Tuen kohdistamiseen voi käyt-
tää oheisia viitenumeroita.

Taloudellisesti jännittävän viime 
vuoden tulos oli lopulta lievästi 
alijäämäinen, -28 000 €. Tilikauden 

alijäämästä noin puolet oli varsinaisesta 
toiminnasta. Noin puolet tuli Enä-Sepän 
leiri- ja kurssikeskuksesta, kun huomioon 
otetaan paitsi myyntitoiminta, myös 
osuus OPKOn yleisistä kuluista, pois-
tot, rahoituskulut ja saadut lahjoitukset. 
Enä-Sepän liiketoiminnan tulos parani 
62 %, ja tulos kattaa jo merkittävän osan 
poisto- ja rahoituskuluista. Erityisesti 
tilojen kehittämisessä lahjoituksilla on 
edelleen merkittävä rooli. 

Tuloja saimme yhteensä 1 083 000 €, ja 
ne kasvoivat neljä prosenttia edellisestä 
vuodesta. Tuloista yli puolet, 602 000 
€, oli yksityishenkilöiden suoria lahjoi-
tuksia. Vaikean alkuvuoden jälkeen lop-
puvuoden erikoiskampanjan johdosta 
lahjoitustulojen kasvuksi tuli 15 % ver-
rattuna vuoteen 2012.

OPKOn rahoitustilanne on edelleen 
vaikea. Tämän vuoden avustuspäätökset 
viipyvät ja aikaisempien vuosien vajeen 
paikkaaminen vie aikaa. Toisaalta juh-
lavuoden tapahtumista on saatu paitsi 
lämmintä palautetta, myös anteliaita ko-
lehteja.

Viime vuoden tilinpäätös ja tietoa 
toiminnasta on saatavilla osoittees-
sa www.opko.fi/vuosikertomus tai tilat-
tavissa Palvelukeskukselta puh. (09) 612 
9940 (ma-pe klo 9-16).

Sydämellinen kiitos kaikille toimin-
taa rukouksin, vapaaehtoistyöllä ja 
taloudellisesti tukeville!

TALOUSTILANNE KUIN KEVÄTSÄÄ 
– RÄNTÄÄ JA AURINKOA

 Rovasti Olavi Peltola:

”ODOTAN UUTTA HERÄTYSTÄ”

Olavia haastateltiin myös 
OPKOn alkuvaiheita 
valottavaan videoon, 
joka näytettiin 50-vuoti-
sjuhlissa Astoria-salissa. 
Katso video skannaamalla 
qr-koodi älypuhelimellasi. 
Video löytyy Youtubesta 
OPKOn kanavalta.

jätä kestävä perintö!
Voit tukea työtämme myös tekemällä testamentin, jossa OPKO 
on yhtenä tai ainoana edunsaajana. 
Kysy lisää OPKOn talous- ja hallintopäälliköltä Tiina Oinoselta, 
tiina.oinonen@opko.fi, p. (09) 612 9940.
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Jag har i tre omgångar fått vara aktiv i Studentmis-
sionen. Först som studerande i Helsingfors, sedan 
som studentarbetare i Åbo, och nu sist som le-

dare för svenska verksamheten. Det finns så många 
minnen! Och så mycket att vara tacksam för.

De vänner jag fick under studietiden i HSSM tänker 
jag fortfarande på med värme, och vissa håller jag 
ännu  kontakt med. Att vara med och planera den 
nordiska studentkonferensen i Borgå 1992 gav mig 
en chans att pröva på de kunskaper jag just fått på en 
kurs om informationskampanjer, jag fungerade näm-
ligen som informatör. Tillsammans med andra stude-
rande och Tommy Mård producerade vi en reklam-
video som sändes till alla lokalföreningar i Norden. 

Vi hade också ett projekt, Maskrosprojektet, där 
man samtidigt som man betalade sin egen av-

gift fick donera en summa för att kunna bjuda 
in en studerande från de Baltiska länderna. 
Information är viktigt, och att involvera folk. 
Det spelar ju ingen roll hur bra en konferens 
är om ingen vet om den. Vi hade väl en fem 
utomnordiska studerande på konferensen. 

Och om vi var hundra sammanlagt året innan, 
så var vi tvåhundra i Borgå.

Fester och nätverk
Tiden i Åbo gav nya infallsvinklar där Student-

missionen var en nätverkande aktör bland de 
studentstarka församlingarna och aktiva teo-
logerna på kampusområdet. Glöggrundor och 

föreningsmässor blev sätt att nå ut, förutom 
de trevliga festerna vid julen och vappen.  

Visst var det också tunga perioder, som 
när vår ordförande i lokalföreningen 
hoppade av och gick med i en grupp 
som återupplivade KSÅA istället. Där 
hade Studentmissionen ändå en fördel 

av att ha en organisation i bakgrunden, med unders-
tödjare och möjligheten att anställa studentarbetare. 
Utan stöd skulle arbetet, som ändå går i vågor, tyna ut 
inom nån studentgeneration. Så gick det med KSÅA, 
som verkade några år, men sedan lades på is igen.

Tungt var ändå det ekonomiska, och att jag tre hal-
vår i rad blev deltidsanställd utan att veta något om 
fortsättningen. Men Gud höll sin hand också över den 
situationen och jag fick fortsätta på 60% i nästan fem 
år innan det blev dags för mig att ge mig utomlands, 
först på en egen långresa och sedan på missionsfäl-
tet. Så blev det en paus från studentarbetet i flera år , 
men fortare än jag anade var jag tillbaka igen.

Nya idéer
Under tiden i Åbo var en höjdpunkt när vi kunde bju-
da in apologeten William Lane Craig från USA för 
en debatt med fritänkaren Robert Brotherus. Pga av 
dubbelbokning hamnade vi att byta sal samma dag 
som debatten hölls, men det visade sig vara en lyck-
träff, för vi skulle inte ha rymts in i den första. Ca 200 
personer kom, och i publigan efteråt fick vi tillfälle att 
diskutera argumenten.

Tyvärr insåg jag inte att det skulle gå på samma sätt 
ca tio år senare, när vi igen hade möjligheten att bju-
da in Craig, men till Helsingfors denhär gången, och 
som debattör på det första Veritas Forum eventet i 
Finland. Salen för 300 personer blev full och ca 150 
personer rymdes inte in! Men då gjorde ändå tekni-
ken det möjligt att filma och sätta ut hela debatten på 
YouTube, så de som blev utanför kunde titta på de-
batten senare. Liksom över 20 000 andra i dags dato.

Jag fick alltså vara med och starta Veritas Forum 
arbetet i Finland, och bara ifjol hölls 13 olika diskus-
sioner med 760 deltagare på olika unversitet runt om 

i Finland, varav fyra i Svenskfinland. Det har varit ett sätt att 
ta ut också den kristna världsbilden till kampusen, och på en 
sån nivå som passar studerande.

Glädjande nog har också den svenska verksamheten växt 
under åren. Antalet studerandemedlemmar har ökat från 60 
till ca 230, Gud har välsignat med aktiva och engagerade stu-
derande och goda medarbetare, som haft nya idéer och varit 
villiga att prova på nya saker, som Alphakurser, blitzar, Coffe 
and Cake, fredagscaféer mm. Veckosamlingar och fester har 
vi också ordnat, både jul- och vappfester, gospelsitzar och 
självständighetsbaler, som sig bör när man är en student-
förening. Som grädde på moset har vi fått sparka igång ett 
nytt arbete i Jakobstad, och vi gläds över fina studentarbeta-
re med hjärta och visioner för staden.  

Tack!
Man får med stor tacksamhet tänka på de generationer som 
gått före oss i arbetet, och som byggt upp, inte bara en le-
vande kultur av bibelläsning och bön, god undervisning och 
visionen att nå ut till sina medstuderande, men också en 
organisation som gjort det möjligt att finnas så länge, och 
bland en åldersgrupp som annars är så svår att nå. Utan det 
stödet undrar jag om vi alls skulle ha funnits längre. Därför 
har vi också velat trygga det fortsatta understödet och bildat 
en garantiförening, Pro Studentmissionen, med syfte att för-
valta större gåvor och donationer, samtidigt som vi hoppas 
att det regelbundna understödet direkt till Studentmissionen 
ska öka. ”Många bäckar små gör en stor, stor å.”

Jag ser nu fram emot att under min mammaledighet läsa 
om vad Gud gör i studentvärlden med Benjamin, Toni, Ca-
rolina, Niklas, Josefina och Lavi som medarbetare, och 
Otto på kommande som civiltjänstgörare till hösten. Tillsam-
mans med dem tackar jag Gud för vad jag fått vara med om 
i Studentmissionen, och litar på att Han kommer att välsigna 
arbetet också framöver, ”där vi går bedjande fram”. TACK FÖR MIG!
Lilian Lindén
        - mammaledig 2014-
        - ledare och informatör för svenska verksamheten,
 samt koordinator för den internationella
 verksamheten för FSSM 2006-2014
        - studentarbetare i Åbo 1995-2001 

Student´92 i Borgå blev ett minne för livet. Arkki 2/2014
Lilian Lindén går på
mammaledigt i maj. 

Huvudkomittén för Student ´92 i Borgå.
Uppe fr.v Pentti Olin och Roger Andersson,

nere fr.v Outi Särkelä, Maria Sten, Minnamaria Raittila
och Lilian Lindén.
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Vi håller årsmöte med den nya stödföreningen, Pro Studentmissionen, efter 
programmet på jubileumsgudstjänsten i Kvevlax, ca kl 14. vDå ska vi bla rösta 
fram en styrelse för föreningen. Vi söker betrodda kristna som gärna får ha nå-
gon av följande specialkunskaper: investering och finansiering, ekonomi, juridik, 
skapa hemsida, hålla reda på medlemsregister, information, medlemsvärvning. 
Också andra egenskaper behövs, så var inte rädd att meddela om ditt intresse!

Vi har redan fått ihop de tjugo medlemmar vi siktade på inför årsmötet, men 
tar gärna emot fler ansökningar.
Ta kontakt med lilian.linden@gmail.com om du vill bli medlem!

Veritas Forum med Trent Dougherty, professor i filosofi från USA, om reli-
giösa föreställningars bevisbarhet och meningsfullhet, måndagen 26.5.2014 
kl 16-18 vid Helsingfors universitet, centrumkampus. Som opponent funge-
rar Sami Pihlström, prof i filosofi vid Jyväskylä universitet.
Diskussionen förs på engelska, välkommen!

Linus Stråhlman slutar som Veritas Forum koordinator 
i slutet av maj och blir präst inom lutherska kyrkan. I 
stället för honom kommer teol.kand. Niklas Wallis att 
ta över som koordinator för Veritas Forum Svenskfin-
land på 20% från 1.8 tillsvidare. Välkommen, Niklas! Niklas har jobbat som 
studentarbetare i Åbo före Linus Stråhlman och känner Studentmissionen 
inifrån. Som kuriositet kan nämnas att Niklas är hemma från Kronoby och 
blir vår tredje anställda därifrån vid sidan av Carolina Myrskog och Lavi 
Öst. Tack, Kronoby!

CREATION - NOSA 2014
i Reykjavik på Island 2-5.10.2014
 

Tidsbunden anställning
för Jakobstad i detta skede

Josefina och Lars-Victor Öst i Jakobstad 
fick en tidsbunden tilläggsanställning av 
förbundsstyrelsen, på 20 % vardera för 
tiden 1.8-31.12, men med optionen att 
redan på nästa förbundsstyrelsemöte i 
maj återkomma till ärendet om en tillsvi-
dareanställning. Främst hänger beslutet 
på ekonomin, men också hur det går för 
finska sidan. 

v

Lilian Lindén går på mammaledigt 
i maj, och studentarbetaren i Hel-
singfors, Benjamin Sandell, har 
lovat ställa upp som hennes vikarie. 
Han blev på senaste förbundssty-
relsemöte vald till tf ledare och 
informatör för svenska verksamhe-
ten, på sammanlagt 40% från och 
med 1 maj i år till sista juni nästa år. 
Han fortsätter samtidigt jobba med 
HSSM på 40%. 

Lilian har ju jobbat på 60% sedan 
i höstas, och den sista 20% avdelas 
till Otto Lindedahl som blir den 
första civiltjänstgörare som Stu-
dentmissionen rekryterar. Han kom-
mer att jobba från 
och med hösten 
till mars nästa år 
och vara Benja-
mins allt-i-allo. 
Otto har studerat 
data på Practicum 
i Helsingfors. 
 

Glimtar från Jubileumsfesten 2014
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Ref.nr för svenska verksamheten 9108       
Studentarbete i Helsingfors 9108 15
Studentarbete i Vasa 9108 31 
Studentarbete i Åbo 9108 28
Studentarbete i Jakobstad 9108 57
Veritas Forum-arbete på svenska 9399

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSMs kontonummer FI66 8000 0710 2297 93

Polisstyrelsen har 4.2 2013 beviljat Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmis-
sion rf insamlingstillstånd 2020/2012/4178 för tiden 1.2 2013–31.12 2014. Tillstånd 
att samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används 
direkt för arrangerandet av student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, 
smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. 

Josefina och Lavi har hållit en Alphakurs i sitt hem 
under vårterminen. På hösten hoppas de kunna 
ordna en större kurs på campus i Jakobstad.

Emeritus biskop
Erik Vikström 

festtalade.

Marjukka 
Korri och 
Benjamin 

Sandell ledde 
programmet 
på två språk.

Festklädda studerande 
från alla de svenska 
lokalföreningarna
hade mött upp.

Lavi och 
Josefina blev 

intervjuade 
om arbetet i 

Jakobstad.

Välkommen på jubileumsgudstjänst i 
Jakobstads kyrka söndagen 18.5 kl 12

(på Strengbergsgatan).
Predikan: tf ledare för svenska 

verksamheten Benjamin Sandell,
liturg: kyrkoherde Jockum Krokfors.

Efteråt lunch och program
i församlingscentret

(Ebba Brahe esplanaden 2).
Förhandsanmälan för matens skull 

senast måndagen innan till
josefina.ost@studentmissionen.fi

Lunchens pris för vuxna är 10 e,
studerande 6 e, barn under 12 år 4 e,

samt under tre år gratis. 

JUBILEUMSGUDSTJÄNST
I JAKOBSTAD 18.5!

Årets NOSA-konferens hålls i Reykjavik på Island! Där 
samlas studerande från alla nordiska länder inklusi-
ve Färöarna, och som huvudtalare fungerar emeritus 
biskop på Island, Karl Sigurbjörnsson. Programmet 
publiceras på NOSAs hemsida (nosa.ksf.is).

Kvoten från Finland är 22 deltagare. Det betyder 
två från varje lokalförening, och fri anmälan om det 
finns lediga platser efter det. Lokalföreningarnas 
styrelser utser sina representanter och anmäler dem 
direkt åt reseledare Mikko, mikko.paavola@opko.fi, 
men senast före 15.5. Fri anmälan öppnas 1 maj på 
adressen studentmissionen.fi/nosa.

Konferensen kostar ca 80-130 euro (priset beror på 
stöd från Nordiska ministerrådet) + resor. Ansök om 
resebidrag från din lokalförening om du är medlem!

 FÖR MER INFO, SE: NOSA.KSF.IS 
Kolla också in NOSA 2014 på facebook!

Välkommen med på Studentmissionens
jubileumsgudstjänst i Kvevlax kyrka

på Kristi himmelfärdsdagen,
torsdagen 29.5 kl 10.

Predikant: Stig-Olof Fernström,
Liturg: Henrik Östman.

Efteråt lunch, jubileumstårta och program i för-
samlingshemmet. Förhandsanmälan för matens

skull senast måndagen innan till 
kvevlax.forsamling@evl.fi, tfn (06) 346 2300.

Årsmöte med Pro Studentmissionen 
efter vänträffen i Kvevlax 

Niklas Wallis ny Veritas Forum-
koordinator på svenska 

Veritas Forum i Helsingfors 26.5 kl 16
RELIGIOUS BELIEF AND EVIDENCE

JUBILEUMSGUDSTJÄNST
I KVEVLAX 29.5!

Benjamin och Otto tar 
över efter Lilian 

Här kan man se Jubileumsfesten i sin helhet: www.bambuser.com/v/4508039

Foton: Linus Stråhlman, Ilkka Kontturi

Lars-Victor Öst
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Osallistu OPKOn juhlakeräykseen!

Lisätiedot: www.opko.fi/juhlavuosi

Keräystili: FI26 8318 6710 0053 04
Viite: 5050

Osallistu keräykseen soittamalla: 
0600 13 411 (hinta 20,45 e + pvm) 
0600 14 606 (hinta 10,26 e + pvm)

KERÄYS UUDEN 
SUKUPOLVEN HYVÄKSI
Suomen Ev. lut. Opiskelija- 
ja Koululaislähetyksen 
juhlakeräyksen tuotto käy-
tetään opiskelija-, nuoriso- 
ja koululaistyöhömme sekä 
työtämme varten olevan 
leiri- ja kurssikeskus Enä-
Sepän kehittämiseen.

• Ohjelmassa mm. raamattutunteja ja seminaareja ajankohtaisista 
aiheista. Puhujina Irma ja Paavo Moilanen, Marjo ja Timo Tavast, 
Olavi Peltola, Jari Kekäle, Timo Junkkaala, Jussi Miettinen ym.

• Lapsille ja nuorille oma ohjelma. Mukana mm. Olli Lehmonen, 
Mervi Tiilikainen ja Jussi Valkonen.

• Paljon aikaa yhdessäoloon, saunomiseen ja uimiseen sekä ulkoiluun 
Valkealan opiston luonnonkauniissa maastossa. 

”Järki ja tunteet”

Ilmoittaudu leirille ja/tai juhlapäivään 10.6. mennessä: 
opko.fi/kesaleiri | (09) 612 9940 | opko@opko.fi. Ohjelma netissä.

www.opko.fi/kesaleiri

La 19.7. klo 11 alkaen 
kaikille avoin OPKOn 
50-vuotisjuhlatilaisuus 
• Hannu Takkulan terveiset 

europarlamentista
• välähdyksiä ja lauluja 

menneiltä vuosikymmeniltä
• Tervetuloa vanhat ja uudet 

kesäleiriläiset, seniorit, 
opiskelijat ja muut OPKOn 
ystävät!

Juhlakesäleiri 16.–20.7.2014 
Valkealan kristillisellä opistolla koko perheelle

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen 
Ev. lut. Opiskelija- ja Koululaislähe-
tys ry:lle 4.2.2013 rahankeräysluvan 
2020/2012/4178 ajalle 1.2.2013-31.12.2014. 
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