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KUORIMME SEN ESIIN

Saksalaisen yrityskonsultin Immanuel Bökerin mukaan 
organisaatioiden tärkeimpiä menestystekijöitä on yhteisen 
dna:n löytäminen ja vaaliminen. Jokaisella ihmisellä on kaikis-
sa soluissaan yksilöllinen geneettinen koodi, jonka avulla hänet 
voidaan tunnistaa miljardien ihmisten joukosta. Bökerin mu-
kaan myös jokainen organisaatio on yksilöllinen, erilainen kuin 
kaikki toiset. Bökerin mukaan kaikkea organisaation tekemistä 
ja valintoja tulee ohjata tämä yksilöllinen dna.

OPKOn 50-vuotisjuhlavuosi lisäsi ymmärrystämme siitä, 
millainen dna meillä on. OPKO ei ole jumalanpalvelusyhteisö, 
uuskarismaattinen nuorisoliike eikä hyväntekeväisyysjärjestö. 
OPKOn geneettinen koodi näkyy etenkin siinä, että keskitym-
me Raamatun opettamiseen ja kerromme sen päähenkilöstä 
Jeesuksesta. Hän yksin on täynnä armoa ja totuutta. Siksi va-
litsimme ensi vuoden teemaksi Sana elämään. Sen kautta ha-
luamme terävöittää brändiämme, kehittää raamattupiiritoi-
mintaa ja hyödyntää uusia raamatunopettamisen menetelmiä. 
Näitä uusia menetelmiä ovat esimerkiksi mukavasti tuulta sii-
piensä alle saaneet etsijöiden raamattupiirimateriaali Uncover 
ja lokakuussa käynnistynyt Radioraamis. 

Seuraavien viiden vuoden aikana olemme päättäneet kuo-
ria dna:mme entistäkin rohkeammin esille. Haluamme haastaa 
työntekijämme ja inspiroida jokaista toiminnassamme mukana 
olevaa koululaista, opiskelijaa ja ystävää opiskelemaan Juma-
lan rakkauskirjeen koko sisältöä entistä tavoitteellisemmin. 
Nämä merimerkit mielessämme purjehdimme eteenpäin OP-
KOn 51. toimintavuoteen. Hienoa, että olet mukana!

Toivotan Arkin lukijoille siunattua adventinaikaa ja riemullista 
Jeesuksen syntymäpäivää!

Pääkirjoitus
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Jussi Miettinen
pääsihteeri

PS. Oletko joskus säikähtänyt sitä, että 
taivas tuntuu olevan vaiti? Tässä leh-
dessä ihmettelemme kanssasi vaike-
nevaa Jumalaa. Pimeän yön kautta 
voi löytyä armon valtakunta. Näin 
kävi myös paimenille Betlehemissä.

• OPKO järjestää Ruttureppu-toimintaa 7–14-vuo-
tiaille lapsille ja nuorille. Leireillä ja illoissa 
opimme Raamattua ja vietämme mukavaa aikaa 
yhdessä: www.ruttureppu.fi

• Järjestämme opiskelijatoimintaa suomeksi 
10 paikkakunnalla ja ruotsiksi neljällä. Tu-
levana vuonna panostamme uusilla tavoilla 
kansainvälisten opiskelijoiden tavoittamiseen:                   
www.opko.fi/opiskelijat

• Veritas Forum -apologiatyötä teemme 
suurimmilla yliopistopaikkakunnilla:                           
www.veritasforum.fi

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

• OPKO omistaa Vihdin Ojakkalassa 
leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän:                            
www.opko.fi/enaseppa

Mitä OPKO tekee? 
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Ruskaresa 
till Iso-Syöte

  
Lähtisitkö opintomatkalle 

INTIAAN? 

Arkki on Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen jäsen- ja tiedotuslehti 
ISSN 0786-4035. 
Tilaukset, osoitteenmuutokset, 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  
Toimitussihteeri ja taitto Ilkka Kontturi  
Kannen kuva  Dreamstime  
Paino Eura Print Oy  
Painos 4/2014 4600 kpl  
Arkki ilmestyy vuonna 2015 viikoilla 9, 19, 
36 ja 46. Aineisto toimitukseen viisi viikkoa 
aikaisemmin 
Mediatiedot  www.opko.fi/arkki 

Arkki on ilmestynyt vuodesta 1989. Arkin 
edeltäjiä olivat tiedotuslehti OPKO-sano-
mat ja opiskelijalehti Pro Fide. OPKO on 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon piiriin 
kuuluva kristillistä koululais- ja opiskelijatyö-
tä tekevä järjestö. OPKO järjestää säännöl-
listä opiskelija- ja nuortentoimintaa suomen, 
ruotsin ja englannin kielellä yhteensä 14 
paikkakunnalla. OPKO on perustettu 1964.
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Työelämään tutustumassa 
OPKOn koululaistyössä

Saksasta Suomeen
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Hajuste- ja kemikaaliyliherkkyys on sulkenut Outi Puukarin monilta osin 
yhteiskunnan ulkopuolelle. Samalla hän on kuitenkin löytänyt syvemmän 
näkökulman kutsumukseensa kristittynä.

J yväskylässä miehensä kanssa asuva 
Outi Puukari ei sairautensa vuoksi 
pysty käymään töissä eikä monissa 

muissakaan paikoissa. Hänelle aiheut-
tavat oireita muun muassa hajuvedet, 
vaatteissa tuoksuvat pyykinpesuaineet ja 
rakennusten huono sisäilma. Jopa ulkoi-
lu voi olla varsinkin keväisin ja syksyisin 
haastavaa luonnonhomeiden, siitepölyn 
ja katupölyn vuoksi.

- Kaupassa olen oppinut välttämään 
tiettyjä hyllyjä sekä ihmisiä, jotka käyttä-
vät hajuvettä. Joskus käytän maskia, joka 
pysäyttää hajut. Esimerkiksi teattereihin 
en pysty menemään, koska ne ovat yleen-
sä kaikki homeessa. Samoin monet kah-
vilat ovat vaikeita. Välillä käyn joissakin 
yleisötapahtumissa, sillä vaikka tulenkin 
fyysisesti kipeäksi, ne auttavat kuitenkin 
henkistä jaksamista, Outi kertoo.

Sairaus vaikuttaa myös moniin arkisiin 
valintoihin. 

- Pitää olla tarkka siinä, mitä kotiin voi 
ostaa. Kaupassa haistelen kaiken, mitä 
ostan; esimerkiksi vaatteiden tulee olla 
luonnonmateriaalia, josta hajut lähtevät 
pesussa.

- En pysty menemään kaikille sukulai-
sille ja ystäville kylään, jos heillä on huo-
no sisäilma tai hajusteita, eivätkä monet 
voi tulla meillekään kylään. Itse tulemme 

aina kotiin suihkun kautta ja vaihdam-
me vaatteet. Välillä, kun sairaudessa on 
hyvä jakso, pystyn tekemään enemmän 
asioita.

Hengellisen elämän hoitamista han-
kaloittaa se, että Outi ei pysty käymään 
säännöllisesti seurakunnan yhteydessä. 

- Tämän vuoden aikana olemme ker-
ran käyneet messussa. Jyväskylässä on 
yksi kirkko, johon pystyn menemään. 
Tämä rajoittaa aika lailla elämää, kun en 
pääse mihinkään yhteisöön mukaan. Vä-
lillä katson TV7:ää, ja autossa kuuntelen 
usein Radio Deitä.

Pitkän altistumisen tulos
Outi Puukarin sairaus puhkesi pitkäai-
kaisen huonolle sisäilmalle altistumisen 
tuloksena. Jo hänen ala-asteen koulus-
saan oli huono sisäilma, ja sama jatkui 
opiskelupaikkojen asuntoloissa. Val-
mistuttuaan sosionomi-nuorisotyönoh-
jaajaksi Outi aloitti työt seurakunnassa, 
jonka rakennuksessa oli sisäilmaongel-
mia. Lisäksi hän osti asunnon, jossa oli 
huono ilma. 

- Välillä kun en ollut enää töissä ja olin 
myynyt asunnon, olin ihan terve. Mutta 
kun aloitin työt toisessa seurakunnassa, 
alkoi taas infektiokierre, oli poskionte-
lontulehdusta ja myös astman oireita. 

Astma diagnosoitiin keväällä 2012, ja 
seuraavana syksynä aloin huomata, että 
kaikki hajusteet, pakokaasut ja tupakan-
savu ottivat nenään.

Kemikaaliyliherkkyys alkoi vaikeuttaa 
työtä, joten Outi kävi työpaikallaan ai-
noastaan pitämässä nuortenillat ja teki 
etänä kaikki muut työt. 

- Näin sinnittelin syksystä kesän al-
kuun, vaikka olin aina huonovointinen 
enkä muista tuosta ajasta mitään. Ne-
nästä tuli verta ja olin koko ajan kipeä, 
mutta en halunnut luovuttaa työpaikasta 
ja kävin töissä. Kesällä olin lähdössä te-
kemään työtehtävää, kun aloin oksentaa 
ja oksensin koko yhden iltapäivän. Sil-
loin päätin, että en voi uhrata terveyttäni 
työlle. 

Tästä lähtien Outi on ollut sairaslomal-
la nyt puolitoista vuotta. 

- Oli kova paikka luopua töistä. Tähän 
liittyi myös ajatus siitä, eikö Jumala halu-
akaan pitää minua seurakunnallaan töis-
sä ja olinko tehnyt jotain väärin.

Välittäminen  
vastauksia tärkeämpää
Vaikeuksiensa keskellä Outi ei ole me-
nettänyt uskoaan Jumalaan, päinvastoin.

- Uskoni on kirkastunut, siitä on tullut 
paljaampaa ja selkeämpää. Turhat mut-

Teema

4 opko



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

haluaa kertoa.

kat ja omat yrittämiset ovat poissa. Toisaal-
ta olen ollut katkera sairastumisesta, mutta 
toisaalta olen kiitollinen siitä, että tulin sai-
raiden keskelle. Ilman sairautta olisi vaikea 
ymmärtää sairaiden maailmankuvaa. Olen 
tutustunut uusiin ihmisiin ja saanut laajem-
min kontakteja kuin olisin saanut vain seura-
kunnan sisällä.

Outi myöntää huutaneensa usein Jumalal-
le ”miksi”, erityisesti kun helpomman jakson 
jälkeen hänen terveydentilansa on taas huo-

nontunut. 
- En tiedä, onko vastauksia tarpeen saa-

da. Usein ajattelemme, että elämän tulisi 
olla helppoa, mutta monesti se voi mennä 
aika lailla vaikeuksien kautta. 

- Voimme erehtyä ajattelemaan, että 
Jumala on läsnä vain silloin, kun tulee 
siunauksia ja asiat menevät hyvin. Mut-
ta oikeasti ajattelen, että Jumala on vielä 
enemmän läsnä ja huolehtii silloin, kun 
ihminen on sairas. Vaikka siltä ei tuntuisi, 

En pysty menemään 
kaikille sukulaisille ja 

ystäville kylään, 
jos heillä on huono 

sisäilma tai hajusteita, 
eivätkä monet voi tulla 

meillekään kylään.
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voin silti järjen tasolla ajatella, että mi-
nusta huolehditaan. 

Todellisuudessa Jumala ei vaikene, 
vaikkei vastauksia löytyisikään, sillä 
Raamatun sana elää edelleen, Outi poh-
tii. Vaikeampana asiana hän pitää ihmis-
ten vaitioloa. 

- Olen jo aiemminkin elämässä huo-
mannut, että jos on vaikeuksia, kyllä sitä 
tosi yksin jää. Toki tietyt ystävät, perhe 
ja aviomies ovat olleet läsnä, mutta olen 
myös kokenut olevani jollain tavalla seu-
rakunnan ulkopuolella. Ongelmia usein 
kestetään tietyn verran, mutta jos elämä 
on sellaista kuin Jobilla, tuttavat ja ystä-
vät hälvenevät.

Outi näkeekin, että Jumala haluaa 
osoittaa rakkautta kärsivälle juuri tois-
ten ihmisten kautta.

- Ihminen tarvitsee aika paljon tsemp-
piä, jos on vaikea tilanne. Ei vain sitä, että 
toivottaa Facebookissa voimia, vaan että 
soittaisi ja juttelisi tai tulisi käymään. 
Usein ihmiset toivottavat voimia ja sano-
vat rukoilevansa, mutta voitaisiin mennä 
asteen verran syvemmälle toisen elä-
mään, unohtaa välillä oma elämä ja omat 
kivut.

Kutsu lähimmäisyyteen
Sairautensa myötä Outi Puukari kertoo 
saaneensa selvemmän näkemyksen siitä, 
miten kristityt on kutsuttu rakastamaan 
ja auttamaan toisia, kulkemaan rinnalla, 
kuuntelemaan ja kestämään lähimmäis-
ten itku ja valitus. Hän harmittelee, ettei 
tähän löydy aina valmiutta, kun tarvetta 
olisi.

Outi miehensä Samuelin 
kanssa meren äärellä. 

- Kun olen nähnyt muita perheitä, jot-
ka ovat käyneet homekatastrofin läpi ja 
menettäneet omaisuutensa, olen halun-
nut auttaa heitä ja kerätä heille rahaa. 
Yhden kerran monet antavatkin, mutta 
toista kertaa pyytäessä usein käänne-
tään selkä. 

Raamatusta Outia on alkanut uudella 
tavalla puhutella kohta, jossa varoitetaan 
kokoamasta aarteita maan päälle (Matt. 
6:19). Outin sairauden myötä Puuka-
rit joutuivat nimittäin hankkiutumaan 
eroon kaikista vanhoista tavaroistaan, 
joihin homeen haju oli tarttunut.

- Jouduin luopumaan kaikista ihanista 
asioista, kuten vaatteista ja kosmetiikas-
ta. Vaikka olenkin saanut uusia vaattei-
ta ja tavaroita, tiedän että niistäkin voi 
joutua luopumaan milloin vain. Ei voi 
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Haastattelu: Sari Nuutinen
Kuvat: Samuel Puukari
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kiinnittää sydäntä omaisuuteen tai mi-
hinkään näkyvään.

Toisena tärkeänä Raamatun kohtana 
Outi mainitsee: ”Jolla on kaksi paitaa, 
antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään” 
(Luuk. 3:11). 

- Vaikka itsellänikin on talousongel-
mia, silti haluan antaa muille, kun vain 
on mahdollisuus. Minua korpeaa se, 
että Suomessakin vaikkapa jotkut lap-
set joutuvat olemaan ilman joululahjoja. 
Voisimme paljon enemmänkin miettiä: 
tarvitsenko oikeasti jotakin tavaraa vai 
voisinko antaa sen toiselle. 

Outi huomauttaa, että pienilläkin asi-
oilla voimme ilahduttaa toisia suuresti.

- Kun viime syksynä meillä ei ollut 
eräässä kuussa yhtään rahaa, ihmiset 
toivat ruokakasseja ja lähettivät rahaa 
postissa, eikä meillä ollut pulaa mistään. 

Millä tavalla voisin kohdata henkilön, 
jolla on vaikeaa?
Pysy vierellä. On tärkeää, ettet jätä yksin, 
pakene paikalta. Voit kertoa, että ”et ole 
yksin, olen sinun tukenasi”. Istu vieressä, 
kun läheisesi kertoo asioitaan. Ole läsnä. 
Kuuntele aidosti. 

Neuvot eivät ole ensisijaisia. Hiljainen 

Kuinka voisin auttaa? 

Kerran sain suklaalevyn postissa, ja se 
piristi koko päivän: joku on ajatellut mi-
nua. Tämä sairaus kun syrjäyttää niin 
paljon, että jää yhteiskunnan ulkopuo-
lelle, valtio ei auta enkä voi mennä juuri 
mihinkään. 

Toivo kantaa
Outi haluaa muistuttaa jokaista huoleh-
timaan omasta ja toisten terveydestä ja 
hyvinvoinnista. Esimerkiksi väsymyk-
sestä tai migreenistä kärsivän kannattaa 
kiinnittää huomiota siihen, käyttääkö 
voimakkaita hajusteita tai asuuko talos-
sa, jossa on huono sisäilma. 

- Itse sinnittelin liian pitkään miettien, 
millaisen kuvan ihmiset saavat minus-
ta, jos jään sairaslomalle. On ajatelta-
va, mikä on omalle terveydelle parasta. 
Myös lähimmäiset tulisi ottaa huomioon: 

hajuvesi tai hiuslakka voi aiheuttaa oi-
reita muille. 

Raskaan arjen keskellä Outille anta-
vat voimia oma perhe sekä pienet asiat, 
kuten mukavat kohtaamiset. Myös toi-
vo paremmasta kannattelee. 

- Jobillakin oli pitkään vaikeaa ja lo-
pulta kääntyi hyväksi. En odota, että 
asiat välttämättä kääntyisivät hyvik-
si, mutta jo pelkkä toivo siitä, että ne 
voivat kääntyä, auttaa jaksamaan. Ei 
sitä tiedä; joku päivä voin saadakin 
lottovoiton, ostaa happirikastimen ja 
parantaa sillä oloani, tai lähteä Kana-
rialle, missä käydessäni olin kunnossa 
ja normaali oma itseni. Koskaan ei tule 
antaa periksi.

Sielunhoito
terapeutti Minna 
Väisänen antaa 
vinkkejä toisen 
tukemista varten. 

hyväksyntäsi on tärkeämpää. Jokaisen 
ihmisen perustarve on saada tulla kuul-
luksi ja nähdyksi. Vaikeassa elämäntilan-
teessa tämä korostuu entisestään.

Miten voisin auttaa  
vaikeuksissa olevaa?
Kysy: miten voit, miltä tuntuu. Näin osoi-
tat aitoa kiinnostusta ja samalla kartoitat, 
miten vaikeasta tilanteesta on kyse. Voit 
pyytää häntä mukaan elokuviin, lenkille 
tai muuhun mukavaan tekemiseen. Voit 
kysyä myös, tarvitseeko hän jotain käy-
tännön apua.

Tarvittaessa rohkaise hakeutumaan 
hoitoon. Toinen voi olla liian voimaton 
hakeakseen ammattilaisten apua – eten-
kin, jos on masentunut. Ota asia pu-
heeksi. Tarjoudu saattamaan esimerkiksi 
terapeutin vastaanotolle tai ole tuke-
massa yhteydenottovaiheessa.

Mitä ei tulisi tehdä?
Älä vähättele. Älä yritä keksiä syvälli-
siä elämänohjeita. Älä kerro, että ”näin 
minä selvisin vaikeuksista”. Älä patista 
ryhdistäytymään. Turhin ohje, jonka 
vaikeuksissa olevalle voit antaa, on: 
”Ota itseäsi niskasta kiinni.” Ei kannata 
myöskään lohduttaa: ”Elämässäsihän 
on paljon hyvää! Keskity siihen! 

Mistä voisi löytää ammattiapua  
tarvittaessa?
Suomen sielunhoitoterapeuttien sivuil-
ta löytyy paikkakuntakohtaisesti koulu-
tettuja uskovia sielunhoitoterapeutteja:  
www.suomensielunhoitoterapeutit.fi

Muun avun tarpeen kartoituksessa 
auttaa esimerkiksi kunnallinen tervey-
denhuolto. Kelasta voi hakea tukea 
psykoterapiaan.

Ihminen tarvitsee aika paljon tsemppiä, jos on vaikea tilanne. 
Ei vain sitä, että toivottaa Facebookissa voimia, 
vaan että soittaisi ja juttelisi tai tulisi käymään.



O piskeluaikanani Turussa minul-
le soitti eräs nuori nainen. Hän 
oli umpikujassa. Nainen valitti 

minulle uskonelämänsä kuivuutta. Hän 
kertoi, että rukous ei maistu, Raamattu 
ei kolahda ja elämä tuntuu tarkoitukset-
tomalta. Hän avautui muistakin vaike-
uksistaan, kärsimyksistään ja elämänsä 
kriiseistä.  

Kangistuin siinä puhelimen luurissa 
hetkeksi. Sen jälkeen latelin hänelle hen-
gellisiä latteuksia nuoren teologin rajat-
tomalla itseluottamuksella. Kuitenkin 
samalla ajattelin, että voi likkaparka, kun 
on päästänyt elämänsä tuollaiseen ja-
maan! Yrittäisit enemmän. Kilvoittelisit. 
Kyllä se siitä. 

Sittemmin olen itse tasaiseen tappa-
vaan tahtiin kontannut läpi omat hen-
gelliset autiomaani. Pettynyt itseeni, 
uskonelämääni ja oman tahdonvoimani 
riittämättömyyteen – ja opetellut pitä-
mään  suutani kiinni. 

Tyydytkö ihmisen osaan?
Kenties juuri sinä käyt parhaillaan läpi 
vaihetta, jossa epäilet Jumalan rakkaut-
ta, huolenpitoa ja Raamatun lupausten 
todenpitävyyttä. Ehkä olet pettynyt 
Jumalaan tai itseesi. Tuntuvatko kärsi-
mykset suuremmilta kuin jaksat kantaa? 

Ehkä olet jo joutunut antamaan vaikeuk-
sissa periksi? Olet tehnyt valintoja, joista 
et ole ylpeä. Ehkä sinun on vaikeaa uskoa 
parempaan huomiseen. 

Jos kuljet näissä maisemissa, voit loh-
duttautua sillä, ettet ole kokemustesi 
kanssa yksin. Ajattele vaikka seuraavia 
Raamatun henkilöitä:

Mooses paimensi määkiviä lampaita 
erämassa 40 vuotta ja mietti omaa kut-
sumustaan. Tässäkö on kaikki? Monen 
monituista kertaa hän takuulla turhautui 
ja epäili. Unelmat olivat valuneet autio-
maan hiekkaan. Job-parka puolestaan 
tahtoi kuolla, koska koki, että Jumala 
kohteli häntä kaltoin. Vaikeudet tuntui-
vat ylivoimaisilta.

Joosef taas vietiin väkivalloin pois ko-
toaan orjaksi Egyptiin. Häntä koeteltiin 
faraon hoviherran Potifarin talossa. Po-
tifarin vaimo houkutteli Joosefia aviori-
koksen tekoon. Syyttömänä hänet heitet-
tiin vankityrmään. Sellissä monenlaiset 
ajatukset varmasti pyörivät hänenkin 
mielessään.  Mitä tarkoittivat ne unet, 
joiden kautta Jumala oli puhunut hänen 
tehtävästään? 

Useat profeetat kipuilivat kutsumuk-
sensa ja äärimmäisen tukalien elämänti-
lanteittensa keskellä. Vapahtajastamme 
Jeesuksesta sanotaan, että hän on ollut 
kaikessa kiusattu ja koeteltu niin kuin 
mekin. Ristillä Jeesus koki suuremman  
koettelemuksen kuin kukaan meistä voi 
milloinkaan kohdata. Syyttömänä hän 
tuli meidän syntiemme tähden Jumalan 
hylkäämäksi, ja ristillä tuska tiivistyi 
epätoivoiseen huutoon ”Jumalani, Juma-
lani, miksi hylkäsit minut?”

Tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin. 
Kukin meistä joutuu siihen lisäämään 
oman nimensä. Käymme läpi erämaajak-
soja, kärsimyksiä, koettelemuksia,  pet-
tymyksiä ja tuskaa. 

Joskus koettelemukset voivat tulla 
salakavalassa muodossa – lankeamme 
vaikka ylpeyteen tai hengelliseen ylem-
myyden tunteeseen. Elatuksen murheet 

Usko sisältää  
paradoksin. Jumala 

näyttäytyy ihmiselle 
usein konfliktin

 ja tragedian  
välityksellä.

Jeesus alkoi puhua opetuslapsilleen, että hänen oli mentävä Jerusa-
lemiin ja kärsittävä paljon kansan vanhimpien, ylipappien ja lainopet-
tajien käsissä. Hänet surmattaisiin, mutta kolmantena päivänä hän 
nousisi kuolleista. Pietari veti hänet erilleen ja alkoi nuhdella häntä: 
”Jumala varjelkoon! Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!” Mutta hän 
kääntyi pois ja sanoi Pietarille: ”Väisty tieltäni, Saatana! Sinä tahdot 
saada minut lankeamaan. Sinun ajatuksesi eivät ole Jumalasta, vaan 
ihmisestä!” (Matt. 16:21–23) Ku
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voivat etäännyttää meidät Jumalasta ja 
hänen hyvästä tahdostaan. Ehkä me-
nestyksen tuoma vauhtisokeus saa mei-
dät kiinnittymään vääriin asioihin. Aina 
emme myöskään selviä tukalista tilan-
teista ehjin nahoin. 

Sananlaskujen kirjassa (24:16) kuva-
taan ihmiselämän risaisuutta näin rea-
listisesti: ”Seitsemästi vanhurskas lan-
keaa, mutta nousee jälleen.” Vanhurskaan 
tuntee siitä, että kompastuttuaankin hän 
roikkuu kiinni anteeksiantamuksessa ja 
sen turvin jatkaa taivasmatkaa. 

Ei kelpaa Pietarille
Jeesuksen puheet rististä ja kuolemas-
ta eivät sopineet Pietarin virtaan (Matt. 
16:22). Pietari kuvataan Raamatussa 
dynaamisena, impulsiivisena, paikoin 
epävarmana ja häilyvänä ihmisenä, josta 
kuitenkin tuli Jumalan armosta johtava 
apostoli. Tässä kasvuvaiheessa ennen 
ylösnousemuksen aamua Pietari ei vielä 
ymmärtänyt kärsimyksen ja ristin mer-
kitystä eikä siten uskon syvintä salai-
suutta.

Pietari kauhistuu Jeesuksen puhet-
ta kuolemasta ja vie Jeesuksen erilleen. 
Tässä käytetty kreikan kielen verbi tar-
koittaa kirjaimellisesti ”vastaanottamis-
ta, hoivaamista ja huolehtimista”. Pietari 
ajattelee toimivansa parhaalla mahdolli-
sella tavalla. Hän suorastaan hoivaa Jee-
susta, minkä jälkeen hän alkaa voimak-
kaasti nuhdella tätä: ”Jumala varjelkoon! 
Sitä ei saa tapahtua sinulle, Herra!  

Joitakin jakeita aikaisemmin Pietari 
oli tunnustanut Jeesuksen Messiaaksi, 
elävän Jumalan pojaksi. Silti Pietari ajat-
telee, ettei Messiaan ja Jumalan pojan 
toimenkuvaan voi kuulua häpeällinen 
kärsimys ja kuolema.

Pietarin sanat ja ajattelutapa ovat meil-
le harvinaisen tuttuja. Kukapa nyt halu-
aisi vapaaehtoisesti valita kärsimyksen 
tai kuoleman ja vielä pitää sitä parhaana 
mahdollisena ratkaisuna? Tällainen ajat-
telu kuulostaa suorastaan järjettömältä. 
Mutta sitähän evankeliumi on. Paavali 
kirjoittaa: ”Puhe rististä on hulluutta nii-
den mielestä, jotka joutuvat kadotukseen, 
mutta meille, jotka pelastumme, se on Ju-
malan voima.” (1. Kor. 1:18).

Kristus on käynyt edeltämme
Usko sisältää paradoksin. Jumala näyt-
täytyy ihmiselle usein konfliktin ja trage-
dian välityksellä. Kaikkien toiveittemme 
täyttymys ei välttämättä olekaan aina 
hyväksi meille. Jumala vie omiaan usein 
erämaahan, kuten Pyhä Henki vei Jee-
suksen. Kärsimykset, kiusaukset ja koet-
telemukset auttavat meitä näkemään 
elämäämme totuudellisemmin. Näin Ju-
mala voi antaa oman täsmälääkkeensä 
sairauteemme. 

Samalla pitää paikkansa se, että kär-
simyksiä ei saa ihannoida. Päinvastoin 
meitä kutsutaan itkemään itkevien 
kanssa, kantamaan toistemme kuor-
mia ja tekemään kaikemme kärsivän 
lähimmäisen auttamiseksi. Kärsimystä 
ei kuulu valita. 
Meitä kutsutaan 
valitsemaan Jumalan 
tahto. Usein siihen kuuluu 
kärsimys, vaikeudet ja vastoin-
käymiset – risti.

Luther kirjoittaa: ”Nähdessämme 
Kristuksen kärsimyksen todellisten 
syntien tähden me muserrumme oman 
syntisyytemme alle. Siksi tämä Kristuk-
sen kärsimyksen tutkiminen muuttaa 
meidät; se jopa synnyttää meidät uu-
destaan kuin kaste. Me saamme heittää 
syntimme Kristukselle. Saamme uskoa 
hänen haavansa ja kärsimyksensä syn-
neiksemme, jotka hän kantaa ja maksaa.” 
(Luther: Kirkkopostilla I.)

Heprealaiskirjeessä (2:18) sanotaan: 
”Koska hän on itse käynyt läpi kärsimyk-
set ja kiusaukset, hän kykenee auttamaan 
niitä, joita koetellaan.” Vapahtajamme ei 
vie omiaan sellaiseen, missä Hän ei itse 
olisi jo ollut. Vaikka jokaisella meis-
tä on oma usein vaikeakulkuinen 
polku tallattuna, olemme kristit-
tyinä samalla Kuninkaan valtatiellä. Se 
on raivattu perille asti.

Jussi Miettinen
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OPKO news

Kuka oli Jeesus? Miksi monet ihmiset uskovat hänen olevan 
Jumalan poika? Muun muassa näitä kysymyksiä olemme 
saaneet miettiä tiistaisin OPKOn omassa Radioraamiksessa. 

Piirissä käytetään OPKOn suomeksi julkaisemaa Uncover-raa-
mattupiirimateriaalia Luukkaan evankeliumista. Materiaali on 
suomennettu tunnetun raamattupiirikouluttajan Becky Pippertin 
laatimasta, OPKOn englantilaisen sisarjärjestön UCCF:n julkaise-
masta alkuperäismateriaalista.

Ohjelmaa toimittaa Ilkka Kontturi OPKOsta. Mukana keskuste-
lemassa on muutamia nuoria aikuisia ja opiskelijoita.

Nauhoitettuja Radioraamiksia pääset kuulemaan osoitteesta: 
www.radioraamis.fi

OPKO aloitti oman Radioraamiksen

Niklas Wallis valittiin syyskuussa Veri-
tas Forum Finlandin koordinaattoriksi. 
Hän vastaa sekä suomen- että ruotsin-
kielisestä Veritas-työstä yhteensä 60% 
työosuudella.

Jyväskylän OPKOn opiskelijatyönte-
kijänä toimii syksyn ajan Kaisamari 
Maczulskij 20% työosuudella.

Helsingin OPKOn työntekijä Soili 
Haverinen on työvapaalla lokakuusta 
ensi vuoden toukokuun loppuun. Hä-
nen sijaisenaan toimii Sari Nuutinen 
80% työosuudella, johon sisältyy myös 
kansainvälisen työn koordinointia. 
Lisäksi Nuutinen jatkaa 20% työosuu-
della tiedotussihteerin tehtävissä.

Eva Gädda aloitti lokakuussa OPKOn 
ruotsinkielisen työn tiedottajana 20% 
työosuudella.

Työntekijäuutisia

Helsingissä järjestettiin syyskuun lopussa Mission Week eli 
tavoittava viikko, johon kuului kaksi iltatilaisuutta sekä kut-
suaktioita kampuksilla. Mukana järjestämässä olivat Helsin-

gin OPKO, Helsingfors Studentmission sekä lääketieteen opiskeli-
joiden kristillinen yhdistys Ristiside.

Alkuviikosta opiskelijat jakoivat kutsuja iltatilaisuuksiin kahvi- ja 
muffinssitarjoilujen kera Helsingin yliopiston kampuksilla ja Arca-
da-ammattikorkeakoulussa.

- Leivoimme yhdessä 300 muffinsia ja jaoimme ne kaikki. Meillä 
oli kivoja keskusteluja, ja eräs henkilö tuli toisenakin päivänä jat-
kamaan keskustelua, kertoo Helsingin OPKOn puheenjohtaja Siiri 
Helokunnas.

Iltatilaisuudet pidettiin House Caféssa Kaisaniemessä. Grillaa 
kristittyä -tilaisuudessa uskovat panelistit vastasivat osallistujien 
tiukkoihin kysymyksiin. Café Dialogi -illassa osallistujat keskuste-
livat yhdessä siitä, mitä vapaus merkitsee ihmiselle.

- Mukana oli myös muutamia ei-kristittyjä, ja kävimme ajatuksia 
herättäviä keskusteluja. Olin kauan unelmoinut tällaisesta, Helo-
kunnas iloitsee. Erityisen hyvänä hän piti suomen- ja ruotsinkielis-
ten opiskelijoiden välistä yhteistyötä tapahtuman järjestämisessä.

Muffinseja ja dialogia

Studiotunnelmissa Ville Ko
ponen (vas.), Mikaela Römer 
ja Ilkka Kontturi. 

Niklas Kaisamari

Soili Sari

Eva

UNCOVERRAAMATTUPIIRIMATERIAALI
Tutki, pohdi ja ota selvää. Älä jää huhujen varaan, 
vaan löydä itse! Uncover on uudenlainen tapa tutustua 
Raamattuun. Se on tarkoitettu sinulle, joka haluat ottaa sel-
vää, kuka Jeesus oikeastaan oli ja mistä koko kristinuskossa 
on kyse. Sisältää kuusi kokoontumiskertaa. 
Tilaa omasi: tilaus.uncover@opko.fi, hinta: 5€/kpl
Lue lisää: www.opko.fi/uncover  
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Radioraamis tiistaisin klo 2021 Radio Patmoksen 
taajuuksilla ja netissä osoitteessa patmos.studio24.fi
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Tänä syksynä kolmatta kertaa Kuopiossa järjestetty ReStart 
on noussut kohinalla Suomen gospelfestareiden joukkoon. 
Syyskuun 20. päivänä pidetty minifestari kokosi illan ai-

kana noin 600 kävijää. ReStartin näkynä on ollut alusta asti ta-
voittaa nuoria ja nuoria aikuisia, jotka eivät tavallisesti seurakun-
nan ovia auo. Näky on erittäin haastava mutta myös palkitseva.

Tämän vuoden tapahtumasta mieleeni jäi erityisesti tämän het-
ken suosituimman gospelpoppoon Immanuelin Roni Lempiäi
sen todistus rankasta menneisyydestään ja täyskäännöksestään. 
Roni kehotti myös nuoria kokeilemaan tätä ”Jeesus-korttia”. Keik-
kojen välissä screenillä nähtiin videotodistuksia, joissa neljä erilai-
sista taustoista olevaa nuorta kertoi omasta uskoontulostaan.

Vaikka tavoitteenamme on luoda puitteiltaan vastaavaan ei-
kristilliseen tapahtumaan vertailukelpoinen ilta, toivomme musii-
kin, spiikkien ja yleisen ilmapiirin tarjoavan kuitenkin jotain erilaista 
ja koukuttavaa. Koska suuri osa kävijöistä tulee kristillisten piirien 
ulkopuolelta, ei tapahtuman tarkoituksena ole pureutua kovin sy-
välle evankeliumiin vaan tarjota kävijälle vähintäänkin alkusysäys, 
kipinä, joka toivottavasti jää mieleen kytemään ja herättää kiin-
nostusta.

Moni kävijä ilmoitti kyselylapussa kiinnostuksensa Kuopion kris-
tillistä nuorten tai nuorten aikuisten toimintaa kohtaan, ja sähkö-
postilistoille ilmestyi paljon uusia nimiä. Rukoillaan, ettei tapahtu-
ma jäisi vain yhden illan hyväksi fiilikseksi, vaan syttyneet kipinät 
saisivat roihahtaa liekkeihin.

Oskari Reinman
ReStart-tapahtumavastaava

Kuopion OPKO

ReStart sytytti kipinöitä

Mikä ReStart?
• Syksyisin Kuopiossa järjestettävä kristillinen minifestari. Mah-

dollisesti Suomen suurin maksuton gospelfestari.

Järjestäjät?
• Tapahtuman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat vapaa-

ehtoisista nuorista ja opiskelijoista koostuva tiimi ja talkoopo-
rukka. Järjestöistä päävastuun kantaa Kuopion OPKO.

Lisäinfoa?
• Nettisivut: restart-tapahtuma.fi
• Tykkää: facebook.com/restart.tapahtuma Tapahtuman iloinen vastuunkantajajoukko. Kuva: Titi Reijonen.

OPKO järjestää opintomatkan 
Intiaan 27.12.201410.1.2015. 
Mielenkiintoisessa maassa osallistu-
taan muun muassa uudenvuoden 
konferenssiin sekä tutustutaan opis-
kelijatyöhön Chennaissa ja Andhra 
Pradeshin osavaltiossa. 
Matkan hinta 600 € + lennot. 
Ilmoittaudu 30.11. mennessä! Lisä-
tiedot: toni.wentin@opko.fi.

Opintomatka Intiaan 

Tule mukaan kokoontumaan joulun sanoman äärelle! OPKOn väki, 
juhlapöytä ja idyllinen Enä-Sepän puustelli odottavat sinua. Perinteinen 
jouluateria uusille ja vanhoille OPKOn ystäville, opiskelijoille ja koko 
perheelle klo 16.30 Enä-Sepän leirikeskuksessa (Enätie 45, Vihti). 
Hinta 40€/aikuiset, 25€/opiskelijat. Ilmoittautumiset 5.12. mennessä 
p. (09) 612 9940 tai opko@opko.fi. 

Jouluateria 
Enä-Sepässä 14.12.

Rap-yhtye Immanuel nostattaa tunnelmaa. Kuva: Ari Viikilä. 
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”Kaksi naista – yksi usko” on 
kirjoitettu Mailis Janatuiselle 
tyypilliseen mukaansatem-

paavaan tyyliin. Kirja sisältää kahden n. 
90-vuotiaan naisen elämänkerran: suo-
malaisen Laura Suomisen ja japanilaisen 
Chieko Ishiin. Molemmat ovat kokeneet 
elämässään suuria vastoinkäymisiä 
(sota, läheisten kuolemat ym.). Kaikesta 
huolimatta nämä naiset ovat nyt onnel-
lisia ja näkevät elämässään hyvän Jumalan johdatuksen. He 
ottavat vaikeudetkin Jumalan kädestä. 

Naisten uskossa on keskeistä luottamus Jeesuksen sovi-
tustyöhön, ei omiin tekoihin. Usko kuitenkin saa heidät toi-
mimaan. Heillä on selvästi molemmilla palvelemisen, anta-
misen ja vieraanvaraisuuden lahja. Lukijana kyselen itseltäni: 
miten usko minun elämässäsi näkyy? 

Naisten elämän myötä kirja avaa lukijalle mielenkiintoisia 
näköaloja niin Japanin historiaan ja kulttuuriin kuin rajan ta-
kaiseen Karjalaan ja evakon elämäänkin.

Laura löytää kut-
sumuksensa lähettä-
jänä ja toteuttaa sitä 
palavasti edelleen-
kin. Tämän tehtävän 
myötä hän kokee 
saaneensa valtavan 
rikkaan elämän. Lu-
kiessani Lauran ha-
lusta rukoilla lähet-
tien puolesta ja antaa 
suuren osan tulois-
taan lähetystyölle 

mietin väkisinkin omaa rooliani lähettäjänä. Mitä tapahtui-
sikaan, jos kaikki suomalaiset kannatusrenkaiden jäsenet ot-
taisivat lähettäjän roolinsa yhtä tosissaan kuin Laura? Ehkä-
pä Japaninkin kristittyjen määrä olisi silloin moninkertainen.

Chieko toimii samalla palavuudella oman seurakuntansa 
hyväksi. Japanilaista seurakuntaa ei kuvata kiiltokuvamaise-
na, kuten lähetyskirjalta voisi odottaa, vaan esille tuodaan 
myös seurakunnan raadollisuus, valtataistelut ym. Välillä lu-
kijana en voi kuin hämmästellä, miten Chieko jaksaa kaiken 
keskellä katkeroitumatta.

Vaikka Laura ja Chieko eivät ole koskaan tavanneet toi-
siaan, on heidän elämänkertansa yhdistäminen samoihin 
kansiin yllättävän toimiva ratkaisu. Ilman Lauran kaltaisia 
lähetysystäviä ei Chieko nimittäin olisi koskaan kuullut evan-
keliumia.

Sari Paavola

Mailis Janatuinen:  
Kaksi naista – yksi usko

KIRJA-ARVIO
OPKO News

OPKOn toiminnalliset arvot

Tällä sivulla käsitellään OPKOn toiminnallisia arvoja, 
joista vuorossa on Erilaisten yhteys.

OPKOn toiminnan perustana ovat teologiset ar-
vomme ja sääntömme. Niiden lisäksi toimintaam-
me määrittelevät myös yhdessä valitut toiminnalli-
set arvot. Nämä liittyvät läheisesti siihen kulttuuriin, 
tahtotilaan ja ilmapiiriin, jota tahdomme edistää 
OPKOssa. Ne kuvaavat järjestöllemme tyypillistä 
tapaa toimia – tai sitä, minkä tahdomme olevan 
meille tyypillistä.

Erilaisten yhteys
• Rakennamme kristittyjen yhteyttä aidosti erilais-

ten ihmisten välille.
• Tuemme jokaista oman identiteettinsä ja paik-

kansa löytämisessä kristillisen ihmiskäsityksen 
mukaisesti.

• Annamme tilaa erilaisille uskon ilmaisumuodoille. 
• Kunnioitamme jokaista ihmistä erilaisuudesta ja 

erilaisista mielipiteistä huolimatta.

OPKOon tulee nuoria monenlaisista taustoista ja 
lähtökohdista. Oma taustamme vaikuttaa suu-
resti siihen, miten koemme asioita. Perheemme, 
ystävämme, kulttuurimme ja oppimamme asiat 
vaikuttavat siihen, millaisia olemme tällä hetkellä. 
Olemme eri vaiheissa uskonelämäämme, ja eri asiat 
voivat olla meille ajankohtaisia. Meillä on erilaisia 
luonteenpiirteitä, kykyjä ja lahjoja. OPKOssa ha-
luamme tukea jokaista omassa kasvussaan samalla 
rohkaisten erilaisuuden kunnioittamiseen.

Myös tapamme kokea ja hahmottaa asioita ovat 
erilaisia. Toiset kokevat asioita syvästi tunteella, 
toiset taas jäsentävät elämää enemmän käsitteel-
lisellä tasolla. Tämä voi synnyttää ristiriitatilanteita, 
jos ihmiset eivät ymmärrä toistensa erilaisia lähes-
tymistapoja. Haluamme antaa tilaa sekä järjelle että 
tunteille uskon kokemisessa ja ilmaisussa.

Missionaalisuus Nuorisolähtöisyys

Juhlistaminen Välittäminen

Erilaisten yhteys

Chiekon perhe. 



Monilla OPKOn ystävien jäsenillä on pit-
kä ja vaiherikas kokemus OPKOn työstä. 
Siitä olisi jaettavaa ja annettavaa paljon. 

Mutta haluamme myös katsoa tulevaisuuteen ja 
auttaa nykyisiä ja tulevia opiskelijoita sekä työnte-
kijöitä parhaalla mahdollisella tavalla OPKOn työn 
vahvistamiseksi ja evankeliumin sanoman viemiseksi 
opiskelijoille ja koululaisille. Ensi vuoden toiminta-
suunnitelmaamme on tulossa useita tärkeitä aiheita.

Yksi niistä on ystävien jäsenpohjan laajentaminen. 
Haluamme luoda yhteyden ja toimivan verkoston kaik-
kiin niihin ystäviin, joille OPKOn työ on ollut ja on edel-
leen tärkeä opiskelijoiden keskuudessa. Ilman ystävien 
vahvaa tukea ja työpanosta työ ei voi laajentua, vaikka 
tarvetta ja näköaloja OPKOssa siihen olisi paljonkin.

Toinen tärkeä asia on rukous- ja ystävärengastyön 
käynnistäminen eri kaupungeissa. Nämä pienet toi-

mintasolut muodostaisivat verkoston. Ne olisivat lähel-
lä, tapaamisiin olisi helppo tulla ja niissä voisi ideoida 
toimintaa ja jakaa keskinäistä vastuuta. Tarvittaessa 
nämä piirit voisivat toimia myös paikallisen työntekijän 
kannatus- ja tukirenkaana.

Kolmantena asiana voisi mainita opiskelijoiden 
tutor- tai mentorointitoiminnan. Tavoitteena on luo-
da verkosto, jossa jo valmistuneet ja opiskelunsa jo 
päättäneet henkilöt tukevat mukaan tulevia uusia 
opiskelijoita niin opiskelussa kuin hengellisessä työssä. 
Tilaisuuksien organisointi ja tapahtumien järjestelyissä 
avustaminen ovat yksi tärkeä osa-alue työssä. Tulevalle 
keväälle suunnittelemme aiheeseen liittyvää koulutus-
päivää.

Risto Oinonen
OPKOn ystävät ry:n pj

• 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.

Olen jäänyt tämän vuoden tammikuussa eläk-
keelle. Viimeiset 12 työvuotta olin apteekkarina 
Helsingin Vallilan apteekissa, mikä vei kaiken 

aikani. Nyt olen vapaa toimimaan. Kun Pekka Jokiranta 
esitti keväällä kutsun tulla juuri perustetun OPKOn ys-
tävät ry:n hallituksen sihteeriksi, koin sen johdatuksena 
palata juurilleni ja osallistua omalta osaltani palveluun.

Olin tullut uskoon rippikoululeirillä Kemissä. Kun 
aloitin farmasian opinnot Helsingin yliopistossa syk-
syllä 1968, tulin heti mukaan silloiseen Ylioppilaslä-
hetykseen. Toimin 70-luvulla emäntänä ikimuistoisella 
Salomon vintillä, eri toimikunnissa sekä myös koulu-
laisaktioissa.

Osallistuin kahdesti OPKOn järjestämille hiihtolei-
reille Kittilän Levillä, jossa tapasin myös tulevan puo-

lisoni Ilkan. Vuosien kuluessa olimme Ilkan ja kolmen 
poikamme kanssa perheleireillä Ryttylässä, Säämingin 
kansanopistolla ja Valkealassa, mistä jäi mukavat muis-
tot. 

Opiskelija- ja Koululaislähetyksen toimintaa olemme 
tukeneet 40 vuoden ajan. Toivomme, että sitä hyvää, 
mitä itse saimme OPKOssa niin ylenpalttisesti kokea, 
myös uudet opiskelija- ja koululaissukupolvet saisivat 
kokea. 

Kiitollisena ajattelen OPKOn luotettavaa Raamat-
tuun perustuvaa opetusta ja evankeliumin julistusta, 
joka on kantanut tähän päivään asti.

Leena Seppälä
OPKOn ystävät ry:n sihteeri

Paluu juurille on antoisa kokemus

Katse tulevaisuudessa

Ellet vielä ole liittynyt ystävien jäsenek-
si, asia korjaantuu helposti. Käy osoittees-
sa www.opko.fi/ystavat täyttämässä sähköi-

nen jäsenlomake ja lähetä se OPKOn toimistolle.
Jäsenyytesi merkitsee OPKOn työlle paljon. Ehkä 

olet huomannut, miten helppoa on vuosien myötä 
vieraantua järjestöstä, joka tekee työtään koululaisten 
ja opiskelijoiden parissa. OPKOn ystävät ry on OPKOn 
jäsenjärjestö, joka pyrkii eri tavoin estämään tätä vie-
raantumistamme. 

Jotkut joukostamme ovat säilyttäneet yhteytensä 
OPKOon vuosia, ehkä vuosikymmeniä. Hyvä niin. Jat-
ketaan yhteydenpitoa edelleen. Mutta liitytään jäsenik-
si myös OPKOn ystäviin. Kaikki toimenpiteemme, myös 
taloudelliset ponnistelumme, tähtäävät yhteisen teh-
tävämme entistä vahvempaan toteuttamiseen. Jumala 
meitä tässä tehtävässämme siunatkoon.

Pekka Jokiranta
OPKOn työntekijä vuosina 1967–85

Emme unohda OPKOa – liity ystävien jäseneksi!
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”JEESUS ON ERILAINEN KUNINGAS”
Oli hyvin mielenkiintoista saada uutta sisältöä 
käsitteelle ”Jumalan valtakunta”. Usein huomaan 
rukoilevani Jumalan valtakunnan tulemista il-
man, että ajattelen sen syvempää merkitystä.

Opetuksista opin, kuinka paljon Jumalan 
valtakunta eroaa kaikista muista valtakunnista 
maan päällä. Jeesus on poikkeuksellinen kunin-
gas, joka ei kirkasta itseään vaan rikkoo hierar-
kian ja istuu samassa pöydässä syntisten kanssa. 
Tämä on vain yksi näkökohta siihen, miksi tämä 
valtakunta on ainutlaatuinen. Se ei rajoitu tiet-
tyyn alueeseen vaan on kaikkialla siellä, missä 
Jumalan tahto tapahtuu. Hänen suunnitelmansa 
on olla kanssamme, hallita kauttamme ja jakaa 
luomisen ilo kanssamme. Hänen lapsinaan meil-
le on annettu identiteetti, johon voimme kasvaa 
elämällä Kristuksessa.

Oli myös hyvä saada jälleen muistutus siitä, 
että Jumala antaa meille vastuita. Mutta min-
kä tehtävän hän odottaakin meidän täyttävän, 
voimme luottaa siihen, että hän tietää mihin 
pystymme, joten hänellä on lopullinen vastuu.

Selina Schmid, Saksa

”PIENETKIN ASIAT VAIKUTTAVAT”
Tämän konferenssin aikana olen oppinut pal-
jon Jumalan valtakunnasta, identiteetistämme 
kristittyinä ja siitä, kuinka voimme levittää Juma-
lan rakkautta ja Hänen sanaansa käytännössä. 
Olemme Jumalan lapsia ja meillä on identiteetti 
hänen pojassaan Jeesuksessa. 

Meillä on vastuita maailmaa kohtaan ja 
voimme auttaa Jumalan valtakunnan leviämistä 
maailmaan, kuten pienestä sinapinsiemenestä 
kasvaa valtava puu. Puu ei vain kasva yhdessä 
päivässä, ja sama koskee Jumalan valtakunnan 
kasvua. Molemmat ovat prosesseja. Joku voi is-
tuttaa siemenen, toinen antaa sille vettä. Meidän 
kaikkien ei tarvitse tehdä samoja asioita. 

Jokaisella on oma lahjansa ja jokainen voi 
tehdä jotain erilaista. Jopa asiat, joista ajattelem-
me, ettei niillä ollut vaikutusta tai eivät sujuneet 
täydellisesti tai joista saimme huonoa palautetta, 
voivat vaikuttaa ihmisten elämään, vaikka emme 
suoraan näe sitä. Emme näe ihmisten sydänten 
maaperää, joten pienetkin asiat voivat auttaa Ju-
malan rakkauden levittämisessä.

Heleen ten Have, Alankomaat

Osa konffan ulkomaalaisvahvistuksista, Heleen ten 
Have (vas.), Rosamund O’Donnell ja Selina Schmid 

muodostavat käsillään kalan. Iloitsemme Helsin-
gissä hyvin käyntiin lähteneestä Fellowship for In-
ternational Students in Helsinki (FISH) -ryhmästä.

OPKOn vuotuinen opiskelijakon-
ferenssi järjestettiin loka-mar-
raskuun vaihteessa Enä-Sepän 

leirikeskuksessa. Viitisenkymmentä osal-
listujaa sai nauttia neljän päivän ajan kris-
tittyjen yhteydestä, opetuksista, ryhmä-
keskusteluista, ruokapöydän antimista ja 
saunan makeista löylyistä. 

Teeman ”Valtakunnan salaisuus” alla 
pohdimme, mikä on paikkamme Jumalan 
valtakunnassa hänen lapsinaan ja miten 
evankeliumi voi edetä kauttamme ja vai-

kuttaa myös yhteiskunnan eri osa-alueil-
la. Syvennyimme Jeesuksen vertauksiin 
Jumalan valtakunnasta, erityisesti kylväjä-
vertaukseen. Niiden pohjalta ideoimme, 
miten voisimme tavoittaa ystäviämme ja 
muita lähipiirissämme olevia opiskelijoi-
ta, jotka eivät vielä Jeesusta tunne. Monet 
saivat uutta inspiraatioita ja ideoita. 

Kanavissa syvennyttiin käytännön 
tapoihin edistää Jumalan valtakunnan 
leviämistä, kuten apologiaan, lähetys-
työhön, armolahjoihin ja tavoittavan raa-

mattupiirin vetämiseen.
Tänä vuonna järjestimme myös vaih-

to-opiskelijoille mahdollisuuden osallis-
tua konferenssiin simultaanitulkkauksen 
avul la. Heitä saapuikin yhteensä kuusi 
Helsingistä ja Turusta. Kansainvälisen vä-
rin lisäksi porukkaa olivat vahvistamassa 
Perheniemen opetuslapseuskoulun opis-
kelijat.

Sari Nuutinen 

Mitä opin konffassa?

Opiskelijatyö

Kuvat: Kimmo Koivunen, Ilkka Kontturi ja Marjukka Korri

Kuva: Sari Nuutinen
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S eurakunta, jossa käyn Turussa, 
järjesti lokakuussa päivällisen 
kansainvälisille opiskelijoille.  

Sain idean, kun tajusin, että taloni, jossa 
asun muiden kansainvälisten opiskelijoi-
den kanssa, on vain 400 metrin päässä 
tästä englanninkielisestä seurakunnasta. 
Siitä lähtien aloimme suunnitella ja jär-
jestää kansainvälistä opiskelijapäivällis-
tä. Ruokailun lisäksi tilaisuuteen sisältyi 
erään seurakunnan työntekijän pitämä 
puhe evankeliumista.

Tilaisuuden tuloksena yli 80 seura-
kuntaan kuulumatonta kuuli evanke-
liumin, heistä monet elämänsä ensim-
mäistä kertaa. Emme olleet odottaneet 
läheskään tuota kävijämäärää! Jälkeen-
päin ajatellen oli selvää, että Jumala vai-
kutti voimakkaasti tapahtuman kautta 
vetäen paikalle ihmisiä, joita emme olisi 
muuten voineet saavuttaa.

Tämän jälkeiseltä ajalta olisi monia 
tarinoita, mutta ainakin tämä selvästi 
jatkuu yhä: Eräs jatko-opiskelija kuuli 
tilaisuudessa evankeliumin ensimmäistä 
kertaa, sai Raamatun ja päätti alkaa lu-
kea sitä. Hän alkoi myös käydä kirkossa 
joka sunnuntai, oppi lisää ja luki lisää. 
Yhteinen ystävämme kutsui hänet OP-
KOn järjestämään Uncover-raamattupii-
riin yliopistolla. Piiri oli pyörinyt jo jon-
kin aikaa, joten häneltä oli jäänyt puolet 
käymättä. Mutta toiseksi viimeisellä ker-
ralla käsiteltiin ristiinnaulitsemista ja 
sen merkitystä. Nainen kuuli ensimmäis-
tä kertaa siitä, kuinka Jeesus kuoli hänen 
puolestaan ja mitä se merkitsi hänen 
elämälleen. Tämä on innostanut häntä 
lukemaan lisää Raamattua ja kaikki neljä 
evankeliumia.

Nainen ei ole vielä tullut uskoon, mut-
ta rukoilemme hänen puolestaan. Mui-

takin ei-uskovia opiskelijoita on alkanut 
päivällistilaisuuden jälkeen käydä seu-
rakunnassa ja etsiä Jumalaa. Rukoillaan 
heidän kaikkien puolesta! Järjestämme 
marraskuussa seuraavan opiskelijapäi-
vällisen, johon olemme kutsuneet sekä 
suomalaisia että kansainvälisiä opiske-
lijoita. 

OPKOn suomenkielisellä Uncover-pii-
rillä on ollut käynnistymisvaikeuksia. 
Rukoillaan, että enemmän suomalaisia 
etsijöitä tulisi mukaan. Seurakunnan 
päivällistapahtumat voivat saavuttaa ih-
misiä, mutta OPKOlla on jatkoa varten 
apuvälineet opiskelijoille, jotka haluavat 
oppia lisää siitä, kuka Jeesus on. Jumala 
on toiminut voimakkaasti ja odotamme 
näkevämme lisää. 

Rosamund O’Donnell

Kirjoittaja on 20-vuotias 
englantilainen vaihto-opis-
kelija Turun yliopistossa. 
Hän oli viime vuonna aktii-
visesti mukana kotimaansa 
opiskelijaliikkeen UCCF:n 
tavoittavassa työssä ja 
haluaa nyt jatkaa samaa 
Suomessa.
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T apasimme Mission-lähetyskonfe-
renssissa ihmisiä OPKOsta. Joka 
kerta kun näin suomalaisia ru-

koilijoita, tunsin voimakasta rakkautta 
Jumalaamme kohtaan, joka on täynnä 
kiivasta rakkautta ja rauhaa. Meistä tun-
tui, että olisi hienoa käydä suomalaisten 
luona oppimassa lisää Jumalasta ja siitä, 
kuinka voimme rakastaa häntä ja muut-
tua Pyhän Hengen työn kautta.

Suomeen saavuttuamme tunsimme 
olomme hyvin tervetulleiksi. Ensiaja-
tuksemme oli: vau, ihan kuin olisimme 
tulleet kotiin! Nautimme syvästä yhtey-
destä kristittyjen kanssa, koska olemme 
kaikki Jumalan perhettä. Hänen ihmeel-
linen kätensä oli valmistellut kaiken.

Vierailimme uskonsisarten ja -vel-
jien luona eri paikoissa: Tampereella, 
Helsingissä, Riihimäellä, Lohjalla sekä 
Lahdessa. Koimme syvää yhteyttä Juma-

lan kanssa ja lepoa hänessä. 
Lahdessa vietimme yhden päivän 

evankelioiden. Saimme jutella satamassa 
monien ihmisten kanssa ja rukoilla hei-
dän puolestaan. Se oli suuri siunaus.

Ensi kerralla haluamme käydä myös 
saunassa – jostain syystä se jäi tekemättä 
Suomessa ollessamme!

Kotiin Saksaan haluamme tuoda tätä 
läheistä yhteyttä sisarten ja veljien kes-
ken, syvää ymmärrystä Jumalan luon-
teesta ja hänen rakkaudestaan sekä luot-
tamusta Pyhän Hengen johdatukseen. 
Kuulun Campus for Christ -ryhmän joh-
totiimiin yliopistollani. Viime kokouk-
sessamme käytimme enemmän aikaa 
Jumalan kohtaamiseen ja hänen tahton-
sa kuuntelemiseen kuin vain asioiden lä-
pikäymiseen. Suhteemme on läheisempi 
ja meillä on enemmän rakkautta, intoa ja 
janoa Jumalan puoleen. Olen ihmeissäni! 
Rukoilin tätä muutosta, koin sitä Suo-
messa ja nyt se jatkuu täällä. 

Lähetämme teille sydämellisiä ter-
veisiä ja tiedämme, että Jeesuksen rak-
kaus yhdistää meitä. Olkaa siunattuja!

Sonja Bodmer

Deborah ja Sonja keskellä Helsingin OP
KOn pizzaillassa. 

OPKOn koululaistyöntekijät ja Koululaistiimilinjan opiskelijat vastasivat 
rukoushuoneen toiminnasta Mission-net-konferenssissa Saksassa viime 
uutenavuotena. Saksalaiset opiskelijat Sonja Bodmer ja Deborah Richter 
tutustuivat siellä suomalaisiin, ja mitä sitten tapahtui? Sonja kertoo:

Kansainvälistä

Deborah (vas.) ja Sonja 
matkalla Suomenlinnaan. 

Kuvat: Anna Finskas
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P ohjoismainen opiskelijakonfe-
renssi NOSA 2014 järjestettiin 
lokakuun alussa Reykjavikissa, 

Islannissa. Konferenssiin lähti Suomesta 
kahdeksan opiskelijaa ja kolme työnteki-
jää. Ennen konferenssia järjestelyissä ja 
taloudessa oli ollut jonkin verran haastei-
ta; siksi kai osallistujamäärä Suomesta ja 
muistakin maista oli hieman pudonnut. 
Mahtavan konferenssin islantilaiset olivat 
siitä huolimatta järjestäneet.

Tämänvuotisen konferenssin tee-
mana oli Creation (luominen). Heti en-
simmäisenä iltana aiheeseen johdateltiin 
luennolla Islannin tuliperäisestä luon-
nosta. Vaikka tuo luento ei aiheeltaan 
ollut kovinkaan hengellinen, minulle 
se oli varmaankin matkan merkittävin 
myös hengellisesti. Luento johdatteli hy-
vin ihmettelemään Jumalan luomistyötä, 
ja tuo ihmettely jatkui läpi koko matkan, 
koska Islannissa ympäristö on niin kovin 
erilainen kuin mihin on Suomessa tottu-
nut. Sama luomakunnan ihmettely on nyt 

jatkunut ihan koti-Suomessakin syysrus-
kan keskellä.

Ohjelma oli monipuolista. Opetus ei 
käynyt liian raskaaksi, kun välillä oli vir-
kistäytymistä kaupunkikierroksella ja 
paikallisessa uimahallissa. Itse pidin eni-
ten Raamatun tutkiskelusta pienryhmäs-
sä, jolloin oman ryhmän jäseniin pääsi 
tutustumaan hieman paremmin. Iltaoh-
jelmassa esiintyi Islannin OPKOn sisar-
järjestön KSF:n jäsenistä muodostettu 
ylistysbändi, joka sai olon tuntumaan 
tervetulleemmalta ja läheisemmältä 

kuin jos tapahtumassa olisi ollut jokin 
ulkopuolinen bändi.

Osallistujia oli kaikista Pohjois-
maista. Itselleni tämä konferenssi oli 
ensimmäinen, mutta kyselin hieman 
muilta osanottajilta, mikä nimenomaan 
NOSA-konferenssissa on erityistä. Yhte-
nä vastauksena oli, että on aina muka-
vaa huomata, kuinka samanlaisia me eri 
Pohjoismaista kokoontuvat opiskelijat 
olemmekaan. Eroja toki on, mutta enem-
män korostuu kaikkien pohjoismaalais-
ten samankaltaisuus. Esimerkiksi huu-
morintaju tuntui koko joukossa olevan 
hyvin samankaltainen.

Seuraavan NOSA-konferenssin 
suunnittelu lähti hienosti käyntiin jo Is-
lannissa. Toivoisin, että mahdollisimman 
monet muistaisivat esirukouksin ensi 
vuonna Turussa järjestettävää tapahtu-
maa.

Elina Hyyryläinen
Turun OPKOn pj
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NOSA 2015 
pidetään  
Suomen  
Turussa!

On aina mukavaa huomata, 
kuinka samanlaisia me eri 

Pohjoismaista kokoontuvat 
opiskelijat olemmekaan.

NOSA 2014 -osallis
tujia Suomesta, Tans
kasta ja Islannista.



K ysyin Esalta ja Annalta, mikä 
meidän leireillä on ollut parasta. 
Yhteishenki ja rakkaudellinen 

ilmapiiri nousivat pian puheenaiheeksi.
- Sitä rakkautta voisi olla vielä ainakin 

tuhat kertaa enemmänkin, Esa sanoo. 

Molemmat nuoret ovat kokeneet leirin 
ilmapiirin aidosti välittäväksi ja toisia 
huomioivaksi. Kun ollaan yhteisesti sitä 
mieltä, että jokainen on tärkeä ja osa lei-
riperhettä, se alkaa näkyä – kaikki huo-
mioivat kaikkia.

- Kukaan ei ole kenenkään yläpuolella, 
ohjaajatkin huomioivat meitä leiriläisiä 
yksilöinä ja se tuntuu hyvältä, sanoo 
Anna.

Jeesus sanoo meille, että meidän tuli-
si rakastaa toisiamme. Juuri siitä mei-
dät tunnetaan hänen opetuslapsikseen 
(Joh. 13:34–35). Olen puhunut paljon 
ihmisten kanssa ja erityisesti nuorten 
kanssa siitä, kuinka joistakin ihmisistä 

vain näkee heidän kuuluvan Jeesukselle; 
se huokuu heistä. Ajattelen, että syy on 
nimenomaan rakkaus. Kun saamme ko-
kea Jumalan rakkautta elämässämme, 
se synnyttää sisällemme jotakin, minkä 
täytyy päästä ulos. Rakkaudesta tulee 
ketjureaktio.

Vaikka toisten rakastaminen ei aina ole 
pelkästään helppoa, minusta on ollut 
mahtavaa huomata kuinka pienetkin 
rakkauden osoitukset, jotka eivät edes 

vaadi minulta kovinkaan paljoa, voivat 
olla toiselle hyvin suuria. 

- Jos huomaa leirillä, että joku on yksin, 
niin voi vaikka sanoo sille, että tuu tähän 
mun viereen istumaan, Esa ehdottaa.

- Tai vaikka laittaa käden toisen olka-
päälle ja sanoo, että sä oot hyvä tyyppi.

Haluan haastaa sinua kohtaamaan tä-
nään edes yhtä ihmistä arjessasi. Hän voi 
olla joku töistä, koulusta, kotoa tai vaik-
kapa tuntematon ihminen bussissa. Voit 
esimerkiksi sanoa toiselle, että ”hoiditpa 
sä ton homman tosi hyvin”, tai vaikka 
jättää positiivisella viestillä varustetun 
lapun bussin penkille seuraavan matkus-
tajan löydettäväksi.

Ole osa rakkauden ketjureaktiota!

Julianna Rantanen

Kirjoittaja on puolen vuoden 
työkokeilussa OPKOn koululaistyössä.

Anna ja Esa olivat 
OPKOlla tutustumassa 

työelämään kaksi viikkoa 
marraskuun alussa.

Kukaan ei ole kenenkään 
yläpuolella, ohjaajatkin 

huomioivat meitä 
leiriläisiä yksilöinä

 ja se tuntuu hyvältä.
- Anna

Hälyisen helsinkiläiskahvilan keskellä keskusteltiin jostakin uu-
sinta netti-ilmiötä tärkeämmästä, kun yhdeksäsluokkalaiset 
Esa Savolainen ja Anna Ojala olivat aloittamassa toista TET-
päiväänsä. 

KÄY KUUNTELEMASSA ESAN ELI 
”ESAJAN” RAPTUOTANTOA  
YOUTUBESTA: 

Skannaa qr-koodi 
älypuhelimellasi ja 
kuulet biisin: ”Vaik 
mitä tulis vastaan”.

Koululaistyö

18 opko



Kuva: Sxc / Robert ProksaTalous

19

”Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa 
Herrasta, Jumalastanne! Hyvyydessään 
hän lahjoittaa teille jälleen sateen, lä-
hettää sadekuurot ajallaan, antaa syys-
sateen ja kevätsateen niin kuin ennen.” 
(Joel 2:23)

Sotaa ja ympäristökatastrofeja, 
parhaimmillaankin lama ja työttö-
myyttä – maailma on ollut jälleen 

viime aikoina vaikea paikka. Vaikeaa 
on myös kristillisillä toimijoilla. Tarve 
kasvaa, ja tukijoiden mahdollisuudet 
heikentyvät. Tämä kutsuu keskittymään 
viisaasti siihen, mitä lähettäjämme on 
lähettänyt tekemään. Hän on luvannut 
olla siinä meidän kanssamme kaikki päi-
vät maailman loppuun asti. 

Hänen läsnäolonsa tarkoittaa myös 
huolenpitoa eli jokapäiväistä leipää. Sitä 
on joskus enemmän, joskus vähemmän, 
usein erilaista kuin anomme. Saamme 
rukoilla myös viisautta käyttää se oikein. 
Sydämellisesti kiitoksia teille kaikille tu-
kijoillemme! 

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:

Tukiyhteystiedot

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 nuortenil-
tojen, yleisöluentojen, pienpiirien, kerhojen ja leirien järjestämis-
een sekä tiedotustoimintaan. Luvanvaraisen varainhankinnan tili 
on FI26 8318 6710 0053 04.

Syyssateet tulevat ajallaan

Rukoilemme:
”Opeta meille, miten lyhyt on aikamme, 
että saisimme viisaan sydämen.

Herra, käänny jo puoleemme. Kuin-
ka kauan vielä viivyt? Armahda meitä, 
palvelijoitasi! Ravitse meitä armollasi 
joka aamu, niin voimme iloita elämäm-
me päivistä. Niin kuin annoit murheen, 
anna meille ilo yhtä monena vuotena 
kuin vaivamme kesti. Anna palvelijoit-
tesi nähdä suuret tekosi, anna lastem-
me nähdä kunniasi loisto. Herra, mei-
dän Jumalamme, ole lempeä meille, 
anna töillemme menestys, siunaa kät-
temme työt.” (Ps. 90:12-17)

OPKOn lahjoitustulot ilman kolehteja

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö

19Arkki 4/2014



FSSMnytt 11/2014
Fo

to
gr

af
: S

XC
/J

oh
n 

Ny
be

rg
. 

Alla har vi inte fått uppdraget att stå på 
torget. Alla har vi inte heller fått kallelsen 
att bli präster, diakoniarbetare, lovsångs-
ledare, osv. Men alla har vi fått kallelsen 
att dela evangeliet vidare. Principen som 
Jesus ger: ”Gå därför ut och gör alla folk 
till mina lärjungar!” gäller för oss alla, 
metoderna som vi använder kan däre-

mot skilja sig väldigt mycket från 
varandras.

 
Jag tror att evangelisatio-
nens hörnsten är den egna 
relationen till Jesus. Det är 
viktigt att fokusera på rela-
tionen till Jesus, eftersom 
du inte kan ge vidare det 
du inte själv har. När du går 
till Jesus får du ta emot av 
Hans välsignelser och när 
du går till andra människor 
får du dela vidare av dessa 

välsignelser. Dessutom no-
terar människor ganska 

snabbt, ifall det du talar om 
går hand i hand med ditt var-

dagliga liv.
 

En annan viktig aspekt tror jag 
är de naturliga gåvorna som Gud 
välsignat oss med. Det är av en 

orsak som Han gett dig gästvänlighe-
tens eller tjänstvillighetens gåva. Använd 
dessa gåvor. Öppna ditt hem för andra 
människor och gör små tjänster för dina 
medmänniskor. Använd de naturliga gå-
vorna som du har för att sprida på Guds 
rike. Tids nog, får du möjligheten att dela 
budskapet i ord.
 
En ytterligare nyckel till en evangelise-
rande livsstil tror jag är ett genuint in-
tresse för människor och deras behov. 
När Jesus vandrade på jorden såg Han 
våra psykiska och fysiska behov, och des-
sa behov bemötte Han. Jesus krävde inte 
att folk skulle komma till kyrkan, i stället 
förde Han kyrkan till dem. På ett liknande 
sätt tror jag att vi skall göra. I missions-
befallningen är fokusen på vårt initiativ, 
”gå ut”, inte på ”bjud in.”
 
Avslutningsvis vill jag konstatera att 
evangelisation är en grej för vanliga män-
niskor. Lärjungarna som Jesus kallade var 
vanliga syndare som varken hade status 
eller favör i deras samhälle. Ändå vände 
de upp och ner på hela Romarriket med 
Guds hjälp och den helige Andes kraft.

Toni Wentin, studentarbetare i Vasa
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Evangelisation är ett begrepp som ofta kopplas till stora möten 
eller för associationerna till människogrupper som står på tor-
get och viftar med plakat samt delar ut flyers. Denna koppling 
av begreppet tror jag kan leda till att evangelisation kan upp-
levas som väldigt svårt och krävande för gemene man.
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Vi som deltog i årets NOSA-konfe-
rens (Nordic Student Alliance) fick 
inte bara höra undervisning om 

skaparen och skapelsen ur Bibeln, utan 
också se den fantastiska isländska naturen 
och uppleva de berömda hälsoeffekterna 
av ett bad i mineralrikt isländskt vatten. 
Dessutom fick vi uppleva isländsk gäst-
frihet, speciellt på det söta området, och 
öva vår förståelse av danska, norska och 
isländska med de övriga deltagarna i 
konferensen.

Mellan bergen och havet
Innan konferensen åkte jag omkring i lan-
det i några dagar och beundrade vattenfal-

len och glaciärerna och testade de varma 
källorna. Att köra en liten, vit Volkswagen 
Polo inklämd mellan det vilda havet, och 
bergen, där det betar får, hästar och kor 
längs med sluttningarna, fick mig redan 
att fascineras så mycket över skapelsen 
och honom som står bakom den, att 
konferenstemat blev som en naturlig 
fortsättning på något som redan hade 
börjat.

 NOSA gick av stapeln i Reykjavik och 
i år var alla talare från Island. Somliga 
behandlade spänningen som ofta upp-
står mellan vetenskap och tro, andra ta-
lade om vad det innebär för oss männis-
kor att Gud har skapat oss och vilken vår 

plats i skapelsen är. Guðrun Nína Pe
tersen, som arbetar med att undersöka 
vulkanisk aktivitet, förklarade hur en vul-
kan fungerar, vad det är som gör att det 
finns så många vulkaner på Island och 
berättade senaste nytt om det pågåen-
de utbrottet i vulkanen Holuhraun.

Fem verser Markus
På förmiddagarna varvade vi lovsång 
med bibelläsning och diskuterade se-
dan de bibelställen vi hade läst i mindre 
grupper. I vår grupp diskuterade vi bland 
annat vad det innebär att ingen längre 
är ”jude eller grek”. Vi är alla lika mycket 
värda, men behandlar vi varandra så? Vi 

Vad kan väl passa bättre än att ha skapelsen som tema på en 
konferens, i lavans, glaciärernas och gejsrarnas land Island, 
där hela naturen påminner alla med ögon i skallen om vilken 
oerhört stor och kreativ Gud vi har?
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funderade också på det ansvar 
för skapelsen som Gud har gett oss, 

och kom fram till att det inte är trovärdigt 
att strunta i hur det går för miljön och jorden, eftersom 
det är att missbruka det uppdrag vi har fått.

 Vi hade också valt seminarier och jag deltog i kreativt 
bibelstudium. Vi grävde ner oss i fem verser av Markus 
evangelium, och jag hade gärna fortsatt diskussionen 
mycket längre än en och en halv timme. Att läsa Bibeln 
i grupp och på djupet, gav mig en massa nya synvink-
lar på berättelsen om den spetälska mannen som Jesus 
helade.

Mer av det underbara Island
En dag åkte vi på sightseeing i Reykjavik. Vi hade tur 
med vädret och utsikten över ett soligt Reykjavik och de 
snötäckta bergen som omger staden är något jag inte 
kommer att glömma i första taget. Följande dag låg vi 
och bubblade i de varma bassängerna i simhallen Lau-
gardalslaug, där hyn blev slät och fin av det mineralrika, 
40-gradiga vattnet. Sista dagen åkte de flesta av oss 
på en frivillig exkursion till Islands ”Gyllene cirkel”, med 
Þingvellir, där kontinentalplattorna möts och där Islands 
Allting, världens äldsta parlament, grundades omkring 
år 930. Vi såg också vattenfallet Gullfoss och Geysirom-
rådet där gejsern Strokkur får utbrott var femte minut.

 Ett skickligt lovsångsteam, god bibelundervisning 
och intressanta exkursioner är nog så bra, men en stor 
del av meningen med en konferens är ändå männis-
korna. På Nordic Night fick vi börja med att lära känna 
varandra, då vi smakade på goda och äckliga saker från 
våra respektive hemländer ( jag kommer aldrig mer att 
gå nära isländsk surhaj), dansade isländsk dans och gis-
sade svenska uppfinningar. 

Under hela konferensen njöt jag i fulla drag av att 
praktisera mina kunskaper i norska, danska och isländ-
ska och prata både strunt och allvar med de andra kon-
ferensdeltagarna. Efter sex timmars sömn på två dygn 
och i total sockerchock på grund av alla de sötsaker jag 
inmundigat på så kort tid var jag inte fullt tillräknelig när 
jag kom hem. Men låt oss säga att det var väl värt det 
lilla obehaget.

 Bianca Holmberg, aktiv i HSSM

Vad består en lyckad ruskavandring av? Jo, den inleds med 
åtta glada personer och deras bagage, inpackade i två bilar 
med riktning mot Iso-Syöte. Sedan följs den av övernattning 
i tält, lite kalla nätter, några varma brasor, vacker natur, en 
överraskande snöyra, givande diskussioner, andakter, bestig-
ning av Iso-Syöte och givetvis mycket god mat (och godis) 
ute i det fria. Och sen avslutas ruskavandringen med en grupp 
som är mer sammansvetsad på tillbakavägen än när den åkte 
iväg. Gemenskap regerar! (Källa: Mårten Bergfors).

Ett vackert snötäcke hälsade oss god morgon och gav oss krafter 
att tillreda morgonmålet bestående av korv och omelett. På bilden 
från vänster till höger har vi Christoffer Dahlin, Susanna Syrjälä, 
Toni Wentin, Mårten Bergfors, Jakob Wallin och Mathias Salo.

Hela gänget samlat framför en av övernattningsplatserna. Nedre 
raden från vänster till höger: Jakob Wallin, Mårten Bergfors, 
Christoffer Dahlin och Mathias Salo. Övre raden från vänster till 
höger: Martina Rantala, Anna Ylimäki, Toni Wentin och Susanna 
Syrjälä.

VASA STUDENTMISSIONS RUSKARESA

TILL ISO-SYÖTE 9–11.10.2014
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Sann nordisk 
gemenskap på 
Island. På bilden 
poserar från 

vänster till höger: 
Ingeborg Rønning, 

Bianca Holmberg, 
Robin Norrbäck och 

Susanna Syrjälä.
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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 Forumarbete på svenska  9399

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Polisstyrelsen har 4.2.2013 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf insam-
lingstillstånd 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.

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

Benjamin Sandell, ledare för svenska verksamheten och  
studentarbetare i Helsingfors, tfn 045 630 0237
Eva Gädda, informatör Helsingfors, tfn 044 381 3799
Otto Lindedahl, civiltjänstgörare Helsingfors, tfn 040 727 0351
Carolina Myrskog, studentarbetare Åbo, tfn 050 360 2978
Niklas Wallis, koordinator Veritas Forum, tfn 040 048 5263
Toni Wentin, studentarbetare Vasa, tfn 040 534 2527
Lavi Öst, studentarbetare Jakobstad, tfn 040 837 5637

Planeringen av studentkonferensen 
Disciple15 är i full gång

Ett planeringsteam bestående av perso-
nal och frivilliga från Studentmissionen 
och Petrus församling förbereder redan 
nu studentkonferensen Disciple15 som 
kommer att hållas i månadsskiftet janua-
ri-februari 2015 i Helsingfors. Konferen-
sen kommer att handla om mission, och 
huvudtalaren på konferensen är evang-
elisten Mark Russell från Church Army i 
England.

Benjamin Sandell som är en av initia-
tivtagare till konferensen har tidigare del-

tagit i två studentkonferenser i församlingen St Thomas Crookes 
i England och varit på två NOSA-konferenser, en i Köpenhamn 
och en på Island, och hoppas kunna plocka de bästa bitarna från 
de konferenser han varit på för Disciple15.

– Det finns något otroligt härligt när studeranden från olika 
orter och länder samlas kring Jesus, delar gemenskapen och får 
uppmuntra varandra.

Undervisningen kommer att betona vikten av att bli Jesu ef-
terföljare eftersom Guds arbete börjar med oss kristna. Under 
konferensen kommer det speciellt att talas om teman som hand-
lar om att vara nära Jesus och formas av honom, vad det betyder 
att vara del av Kristi kropp och hur vi kan leva missionala liv.

– Jag hoppas och ber att Gud ska få styrka unga i deras identi-
tet i Kristus och att många ska bli uppmuntrade i sin tro. Jag hop-
pas att konferensen skall utmana deltagarna att leva för Jesus 
och som en följd frimodigt föra in Jesus på studieplatser, arbeten 
och i relationer, avslutar Benjamin.

Konferensen kommer att kosta endast 30 €/person, för att så 
många som möjligt ska kunna delta. Anmäl dig redan nu till kon-
ferensen via webbsidan, www.disciple.fi

Åk som korttidsmissionär till Indien!

Ett team från Studentmissionen åker iväg på ett korttids-
missionsuppdrag till Indien 27.12.2014–10.1.2015 med Vasa 
Studentmissions studentarbetare Toni Wentin som ledare. 
Teamet kommer att bekanta sig med arbete bland studeran-
de och delta i konferenser i delstaterna Chennai och Andhra 
Pradesh. Du hinner ännu med, anmäl dig senast 30.11.2014. 
Priset är 600 € + kostnader för flygbiljetter. Ytterligare infor-
mation om resan kommer att uppdateras här: opko.fi/aktiot. 
Kontaktperson: toni.wentin@studentmissionen.fi.

Kom med i 50/50 kampanjen!

Studentmissionen fyller jämna 50 år 2014. Vi är tacksamma 
för den tid vi fått verka, men ännu finns de många stude-
rande som längtar efter att höra evangeliet. Vårt mål är att 
få upp det regelbundna understödet till 5 000 euro i måna-
den för den svenska verksamheten. För tillfället har vi ca 50 
understödjare, om ytterligare 50 personer gav oss 50 euro i 
medeltal i månaden skulle vi nå vårt mål. Känner du nån som 
kunde vara med?

Delta också i Jubileumskampanjen 
för Jakobstad!

Under året satsar Studentmissionen på en Jubileumskam-
panj, där målet är att få in 5 000 euro extra under vårtermi-
nen och lika mycket under höstterminen. Pengarna behöver 
vi för det nya pionjärarbetet i Jakobstad. Kom med i den 
nya stödringen för Jakobstad. Kontonumret för den svenska 
verksamheten är FI 6680 0007 1022 9793 och ref. numret är 
9108 57. Ge en månatlig gåva, eller tipsa en vän med hjärta 
för Jakobstad!
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Koululaiset ja opiskelijat tarvitsevat evankeliumia – ja sinun 
apuasi. Vielä ehdit mukaan juhlakeräykseen. Nuoret kiittävät!
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tilinumero

Mottagarens
kontonummer

Saaja
Mottagare
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Betalare
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kirjoitus

Underskrift

Tililtä nro
Från konto nr

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys (OPKO)
Hämeentie 155 A 9
00560 HELSINKI

Viitenro
Ref.nr.

Eräpäivä
Förf.dag

Euro

Maksu välitetään saajalle vain Suomessa Kotimaan maksujenvälityksen yleisten 
ehtojen mukaisesti ja vain maksajan ilmoittaman tilinumeron perusteella.

Betalningen förmedlas till mottagare endast i Finland enligt Allmänna villkor för
inrikes betalningsförmedling och endast till det kontonummer betalaren angivt.
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Opiskelija- ja Koululaislähetyksen  
50-vuotisjuhlavuoden keräys

DABAFIHH

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen juhlakeräyksen 
tuotto käytetään opiskelija-, nuoriso- ja koululaistyöhömme sekä työ-
tämme varten olevan leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän kehittämiseen.

FI26 8318 6710 0053 04

q 50 €
q 100 €

q 500 €
q _______ €

Voit antaa tukesi myös soittamalla 0600 13411 (20,45 e + pvm) tai 0600 14606 (10,26 e + pvm).


