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Terveisiä Afrikasta. Olen juuri pa-
lannut kauan odottamaltani sapat-

ti- ja opintovapaalta. Vietin sen 
johtajuusinstituutissa Welling-

tonissa Etelä-Afrikassa. Moni 
ihmetteli avoimesti, miksi 
lähden hakemaan johtajuus-
oppeja tuhansien kilomet-
rien päästä. Miksi mennä 
merta edemmäksi kalaan, jos 

saalista voi pyytää myös koti-
rannassa?

Kolme kuukautta Afrikan eteläkär-
jessä tarjosivat minulle suuria oivalluksia. 

Ryhmässämme oli opiskelijoita 27 maasta – suurin osa Afri-
kasta. Kulttuurien ja persoonien kirjo, uskon erilaiset yhteisöl-
liset ilmenemismuodot yhdistettynä yli 60 kouluttajan luentoi-
hin tekivät ajasta ainutkertaisen. Olen ehtinyt kerätä jo paljon 
kokemusta kristillisen työn kentällä ja elän mantereella, joka 
on ollut sadat vuodet teologian ja lähetystyön kehto. Silti sain 
jo ensimmäisenä päivänä ottaa hatun päästä.

Veljet ja sisaret opettivat minua elämällään. Monet heistä 
ovat kohdanneet sisällissotia, läheisten väkivaltaista kuolemaa 
ja nälänhätää. Jotkut heistä tulivat Sudanin kaltaisista maista, 
joissa kristittyjä vainotaan. Namibialaisen huonekaverini koko 
omaisuus mahtui jenkkikassiin. Silti opiskelijat kertoivat ih-
meellisiä tarinoita siitä, miten he ovat seuranneet ystäväänsä 
Jeesusta ja vieneet rohkeasti eteenpäin Jumalan valtakuntaa. 
He olivat hengellisesti upporikkaita, luovia ja toiveikkaita.

Lähetysteologit ovat jo kauan puhuneet siitä, että kristikun-
nan painopiste on siirtynyt etelään. Kenialainen uskontofiloso-
fi ja kirjailija John Mbiti on todennut, että kirkollisia keskuksia 
eivät enää ole Geneve, Rooma, Ateena tai Pariisi, vaan Kinsha-
sa, Buenos Aires, Addis Abeba ja Manila.

Etelän kirkot ovat löytäneet jotain sellaista, minkä lännen 
kirkot ovat menettäneet. Meillä luterilaisilla herätyskristityillä 
voi olla mielestämme puhtain oppi ja voimme kokea suurim-
pana kutsumuksenamme oikean opin tiedollisen välittämisen. 
Afrikkalaiset kristityt puolestaan toistivat usein ajatusta, että 
pelkkä tieto ei vielä muuta mitään. Teologia on verbi, teonsana. 
He korostavat sellaista uskoa Jeesukseen, joka ilmenee muut-
tuneena elämänä yhteisöissä, joissa elämme.

Jussi Miettinen
pääsihteeri

AFRIKAN TÄHTIÄ

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

• Järjestämme opiskelijatoimintaa suomeksi 10 
paikkakunnalla ja ruotsiksi neljällä: opko.fi/opiskelijat

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

• OPKOlla on 23 työntekijää,
joista suurin osa on osa-aikaisia.

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

• Lisäksi oma yhdistys OPKOn ystävät ry kokoaa  
työn ystäviä, alumneja ja senioreita yhteen  
raamattupiireihin ja paikallisiin tapaamisiin.

Mitä OPKO tekee? 

Löydät meidät myös somesta

Muuttuneet yhteisöt koostuvat muuttuneista ihmisistä. 
He muistuttavat, että ihmisen kasvu tapahtuu ihmissuh-
teissa. Olemmeko me länsimaiset kristityt sairastuneet in-
dividualismiin ja järjen palvontaan? Aineellisen vaurauden 
keskellä olemme sokeutuneet sisäiselle köyhyydellemme.

Tässä Arkki-lehdessä puhumme luovuudesta. Luodessaan 
ihmisen Jumala sanoi: ”Luokaamme ihminen omaksi kuvak-
semme.” Jumalan luomistyön kruunu syntyi Kolminaisuuden 
yhteisöllisen luomisprosessin tuloksena. Jumalan persoonat 
toimivat toisilleen antautuneessa yhteistyössä. Luovuus on 
olennainen osa ihmisyyttämme Jumalan kuvina.
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  ReStart-festareiden  
jatko epävarmaa

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

Päätoimittaja  Jussi Miettinen Toimitus-
sihteeri ja taitto  Ilkka Kontturi  Kannen 
kuva Pixabay/Ivanovgood  Paino  Euraprint  
Painos 4/2018  4700 kpl Arkki ilmestyy
vuonna 2018 viikoilla 9, 19, 36 ja 45. Ai-
neisto 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.

4/2018

Kysely entisille  
OPKOn opiskelijoille

21

1419

Sociala evenemang är 
viktiga i studentarbetet

NINA ÅSTRÖMNINA ÅSTRÖM
HAASTATTELUSSA: 10

OPKO järjesti  
Oulussa kolmannen 

missioviikkonsa  

SIVU 18

Harvassa ovat  
tilanteet, joissa  
opiskelija voi  

viettää vapaa- 
aikaansa  

mielekkäämmin.

 - MIIKKA NIIRANEN  
VERITAS FORUMEISTA -
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Nina Åström
Jälleen lavalla:

T

Nina esiintymässä Oulussa OPKOn 
järjestämässä Äärellä18-tapahtumassa. 
Kuva: Ilkka Kontturi



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

haluaa kertoa.
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Kun Nina Åström oli ekaluokkalainen, 
hänen perheensä laittoi hänet musiik-
kiopistoon opiskelemaan pianonsoit-

toa. Viisi vuotta hän tuijotti nuottiviivoja ja 
yritti saada sointuja ja sävellajeja kohdalleen.

‒ En vain oppinut. Laiskuuskin vaikutti, 
mutta osasyynä oli hahmotusvaikeus. Se es-
tää minua hahmottamasta kaavoja ja nuotte-
ja. Esimerkiksi juna-aikataulun lukeminen on 
edelleen hankalaa. En ole koskaan oppinut 
lukemaan nuotteja, vaikka osaan soittaa pia-
noa silmät kiinni.

Kun Åström sai 1970-luvulla kuunnelta-
vakseen Carpenters-sisarusten singer-son-
gwriter-poppia, se sykähdytti heti. 

‒ Tykästyin Karen Carpentersin ääneen 
ja halusin kuulostaa häneltä. Aloin laulaa ja 
soittaa heidän biisejään. Silloin minusta tun-
tui, että osaanhan minä. Olin vain yrittänyt 
väärän kautta.

Esiintymiskoulussa  
Temppeliaukion kirkossa
Kokkolassa vaikutti 70-luvulla herätys, joka 
tempaisi Ninankin mukaansa. 

‒ Sain tulla uskoon 17-vuotiaana ja aloin 
esiintyä hengellisessä lauluryhmässä.

Pian tuli kuitenkin lähtö opiskelemaan. Tu-
run yliopistossa kaksikielinen Nina opiskeli 
englannin- ja ruotsinmaisteriksi.

‒ Vaikka opiskelin suomeksi, kaikki sosiaa-
linen elämä oli ruotsinkielisellä puolella. Åbo 

Studentmissionenista tuli minun ja mieheni 
Bennin mesta.

Nina esiintyi siellä usein, ja myös Kan-
sanlähetys kutsui häntä soittamaan ja lau-
lamaan. Pikkuhiljaa musiikista tuli Ninalle 
hengellinen kutsumus.

‒ Oma nainen ja piano -juttuni alkoi vähi-
tellen kehittyä.

Esiintymisen taidon ja tyyneyden Nina 
oppi Temppeliaukion kirkossa turistien pii-
rittäessä häntä. Kansainvälistä työtä tehnyt 
yhdysvaltalainen pastori Lloyd Swantz pyysi 
hänet kesätöihin kirkkoon. Hänen tehtävä-
nään oli laulaa ja soittaa turisteille.

‒ Se oli todellinen esiintymiskoulu. Vaikka 
japanilaiset pyörivät ympärillä kuvaamassa, 
en hetkahtanut enää mistään. Sana esiinty-
misistäni kirkossa kiiri Kokkolaankin ja siel-
läkin alettiin kiinnostua, Nina naurahtaa.

Hänen mielestään moni joutuu Suomessa 
hakemaan henkseleitä kotipaikkakuntansa ja 
kotimaansa ulkopuolelta. Kun hän oli tehnyt 
Amerikassa pari levyä, suomalaiset musiikki-
piirit alkoivat ottaa yhteyttä.

Evankelistana kaikkialla
Åströmiä kutsutaan gospelartistiksi, mutta 
itse hän ei pidä itseään sellaisena.

‒ Tällainen kuvaus ei oikein riitä. Mulla se 
menee niin, että mitä tahansa teen, teen sen 
kristittynä. En tee eroa kristillisen ja ei-kris-
tillisen esiintymispaikan välillä. 

‒ Kutsumuksen ja lahjojen löytä-
minen alkaa Jumalan valtakunnan 
etsimisestä, muusikko Nina Åström 
uskoo. Hän on laulanut ja soittanut 
Jeesuksesta jo 35 vuotta 30 maassa. 
Esiintymispaikkoina ovat olleet muun 
muassa vankilat Venäjän Kaukoidästä 
Lähi-itään, ja television hartausoh-
jelmista Euroviisuihin. Mistä kaikki 
oikein alkoi?

Teksti: Ilkka Kontturi 



Åströmin elämää ja työtä ohjaa evan-
kelistan kutsumus. Se on kaiken pohja.

‒ Silmälasini ovat Jeesus-silmälasit. 
Niiden kautta katson kaikkea. Voin kir-
joittaa laulun vaikka ikkunasta näkyväs-
tä lyhtypylväästä tai eroottisista suhteis-
ta. Lopulta kaikki palaa kuitenkin siihen, 
että on vain yksi laulu, Jeesus, jonka 
suunnitelman näen kaikessa.

Nina tekee paljon keikkoja eri tunnus-
tuskuntien seurakunnissa. Hiljattain hän 
palasi Ukrainasta vankilakiertueelta ja 
kohta sellainen on edessä Israelissa. 

Vankila ja televisio ovat keikkaympä-
ristöinä erilaisia kuin seurakunnat. Ha-
luavatko ihmiset vankiloissa kuulla Jee-
sus-kappaleita?

‒ Kyllä he haluavat. Toki Jeesus on 
joillekin punainen vaate, mutta aina on 
niitä, jotka haluavat kuulla. Se kysyy ai-
toutta siltä, joka kertoo. Ei kannata men-
nä puhumaan päälle liimattuja juttuja 
sekulaarille yleisölle tai vankiloihin. Jos 
et tiedä kenestä puhut, se huomataan 
nopeasti.

Myös media on Åströmille tärkeä vuo-
rovaikutuksen paikka.

‒ Puhun mediassa samoja asioita kuin 
lauluissa, ne vain tulevat ulos eri tavalla.

Taiteesta ammentamista
Musiikin tekeminen ja tekstien kirjoitta-
minen ovat Åströmille vaativaa työtä, ja 
toisaalta luovuus voi kummuta kuin läh-
teestä. Minkälaisesta taiteesta hän itse 
ammentaa? 

‒ Pidän taiteesta, joka on kaunista ja pi-

Nina Åström to-
dennäköisesti kuun-

telisi näitä kymmentä 
ihmistä ja esittelisi sitten 

Jeesuksen – tavalla tai toisella. 

Mene minne Herra kutsuu
‒ Maailma arvostaa paljon niitä, jotka ovat 
mikrofonin takana. Monet haluavat sinne, 
eri motiiveista. Kun lopulta on siellä ja nä-
kee, miten vaativaa esiintyjän työ on, mo-
tiivi ratkaisee. Onko tämä sitä, mitä Herra 
minulta haluaa?

Nuoret lähtevät rohkeasti mukaan kai-
kenlaisiin kisoihin, kuten Idolsiin. Voisi-
ko Nina itse kuvitella lähtevänsä mukaan 
Idolsiin? 

‒ En lähtisi. En aikoinaan ollut inno-
kas lähtemään Euroviisuihinkaan. Se oli 
silloisen managerin, hollantilaisen Ger-
rit aan’t Goorin idea. En ollut innokas, 
mutta sitten rukoiltiin, ja koin Herran 
johtavan selvästi. Itselle Euroviisut eivät 
olleet itselleni suuri kiusaus, jolloin koin 
oikeaksi lähteä.

‒ Itä-Euroopassa, jossa kierrän paljon, 
Euroviisut ovat iso juttu. Siellä minulta 
usein kysytään, kannattaako hakeu-
tua mukaan. Yleensä ajattelen, että 
ei kannata. Niissä kuvioissa on iso 
riski menettää sydämensä. 

Mutta jos lähtijä ”tietämällä 
tietää”, että Herra kutsuu hän-
tä, silloin Nina Åström toivot-
taa  hyvää matkaa.
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‒ Itä-Euroopassa, jossa kierrän paljon, 
Euroviisut ovat iso juttu. Siellä minulta 
usein kysytään, kannattaako hakeu-
tua mukaan. Yleensä ajattelen, että 
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Mutta jos lähtijä ”tietämällä 
tietää”, että Herra kutsuu hän-
tä, silloin Nina Åström toivot-

T

tää minulle seu-
raa. Tietysti kau-
neus on katsojan 
silmässä ja kuuntelijan 
korvassa.

Hän toivoo taiteilijan ottavan 
hänet mukaan huoneeseen, jonka ikku-
nasta he voivat yhdessä katsoa maail-
maa uudesta näkökulmasta.

Aitous on Ninalle tärkeä arvo paitsi 
viestinnässä myös taiteessa.

‒ Oli sitten kyse kitaroinnista, öljyvä-
reillä maalaamisesta tai mistä tahansa 
taidemuodosta, kaipaan aitoutta, en ko-
pioita.

Hän arvostaa myös taitoa. Kun teknii-
kat ovat hallussa, ne voi unohtaa ja kes-
kittyä sisältöön.

Löydät lahjasi lähellä Jeesusta
Jokaisella on lahjoja, piileviä tai jo löydetty-
jä. Mitkä ovat Ninan vinkit niiden löytämi-
seksi?

‒ Jeesus kehottaa etsimään ensin Juma-
lan valtakuntaa ja hänen vanhurskauttaan. 
Sen kautta annetaan kaikki muu. Tämä on 
lähtökohta, kun haluat löytää lahjasi ja pai-
kan palvella niillä.

Åströmin mielestä oikotietä ei ole. Pitää 
mennä lähelle Jeesusta, lukea Sanaa, olla 
osa kristittyjen yhteyttä. 

Yhden testin hän kuitenkin mainitsee. 
Kuvittele itsesi kohtaamaan 20 minuutin 
ajaksi kymmenen ihmistä, joita et koskaan 
enää tapaa. Miten käyttäisit tämän ajan?

‒ Vastauksesi saattaa paljastaa jotakin 
lahjoistasi ja taipumuksistasi.

• Asuinpaikka:  pääkaupunkiseutu
• Ikä: 56
• Perhe: aviomies Benni, tyttäret 

Wilma ja Natalie perheineen
• Lempiväri: laventelin sininen
• Lempimusiikki: Minulla on kausia, 

jolloin kuuntelen paljon samoja 
artisteja. Tällä hetkellä soi Fernando 
Ortega ja Jesus Adrian Romero.

Nina Åström
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Jeesus kehottaa etsi-
mään ensin Jumalan 
valtakuntaa ja hänen 

vanhurskauttaan. 
Sen kautta annetaan 

kaikki muu. 

Nina Åström nauttii taiteesta, joka  
pitää hänelle seuraa. ‒ Keikkamatkoilla 
kuuntelen paljon tuttujen artistien  
instrumentaalimusaa. Kuva: Jari Hakola. 
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Samuli Holma 
palvelee pensseli 
kädessä. 

Oulun OPKOn toimistoa 
remontoitu
Oulun OPKOn toimistoa on remontoitu. Seinien maalaus, 
listojen uusiminen ja sähkötytöt tehtiin vapaaehtoisvoimin. 
Ammattilaiset hoitivat lattian hiomisen ja taloyhtiön vastuul-
la olleen kylpyhuoneen kunnostuksen.

Oululaisilla on näky toimistosta opiskelijoiden olohuonee-
na, jonne voi rakentaa yhteisöä.

‒ Toiveena on, että toimisto olisi paikka, johon voi tulla 
opiskelemaan, hengailemaan, pitämään raamista ja johon 
olisi helppo kutsua kavereita, Oulun OPKOn opiskelijatyön-
tekijä Tomi Koho kertoo.

Uskonpuhdistuksen muistopäivänä 10. marraskuuta 2019 ke-
rätään suomenkielisissä ev.lut. kirkon hiippakunnissa kolehti 
OPKOn työlle opiskelijoiden ja koululaisten tavoittamiseen ja 
kouluttamiseen valtakunnallisesti mm. Veritas Forum -tapah-
tumien, leirien ja viikkotoiminnan kautta. 

Porvoon hiippakunnassa kerätään kolehti 8. syyskuuta 
OPKOn ruotsinkieliselle opiskelijatyölle Studentmissionenille 
työhön Helsingissä, Pietarsaaressa, Vaasassa ja Turussa.

OPKOlle myönnettiin  
kolehtipyhät vuodelle 2019

15.12.18 OPKOn joulujuhla, Palvelukeskuksella Helsingissä
18.–21.4.19 Pääsiäispysäkki, Enä-Seppä
16.–20.6.19 Lasten ja nuorten Raamattu- ja lähetysleiri, 
Enä Seppä

Lue lisää: opko.fi/tapahtumat

OPKOn kalenteri

– liity rukousrintamaan 

20.11.18 PRAY DAY

Jos olet opiskelija tai koululainen, toimi vaikka näin:

1. Miten? Ole yhteydessä koulukavereihin, joiden tiedät olevan kristittyjä, 
tai koulusi rukouspiiriin. Valitkaa yhdessä rukoilemiseen sopiva välitunti, 
esimerkiksi se, joka on päivän pisin.

2. Entä jos en tunne ketään, jonka kanssa rukoilla? Voit sopia jonkun 
muualla olevan kaverin kanssa, että rukoilette puhelimessa.

3. Mitä rukoilemme? Voitte rukoilla koulun opettajien, koulukavereiden ja 
koko henkilökunnan puolesta, että Jumalan armo, hyvyys ja elävä todelli-
suus saisi koskettaa heitä. Voitte myös rukoilla toistenne puolesta.

Entä jos en ole enää itse koulussa? Voit rukoilla yksiksesi tai ystävän kanssa 
erityisesti entisten ja paikkakuntasi koulujen puolesta sekä niiden koululaisten 
puolesta, jotka kokoontuvat rukoilemaan juuri tänä päivänä. Rukouspäivästä 
voi tehdä myös viikoittaisen tai kuukausittaisen tavan.

”Kun hän näki väkijoukot, hänet valtasi sääli, sillä ihmiset olivat näännyksissä 
ja heitteillä, kuin lammaslauma paimenta vailla. Silloin hän sanoi opetuslapsil-
leen: ”Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän. Pyytäkää siis herraa, jolle 
sato kuuluu, lähettämään väkeä elonkorjuuseen.” (Matt 9:36-38)

Pray Day:ssa ovat mukana Euroopassa Suomen lisäksi ainakin Albania, Englan-
ti, Norja, Ranska, Saksa, Sveitsi, Tanska, Tsekki ja Viro.

20. marraskuuta vietetään kansainvälistä Pray Day 
-rukouspäivää koulujen puolesta. Päivän aikana kou-
lulaisia ja entisiä koululaisia rohkaistaan rukoilemaan 
erityisesti omien ja paikkakuntansa koulujen puolesta.



Anna lahjasi  
Enä-Sepälle

Diplomi-insinööri Miikka Niiranen, 36, 
on valittu Veritas Forum Finlandin koor-
dinaattoriksi.

Veritas-työn koordinoinnin lisäksi Nii-
ranen valmistelee väitöskirjaa Aalto-yli-
opistoon filosofian, teologian ja luon-
nontieteen kytköksistä fyysikko James 
Clerk Maxwellin ajattelussa. Aikaisem-
min Niiranen on toiminut muun muassa 
teknologiateollisuuden palveluksessa, 
toimittajana Uusi Tie -lehdessä ja Areio-
pagi-verkkolehden päätoimittajana. 
Lisäksi hän on toiminut Veritas-työn 
neuvoa antavan Think tankin jäsenenä. 

‒ Tämä on unelmaduuni. Pääsemme 
keskustelemaan siitä, miten kristinusko 

suhtautuu tieteisiin ja mihin kaikkiin ihmiselämän ulottuvuuksiin sillä on 
jotakin annettavaa.

OPKO on Niiraselle tuttu järjestö. Hän on toiminut Helsingin OPKOn 
puheenjohtajana vuonna 2005 ja OPKOn liittohallituksen jäsenenä vuo-
sina 2007‒2008.

Miikka Niiranen Veritas Forum 
Finlandin koordinaattoriksi

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:lle 
17.3.2015 rahankeräysluvan POL-2014-13477 ajalle 17.3.2015-31.12.2019. 

Varainkeruu voidaan toteuttaa Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat 
käytetään kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, pienry-

mien ja leirien järjestämiseen, viestintään, nuorten henkilökohtaiseen tukeen sekä 
yleishyödyllisen toiminnan välineisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen. 

OPKO on nuoria ja lapsia varten. Haluamme auttaa heitä löytä-
mään elämänsä polkua ja tarkoitustaan Kristuksen seuraajina. 

Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä on Kristuksen seurakunnan 
ja OPKOn yksi kotipesä, jossa yhteyden ja Sanaan syventymisen 
kautta voimme kasvaa, oppia tuntemaan toisemme ja itsemme. 
Koemme, että Enä-Seppä voi muodostua yhä vahvemmin Jumalan 
perheen kodiksi, jossa jokaisella on tilaa kasvaa ja olla oma itsensä, 
mutta yhdessä, antaen panoksensa yhteiseksi hyväksi. Hengellistä 
perheyhteyttä olen saanut tänä kesänä Enä-Sepässä todistaa sekä 
leirien yhteydessä että mahtavassa työyhteisössämme, jossa kaikki 
olivat OPKOn aktiivisia nuoria.

Arvioimme jatkuvasti Enä-Sepän omistamisen mielekkyyttä. 
Enä-Seppä on lahjoitukset mukaan laskien suurinpiirtein itsekan-
nattava. Suuri kiitos kaikille ystävillemme ja tukijoille! Tänä vuonna 

käyttöastekin on ollut melko korkea, majoitusvuorokausia kertyy yli 
4 000 ja päiväkäyntejäkin yli 900.

Kehitämme Enä-Seppää jatkuvasti yhdessä ystävien kanssa. Esimer-
kiksi OPKOn ystävät hoitivat varastorakennuksen maalaamisen elokuus-
sa ja talkkari-enkeli Martti pistäytyy usein avuksi erilaisissa huoltotöissä. 
Seuraavia huoltokohteita ovat mm. päärakennuksen eli vanhan kruu-
nunpuustellin maalaaminen, saunan remontointi lämminvesivaraajineen 
sekä laiturin rakentaminen. Osallistumalla olet mahdollistamassa OPKOn 
työtä Enä-Sepässä ja kodin kunnossapitoa. Kiitos lahjastasi!

Hanna-Maija Kukkohovi
Enä-Sepän johtajan sijainen

Tilinumero (OPKO):  
FI26 8318 6710 0053 04
Viitenumero:  
3269

Tule mukaan kokoontumaan joulun sanoman äärelle! Luvassa on 
joulutorttuja, glögiä ja joulutunnelmaa. Juhla on tarkoitettu uusille ja 
vanhoille OPKOn ystäville, nuorille ja opiskelijoille. Juhla pidetään OPKOn 
Palvelukeskuksella Helsingissä (Hämeentie 155 A9), ja se on ilmainen. 
Ilmoittautumiset 5.12. mennessä p. (09) 612 9940 tai opko@opko.fi. 

Joulujuhla 15.12. klo 16

Pääsiäispysäkki
RUKOUKSEN JA HILJENTYMISEN  
PÄIVÄT ENÄ-SEPÄSSÄ 18.–21.4.19 

TULOSSA 2019
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Tapahtuman iltatilaisuudet keräsivät osallistujia par-
haimmillaan 130. Ensimmäisenä iltana mukana oli 
90 henkeä, ja kävijämäärä kasvoi ilta illalta.

Tapahtumaa kehuttiin laadukkaaksi ja rohkaisevaksi. 
Oulun OPKO oli asettanut yhdeksi tapahtuman tavoit-
teeksi sen, että Äärellä18 olisi “jäänmurtaja, joka jakaa 
eteenpäin Jumalan perheen elämää”.

Tapahtuma hitsasi opiskelijayhteisöä entistä tiiviimmäk-
si ja ulospäin suuntautuvammaksi.

Tapahtumasta kantoi vastuuta yhteensä noin 50 hen-
keä, joista suurin osa opkolaisia. Koko porukassa näkyi 
vahva sitoutuminen tapahtuman järjestelyihin.

Jokaisessa iltatilaisuudessa oli mukana sellaisia, jotka 
eivät yleensä käy kristillisissä tapahtumissa. Tapahtuman 
jälkeen järjestetyt follow up -tilaisuudet eivät kuitenkaan 
olleet väkimäärän osalta menestys, vaikka palautteiden 
perusteella niistä oli kiinnostunut 28 henkeä. Kuten edel-
lisilläkin OPKOn missioviikoilla nytkin paikalle saapui vain 
muutamia.

‒ Jatkotilaisuuksien kynnysten madaltamisessa on vie-
lä petrattavaa, Oulun OPKOn opiskelijatyöntekijä Tomi 
Koho toteaa.

Oulun OPKOon päällimmäiseksi tapahtumasta jäivät ilo 
ja innostus. Kaupungissa mietitään jo, järjestetäänkö kam-
pukselle myös Äärellä19.

Arkin toimitus

Kahvia, flaijereita, lukuisia kohtaamisia ja 
iltatapahtumia, joissa kuultiin älyllisesti 
kestävää opetusta ja julistusta ‒ tätä 
kaikkea oli lokakuussa järjestetty  
Äärellä18-missioviikko Oulussa.

OPKON KOLMAS  
MISSIOVIIKKO  
SAI KIITOSTA

Tapahtumaa mainostettiin mm. 
Instagramissa, Facebookissa, 
julistein, roll upein, jakamalla 

kahvia ja yli 1500 flaijeria. 

Tapahtuman juontajat Sakari Still ja Mikko Saarela evan-
kelista Michael Otsin (keskellä) kanssa. Katso Michaelin 
puheet YouTubesta:  youtube.com/user/SuomenOPKO

Taikuri Miika Korkatin esitys houkutteli väkeä kadulta asti.  
Temppujen lisäksi hän kertoi myös todistuksensa uskoontulosta. 

Mika Poutalan puhe innoitti evankeliumin sanoman 
lisäksi paikallisia opkolaisia aamulenkille klo 6.30. 
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IFES-liikkeen Euroopan missioviikkoihin tulee usein va-
paaehtoisia opiskelijoita auttamaan myös muista mais-

ta. Oulun missioviikkoa varten Suomeen matkusti sak-
salainen Samuel Groß, 24, joka on ollut kotimaassaan 
aktiivisesti mukana OPKOn sisarliikkeessä.

Samuel kuuli Oulun missioviikosta evankelista Michael 
Otsilta, joka toimi Oulun tapahtuman pääpuhujana.

‒ Minulla oli lomaa, ja halusin tehdä jotain hyödyllistä. 
Siksi päätin tulla Ouluun.

Samuel auttoi muun muassa flaijereiden jakamisessa ja 
kahvituksen järjestämisessä. Eräänä aamuna hän oli jou-
kon mukana tarjoamassa kampukselle tuleville opiskeli-
joille kahvia kahdeksalta aamulla.

‒ Meillä on ollut hyviä kohtaamisia erityisesti ulkomaa-
laisten opiskelijoiden kanssa. Suomalaiset ovat erittäin 
avoimia ottamaan flaijereita, tai sitten he eivät vain uskal-
la sanoa, ettei kiinnosta, Samuel nauraa.

Kaiken kaikkiaan Samuel piti Äärellä18-tapahtumaa hy-
vänä kokemuksena. Hänestä oli rohkaisevaa nähdä, miten 
lähetystyötä tehdään toisessa maassa, ja kuinka ihmiset 
palvelivat.

Arkin toimitus

Äärellä18 sai tukea 
Saksasta asti

PA
LA

U
TE

TT
A

Äärellä18-tapahtuman ohjausryhmä: Saara Pouke (vas.),  Nina 
Orava, Tomi Koho (OPKOn työntekijä) Saara Kalliopuska, Aapo 

Sassi, Reetta Ketonen ja Tuomas Juntti. 

Poimittuja palautteita: 

Selvästi hyvin suunniteltua toimintaa! Puheet ja musiikki toivat 
kirkkaasti esille evankeliumia 

Mielelläni tulen uudelleen!

Thank you! You could find an easy and beautiful way to explain 
your beliefs. All the best!

Vahvaa ja hyvää mainontaa Instagramissa ennen tapahtumaa, 
houkuttelevat mainokset, houkutteleva tapahtuma. 

Hyvä, että tapahtuma järjestettiin, mutta itse en osaa uskoa tä-
hän sillä tieteelliseltä pohjalta 

Jeesuksen ylösnousemus ei ole todistettu, mutta en lähde tätä 
kuitenkaan kieltämäänkään, jos tämä olisikin totuus, mutta ta-
pahtuma oli hyvä ja mieluusti avaan itseäni tähänkin näkökul-
maan enemmän.

Oli upea päätös tälle tapahtumalle! Mika Poutala puhui todella 
innostavasti ja hyvin. Taas kerran Michael Otsin puhe oli mielen-
kiintoinen. Kiitos kaikille tapahtuman järjestäjille. 

Näin kristityn näkökulmasta hyvin lähestyttävää asiaa. Erityisesti 
tänään tuntuu, että on saanut varmuutta ja rohkeutta. 

Loistavan humoristiset juontajat. Hyvät esiintyjät ja tarjoilut. 

Upea artisti Nina Åström! Michael Otsin puhe oli innostavaa 
kuunnella ja ajatuksia herättävä. Koristeet oli nätit!

Kiitos ihanasta illasta. Hienoa, laadukasta ohjelmaa, olette näh-
neet paljon vaivaa. Mukavaa nähdä OPKO ja opkolaisia aktiivisi-
na toimijoina. Siunausta teille. <3

Emt (En minä tiedä). Ei oikein Jeesus nappaa. 

Hienoa, että paikalle kutsuttiin ihmisiä kadulta. Heidän takiaan 
tällaisia iltoja järjestetään. Jatkakaa samaan malliin. 

133 palautetta 
132 ”Kiva, että Äärellä18 järjestettiin.”
28 ”Haluan osallistua jatkotilaisuuteen”
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tarvetta luoda, myös ihminen on sellai-
nen. Jo Raamatun alussa kerrotaan, että 
Jumala antoi ihmisille konkreettisen 
luovan tehtävän: ”Herra Jumala asetti ih-
misen Eedenin puutarhaan viljelemään ja 
varjelemaan sitä.” 1. Moos. 2:15.

Viljellä voidaan kääntää englanniksi 
sanalla cultivate, josta on johdettu sana 
culture, kulttuuri. Laajassa merkitykses-
sä kulttuuri tarkoittaa ihmiskunnan hen-
kisten ja aineellisten saavutusten koko-
naisuutta, kaikkea sitä, mitä ihminen on 
maailmassa luonut ja saanut aikaan.

Kun Jumala loi ihmisen, hän antoi täl-
le tehtäväksi viljellä puutarhaa eli koko 
maailmaa niin, että se voisi tuottaa hy-
vää ja runsasta hedelmää kaikilla inhi-
millisen elämän osa-alueilla. Jumala 
asetti ihmisen luomaan uutta Juma-
lan antamista ”materiaaleista”.

Huikea potentiaali
Ihmisen luomispotentiaali on to-
della huikea. Kun ihmiset keskittävät 
luomisvoimansa selkeän päämäärän 
saavuttamiseksi, tuloksena voi olla 
vaikka hybridiauto, joka muuttaa jarru-
tusenergiaa sähköksi ja tallentaa sen au-
ton akkuihin. Tai maailmanlaaja langa-
ton tiedonsiirtoverkosto tai kokonainen 

”Ehkä kykymme luoda on todiste siitä, 
että meidät itsemme on luotu Jumalan 
kuviksi.” Näin kirjoitti Andrei Tarkovski, 
yksi aikamme merkittävimmästä venäläi-
sistä elokuvaohjaajista.

K un omat tyttäreni olivat 3‒5-vuo-
tiaita, he leikkivät paljon kotileik-
kejä. Tytöt keksivät leikkien roo-

lihahmoille luovia nimiä: Servi, Tsaumir, 
Phammu, Urko, Elir, Nikaela, Bellariina... 
Näitä ei löydy suomalaisesta nimipäivä-
kalenterista, ainakaan vielä.

Kukaan ei ollut käskenyt tai opettanut 
tyttöjä keksimään näitä uusia nimiä, ne 
syntyivät heissä kuin luonnostaan.

Luojan kuvia
Tyttöjen nimeämisleikki heijastaa sitä, 
mistä Tarkovski kirjoittaa ja mistä Juma-
la puhuu sanassaan. Jokainen ihminen 
kantaa itsessään luovuutta, koska jokai-
nen on Jumalan kuva. Luovuus ei ole ai-
noastaan joidenkin erityislahja, vaan jo-
kaisen ihmisen perusominaisuus. Koska 
Jumala luo, mekin luomme.

”Jumala sanoi: ”Tehkäämme ihminen, 
tehkäämme hänet kuvaksemme, kaltai-
seksemme…” (1. Moos. 1:26) 

Koska Jumala on täynnä luovuutta ja 

Aarteet
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MEKIN LUOMME

KOSKA JUMALA LUO, 

On luovia ihmisiä ja tavallisia ihmisiä. Näin me usein 
ajattelemme. Jumalan kuvina olemme kuitenkin kaikki 
luovia. Jokainen omalla tavallaan.

Teksti: Olli Lehmonen | OPKOn johtava koululaistyöntekijä

Ihmisen luomis-
potentiaali on 
todella huikea.
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Aarteet

fantasiamaailma, kuten J.R.R. Tolkienin
Keski-Maa, jolla on oma historia, maan-
tiede ja kieli.

Jumala on tarkoittanut, että kaikki ih-
misessä oleva luovuus palvelisi häntä 
ja ihminen käyttäisi luovuuttaan hänen 
kunniakseen. Näin teki säveltäjä Johann 
Sebastian Bach, joka kirjoitti teostensa 
loppuun kirjaimet S.D.G. Soli Deo Gloria, 
Yksin Jumalalle kunnia.

Paavali opetti samasta aiheesta kir-
jeessään Efesolaisille: ”Siksi meidän, jot-
ka olemme jo ennalta saaneet panna toi-
vomme Kristukseen, tulee elää Jumalan 
kirkkauden ylistykseksi.” Ef. 1:12.

Vaikka elämme syntiin langenneen 
maailman keskellä ja synti vaikuttaa 
meissä, Jumala kutsuu meitä elämään 
kaikilla elämänalueilla hänen kunniak-
seen, Jeesuksessa lunastettuina. Voimme 

tuottaa hänelle kunniaa jo nyt, vaikka 
olemme vielä keskeneräisiä.

Mestari Carrey
Ihmiskunnan historiassa on monia, jot-
ka ovat antaneet kaikki kykynsä ja luo-
vuutensa palvelemaan Jumalan kunniaa. 
Yksi heistä on brittiläinen lähetystyön-
tekijä William Carey (1761‒1834), jota 
pidetään yhtenä protestanttisen lähetys-
työn isistä.

Carey toimi muun muassa kääntäjänä, 
sosiaalisena uudistajana, kulttuurin tut-
kijana ja professorina. Hän perusti myös 
koulun ja yliopiston. ”Odota Jumalalta 
suuria, ja pyri tekemään hänelle suuria”,
oli hänen mottonsa.

William Careyn opetusten, käännös-
ten, kirjoitusten, julkaisujen ja sosiaalis-
ten uudistusten on sanottu merkinneen 

käännekohtaa parempaan koko Intian 
kulttuurissa. On ihmeellistä, että yhden 
ihmisen luovuus ja elämä Jumalan kirk-
kauden ylistykseksi on vaikuttanut ko-
konaisen kansakunnan elämään.

Tehtävä ylitse muiden
Jumala ei kutsu meitä kaikkia olemaan 
william careyja, mutta hän kutsuu meitä 
oppimaan hänenkaltaistensa elämästä. 
Voit rukoillen etsiä sitä, miten sinä voit 
antaa kaiken luovuutesi palvelemaan 
Jumalan kunniaa. Jumala on antanut 
seurakunnalleen yhden tehtävän ylitse 
muiden: tehdä kaikista kansoista Jeesuk-
sen opetuslapsia, jotta uudeksi luodussa 
maailmassa ‒ puutarhassa ‒ olisi ihmisiä 
kaikista maista, kansoista ja heimoista. 
Ihmisiä, jotka elävät täydellisesti Juma-
lan kunniaksi (Ilm. 21:1-3, 7:9).

Annetaan siis jokainen laulu, oppitunti, 
tutkimus, potilaskohtaaminen, vesijohto-
järjestelmän rakentaminen ja rukous pal-
velemaan Jumalan valtakuntaa!
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Tapahtuma käynnistyi energisellä 
pop-rockilla SAVEn laittaessa festa-
riyleisön lämpimäksi.

“Vaikka syksyllä valon määrä vähenee 
niin mä haluan sun muistavan, että meillä 
jokaisella on sisimmässä valo, joka on meil-
le kasteessa annettu.”, kertoi SAVEn laulaja 
Niko Marjakangas kappaleesta Soihduksi 
pimeään.

Taikuri Miika Korkatti vangitsi yleisön 
huomion korttitempuillaan. Taikuuden 
Suomen mestari jakoi leuat tiputtanei-
den temppujen lisäksi myös oman todis-
tuksensa. Hän kertoi, miten Jumala oli 
kymmenisen vuotta sitten saanut aikaan 
täyskäännöksen risaiseen elämäntyyliin 
ajautuneessa nuoresta miehessä. 

Konserttien välissä järjestettiin talkshow-
tyylinen Usko tai älä -foorumi, jonka vie-
raaksi oli kutsuttu bändien jäseniä. Artistit 
pääsivät jakamaan tarinoita kappaleiden 
takaa ja kertomaan, miten usko inspiroi nii-
tä. Tapahtuma huipentui konserttiin, jossa 
esiintyivät rap-yhtye NNS ja edm-poppia 
soittava Audile. Keikkojen välissä screenil-
tä näytettiin videoita, joissa nuoret kertoi-
vat, mitä usko heille merkitsee. Kaikki vii-
me vuosina näytetyt todistusvideot ovat 
katsottavissa netissä, youtube.com/Suo-
menOPKO.

ReStartin jatko 
kysymysmerkin alla
ReStart on ollut viimeiset vuodet OPKOn 
suurin vuosittainen tapahtuma. Seitsemän-
vuotisen historiansa aikana kävijämäärä 
on vaihdellut parista-kolmestasadasta yli 
kuuteensataan. OPKOn kanssa tapahtumaa 
järjestävät Pohjois-Savon ev.lut. Kansanlä-
hetys ja Sley.

Tapahtuman toteuttamiseen osallistui 
tänä vuonna jälleen lähes neljäkymmentä 
vapaaehtoista. Suuri talkoopanos on ol-
lut alusta asti sisäänpääsymaksuttoman 
festarin kivijalka. Tämä vuosi oli samalla 
taitekohta ReStart-työssä tapahtumakoor-
dinaattorina viimeistä vuotta toimineen 
Oskari Reinmanin (OPKO) siirtyessä si-
vuun vetovastuusta. Jatkajaa ei ole vielä 
tiedossa ja tapahtuman jatko on epävarma.

Itsekin alunperin vapaaehtoisena mu-
kaan tullut Oskari toivoo innokkaita tekijöi-
tä löytyvän jatkossakin.

- Uskon, että tällaiselle tapahtumalle on 
oma tärkeä paikkansa. Jos ReStartin on tar-
koitus saada jatkoa, oikeat tekijät löytyvät 
kyllä.

Arkin toimitus 

Lokakuun ensimmäisenä lauantaina järjestetyssä ReStart-tapahtu-
massa kuultiin artistien ja nuorten todistuksia. Kuopion OPKOn, 
Kansanlähetyksen ja Sleyn yhteistapahtuma kokosi Kuopioon kol-
misensataa festarivierasta.

RESTART-FESTARI JÄRJESTETTIIN 
SEITSEMÄTTÄ KERTAA  
– JATKO ON EPÄVARMAA

“MEISSÄ ON SE VALO!”
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ReStartia edeltäneet Älä pelkää -ta-
pahtumat tulivat taitekohtaan vuon-
na 2012. Muutama Kansanlähetyk-

sen ja OPKOn aktiivi kutsui silloin koolle 
sekalaisen porukan pohtimaan jatkoa. Sain 
hieman yllättäen itsekin kutsun tuohon 
tiimiin. En heti alussa kokenut olevani oi-
keassa paikassa, mutta hiljalleen innostus 
heräsi. Olinhan rippikouluiästä asti ollut 
suomigospelin suurkuluttaja ja gospelfes-
tarit olivat itselleni nuorena tärkeitä hen-
gellisen elämän buustereita.

Uuden tapahtuman nimeksi valikoitui 
ReStart. Jokaisella on varmasti vähän oma 
tulkintansa nimen merkityksestä, mutta it-
selleni se kertoo Jumalan tarjoamasta mah-
dollisuudesta aloittaa puhtaalta pöydältä  
- ottaa ikään kuin uusintastartti, oli taustal-
la mitä tahansa. Tätä mahdollisuutta halu-
simme tarjota tapahtuman kautta Kuopion 
nuorille. Ajatuksena oli tehdä musiikkifes-
tari, joka olisi ulkoisilta puitteiltaan kuin 
mikä tahansa nuortentapahtuma, mutta 
kuoren alla olisi jotain syvempää.

Keskiössä todistukset
Suunnittelimme gospeltapahtumaa ensisi-
jaisesti huomioiden ne, jotka eivät seura-
kunnan ovia tavallisesti auo ja jotka tuskin 
olivat kuulleet tapahtumassa kulloinkin 
esiintyvistä bändeistä. Se on ollut samalla 
haastava ja motivoiva työnäky.

Monissa gospeltapahtumissa on totuttu 
raamattuopetuksiin tai puheisiin keikkojen 
lomassa, mutta koimme että ReStart voi 
puhutella myös toisella tavoin.

Keskiössä ovat alusta asti olleet henkilö-
kohtaiset todistukset, olivatpa ne nuorten 
videotodistuksia, bändien välispiikkejä tai 
pohdintoja Usko tai älä -foorumissa.

Omakohtaiset kokemukset siitä, mitä hy-
vää usko on antanut, kiinnostavat. On ollut 
upeaa, kun parhaimmillaan usea satapäi-
nen festariyleisö on kuunnellut keikkojen 

Miten minusta tuli 
ReStart-koordinaattori

välissä näytettyjä todistusvideoita.
Ensimmäisen vuoden olin vielä pie-

nemmässä roolissa vapaaehtoisena, 
mutta työ imaisi pian kunnolla mu-
kaansa. Jo seuraavana vuonna huoma-
sin jakavani tapahtuman vetovastuun 
yhdessä Kuopion OPKOn työntekijä 
Pekka Ryhäsen kanssa.

Talkootyömäärän kasvaessa ja aloi-
tettuani työt OPKOlla ReStart-koordi-
nointi siirtyi kokonaan työlistalleni. Oli 
innostavaa päästä keskittymään tapah-
tuman kehittämiseen toden teolla.

Pioneerityötä
ReStart on ollut monelta osin pioneeri-
työtä, vastaavia tapahtumia ei ole OP-
KOlla aiemmin järjestetty. Ensimmäinen 
ReStart näki päivänvalon syksyllä 2012, 
ja muistan pohtineeni Pekan kanssa, 
olimmeko varmasti muistaneet kaiken. 
Entä jos olimme unohtaneet jotain 
olennaista, minkä vuoksi koko festari 
lässähtäisi kasaan. Onneksi niin ei käy-
nyt silloin eikä myöhemminkään.

Tapahtumatyö on haasteellista ja vä-
lillä raskastakin, mutta ennen kaikkea 
opettavaista ja antoisaa.

On ollut myös suuri siunaus, että ta-
pahtuma on saanut kasvaa sitä mukaa, 
kun työntekijöiden ja vapaaehtoistiimin 
osaaminen ja kokemus ovat karttuneet. 
Jos olisin silloin reilu parikymppisenä 
joutunut hyppäämään suoraan tämän-
vuotisen tapahtuman ruoriin, olisivat 
saappaat saattaneet tuntua turhan syviltä.

Oskari Reinman

ReStart-kuvat: Ari Viikilä
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Sateisena aamuyönä alkanut matka 
Suomesta Pariisin keskustaan päät-
tyy, kun putkahdan metrosta aurin-

gonpaisteeseen keskiaikaisen taiteen mu-
seon viereen. Ihastelen näkymää, ja otan 
selfien muistoksi ensikohtaamisestani kau-
pungin kanssa.

Kyseinen Musée de Cluny on hyvä esi-
merkki Pariisista: kaupungin keskustassa ei 
oikeastaan voi välttää törmäilemästä joka 
toisella askelella vuosisatoja vanhoihin eu-
rooppalaisen kristillisen kulttuurin ihmei-
siin, kuten vaikkapa Notre Damen kated-
raaliin.

Myöhemmin iltakävelyllä törmään lois-
teliaaseen rakennukseen, jonka kyljessä  
lukee ”Sorbonnen yliopisto”. Talo on las-
kutavasta riippuen osa kenties maailman 
vanhinta yliopistoa, joka – kuten muutkin 
vanhat eurooppalaiset yliopistot – on kes-
kiajan kirkonmiesten perustama. Miljöö 
Veritas Forumin Euroopan koordinaattorien 
tapaamiselle ei voisi olla sopivampi.

Kulttuuri-ihmeiden keskellä latinalais-
korttelissa sijaitsee myös Ranskan IFES:in 
eli GBU:n (Groupes Bibliques Universitaires) 
toimisto. Meidät on kutsunut paikalle paitsi 
ranskalainen isäntämme, opiskelijatyönte-

kijä Jérémie Corbeau, myös kansainvälisen 
Veritas Forumin toiminnanjohtaja David 
Hobbet. Tavoitteemme on kertoa, mitä eri 
maiden Veritas Forumien järjestämiselle 
kuuluu, vaihtaa ideoita ja viritellä yhteistyö-
kuvioita.

Euroopasta paikalle pääsivät isäntämaan 
koordinaattorin lisäksi tällä kertaa koordi-
naattorit Suomesta, Tanskasta ja Hollannista.

Näissä maissa on hyvin samankaltaiset  
työvoimaresurssit: Veritas Forumien järjes-
tämisestä vastaa paikallisessa yliopistos-
sa ahkera vapaaehtoisjoukko. Hollannissa 
kristillisen opiskelijaliikkeen vapaaehtois-
määrät ovat suuria. Ranskassa taas pro-
testanttien määrä on kasvusta huolimatta 
melko pieni, ja opiskelijoiden vaihtuvuus 
yliopistoissa tiuhaa.

Lisäksi Veritas Forumien toimintaa kan-
sallisella tasolla koordinoi yksi tai kaksi 
työntekijää, jotka monesti tekevät myös 
jotain muuta leipänsä eteen. Esimerkiksi 
hotellihuoneen kanssani jakanut tanskalai-
nen Emil Nielsen valmistelee väitöskirjaa 
niin kuin minäkin. Rupattelemme hotellin 
aamukahvin lomassa oman tutkimukseni 
aiheista eli kristillisen teologian vaikutuk-
sesta luonnontieteen kehitykseen. 

Myöhemmin saan kuulla Emilin tutki-
muksesta, jossa hän vertailee Oxfordissa 
vaikuttavien teologi Alister McGrathin
ja filosofi Richard Swinburnen ajatuksia. 
Jälkimmäinen on tiukan analyyttisen filo-
sofin tapaan rakentanut kunnianhimoista 
järjestelmää Jumalan olemassaolon toden-
näköisyydestä. McGrath puolestaan puhuu 
kristillisen maailmankuvan tarjoamasta ko-
konaisnäkemyksestä.

Kuulostaa tavaralta, jota forumeissakin 
käsitellään. Keväällä Tanskaan onkin tulos-
sa amerikkalainen filosofi William Lane 
Craig Veritas Forumiin puhumaan.

Poliittisesti yhä polarisoi-
tuvassa julkisessa tilassa 

maamme ja kulttuurimme 
tarvitsee näet kipeästi 

paikkoja ja tilaisuuksia, 
joissa eri näkemykset 

kohtaavat kunnioittavassa 
keskusteluilmapiirissä. 

TAPASIVAT RANSKASSATAPASIVAT RANSKASSA

VERITAS-KOORDINAATTORITVERITAS-KOORDINAATTORIT
EUROOPAN 

Teksti: Miikka Niiranen | Veritas Forum Finlandin koordinaattori
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Koordinaattorien seurassa oli myös 
kiinnostava amerikkalainen teo-
logian tohtori Drew Trotter. Hän 

on johtaja sikäläisessä kristillisten opin-
tokeskusten yhteenliittymässä (Consor-
tium of Christian Study Centers). Erilaisia 
opintokeskuksia on esimerkiksi Cornellin 
yliopiston, Virginian yliopiston, Duke-yli-
opiston, Yalen yliopiston, Kalifornian yli-
opiston (Berkeley) ja Floridan yliopiston 
yhteydessä.

Opintokeskusten idea on, että ne 
auttavat kristittyjä opiskelijoita ja hen-
kilökuntaa ajattelemaan klassisen kris-

tinuskon näkökulmasta kaikkea, mitä 
he opiskelevat tai tutkivat yliopistossa. 
Moni on kokenut, että heidän kristillinen 
vakaumuksensa on rajoittunut sunnun-
taihin ja ollut erossa maanantaiaamuna 
koittavasta ammatillisesta kutsumukses-
ta. Opintokeskuksen idea on, että nämä 
kaksi lohkoa voisi nähdä yhtenäisempä-
nä.

Oma tuntumani on, että samankaltai-
sia tuntemuksia jakavat monet euroop-
palaiset ja suomalaisetkin opiskelijat 
sekä opettajat.

KRISTILLISIÄ OPINTOKESKUKSIA ON MONILLA 
YHDYSVALTAIN YLIOPISTOKAMPUKSILLA

Tue Veritas Forum-työtä rukoilemalla. Lisäksi 
voit tilata uutiskirjeen tai tukea taloudellisesti, 
katso lisätietoa sivulta 16 tai osoitteesta: 
opko.fi/tue/kohteet/veritas-forum

TUE VERITAS  FORUM-TYÖTÄ

Suomen koordinaattori Miikka Nii-
ranen (vas.), Tanskan koordinaattori 
Emil Nielsen, Hollannin koordinaat-
tori Rieke Lindeboom–van Dam, 
Ranskan koordinaattori Jérémie 
Corbeau, kristillisten opintokes-
kusten Drew Trotter, kansainvälisen 
Veritas Forumin toiminnanjohtaja 
David Hobbet ja Hollannin toinen 
koordinaattori Maaike Verbrug-
gen. Kuva on otettu GBU:n Pariisin 
toimiston edessä.
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ILOA RAAMATUSTA  
PÄIVITTÄIN!

• joka päivälle Raamatun lukujakso ja selitys   
• koko Raamattu luetaan läpi useamman vuoden kuluessa

www.rll.� tai tilaukset@rll.fi 
p. 045 122 3664 (ma, ti, to klo 10–15)

Tilaa itselle tai ystävälle

25 € kesto, 28 € vuosi (4 nroa)

HETKINEN
raamatun lukemiseen

Raamatunlukuopas

Raamatunlukijain Liitto

www.rll.�

Miksi Veritas Forumeja järjestetään? Tähän asti yliopistot 
ovat olleet keskeisiä muutoksen airuita eurooppalaisissa 

yhteiskunnissa. Yliopistoissa opetetut ajatukset virtaavat aina 
jollakin viiveellä muuhun yhteiskuntaan. Yliopistot ovat edelleen 
keskeisessä roolissa myös kristittyjen nuorten ajatusten muotou-
tumisessa. Näistä molemmista syistä forumien rooli maailman-
katsomusten ja uskon reflektoinnissa on tärkeä.

Itse keskustelut ovat puolestaan jo pelkästään yhteiskunnallises-
ti merkittäviä siten, että jokainen suomalainen voi niitä kannattaa. 
Poliittisesti yhä polarisoituvassa julkisessa tilassa maamme ja kult-
tuurimme tarvitsee kipeästi paikkoja ja tilaisuuksia, joissa eri näke-
mykset kohtaavat kunnioittavassa keskusteluilmapiirissä. Samalla eri 
maailmankatsomukset, uskomukset, arvot ja eettiset näkemykset ja 
niiden edustajat kuitenkin saavat seistä sanojensa takana reilusti ja 
häpeilemättä. 

Veritas Forumit pyritään järjestämään niin, että kristillinen 
usko kohtaa kristityn puhujan kautta jonkun muun maailman-
katsomuksen edustajan. Foorumit eivät silti ole evankeliointia 
– sellaiseen yliopistot eivät antaisikaan tilojaan – vaan tilanne, 
jossa esitellään ja arvioidaan maailmankatsomusten vaikutuksia 
yliopisto-opiskelijalle tärkeisiin kysymyksiin.

Samaan aikaan opiskelijat voivat ottaa puheeksi usein vaietut 
elämän suuret kysymykset ystäviensä kanssa. He voivat kom-
mentoida kristillistä maailmankatsomusta tavalla, joka tekee sen 
kiinnostavaksi myös nykyajan opiskelijalle. Monelle kristitylle ja 
hänen ystävälleen Veritas Forumit ovat ainoita paikkoja, joissa 
hyvät ystävät ylipäänsä keskustelevat elämän tarkoituksesta ihan 
aikuisten oikeasti. Harvassa ovat tilanteet, joissa opiskelija voi 
viettää vapaa-aikaansa mielekkäämmin.

Miikka Niiranen 
Veritas Forum Finlandin koordinaattori

V F

NÄKÖKULMA

Viimeisin Veritas Forum pidettiin 
marraskuussa Turun yliopistossa, 
jossa professorit Janne Saarikivi ja 
Kari Enqvist keskustelivat teemalla: 
”Miksi olemme täällä?” Kuulijoita 
saapui paikalle 165. 



Viidennen herätysliikkeen histo-
riatoimikunnan tehtävänä on 
kerätä ja tallentaa mahdollisim-

man laajasti liikkeen piirissä mukana 
olevien kirjallisia ja muistinvaraisia tie-
toja.

Olemme laatineet viereisen kyselylo-
makkeen OPKOn historian aikana toi-
minnassa mukana olleille maallikoille.

Olisitko sinä halukas kertomaan 
omia kokemuksiasi?

Kysely on kohdennettu entisiin 
opiskelijoihin. Haluamme kutsua kai-
kenlaisissa rooleissa mukana olleita 
kertomaan kokemuksistaan ja järjes-
tön merkityksestä elämässään. Kyselyn 
tulokset hyödynnetään historiatoimi-
kunnassa koko viidettä herätysliiket-
tä kattavan maallikkotiedon talteen 
saamiseksi. Tietoja säilytetään OPKOn 

rekisteriperiaatteiden mukaisesti, jotka 
voi saada OPKOn Palvelukeskukselta 
opko@opko.fi tai puh. (09) 612 9940.

Materiaalia voi lähettää sähköpos-
titse osoitteeseen historia@opko.fi, 
tai postitse OPKO, Hämeentie 155 A 9, 
00560 HELSINKI.

Viidennen liikkeen historiatoimi-
kunnasta on lisätietoja verkkosivuilla: 
viides.net

Historiatoimikunnan  
ja OPKOn puolesta

Kimmo Karhi
Ilkka Seppälä
Tiina Oinonen

Anna seuraavat henkilötietosi: nimi, osoite,  
puhelin, sähköposti ja syntymävuosi.

Voit kertoa kokemuksistasi vapaamuotoisesti,
tai käyttää apuna seuraavia kysymyksiä: 

1. Miten tulit mukaan OPKOon?
2. Minkälaisessa toiminnassa/ vastuutehtäväs-

sä olet OPKOssa ollut?
3. Minkä muiden järjestöjen tai hengellisten 

toimijoiden toiminnassa olet myös ollut mu-
kana?

4. Mitä OPKO on merkinnyt sinulle elämässäsi?
5. Mikä oli parasta ja vaikeinta toiminnassa?
6. Mitä lähetystyö on merkinnyt sinulle?
7. Mitkä olivat merkittävimmät hengelliset vai-

kuttajasi toiminnassa mukanaoloaikana ja 
sen jälkeen (tärkeitä henkilöitä ja kirjoja ym.)?

8. Terveisesi ja kommenttisi historiatoimikun-
nalle?

Kyselylomake

Kysely Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen 
(OPKO) toiminnassa 
mukana olleille

Opiskelijakurssi Särkijärvellä 1976. 
KUVA: OPKON ARKISTO
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Kuva:  Sx c /  Robert Proksa

Yleinen tuki,  
mihin eniten tarvitaan 2998

Koululaistyö:
Yleinen tuki koululaistyölle 2312
Varhaisnuorisotyö 2053
Koululais- ja nuorisotyö 2082

Opiskelijatyö:
Valtakunnallinen 2040
Helsingin seutu 2118
Jyväskylä 2121
Kuopio 2147
Lahti 2228
Oulu 2163
Pori 2189 
Rovaniemi 2244
Tampere 2202
Turku 215

Svenska verksamheten 9108

Muut:
Pääsihteeri 2008
Veritas Forum Finland 2095
Mediatyö 2299

Tukityö: 
(toimisto, talous, tiedotus) 2011
Enä-Seppä 3269

Viitteet:

FI26 8318 6710 0053 04 
(BIC DABAFIHH)

Työmme tukitili on:

Tue työtämme

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.

Poliisihallitus on myöntänyt Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koulu-
laislähetys ry:lle 17.3.2015 rahankeräysluvan POL-2014-13477 
ajalle 17.3.2015-31.12.2019. Varainkeruu voidaan toteuttaa 
Suomessa pl. Ahvenanmaa niin, että kerätyt varat käytetään 
kaikille avoimien opiskelija- ja nuorteniltojen, yleisöluentojen, 
pienrymien ja leirien järjestämiseen, viestintään, nuorten 
henkilökohtaiseen tukeen sekä yleishyödyllisen toiminnan 
välineisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.
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Budjetintekovuodenaika on tärkeä 
tilaisuus pysähtyä. Olemme katso-
neet yhtä aikaa eteen, taakse ja ylös: 

Millä tavoin Jumala on pitänyt huolta, mi-
ten Hänen hyvyytensä näkyy jatkossa, ja 
ennen kaikkea, miten olemme siinä hyviä 
huoneenhaltijoita:

”Tätä kaikkea maailman ihmiset tavoitte-
levat; teidän Isänne tietää kyllä, että te sitä 
tarvitsette. Etsikää hänen valtakuntaansa, 
niin te saatte myös kaiken tämän.” (Luuk. 
12:30–31)

Vaikka perushuolenaiheemme ovat py-
syneet, olemme myös saaneet ilolla vas-

Tiina Oinonen
Talous- ja hallinto-
päällikkö

BUDJETIN TASAPAINOTTAMISEENBUDJETIN TASAPAINOTTAMISEEN
ETSIKÄÄ ENSIN RATKAISU 

OPKOn toiminnan  mahdollistavat 
vapaaehtoiset, jotka tukevat työtämme 
taloudellisesti. Lähde sinäkin kuukausi-
lahjoittajaksi. 

”Ei kai kukaan teistä ole sellainen isä, että 
antaa pojalleen käärmeen, kun poika pyy-
tää kalaa? Tai skorpionin, kun hän pyytää 
munaa?” 

”Jos kerran te pahat ihmiset osaatte 
antaa lapsillenne kaikenlaista hyvää, niin 
totta kai teidän Isänne paljon ennemmin 
antaa taivaasta Pyhän Hengen niille, jot-
ka sitä häneltä pyytävät.” (Luuk. 11:11–13)

taanottaa uudenlaisia tukimuotoja. Jumalan 
apu on hyvä ja varma, ja joskus se on jotain 
paljon luovempaa kuin suunnitelmamme. 
Jumalan toimintatapana ovat aina olleet 
ihmiset. Ihmisiähän Jumala on rakastanut, 
kutsunut ja varustanut sekä lähettänyt ker-
tomaan hyvää sanomaa. Vaikka Jumala kut-
suu rukoilemaan Häneltä viisautta, ratkaisu-
jen hakemisessa ja toimeenpanossa kuuluu 
käyttää ihmisaivoja ja -käsiä.

Sydämellisesti kiitoksia kaikille teille, jotka 
olette omalla tavallanne olleet mahdollista-
massa kaiken tämän!



FSSM /

Å ena sidan kan det verka självklart. Vi heter Student-
missionen och vi finns till för mission bland stude-
rande. 

Sen går verksamheten ibland i stå, vi blir utan medarbe-
tare och ingenting händer. Vad ska man börja med då, när 
man startar upp verksamheten på nytt? Vad kan man riktigt 
vänta sig av en studentarbetare, när situationerna ser så 
olika ut på olika orter? 

Nästa nivå, vad är det? 
För att få bukt med utmaningen, och någon slags ordning 

på det hela, åtminstone på tankeplanet, så kom jag på vad som kan 
tyckas som en enkel lösning. Studentarbetarens uppgift är att ta 
studentföreningen till ”nästa nivå”. 

Men vad är då nästa nivå? Det beror förstås på var föreningen befin-
ner sig för tillfället. Med risk för att förenkla för mycket har jag gjort ett 
schema med fyra nivåer, där tvåan är den ”mest normala” och trean är 
den mest eftersträvansvärda, medan fyran, i mitt tycke, är ett tecken på 
överflöd, och kanske t.o.m. en felsatsning ifall tvåan och trean haltar. 

Ettan består av basgrejer, och i en kristen förening är det att man 
samlar ett ledarteam som kommer samman och ber. Man kan läsa Bi-
beln tillsammans, och fundera på sin situation, och visionera för framti-

Och vad ska en studentarbetare riktigt jobba för? Vad är målet 
man vill uppnå med verksamheten? Dethär är frågor jag funderat 
mycket på det senaste året, i och med att vi har rekryterat flera nya 
medarbetare och de behöver handledning om vad de ska satsa på. 

VAD FINNS 
STUDENTMISSIONEN TILL FÖR? 

Sociala evenemang är viktiga  
i studentarbetet, och ett dukat 
bord är alltid välkomnande. 
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den. Och sen börjar man på med något. 
Tvåan består i att man ordnar samlingar av 

något slag. Man läser Bibeln tillsammans, man 
får undervisning, man funderar på Studentmis-
sionens uppgift och visionerar för framtiden. 
Samma som i ettan, alltså, men offentligt, 
dvs så att vem som helst är välkommen, 
inte bara ett utvalt team. Man börjar mo-
bilisera, och bygga inåt, och plantera vi-
sionen, för att småningom blomma ut i en 
massa olika slags verksamhetsformer som 
medlemmarna själva vill ordna. Vi kan ord-
na vad som helst, från samlingar till fester 
och sportkvällar, cellgrupper och chill, och 
det är relativt lätt att få redan aktiva kristna 
med, och det är minsann ett tackämne, 
för det är ingen självklarhet att det finns 
en kultur där det är lätt att lära känna nya 
mänskor och ha roligt och bli uppbyggd.  
På dethär sättet kan föreningen växa, och 
locka till sig nya. Men här är studentarbeta-
rens roll extra viktig. För att nå till nästa nivå 
måste studentarbetaren hitta några som är 
intresserade av att nå helt nya, på ett eller 
annat sätt. 

Att nå nya är vår 
specialuppgift  
Tredje nivån är alltså att 
nå nya. Hur det går till 
spelar inte så stor roll, bara 
det finns ett team som är inrik-
tat på detta och själva ideerar och 
förverkligar sin vision. Det kan handla 
om kaffebjudningar, att pumpa cykelringar 
eller dela ut lappar om något event, att 
ordna en världsåskådningsundersökning, 
personlighetstest eller annars bara göra en 
gallup om vad som helst som innebär att 
man också själv berättar vad man tänker 
eller tror, dvs ett utbyte av något slag. Eller 
att ha ett virtuellt lyckohjul på Gulnäbbsin-
tagningen där det finns tid att berätta vad 
Studentmissionen sysslar med, som man 
gjorde i Åbo nu i höst. Låt kreativiteten 
flöda! 

Om man vill göra en större satsning kan man 
ordna ett Veritas Forum eller t.o.m. en Mission 
week, och de ingår också i vår allmänna verk-
samhetsplan, även om det inte finns skilda 
team på någon ort just nu som skulle ideera 

och förverkliga de här, 
utan det är styrelserna 
som får dra det tyngsta 

lasset. Be att utåtriktade 
team skulle få bildas på alla 

orter! 
Sen finns det också annat 

man kan satsa på, som internationella 
kontakter, dvs att besöka en studentförening 
utomlands, att delta i internationella konfe-
renser via IFES, vår paraplyorganisation, eller 
att nå internationella studerande i Finland. 
Allt dethär kan räknas till den tredje nivån. 

Sociala evenemang 
Den fjärde nivån kallar jag för sociala eve-
nemang. Dem fastnar vi kanske lätt i som 
kristna, för att vi har så trevligt själva. Och 
så länge vi bjuder nya med funkar de. Men 
när alla som är med är redan kristna, borde 
vi satsa vår tid och energi på nåt annat. 

Som det nu är finns Jakobstad på basnivån, 
Vasa har just kommit upp till den andra nivån 
och börjat med samlingar, medan både Åbo 
och Helsingfors har aktiviteter på alla nivåer, 
men inga team som skulle vara inriktade spe-
cifikt på den tredje, utåtriktade nivån. Be att 
alla lokalföreningar skulle få växa i sin takt. 

Medarbetarna Lilian Lindén, 
Karl Granberg och Robert 
Ojala på Studentmissionens 
lägergård Enä-Seppä i Vichtis. 

Be att utåtriktade 
team skulle få bildas 

på alla orter! 

Lilian Lindén
ledare för svenska verksamheten 



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

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

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

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

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Anna Sundman, studentarbetare Helsingfors, tfn 044 2798189 
Karl Granberg, studentarbetare i Jakobstad och Vasa, tfn 045 154 060
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo, tfn 050 4619694

Welcome to Town
och innebandy!

Studentmissionens höst i Åbo inleddes i början av septem-
ber med ett Welcome to Town -evenemang tillsammans med 
Metsku. Evenemanget lyckades bra och det kom både nya 
och gamla studerande till den. Under kvällen ordnades pro-
gram där man fick veta saker och ting om Åbo som kan vara 
nyttiga för studeranden, bland annat känner alla nu till Åbos 
fulaste vägkorsning.

Sedan årets början har vi ordnat Studmisskvällar en gång i 
månaden där vi haft inbjudna talare. Vi har försökt att variera 
veckodag och lokal för kvällen för att så många som möjligt 
ska ha möjlighet att besöka dem. 

Coffee and Cake ordnas regelbundet på fredagar och i sep-
tember hade vi bjudit in representanter från olika församlingar 
och föreningar. Samtliga inbjudna kom med sin representant 
och berättade om sin verksamhet. 

Studentmissionen ordnar också innebandy på måndagar 
och den har blivit en riktig succé. Flera gånger har vi haft över 
30 personer som har kommit för att spela innebandy och ha 
roligt. Ett böneämne är att vi skulle få en längre innebandytid.

Fredagen 19 oktober hölls föreningens höstmöte. Ett tac-
kämne är att vi har både fått nya aktiva styrelsemedlemmar 
och flera nya medlemmar under året. Åbo Studentmission har 
växt till att bli den största studentföreningen inom Student-
missionen i hela Finland.

HÖSTNYTT FRÅN ÅBO: 

Robert Ojala, 
studentarbetare i Åbo



AARELLA18.FI

Illan tarkempi  
aikataulu nettisivuilta: 

ARKKI
Hämeentie 155 A 9

00560 HELSINKI

ÄÄRELLA18

Satoa on paljon, mutta sadonkorjaajia vähän.  
Pyytäkää siis herraa, jolle sato kuuluu,  

lähettämään väkeä elonkorjuuseen. 

JEESUS: 

Luukas 10:2




