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Rajattomuutta 
vai liikaa rajoja?

Tapaan usein päätään pyöritteleviä kristitty-
jä. Monet heistä kokevat olevansa nurkkaan 
ajettuja. Enää ei saisi kirkossa eikä yhteiskun-
nassa ajatella perinteisellä tavalla esimerkiksi 

naispappeudesta, lähetystyöstä, sukupuolirooleista eikä 
avioliitosta. Myös evankeliointi leimataan turhaksi uskon 
tuputtamiseksi, kun kaikki tiet vievät kerran taivaaseen. 
Kuka puolustaisi luterilaisia herätyskristittyjä, jotka ovat 
näkemyksineen syrjittyjä ja vähemmistössä?

Apostoli Paavali antaa hyvän neuvon, joka tulisi noudattaa 
eri tavalla ajattelevien kristittyjen kanssa: ”Jos on mahdol-
lista ja jos teistä riippuu, eläkää rauhassa kaikkien kanssa” 
(Room. 12:18). Rauhassa eläminen voi pelittää, jos kun-
nioitetaan toisten mielipiteitä, vaalitaan sananvapautta ja 
kohdataan eri tavoin ajattelevia fiksusti kasvoista kasvoihin. 
Kristittyjen yhteys on myös aina yhteyttä erilaisuudessa. 
Täysin samalla tavalla ajattelevien ja toimivien kristitty-
jen yhteisö on epärealistinen haave.  Kristuksen lauma on 
syntisten lauma. Siksi rauhassa eläminen ei ikävä kyllä aina 
onnistu.

OPKO kuuluu maailmanlaajaan, tunnustusten väliseen 
opiskelijaliikkeeseen IFESiin (International Fellowship of 
Evangelical Students). Sen sisällä on monenlaisia näkemyk-
siä esimerkiksi seurakuntaopista, virasta ja jopa sakramen-
teista. Tämä yhteys on monella tavalla jännittävä järjestölle, 
joka oppiperustaltaan nojautuu Raamattuun ja luterilaisiin 
tunnustuskirjoihin. Luonnollinen seuraus tästä kytkennästä 
on se, että joukkoomme on aina mahtunut eri tunnustus-
kunnista tulevia nuoria. IFESin tarjoama yhteys ei kuiten-
kaan merkitse rajattomuutta. Verkostossa painotetaan 
mm. Raamatun arvovaltaa, Kristuksen sovitustyötä, yleistä 
pappeutta ja maailmanlähetysnäkyä. Suurissa eettisissä 
kysymyksissä esimerkiksi aviolitosta IFES on perinteisellä 
kannalla.  Nämä painotukset höystettynä luterilaisella van-
hurskauttamis- ja sakramenttiopilla sopivat hyvin OPKOn 
virtaan.

Kun pelikortit jaetaan kirkossa ja yhteiskunnassa uu-
della tavalla, joutuu jokainen kristitty uusien kysymysten 
eteen. Mitkä asiat opissa ja elämässä ovat luovuttamatto-
mia? Missä saamme hyväksyä sen, että Raamatun vakavas-
ti ottavat kristityt päätyvät eri johtopäätöksiin? Aikanaan 
varhaiskirkolliset uskontunnustukset syntyivät tarpeesta 
määritellä kristillinen usko mahdollisimman napakasti, 
jotta kirkko välttyisi harhaopeilta. Uskontunnustukset an-
tavat edelleen toisaalta tiukat ja toisaalta väljät kristittyjen 
yhteyden rajat.

• 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 -keskustelutilaisuuksia järjestämme 
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

LÖYDÄT MEIDÄT MYÖS SOMESTA

MITÄ OPKO TEKEE? 

PÄÄKIRJOITUS

OPKOn pääsihteeri
Jussi Miettinen
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Veritas Forum  
-retriitti kutsui 
koolle kristittyjä 
tutkijoita
Arkin toimitus    KUVAT: J. HAATAJA

POIMINTOJA

Enä-Sepän leirikeskukseen kokoontui marraskuun puo-
lessa välissä joukko kristittyjä tutkijoita eri tieteenaloilta. 
Retriitin kantavana ajatuksena oli pohtia, mitä on tieteen 
harjoittaminen kristittynä. Osallistujajoukossa oli tutkijoita 

luonnontieteen, psykologian, teologian ja taiteen aloilta.
Viikonlopun keskustelunavaukset vaihtelivat luonnontieteen 

teologisista edellytyksistä kristityn älyllisen elämän hoitamiseen. 
Rope Kojonen johdatteli kuulijoita pohtimaan sitä, miten kristin-
uskon tulisi tarkalleen vaikuttaa tieteentekemiseen. Tulisiko kris-
tittyjen tehdä “augustinolaista tiedettä”, joka korjaisi naturalistisen 
tieteen virhepäätelmiä vai pyrkiä vain tekemään mahdollisimman 
hyvää “neutraalia tiedettä” kristillisen katsomuksen innoittamana? 

Ensimmäistä kertaa järjestetyn tilaisuuden vastaanotto oli in-
nostunut. 

– Monesta suusta kuului, että tällaiselle kokoontumiselle oli 
selvästi tarvetta. Esille nostetut kysymykset olivat sellaisia, joita 
monet olivat pohtineet, ja oli antoisaa päästä jakamaan ajatuksia 
niistä, kertoo tapahtuman järjestäjä, Veritas Forum Finland -koor-
dinaattori Miikka Niiranen. Niirasen mukaan kokoontumisen 
tärkeintä antia oli juuri mahdollisuus vaihtaa kokemuksia ja ver-
kostoitua muiden kristittyjen tutkijoiden kanssa. Hän uskoo, että 
tapahtuma saa jatkoa tulevaisuudessa muodossa tai toisessa.

Tutkijatohtori Rope Kojonen.

Veritas Forum -koordinaattori Miikka Niiranen. 

"Tälle oli tarvetta!"  Retriitti keräsi 
parisenkymmentä tutkijaa tieteen ja 
uskon välisten kysymysten äärelle. 
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TEEMA

Ehdoton armo  
kiinnostaa ihmisiä s. 3

RAAMATTU  
AJASSAMME

ILKKA PUHAKKA: 

s. 14

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. 

Jätä kestävä 
perintö 

JUSSI MIETTINEN: 

Pitäisikö nykyään puhua 
Jeesuksen opetuslasten sijaan 
Jeesuksen opiskelijoista?   s. 14

Oulussa järjestetty Äärellä19 keräsi  
iltoihin 70-90 osallistujaa   s. 12
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7000 
EUROA

MINIMISSIO

Miksi halusit osallistua kurssille?
Sisimmässäni on jotain, joka huutaa minulle: mene ja kerro 
Jumalasta! Minulla on sisäinen halu tehdä jotain Jumalan 
hyväksi. Kun teen näin, saan rauhan. Tulin tälle kurssille, koska 
haluan oppia lisää lähetystyöstä ja maailmasta, jossa elämme.

Mitä Jeesuksen todistajana oleminen  
merkitsee sinulle?
Haluan tehdä jotain, mikä tuo ihmisiä Jumalan lähelle. En 
tiedä vielä, mitä se on. Minulla on sydämellä kertoa ihmisille 
siitä, millainen Jeesus on ja mitä hän on tehnyt meidän hyväk-
semme. Kun Jumala haluaa meidän tekevän jotain, Hän avaa 
meille oven.

Tulin Suomeen vuonna 2006, jota ennen olin juuri saanut armo-
lahjaksi rukoilemisen. En pyytänyt mitään armolahjaa, mutta Juma-
la antoi sen. En tiennyt silloin, miksi tulin Suomeen ja kuinka kauan 
olisin täällä. Yhtenä päivänä rukoilin ja valitin Jumalalle, etten tiedä 
miksi olen Suomessa ja mitä minun pitäisi tehdä täällä. Hän vastasi 
minulle: ”Sinä olet Suomessa minun todistajani.”

Mitä tämä kurssi on saanut sinussa aikaan? 
Tämä kurssi on ehkä aloitus jollekin uudelle. Haluan edelleen 
kasvaa uskossa ja ottaa vähitellen uusia askeleita. En tiedä 
vielä, mitä Jumala on suunnitellut elämälleni. Jumala kutsuu 
minua lähetystyöhön, mutta en tiedä vielä, mitä se konkreet-
tisesti on. Ehkä myöhemmin olen tarpeeksi vahva lähtemään. 
Jeesus antoi meille tehtävän tässä maailmassa. En ole täydelli-
nen, mutta Jumala on valinnut minut työhönsä.

Lubna Aftab

Kun etsit omaa tehtävää Jumalan suunni-
telmassa, on hienoa tavata muita samassa 
tilanteessa olevia nuoria aikuisia. 

Seuraava MiniMissio-kurssi järjestetään 
17.-18.1.2020 Suomen Raamattuopistolla 
Kauniaisissa. Kurssi koostuu kolmesta kah-
den päivän kokonaisuudesta. 

Lisätiedot: kylvaja.fi/rekry/minimissio

Minimission järjestäjinä toimivat Kylväjä, 
OPKO, SRO ja Sansa. 

MiniMissio seuraavaksi 
tammikuussa

Elisa Greye, Lähetysyhdistys 
Kylväjän julistustyöntekijä

”Minulla on sisäinen halu tehdä jotain Jumalan hyväksi.”  
sanoo 10 vuotta Suomessa asunut Pakistanista kotoisin  
oleva Lubna Aftab. Hän osallistui lokakuussa järjestetylle 
Minimissio-kurssille, joka valmensi kristittyjä löytämään  
omia lahjoja ja paikkaa Jeesuksen todistajana. 

"Sinä olet Suomessa 
minun todistajani"
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Moni muistaa 90-luvulla Suo-
messa ja Venäjällä pidetyt mis-
siotapahtumat, jotka keräsivät 

tuhansia osallistujia. Nyt missioita ei 
enää järjestetä, eikä tilalle ole syntynyt 
vastaavia tapahtumia. Suomalaisten tie-
to kristinuskon sisällöstä on missioiden 
jälkeen ohentunut hurjasti. Miten on, 
kiinnostaako Jeesus enää suomalaisia?

– Eivät etsijät ja löytäjät ole mihinkään 
hävinneet. Meillä on edelleen kirkot ai-
van täynnä, seiniä myöten, hymyilevä 
evankelista Ilkka Puhakka sanoo.

Hän viittaa Majataloiltoihin, joissa hän 
tapaa tuhansia ihmisiä joka vuosi. Ennen 
tuhansia ihmisiä saatettiin tavoittaa yh-
dessä tilaisuudessa. 1990-luvulla hän ra-
kensi evankelista Kalevi Lehtisen kans-
sa missiotapahtumia, joissa saattoi olla 
paikalla 1500 kuulijaa.

– Enää ei päästä niihin lukuihin, mutta 

kirkot silti täyttyvät.
Aikaisemmin luterilainen kirkko on 

toiminut missioiden moottorina. Nyt 
niistä sanotaan, että isoihin tapahtumiin 
ei enää tule ihmisiä.

– Isojen kokousten aika on ohi ainakin 
siinä mielessä, että niitä ei enää järjes-
tetä. Nyt teemme juttuja pienemmässä 
mittakaavassa.

Hän on juuri ollut pitämässä Majata-
loiltaa Hyvinkäällä, Naantalissa ja Hä-
meenlinnassa. Illat kokoavat yhteen kris-
tittyjä yli tunnustuskuntarajojen. Onko 
mukana myös niitä, joille kristilliset asiat 
eivät ole tuttuja? 

– Kun kysyn, kuinka moni kokee, että 
Jeesus puhuttelee ja kuka haluaa avata 
sydämensä hänelle, käsiä nousee hir-
veästi. Kun kristityt kerääntyvät yhteen, 
imussa tulee mukaan muitakin. Ihmiset 
tulevat katsomaan, mitä tapahtuu.

EVANKELISTA, OPETTAJA  
JA MATKANJOHTAJA
Ilkka Puhakka katselee Suomen hengel-
listä tilaa näköalapaikalta. Hänellä on 
pitkä kokemus evankelistan tehtävien 
lisäksi myös muusta seurakuntatyöstä. 
Hän aloitti työuransa Keravan paikallis-
seurakunnasta, josta hän siirtyi Suomen 
Raamattuopiston nuorisotyön johtajaksi. 
Sieltä hän siirtyi pian evankelistaksi Kan-
san Raamattuseuraan. Tie jatkui Mission 
Europe -järjestön palvelukseen, jossa hän 
saa keskittyä entistä enemmän kutsu-
mukseensa, evankeliumin julistamiseen.

Puhakan työtuolissa on kolme jalkaa: 
hän on evankelista, raamattuopettaja ja 
matkaopas.

Evankelistana hän toimii lähinnä Suo-
messa, mutta myös Virossa ja Ruotsissa. 
Suomessa hän tekee esimerkiksi suosittu-
ja Majataloiltoja yhdessä Lapuan hiippa-

TEEMA

Jeesuksen etsijät ja löytäjät eivät ole hävinneet 
nopeasti maallistuvasta Suomesta. Vuosikymmeniä 
evankelistana toiminut Ilkka Puhakka tietää sen.
TEKSTI JA KUVAT ILKKA KONTTURI

ARMOA
KANSALLE
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kuntasihteeri Jukka Jämsénin, muusik-
ko Pekka Simojoen ja EtCetera-kuoron 
kanssa.

Raamattuopettajana hän on erikoistu-
nut tarkastelemaan tekstejä seemiläises-
tä, lähi-idän asukkaan näkökulmasta.

– Yritän katsoa asioita Jeesuksen ajan 
ihmisen näkökulmasta.

Ilkka vetää myös kokemuksellisia 
opintomatkoja Israeliin, joiden ohjel-
maan kuuluu esimerkiksi käveleminen 
erämaassa. Keväällä hän järjestää ret-
ken, jossa seurataan apostolien liikkeitä 
Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen.

Israelissa Puhakka on mukana arabi- 
ja juutalaisnuoria kokoavassa Sarigim 
King’s Kids Jerusalemin työssä. Toimin-
tamuoto on ainutlaatuista rauhantyötä. 
Se tuo yhteen nuoria kansoista, joiden 
välillä on ollut vuosikymmenet eripuraa 
ja sotaa.

– Jos Jeesus on meidän Herramme, me 
emme voi vihata toisiamme, Ilkka sanoo 
painokkaasti.
Mutta palataanpa Suomen kamaralle. Mi-
ten ihmiset täällä suhtautuvat evankeliu-
miin? Puhakan mukaan kyse on siitä, mi-
ten asia esitetään ja mihin se yhdistetään. 
Kun evankeliumi julistetaan ilman ehtoja, 
eikä esimerkiksi kalasteta uusia kannatta-
jia järjestöihin, ihmiset janoavat sitä.

– Mitä evankeliumi on? Onko se Jee-
sus-julistusta, vai Jeesus-uskontojulistus-
ta, johon liittyy koko kirkollinen debatti. 
Tuleeko minusta uskoon tullessa kaiken 
vastustaja? Puhakka lataa.

– Jeesus ei ole menettänyt kiinnosta-
vuuttaan, mutta kirkollinen puhe on. Li-
säksi meidät on haluamattamme asemoi-
tu erilaisiin leireihin puolesta ja vastaan.

Puhakka on kiertänyt yli 18 vuoden 
ajan evankelistana Venäjän vankiloissa. 

 Jeesus ei ole  
menettänyt  

kiinnostavuuttaan,  
mutta kirkollinen  

puhe on.
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TEEMA

Niissä hän joutui tarkkaan miettimään, 
mitä evankeliumi on, ja mitä sen muka-
na tarjotaan. Muurien takana kuulijoilla 
oli takanaan raskas elämä ja hirveitä te-
koja. Hän kysyi itseltään: “Uskonko, että 
Jeesus voi heidät pelastaa?” Tämän kysy-
myksen kautta löytyi ydin.

– Jeesus on kuollut ristillä ja voittanut 
synnin ja perkeleen vallan. Mitä tahansa 
tehnyt ihminen voi pelastua turvaamalla 
Jeesukseen.

TIETO EVANKELIUMISTA 
Raamatuntuntemus on Ilkka Puhakan 
uran aikana ohentunut sekä kirkossa 
että yhteiskunnassa. Evankelistan uran 
alkuaikoina hän julisti siinä uskossa, että 
ihmiset jo tietävät riittävästi kristinus-
kosta ja evankeliumista. Nyt hän käyttää 
“valtavasti aivoenergiaa” sanoakseen ha-
luamansa asian mahdollisimman yksin-
kertaisesti menettämättä itse asiaa. Hän 
“treenaa” ollakseen yksinkertainen.

– Tutkimusten mukaan kirkon nuorilla 
pastoreilla on ohut raamattutuntemus. 
En tiedä, miten paljon kirkon nuoriso-
työssä opetetaan Raamattua. Pelkään, 
että ei kovin vahvasti.

Puhakka ei syytä teologista tiedekun-
taa pappien koulutuksesta, sillä akatee-
misena laitoksena se toimii omilla laina-
laisuuksillaan. Hän nostaa katseen kohti 
kirkkoa ja kysyy, miksi kirkko ei kouluta 
itse pappejaan?

– Miksi se ottaa papit suoraan koulus-
ta, jossa heitä ei kunnolla valmenneta 
hengelliseen työhön?

IDENTITEETTINÄ KRISTITTY
Evankelista näkee maailmaa ja tapaa 
monenlaisia kristittyjä. Itse hän on lute-
rilainen, mutta kristityn identiteetti on 
luterilaista identiteettiä voimakkaampi.

– Ulkomailla tämä korostuu. Kotini on 
luterilainen, se on maailmalta katsottu-
na hyvin pieni.

Apostolinen uskontunnustus merkit-
see hänelle nykyisin paljon. Kaikki, jotka 
yhtyvät siihen, ovat hänen veljiään ja sis-
kojaan. Hän myös antaa heidän tunnus-
taa uskonsa ja elää elämänsä eri tavoilla. 
Kristillinen kirkko on kuin joukko teltta-
kyliä. Kylät kuuluvat yhteen, mutta saa-
vat olla erilaisia.

– Kylissä kuitenkin usein ajatellaan, 
että Jeesus kuuluu meille ja meidän ta-
pamme ovat muiden tapoja parempia. 
Mutta ei se näin mene. Keskellä kenttää 
on Golgatan risti, josta kaikki kyläläiset 
ovat riippuvaisia. Kun sen ymmärtää, voi 
löytää yhteyden eri telttakuntien välillä.

ROHKEUS SEURATA JEESUSTA
Suomessa evankelista voi kutsua ihmisen 
seuraamaan Jeesusta ilman, että saattaa 
tämän kutsullaan hengenvaaraan. Mo-
nessa muslimimaassa evankelistan on 
uskottava jokaisen kuulijansa kohdalla, 
että Jeesuksen armo on arvokkaampi 
asia kuin ajallinen elämä. Jeesuksen seu-
raaminen vaatii valmiutta jopa kuolla us-
konsa vuoksi.

Puhakka kertoo irakilaisen kollegansa 
muslimeille pitämästä puheesta.

Evankelista kysyi:

Monessa muslimimaassa  
evankelistan on uskottava  

jokaisen kuulijansa kohdalla,  
että Jeesuksen armo on  
arvokkaampi asia kuin  

ajallinen elämä. 

“Kuka teistä haluaa seurata Jeesusta?”
Nousi paljon käsiä. Evankelista luuli 

esittäneensä asiansa epäselvästi ja kysyi 
uudelleen:

”Kuka teistä haluaa seurata Jeesusta, 
jos teidät hänen vuokseen erotetaan työ-
paikasta, koulusta ja perheestä?”

Taas nousi paljon käsiä. Evankelista oli 
vieläkin epävarma, oliko hänet ymmär-
retty oikein.

”Kuka teistä haluaa seurata Jeesusta, 
vaikka tietäisi, että että siinä kasteme-
kossa, jossa teidät tänään kastetaan, 
huomenna haudataan?"

Vieläkin nousi muutama käsi.
– Muslimit tekevät kovia valintoja. Ru-

koillaan heidän puolestaan ja sen puo-
lesta, ettei Jeesuksen seuraaminen olisi 
Suomessa koskaan näin raskasta.

Länsimaisella ihmisellä on kuitenkin 
Jeesuksen seuraamisessa omat ongel-
mansa. 

‒ Elämän ja päätösvallan antaminen 
Jeesukselle on vastoin länsimaista ih-
miskeskeistä ajattelua. Länsimainen ih-
minen haluaa olla oman elämänsä herra. 
Hän haluaa rakentaa ja varmistella elä-
mänsä itse.

– Kun seuraa Jeesusta ja antaa elämän-
sä hallintavallan Pyhälle hengelle, tekee 
päätöksen, joka ei välttämättä saa hyväk-
syntää. On rohkeaa sanoa: ’Herra, tässä 
minä olen, lähetä minut!’
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Kun armo tarjotaan sellaisena 
kuin se todella on, ehdottomana 
ja kaikkeen pahuuteen riittävänä, 
ihmiset kuuntelevat julistusta 
mielellään, evankelista Ilkka 
Puhakka sanoo. 
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FAKTOJA OPKO perustettiin 1964 Helsingissä.  
Nykyään toimimme 13 paikkakunnalla.

OPKOn Suomessa koordinoima Veritas 
Forum -työ on järjestänyt jo 60 foorumia.

UUTISIA

Poimintoja OPKOn kalenterista
• 14.12.2019 OPKOn ja lähetysyhdistys Kylväjän kaikkien aikojen 

joulujuhla, Helsinki
• 27.12.19-1.1.2020 Matka Revive-tapahtumaan Saksaan
• 2.1.-4.1.20 Perusta-lehden teologiset opintopäivät, Kauniainen
• 31.1.-2.2.20 Disciple20 - Face to face, Helsinki
• 24.-26.4.2020 Apologiaforum – Ilmastoherätys, Ryttylä
• 7.8.-16.8.20 Missiomatka Mongoliaan
• 14.-18.6. Lasten ja nuorten Raamattu- ja lähetysleiri, Vihti
Lisätiedot: opko.fi

Toni Mäkelä Helsingin opiskelijatyön-
tekijän sijaiseksi
Teologian kandidaatti Toni 
Mäkelä, 26, on valittu Helsingin 
opiskelijatyöntekijän sijaiseksi 
40% työosuudella 31.12.19 
saakka. 

Toni kommentoi työnäkyänsä 
ensimmäisessä rukouskirjeessä. 

– Sydämelläni ovat erityisesti 
ne nuoret Suomessa, jotka 
eivät tunne Kristusta. He, jotka 
asuvat Suomessa, mutta ovat 
kasvaneet aikuisuuden kynnyk-
selle ilman aitoa mahdollisuutta 
kohdata Elävä Jumala. Ensisijai-
sesti kaipaan sinulta rukoustukea. Se on todellinen ja tärkeä keino olla 
mukana Herran työssä. Jumalan valtakunnassa töitä tehdään yhdessä, 
jokainen omalla paikallaan.

Opiskelujensa ohella Toni on toiminut kesäteologina useassa seu-
rakunnassa, jonka lisäksi työkokemusta on kertynyt mm. järjestyksen-
valvojana toimimisesta. Toni on ollut aikaisemmin mukana Tampereen 
OPKOn toiminnassa. 

Jyrki Lehto Porin OPKOn 
opiskelijatyöntekijäksi
Insinööri (AMK) Jyrki Lehto, 
28, on valittu Porin OPKOn 
opiskelijatyöntekijäksi 20% 
työosuudella. 

Kokemusta hengellisestä 
työstä Jyrkillä on mm. Porin 
Teljän seurakunnasta, jossa 
hän on kantanut vastuuta esi-
merkiksi juontaja, esirukoilijana 
ja järjestyksenvalvojana. Lisäksi 
hän on osallistunut Porin 
OPKOn toimintaan kantaen 
vastuuta raamattupiireissä. 

Hänellä on näkynä kehittää 
Porin OPKOn työtä tavoittavaan suuntaan.

- Haluaisin kehittää toimintaa tavoittavampaan suuntaan ja opiskeli-
jailtoja sopivammaksi myös heille, jotka ovat uskon elämän alkutaipa-
leella tai siitä osattomia. Raamattupiirit taas mahdollistaisivat vaikeam-
pien kysymysten taklaamisen ja syvällisemmän pohdiskelun. Odotan 
innolla tulevaa ja olen tulevaisuuden suhteen luottavaisella mielellä! 

Päivätyönään Jyrki toimii sähkö- ja automaatiosuunnittelijana. 

Heidi Hagel Enä-Sepän  
vastaavaksi kokiksi
Heidi Hagel, 60, on va-
littu leiri- ja kurssikeskus 
Enä-Sepän vastaavaksi 
kokiksi. 

Heidi on toiminut 
työuransa aikana lukui-
sissa ruokapalveluita 
tarjoavissa yrityksissä 
mm. keittipäällikkönä ja 
kokkina. Lisäksi hänellä on 
kokemusta monipuolisesti 
muista ravintolatoimin-
taan liittyvistä tehtävistä, 
kuten esimerkiksi markki-
noinnista, rekrytoinneista, 
laskutuksista aina uusien työntekijöiden kouluttamiseen. 

– Enä-Seppä on idyllinen ja ihana paikka. Olin käynyt täällä 
kerran aikaisemmin tekemässä yhden keikkavuoron. Sydämeni 
sykkii tälle paikalle, Heidi kiittelee.  

Enä-Sepän kokin työ on täysiaikainen.

Brittiläinen Romaniassa asuva Lee 
Saville on yksi Helsingissä 31.1.-
2.2.20 järjestettävän Disciple20-kon-
ferenssin puhujista. Lee on entinen 
lakimies, joka on perustanut Roma-
niaan katulasten parissa toimivan 
NetWorks-hyväntekeväisyysjär-
jestön. Disciplen järjestää Petrus 
Försämling ja OPKO. Lisätiedot 
lehden takakannesta.

Lee Saville Disciple-
konferenssiin
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Lähde missiomatkalle 
Mongoliaan! 

Mietityttääkö, mitä teet 
elämälläsi? Haluatko 
pohtia omaa suhdet-

tasi Jumalan kutsuun Mongolian 
aroilla? Haluatko matkustaa 
hyvässä porukassa, kokea rukous-
yhteyttä ja viettää aikaa Sanan 
äärellä? Tämä matka on sinua 
varten!

Matkainfoa: Tutustumme 
Kylväjän yhteistyöseurakuntiin ja 
niiden toimintaan Mongolian-lä-
hettien kanssa.

Näemme ja opimme tunte-
maan mongolialaista kulttuuria ja 
tutustumme paikallisiin ihmisiin.

Retkikohteitamme ovat Ulaan-
baatar sekä maaseudulla Arhan-
gain maakunta, lisäksi teemme 
yhden yön retken Terelžin kansal-
lispuistoon.

Pääsemme tutustumaan 
pääkaupungin vilskeeseen ja 
maaseudun rauhaan. Näemme 

korkeat pilvenpiirtäjät ja laajat, 
lähes asumattomat arot. Matkalla 
on myös mahdollisuus ratsastaa 
hevosella ja kamelilla.

Voimme viettää vapaa-aikaa 
ostoksilla, museovierailuilla ja 
patikoiden.

Majoitumme hostelleissa ja 
ainakin yhden yön mongolialai-
sessa jurtassa.

Matkan hinta-arvio noin 1 500 
€ (lennot, majoitus, viisumi, mat-
kat perillä ja ohjelma). Lopullinen 
summa määräytyy ryhmän koon 
mukaan.

Matka on tarkoitettu nuorille 
aikuisille (18–35-vuotiaille). Ilmoit-
tautumiset viimeistään 15.6.2020

Matkan järjestävät yhteistyössä 
Lähetysyhdistys Kylväjä ja OPKO. 

Kysy lisää matkanjohtajana 
toimivalta Oulun OPKOn opiske-
lijapastori Tomi Koholta, tomi.
koho@opko.fi.

OPKOlla on yhteensä 3720 jäsentä. Jäsenmäärä on  
kasvanut sekä 2018 että 2019 3 %. Liity: opko.fi/jaseneksi

Turun missioviikko vastasi 
vaikeisiin kysymyksiin

Turun OPKOn opiskelijapastori Robert Ojala kertoi 
marraskuussa järjestetyn More to Come -missio-
viikon olleen positiivinen kokemus. Missioviikko oli 

pienen budjetin tapahtuma ilman nimekkäitä musiikkiar-
tisteja. Kolmessa illassa puhui muun muassa Credo Aka-
demin johtaja ruotsalainen Stefan Gustavsson, joka on 
erikoistunut apologetiikkaan, kristillisen uskon älylliseen 
puolustamiseen liittyviin kysymyksiin. 

– Stefan Gustavssonia kuunteli todella mielenkiinnolla. 
Monet opiskelijat kysyivät häneltä kysymyksiä, joihin 
saatiin hyviä vastauksia. Hän on poikkeuksellisen hyvä 
argumentoimaan, Robert kiittelee.

Vaikka tilaisuus onnistui sisällön puolesta hyvin, löytyy 
kehitettävää.

– Opiskelijoita olisi pitänyt lähettää tutustumaan ul-
komailla järjestettäviin Mission Week -tapahtumiin, jotta 
he olisivat voineet saaneet kokemusta muiden maiden 
tavasta tehdä missioviikkoa.  

– Olimme mainostaneet hyvin, mutta illoissa olisi 
voinut olla enemmän väkeä. Osallistujamäärä oli nel-
jänkymmenen ala- ja yläpuolella riippuen illasta, Robert 
toteaa. 

Missioviikon aikana järjestetiin myös Jeesuksen 
ylösnousemusta käsittelevä Veritas Forum, jossa Stefan 
Gustavsson oli toisena puhujana. Hänet haastoi ekse-
getiikan dosentti Matti Myllykoski, joka tuli tunnetuksi 
keskustelua herättäneestä väitöskirjatutkimuksestaan, 
jonka mukaan Jeesuksen ruumis todennäköisesti heite-
tiin joukkohautaan. 

Noin neljästäkymmeneen osallistujaan mahtui  niin 
kristittyjä kuin ateisteja ja ainakin yksi muslimi. Tämä ky-
syi Stefanilta erityisesti ristiinnaulitsemisesta. Islamissa on 
nimittäin yleinen uskomus, että Jeesus ei kuollut ristillä, 
vaan Jumala otti hänet ylös taivaaseen. Stefan vastasi 
selkeästi, ja kertoi kristinuskon ja islamin eroista. Hän 
haastoi ajattelemaan sitä perintöä, jonka kukin kuulija on 
saanut kotoa. 

– Jossain vaiheessa pitää ottaa kantaa uskomuksiin, 
joita on saanut kotoa. Löytää niihin omia argumentteja. 
Arkin toimitus

MORE TO COME

Jussi Valkeajoki
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TEEMA

Myytinmurtajat ja tanssiva 
norsu valtasivat Oulun

“Pitääkö kristillisessä uskossa olla järkeä?” kysyy DI 
Miikka Niiranen. “Pitäisi olla, koska usko on 
elämää ohjaava asia”, kuuluu yleisöstä. Toinen 
jatkaa: ”Ei välttämättä, koska usko ei avaudu 

loppuun asti järjelle”.
Oulussa yliopiston kampusalueella järjestetty OPKOn Äärel-

lä19-missioviikko on alkanut tieteen ja uskon suhteeseen perehty-
neen asiantuntijan Miikka Niirasen puheella “Onko uskossa järkeä?”.

Miikka toimii Tampereen OPKOn opiskelijatyöntekijänä ja Veri-
tas Forum -koordinaattorina. Aikaisemmin hän on toiminut muun 
muassa luonnontieteiden, filosofian ja teologian suhteeseen erikois-
tuneen Areiopagi-verkkolehden päätoimittajana. Yleisö on saanut 
juuri oikean henkilön vastaamaan mieltä askarruttaviin kysymyksiin.

Puheessaan Miikka esittelee tieteenhistoriassa vallinneita harha-
käsityksiä uskosta. Länsimainen käsitys ihmeistä pohjautuu paljolti 
skotlantilaisen David Humen ajatuksiin. Hänen kantansa ihmeisiin 
voisi tiivistää näin:

”Meillä on valtavasti todisteita luonnollisista tapahtumista, eikä yh-
tään todisteita yliluonnollisista. Mikäli joku väittää jotain yliluonnol-
lista tapahtuneen, on paljon todennäköisempää, että hän on väärässä 
tai valehtelee, kuin että jotain yliluonnollista olisi todella tapahtunut.”

Miikka lainaa amerikkalaista tieteenfilosofia John Earmania, jon-
ka mukaan Hume on väärässä. Earmanin mukaan mikään määrä 
samanlaisia tapahtumia ei sulje pois mahdollisuutta, että jokin ta-
pahtuma voisi poiketa niistä.

– Lisäksi on sanot-
tu, että epätavalliset 
väitteet vaativat epä-
tavallisia todisteita. Ei, 
tavallinen evidenssi riittää, 
Miikka avaa.

Ovatko usko ja tiede ristiriidassa 
keskenään? Vuoden 2016 tiedebarometrin mukaan 47 prosenttia 
suomalaisista kiistää tämän. Puolet suomalaisista siis todennäköi-
sesti uskoo niin sanottuun konfliktimyyttiin, jonka mukaan uskonto 
on perustavalla tavalla tieteenvastaista.

– Paljon siitä, mitä meille on kerrottu tieteen ja uskon historias-
ta, on väärin. Kun konfliktikertomuksia on tutkittu, on paljastunut, 
että jotkut näistä tapahtumista ovat myyttejä. Niitä on keksitty ja 
paisuteltu.

Puheen loppupuolella yleisöstä esitettiin kysymys: Miksi uskoa 
Jumalaan? 

– Jos Jumala on totta, se liittyy kosmoksen jokaiseen atomiin. Se 
liittyy siihen, miksi olen olemassa, mikä on elämän tarkoitus, mitä 
teen työksi, mitä jätän perinnöksi ja onko kuoleman jälkeen elä-
mää. Ja lopuksi, onko Jumala aikuisten oikeasti totta? Jos hän on, 
voidaan ajatella, että meillä on eettinen velvollisuus uskoa siihen, 
mikä on totta, Miikka kiteytti.

Arkin toimitus

Äärellä19-missioviikko tarjosi oululaisille 
järkiargumentteja Jumala-uskon puolesta. 
Bonuksena norsu pisti tanssiksi.

Jokainen Äärellä-ilta päättyi Oulun OPKOn opiskelijatyön-
tekijän Tomi Kohon evankelioivaan puheeseen. Missioviikko 
keräsi kaikkina kolmena iltana 70‒90 osallistujaa.
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Äärellä19-tapahtuman iltojen 
suunnitteluvastaava 

Luokanopettajaopiskelija Ulrika Walter on käyny 
OPKOlla noin vuoden ja ollut siitä puoli vuotta halli-
tuksessa varapuheenjohtajana ja taloudenhoitaja.

– Löysin oman paikan OPKOlta ja halusin satsata 
palvelemiseen täällä.

Ulrika oli mukana edellisen Äärellä-tapahtuman 
jälkeen perustetussa ohjausryhmässä, joka päätti 
tapahtuman järjestämisestä. Rukousten jälkeen haas-
te päätettiin ottaa vastaan.

– Iltojen kokonaisuuden suunnittelu tuli minun 
vastuulleni, jonka lisäksi olen auttanut siellä missä 
olen osannut.

Ensimmäiseen iltaan, jossa käsiteltiin uskoa ja tie-
dettä, ei tullut montaa ei-kristittyä, mutta tilaisuus oli 
tärkeä myös uskon asioissa sisällä oleville.

– Me saimme rohkaisua yhteisestä uskosta ja Mii-
kan opetuksesta.

Tapahtuma auttoi Oulun OPKOa olemaan entistä 
ulospäin suuntautuneempi, Ulrika arvioi.

– Se on hyvä asia! Haluamme viestiä kaikille 
opkolaisille, että tarkoitus on kasvaa ulospäin, ei 
sisäänpäin. Tässä on tekemistä myös omassa ajatus-
maailmassa, vaikka omasta uskostani olenkin avoin. 
Muutenkin on tärkeää, että tehdään tapahtumia 
yhdessä. Se hitsaa yhteisöä yhteen.

Uskosta puhuminen tuntemattomille ei ole aina 
helppoa, Ulrika jatkaa.

– Voi pelottaa, että tulee kysymyksiä, joihin ei osaa 
vastata. Tai en osaa tuoda näkemyksiäni oikealla ta-
valla esille ja keskustelu antaa ihan väärän käsityksen 
uskosta.

Rohkaisua Ulrika löytää siitä totuudesta, että meillä 
ei ole vastauksia kaikkiin kysymyksiin, eikä tule ole-
maankaan, mutta Jumalalla on vastaukset kaikkeen. 

Ulrika Walter, 26
Äärellä19 musiikki- ja äänentoisto-
vastaava ja tanssiva norsu

Musiikinopettajaopiskelija 
Miika Saari on Oulun 
OPKOn konkari, joka on 
ollut toiminnassa mukana jo 
seitsemän vuotta, osan niistä 
myös hallitusvastuussa. Ää-
rellä-tapahtumassa Miika oli 
tapahtumaa suunnitelleessa 
ohjausryhmässä ja musiikki- 
ja äänentoistovastaavana. 
Hän myös soitti ja lauloi 

lavalla. Lisäksi hän osallistui aamurukouksiin ja mm. 
tanssi norsuna yliopiston ständillä.

Miikan mielestä tapahtuman järjestäminen roh-
kaisi Oulun OPKOn yhteisöä.

– Se on vahvistanut identiteettiä: on ok olla kris-
titty. Yhteisö on tuonut siihen varmuutta.

Miika Saari piti itselleenkin tärkeänä, että pystyy 
avoimesti sanomaan olevansa kristitty.

– Harvemmin usko käy ilmi yliopistolla, mutta 
kun seisoin mainostamassa ständillä, se tuli kyllä 
ilmi. Ajatus tässä seisomisesta voi olla hankala, 
koska siinä kertoo jotain henkilökohtaista itsestään, 
mutta se tunne kaikkosi. Loppujen lopuksi siinä 
vain kohdataan ihmisiä ja annetaan flaijereita. Ei me 
tyrkytetä mitään, vaan tarjotaan ihmisille tietoa.

Oulun OPKO suunnittelee tapahtuman järjes-
tämistä myös tulevana vuotena, jos vain tekijöitä 
riittää. Tällöin kuitenkin tapahtuman mainostamista 
tulisi Miikan mukaan kehittää.

– Nyt ständillä ei välttämättä saanut ihmisiin niin 
hyvin kontaktia, vaikka ihmiset meidät näkivätkin. 
Olisimme voineet miettiä jonkun jutun, joka olisi 
saanut ihmiset pysähtymään paremmin. 

Miika Saari, 27

ÄÄRELLÄ-MISSIOVIIKKO

 Arkin toimitus

Kysyimme kahdelta Äärellä-vastuunkantajalta 
kokemuksia tapahtuman järjestämisestä. 
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Jeesuksen 
perässähiihtäjät

Käsky on suurimmalla osalle suomalaisista tuttu jo 
rippikoulussa tankatuista ulkoläksyistä. Varmaan 
sinullekin! Siitä opimme, että opetuslapsilla on yksi 
suuri missio: tehdä opetuslapsia. Kaikki maailman 

ihmiset on kutsuttu elämään samankaltaisessa suhteessa Jee-
suksen kanssa kuin ensimmäiset Jeesuksen seuraajatkin. Hel-
pommin sanottu kuin tehty?

SEN VOISI SANOA TOISINKIN
Suomen kielen sana ”opetuslapsi” sana ei ole erityisen onnis-
tunut. Sori vaan kirjakielemme luoja Mikael Agricola! Ilmaisu 
kuulostaa monen mielestä ihmisen aikuisuutta ja harkintaky-
kyä loukkaavana, onhan lapsi avuton ja tarvitsee jatkuvaa huo-
lenpitoa. Esimerkiksi saksan kielessä opetuslasta tarkoittava 
sana nachfolger (seuraaja, kruununperijä) on paljon onnistu-
neempi. Jeesuksen seuraaja ei ole vain säännöllisesti tuttipul-
lolla tankattava avuton pienokainen. Opetuslapsi on pikem-
minkin ihminen, joka seuraa Jeesusta, kasvaa hänen sanansa 
tuntemisessaan ja ottaa aktiivisesti vastuuta maailmassa. Näin 
Jeesuksen ensimmäiset opetuslapsetkin tekivät syntisyydes-
tään huolimatta. He hiihtivät Jeesuksen avaamaa latua itseään 
säästämättä. Pitäisikö nykyään puhua Jeesuksen opetuslasten 
sijaan Jeesuksen opiskelijoista?

KASTEESTA SE STARTTAA
Muutama viikko sitten kastoin kaksi nuorta kundia Jumalan 
lapsiksi ja Jeesuksen täysivaltaisiksi seuraajiksi. Mieleen painu-
neessa tilaisuudessa luimme kaste- ja lähetyskäskyn, niin kuin 
kastetoimituksessa aina tehdään. Opetuslapsen elämä starttaa 
kastehetkestä. Kasteessa meidät liitetään Jeesuksen kuolemaan 
ja ylösnousemukseen. Puemme päällemme Kristuksen kuin val-
kean vaatteen, joka peittää syntimme alleen (Room.6:3‒6).

Opetuslapsi on ristinkantaja, Jeesuksen tuoksu tässä maail-
massa. Tästä muistutuksena kastamani pojat saivat kumpikin 
ristikaulakorun. Opetuslapsen elämä ei siis ole ensi sijaisesti ole 
jotakin, mitä teemme, vaan mitä olemme. Jeesus antaa lahjaksi 
uskon ja yltäkylläisen elämän hänen seurassaan. Samalla taval-
la kuin ihminen pelastuu yksin armosta, hänet myös kutsutaan 
Jeesuksen opetuslapseksi yksin armosta. Kristitty syntyy, elää 
ja kuolee kokonaan armon varassa (Room. 5:2).

Kuuluisat viimeiset sanat! Ennen taivaaseen  
astumistaan Jeesus antoi kaste- ja lähetyskäskyn 
rakkaille ystävilleen kuin testamenttina. 
TEKSTI JUSSI MIETTINEN | OPKON PÄÄSIHTEERI

RAAMATTU AJASSAMME

"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja 
maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kan-
sat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän 
ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa 
heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen 
käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen 
teidän kanssanne kaikki päivät maailman lop-
puun asti." (Matt. 28:18–20)

KUN JOKU ON LÄHELLÄ JEESUSTA…
Kun Jeesus kutsui 12 hyvin erilaista palestiinalaista miestä 
opetuslapsikseen, hän aloitti valmennuksen järjestämällä 
aikaa vain olla yhdessä. Vasta tämän jälkeen alkoi palvelutyö 
(Mark. 3:13‒15). Tämä kertoo tärkeysjärjestyksestä. Kirjailija 
Henri Nouwen kirjoittaa terävästi: “Vuosien varrella olemme 
alkaneet ajatella, että suurin ja ensisijaisin kutsumuksemme 
on olla läsnä ihmisille kaikissa heidän tarpeissaan. Raamattu 
ei kuitenkaan näytä tukevan tätä ajatusta. Jeesus halusi kaik-
kein ensimmäiseksi totella Isäänsä ja elää jatkuvasti hänen 
läsnäolossaan. Vasta silloin hän tiesi, mitä hänen tulisi tehdä 
ihmissuhteissaan.”

Elämä Jeesuksen opetuslapsena liittyy väistämättä iden-
titeettiimme eli käsitykseen itsestämme. Jeesus varoitti 
kutsumuksestaan innostuneita opetuslapsiaan iloitsemasta 
siitä, että henget ovat heille alamaisia. Sen sijaan heidän tulisi 
uhkua riemua siitä, että heidän nimensä on kirjoitettu taivaan 
kirjaan (Luuk. 10:20). Toisin sanoen Jeesus sanoi, että palve-
lutyö on kyllä tärkeää, mutta Jumala rakastaa enemmän meitä 
kuin meidän tekojamme. Kutsumuksemme ja samalla koko 
elämämme perusta on se, että olemme armahdettuja Jumalan 
lapsia. Oleminen menee tekemisen edelle. Opetuslapsi on kai-
kessa riippuvainen Jumalan armosta ja läsnäolosta. Hedelmäl-
linen elämä on sellaista, jossa ihminen kuolee itseriittoisuu-
delleen ja antaa Jeesuksen vallata alaa (Joh. 12:24). Jeesuksen 
opetuslapsena sinä olet Jeesuksessa ja Jeesus on sinussa 24/7. 
Hyviä hiihtoretkiä umpihankeen avatulla ladulla!
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Kokonaisvaltainen paketti

Opetuslapsena toimiminen ei ole peukaloiden 
pyörittelyä tai kattoon sylkemistä. Jeesus antoi 
mallin, jota hänen seuraajiensa tulisi toteuttaa. 
Opetuslapsella on maailmanmuotoinen sydän. 

Hänen tehtävänään on edistää evankeliumin leviämistä 
Porista Burkina Fasoon. Opetuslapsi ei kuitenkaan ole lonely 
rider, yksinäinen ratsastaja. Hän tarvitsee seurakuntayhteyttä 
ja rohkaisevia ihmissuhteita. 

Opetuslapsi on kutsuttu myös rohkaisemaan toisia seuraa-
maan Jeesusta omien lahjojensa ja kutsumustensa mukaan. 
Tätä on opetuslasten tekeminen. Jeesus itse panosti ihmis-
suhteisiin. Hän mallinsi sen, mitä ihmisenä ja opetuslapsena 
eläminen ovat tässä maailmassa. 

Kristittyjen tulee pitää huolta luomakunnasta ja varjella sitä 

(1. Moos. 2:15; 3. Moos 25:23). Heidän tulee huolehtia lähim-
mäisistään, erityisesti niistä, jotka ovat huonoimmassa ase-
massa, kuten orvot ja lesket (Jaak. 1:27), köyhät (1. Joh. 3:17) 
ja sairaat (Matt. 25:36). Kristittyjen tulee pitää huolta omaisis-
taan (1. Tim. 5:8) ja vaikuttaa kotikaupunkinsa parhaaksi (Jer. 
29:7). Kristityn tulee pitää avioliitto pyhänä. Esivallalle tulee 
olla kuuliainen (Room. 13). Esivallan käskiessä jotakin, mikä 
on Jumalan lakia vastaan, täytyy totella enemmän Jumalaa 
(Apt. 5:29). Kristityn tulee tehdä maallista työtään, käydä 
koulua ja opiskella kuin tekisi sitä Jumalalle (Kol. 3:23). 

Lista on loputon, mutta se muistuttaa meitä opetuslapsena 
elämisen kokonaisvaltaisuudesta. Tässä ei eroteta hengellistä 
ja maallista toisistaan, vaan koko opetuslapsen elämä on Ju-
malan ja lähimmäisten palvelemista armahdettuna ihmisenä.

OPETUSLAPSI 

Pitäisikö nykyään puhua 
Jeesuksen opetuslasten sijaan 

Jeesuksen opiskelijoista?
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Aikuistumisen taitekohta lu-
kion ja opiskelun välissä on 
innostava ja tärkeä vaihe 
monen suomalaisen nuoren 

elämässä. Tuossa iässä olin juuri luke-
nut esimerkiksi Stefan Gustavssonin 
Perusteltu usko -teoksen, joka johdattaa 
kristillisen uskon järjellisiin perusteisiin. 
Samoin olin kahlannut Osmo Tiililän 
dogmatiikkaa, ja aloittelin juuri Martti 
Lutherin Galatalaiskirjeen selitystä. Ta-
kana olivat vuodet seurakuntanuorissa, 
joiden aikana sain kokeilla näyttelemis-
tä, soittamista ja löytää kaikenlaisia omia 
lahjojani. Opiskeluajan koittaessa löysin 
tieni Helsingin OPKOon. Osin HOPKOn 
ansiosta elin älyllistä kaksoiselämää: 
päivisin opiskelin luonnontieteitä, iltai-
sin pyörittelin teologisia kysymyksiä.

Tulevaisuus jännitti, hyvällä tavalla. 
Olin tarmoa täynnä ja puhkuin intoa 
aukaisemaan, omia elämänuria. Monta 
vuotta ja vaihetta myöhemmin olen nyt 
OPKOlla töissä ja hyödynnän niitä eväitä 
kristilliseen uskoon ja maailmankatso-
mukseen liittyen, joita sain nuorena ja 
opiskelijana nauttia.

Mutta entä jos näin ei olisi käynyt-
kään? Ei ole lainkaan itsestään selvää, 

Suomessa aloitetaan Veritas Akatemia, joka tukee opiskeli-
joita uskon ja tieteen välisten kysymysten käsittelemisessä. 
Akatemian rahoittamiseksi on käynnistetty kampanja, jonka 
aikana lahjoituksesi tuplataan, 5 000 euroon asti. 

että nuori ihminen saa käteensä oikeat 
kirjat tai löytää oikean opiskelijaporu-
kan. Moni seurakuntanuori tipahtaa juuri 
opiskelupaikkakunnalle muuttaessaan 
pois myös seurakunnan toiminnasta ja 
alkaa samalla kiistää uskon perusteita. 
Moni ei siis koskaan saa käsiinsä niitä kir-
joja, joiden lukemisesta hän hyötyisi juuri 
silloin kaikkein eniten. Moni ei koskaan 
löydä sitä porukkaa, jossa vaikeita kysy-
myksiä voisi yhdessä pohtia.

Onneksi voi olla toisin! Yksi mahdolli-
suus on tukea juuri tällaista nuoruuden ja 
opiskelijaelämän silloittavaa tapahtumaa. 
Sellaista, jossa johdatetaan uskon perus-
teita käsitteleviin kysymyksiin. Sellaista, 
jossa pidetään esillä kristillistä opiskeli-
jatoimintaa, jota OPKO järjestää. Veritas 
Forumin Yhdysvaltain haara järjestää 
Veritas Akatemioita joka kesä monella 
paikkakunnalla. Siellä yliopistoon juuri 
päässeet opiskelijat tapaavat kristittyjä 
tutkijoita ja opiskelijatyöntekijöitä, joiden 
kanssa mietitään, mitä on olla kristitty yli-
opistomaailmassa juuri tänään.

Tällainen Veritas Akatemia koittaa nyt 
myös ensi kesänä OPKOn leirikeskukses-
sa Vihdin Enä-Sepässä, jos siihen saadaan 
rahoitus. Sen järjestämiseksi käynnistyy 

Lue Veritas Forum -koordinaattori Miikka Niirasen 
opiskelija-ajan pohdinnoista ja lahjoita kampanjaan.  

Kampanja käynnistetty  
Veritas Akatemian  
mahdollistamiseksi 
– lahjoitukset tuplataan!

Veritas Forum -koordinaattori Miikka 
Niiranen opiskelutunnelmissa 2007. 

VERITAS FORUM
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nyt Veritas Forumin matching -kampanja, 
joka kestää vuoden loppuun saakka. Eräs 
lahjoittaja on luvannut kaksinkertaistaa 
jokaisen keräykseen yksityishenkilön lah-
joittaman euron 5 000 euroon asti. Toisin 
sanoen, jos keräys tuottaa viisi tuhatta 
euroa, lahjoittaja lisää vielä viisi tuhatta 
euroa, jolloin kokonaissummaksi tulee 
kymmenen tuhatta euroa. Jos siis taskusi 
pohjalla on viisikymppinen, voit nyt lah-
joittaa sen keräykseen satasena! Lahjoit-
tamalla tähän tuplauskampanjaan, tuet 
Veritas Forum Akatemian aloittamista 
ja Veritas Forum -työtä Suomessa. Kiitos 
lahjastasi!

ILOA RAAMATUSTA
PÄIVITTÄIN

www.rll.fi
tilaukset@rll.fi 

p. 045 122 3664
(ma, ti, to klo 10–15)

Raamatunlukijain Liitto

Tilaa itselle ja ystävälle

HETKINEN
raamatunlukuopas

25 € kesto, 28 € vuosi 
(4 nroa + e-Hetkinen)

Sisältää  

lukuohjelman  

ja opetukset! 

OPKOn nuorissa mukana oleva Esa Savolaisen 
mukaan Veritas Forumeissa esitetään juuri oikeita 
kysymyksiä.

- Kristityt nuoret tarvitsevat varustamista ja vastauk-
sia uskoa haastavana aikana. Veritas Forumit on anta-
nut rohkeutta ja taitoa jakaa uskostani muille ja vastata 
kysymyksiin.

- Minusta on myös tärkeää, että kaikki ihmiset pää-
sevät pois omista kuplistaan, ja tässä Veritas-työ on 
erinomainen sillanrakentaja.

Juuri oikeita kysymyksiä 
Kun lahjoitat Veritas 

Akatemialle  
vuoden loppuun 

mennessä,  
lahjoituksesi 
tuplataan!

Lahjoittaa voit OPKOn tilille FI26 8318 6710 0053 04 
(DABAFIHH) viitenumerolla 3 2095 10. Kampanja on 
käynnissä 1.11.-31.12.2019 välisenä aikana. Samoilla 
maksutiedoilla voit tukea Veritas Akatemiaa myös 
matching-kampanjan jälkeen.

LAHJOITA VERITAS-AKATEMIALLE  
JA -TYÖLLE

 Rahankeräyslupa: POL-2014-13477. Lisätiedot s. 20.

Pauli Savolainen



Lähetyskäskyn täyttäminen on tuntunut kuin 
suuren rotkon ylittämiseltä: koskaan ei tunnu 
saavan tarpeeksi vauhtia, jotta saisi hypättyä 

rotkon yli. En ole osannut todistaa rohkeasti uskos-
tani. Ajattelin: ”Ehkä minusta ei ole tähän” ja ”jos 
vain joku toinen voisi”.

Mitä oikeastaan on lähimmäisen tavoittaminen?  
Ajattelin jotakuinkin, että minun tulisi yrittää ujuttaa 
keskusteluun Raamatun sanaa tai vähintään jotain 
hengellistä. Lisäksi pitäisi keskittyä kutsumaan ih-
mistä johonkin seurakunnan tilaisuuteen, jossa olisi 
hyvää ruokaa ja hyviä puhujia. Hyvin harvoin kutsu-
mani ihminen kuitenkaan tuli, jos nyt uskalsin yli-
päätään kutsua. Raamatun ujuttaminen tuntui usein 
väkinäiseltä ja tilaisuus oli helppo jättää käyttämättä.

Todellisuudessa fokukseni oli väärässä paikassa. 
Ihmisistä oli tullut pinnallisia evankeliointiprojek-
tejani, joista hain nopeita voittoja velvollisuuteni 
täyttämiseen. Olin unohtanut, mitä evankeliumin 
levittäminen pohjimmiltaan on: Jumalan rakkauden 
välittämistä. Rakkautta voi välittää olemalla avoi-

messa yhteydessä ihmisiin. Kun elän avoimesti 
kristittynä ystäväni kanssa, hän ei voi välttyä 

Jumalan todellisuudelta. Minä voin näyttää ys-
tävälleni, millaista on elää Jumalan lapsena. 
Millaista on, kun saa rukoilla kaikessa Isää ja 
luottaa Hänen johdatukseensa. Siinä missä 
ystäväni jakaa minulle kokemuksia elämäs-
tään, minä voin jakaa kokemuksia omasta 
elämästäni, elämästä Jeesuksen kanssa. Voin 
myös tarjota rukousta ystäväni asioihin ja tar-
jota hänellekin mahdollisuutta saada kokemus 
Jeesuksen kanssa. Kun ihminen saa kokemuk-
sen Jumalasta, häntä yleensä myös alkaa kiin-
nostamaan, kuka Hän on. Näin evankeliumi le-
viää ihmiseltä ihmiselle, sydämeltä sydämelle. 

Jeesus sanoi: ”Tehkää kaikki 
kansat minun opetuslapsik-
seni”. Tämä on suuri tehtävä, 
joka on meille annettu. Myön-
nän, että olen kokenut tämän 
melko taakaksi elämässäni. 

Sydämeltä  
sydämelle

KOLUMNI

18 opko



Israelilainen historian professori 
Yuval Noah Harari on noussut kir-
joillaan maailmanmaineeseen. Ehkä 

olet lukenut hänen teoksensa Homo 
Sapiens, Homo Deus tai 21 oppituntia 
maailman tilasta. Moni länsimainen 
ihminen ammentaa tällä hetkellä 
maailmankuvaansa näistä teoksista.

Hararin maailmankuva ei ole kris-
tillinen ja siitä on hyvä olla tietoinen. 
Esimerkiksi kirjassaan Homo Deus Ha-
rari kuvaa hurjasti ihmiskunnan nousua 
Jumalan asemaan. Hararin mukaan ih-
miskunta on tähän päivään mennessä 
lähes poistanut tai ainakin radikaalisti 
vähentänyt nälänhädän ja kulkutau-
tien valtaa ihmiselämään. Myös sodat 
ovat modernina aikana vähentyneet 
huimasti ja ovat häviämässä kokonaan.

Harari ajattelee, että kun ihmiskunta 
on näin varmistanut ennennäkemät-
tömän hyvinvoinnin, terveyden ja so-
pusoinnun, on ihmiskunnan seuraava 
päämäärä kuolemattomuus, onni ja 
jumalallisuus. Hänen mukaansa ihmis-
kunta pyrkii 2000-luvulla vakavissaan 
saavuttamaan kuolemattomuuden. 
Kuolemattomuuden saavuttamiseen 
laitetaan valtavia summia rahaa ja esi-
merkiksi Googlella on tytäryhtiö, joka 
pyrkii tähän tosissaan.

Jos ihmiskunta kykenee poistamaan 
kärsimyksen ja kuoleman, kykenee se 
sen jälkeen mihin tahansa ja uskonnot 
käyvät tarpeettomiksi. Harari näkee, 
että ihmiskunta tulee hankkimaan 

Kirjoittaja on Perusta-lehden päätoimittaja
Suomen Raamattuopistosta 

Santeri Marjokorpi

 
Homo Deus

APOLOGIANURKKA

itselleen ”jumalalliset luomis- ja tu-
hovoimat.” Tulevaisuuden ihminen 
ohittaa fyysisiltä ja psyykkisiltä ky-
vyiltään nykyihmisen ja näin Homo 
Sapiensista tulee Homo Deus, uusi 
yli-ihmislaji. 

Harari kuvaa hurjasti humanismia 
eli ihmisen itsensä palvontaa. Tämä 
Hararin visio on hyvin toisenlainen 
kuin kristinuskon opetus lopunajois-
ta. Maailmanhistoria ei kristinuskon 
mukaan mene lopuksi kohti ihmis-
kunnan kulta-aikaa, vaan pikem-
minkin kärsimykset, ahdistukset ja 
vainot kasvavat. Voi tietenkin olla, 
että juuri lopunajan ihmiskunnan ku-
vitelmat omasta jumalallisuudestaan 
aiheuttavat ennennäkemättömät ah-
distuksen ajat. Lopulta on kuitenkin 
ollut vain yksi jumalallinen ihminen, 
Homo Deus, Jeesus Kristus.

Joensuun OPKOn 
vastuunkantaja

Petteri Mali   

Arkista jakamista ja ystävyyttä: tällainen 
tavoittaminen ei tunnu niin suurelta rotkol-
ta ylittää. 

Kaikkea tätä saamme harjoitella yhdessä. 
Meidän Jumalamme on kuin hyvä isä, joka 
kannustaa vierellä, kun lapsi opettelee pyö-
räilemään. Kun lapsi kaatuu, Isä lohduttaa 
lempeästi ja nostaa yrittämään uudestaan. 
Jumalan lapsina saamme epäonnistua, har-
joitella ja kasvaa kristittyinä. Meidän tehtä-
vämme on vain astua pyörän selkään, vaik-
ka kaatumisen riski on olemassa. Mutta kun 
uskallamme rukoillen lähteä yrittämään, 
kasvu todellakin on mahdollista, rohkeam-
maksi voi tulla ja lähetyskäskystä voi tulla 
voimavara.  
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TANELI TÖRÖLÄ

Ajattelin jotakuinkin, 
että minun tulisi 
yrittää ujuttaa kes-
kusteluun Raamatun 
sanaa tai vähintään 
jotain hengellistä.



TUKI

Varpunen (passer domesticus) 
34 €/kpl, hiukset 200 €/kg
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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. Vara-
inkeruu 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 toimin-
nan välineisiin ml. OPKOn tilojen varustamiseen.

Yleinen tuki  
mihin eniten tarvitaan 2998
 
Koululaistyö
Yleinen tuki koululaistyölle 2312
Varhaisnuorisotyö 2053
Koululais- ja nuorisotyö 2082
 
Opiskelijatyö
Valtakunnallinen 2040
Helsingin seutu 2118
Joensuu 2257
Jyväskylä 2121
Kuopio 2147
Lahti 2228
Oulu 2163
Pori 2189 
Rovaniemi 2244
Tampere 2202
Turku 2215
 
Svenska verksamheten
Yleinen 9108
Helsingfors 910815
Jakobstad 910857
Vasa 910831 
Åbo 910825

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:

OPKOn toiminnan  mahdollista-
vat vapaaehtoiset, jotka tukevat 
työtämme taloudellisesti. Lähde 
sinäkin kuukausilahjoittajaksi. 

TUE TYÖTÄMME

“Näin sanoo Herra: ”Ilmaiseksi teidät myytiin orjuuteen, 
ja ilman rahaa teidät myös lunastetaan vapaiksi.”

“Kuinka ihanat ovat vuorilla ilosanoman tuojan askelet! 
Hän ilmoittaa rauhan tulon, tuo suuren ilosanoman, 
hän tuo pelastuksen sanoman ja sanoo Siionille: Sinun 
Jumalasi on nyt kuningas!” (Jes 52:4,7)

Rauha Jumalan kanssa ja 
siitä tuleva vapaus ei ole 
ilmainen, vaikka se on saatu 

rahatta. Hinta on mittaamattoman 
kallis. Mitkään tekomme, rahamme 
tai asenteemmekaan eivät ikinä sitä 
voisi kattaa, mutta Jeesus sen teki 
edestämme täysin. Se on herjausta 
ja hulluutta maailmassa, jossa kai-
kelle voidaan kirjoittaa hintalappu 
ja kaiken eteen tulee treenata ja 
nähdä vaivaa. 

Tällaisessa vaivalloisessa maailmas-
sa harvalla on aikaa omien velvolli-
suuksiensa ohessa kertoa ilosanomaa 
kovin laajalle. Jeesus kuitenkin kehotti 
seuraajiaan julistamaan evankeliumin 
kaikkeen maailmaan, joten siihen 
osallistuminen tavalla ja toisella kuu-
luu kaikille Hänen seuraajilleen.  

Ja ennen kaikkea: sanoma on mitä tär-
kein ja kaunein, ja kaikkien toivoisi sen 
kuulevan. Sen lisäksi, että Jumala on 
erityisesti varustanut joitain ammatti-
maisiksi julistajiksi, asia on myös käy-
tännöllinen. Tarvitsemme niitä, jotka 
voivat käyttää työaikansa julistaakseen 
sanomaa tästä iankaikkisesta rauhasta, 
vapaudesta, joka on jo maksettu. Siksi 
OPKOkin kerää lahjoituksia.

Sydämellisesti kiitoksia teille, jotka 
olette rukouksillanne, työllänne ja 
taloudellisesti olleet mahdollistamassa 
sen, että OPKO on voinut julistaa 
ilosanomaa rauhasta opiskelijoille ja 
koululaisille!

Tiina Oinonen
talous- ja hallintopäällikkö

Rauha Jumalan kanssa 
ja siitä tuleva vapaus ei 

ole ilmainen, vaikka se on 
saatu rahatta.



Då jag lutar mig bakåt i stolen på kontoret i 
Arabiastranden och försöker fundera på 
vilka tankar som följt med mig under den 

senaste tiden slår mig en tanke klarare än de andra. 
Mina relationer i dagsläget är i bättre skick än kanske 
någonsin tidigare under mitt 28-åriga liv. Det är en 
väldigt skön tanke och jag är glad över den insikten. 
Med Herrens hjälp hoppas jag kunna skriva dessa ord 
varje år! 

Vad betyder det att ha goda relationer? 
Det betyder att man lever i fred med andra männis-

kor. Det finns ingen relation i ens liv som orsakar strid 
och ofred. Vidare, och än viktigare i mitt tycke, så råder 
det frid i ditt inre. Det finns inget buller eller oväsen 
som rubbar ditt inre; du står fast, du står stadigt. 

I Johannesevangeliet 14:27 läser vi Jesus ord:  
”Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er 

inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och 
tappa inte modet.” 

På så vis sätter Jesus ribban oändligt mycket högre 
än vad jag gör då jag är glad över de relationer jag har 
och över hur de fungerar och mår. För sanningen är ju 
ändå den att om man med förstoringsglas, eller ofta 
helt med bara ögat, ser på mig och mitt agerande i de 
relationer jag har och lever i, så kan man upptäcka en 
viss motstridighet. Här skriver jag att mina relationer 
fungerar så bra, och så innehåller ändå mina relationer 
missförstånd som leder till ilska, bitterhet, tystnad och 
flykt från konflikter. 

En hållbar sanning är ändå att nåden ger oss frid. 
Som vi läser i bibelversen ovan så säger Jesus att det är 
Han som ger oss frid. Det är nåd, gratis. I Honom finns 
det inga konflikter vilket är helt otroligt då vi prövar 
på tanken. Konflikter är såna energitjuvar, dom kräver 
ofta precis allt av en. Och inte är det sagt att man är 
lyckligare efter att man tagit en konflikt. 

Den frid Jesus ger, den påverkas inte av oss män-
niskor. Om vi för en stund skalar bort alla potentiella 

Fridfulla relationer 
föder liv

FSSMNYTT

LEDARE

Tack Jesus för att  
Du lär oss leva i relationer. 

scenarion där vi vill berätta åt Gud att vi nog har orsak 
att bli upprörda och till att rätta till andra människors 
missgärningar, och fokuserar på de verkligt konkreta 
utmaningarna i vår vardag, i våra relationer, och i vår 
karaktär, så kommer vi att komma till en plats där vi 
med öppna armar tar emot den frid som Jesus ger. Det 
är gott att leva i frid. Gud vill oss gott! 

Ett konkret exempel på överflödande 
liv är kärleken mellan man och kvin-
na som väldigt förkroppsligat 
föder liv. Kärleken är ju 
ändå inte bara fysisk till 
sin natur, utan föder 
också liv på andra plan. 
Handlingar är ändå 
ofta det tydligaste sät-
tet att visa kärlek. 

Tack Jesus för att Du 
lär oss leva i relationer. 
Välsigna våra relationer 
i höst. Amen, låt det ske!  
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studentarbetare 
i Helsingfors

Jonatan Gauffin
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Hösten i lokalföreningarna 

NYHETER

I Jakobstad började man med bowling med 
mjukisdjur före veckans Alphaundervisning 
körde igång. Lite olika gäng har mött upp, 
men ca sju stycken är med varje gång. Stu-
dentmissionen i Jakobstad träffas oftast i 

Green room på Campus Allegro.

Jakobstad

Alpha och Aftis 

Vasa Studentmission deltog i Gulisakademin 
med ett infobord där man bl.a. fick snurra på 
lyckohjulet och kunde vinna ett hallarmärke. 

Elisabeth Metsäranta representerade. 

Vasa

I Åbo började terminen med Welcome to 
Town och gulnäbbsakademi. Sen har man 
fortsatt med Studmiss samlingar en gång 

i månaden och brunch några gånger 
under terminen. 

Åbo

Coffee and Cake har flyttats till tidig
kväll och kallas numera för Aftis. Aftis ordnas
ca varannan vecka och där spelar man spel

och umgås.



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
Mission week     9030

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 in-
samlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in peng-
ar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet 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 
Jonatan Gauffin, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 572 6453 
Karl Granberg, studentarbetare i Jakobstad och Vasa, tfn 045 154 060 
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo, tfn 050 4619694

Välkommen att 
gatecrasha!  

I Helsingfors samlas man varannan veckas 
torsdag kväll på Cor-huset. Här är det Mikaela 

Fougstedt och Kristian Vuoristo som delar 
med sig om sin väg till tro och gemenskap. 

Utöver detta samlas man till Social Sports och 
hemgrupper och chillkvällar. 

Helsingfors

En gång i månaden ordnas det kaffeutdelning 
endera på Arcada eller utanför Socokom. Här 

på Arcada med Nico Villanen.

Finska sidan av Studentmissionen och missionsföreningen 
Såningsmannen firar julfest lördagen den 14.12 kl 16 i Petrus 
kyrka i Månsas, Skogsbäcksvägen 15. I programmet ingår 
julgröt, pepparkakor, julens budskap och nyheter från arbets-
fälten.

Festen är flerspråkig, bl.a. för att den mest långväga gästen 
kommer från franskspråkiga Burkina Faso där Studentmissio-
nen har ett partnerskap med den kristna studentföreningen i 
landet, UGBB. Dieudonné Tindano är generalsekreterare för 
föreningen och på besök i Europa i december. Tindano håller 
sitt tal på engelska. Lilian Lindén berättar också kort om svenska 
verksamheten.

Om du vill nätverka med svenskspråkiga, sätt dig i svarta 
soffhörnet i matsalen, så kan vi hälsa på varandra! Studerande 
och alumni välkomna!

Arrangörer: OPKO/Studentmissionen, Såningsmannen, OPKOn 
ystävät

Dieudonné Tindano är generalsekreterare för Studentmissionen 
i Burkina Faso. Han deltar i julfesten den 14.12.
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fa c e
t o
fa c e

disciple 20

T h e  w o r l d  i s  l o n g i n g  f o r 
m e a n i n g.  L o n g i n g  t o  k n o w 
w h y  w e  a r e  h e r e ,  w h y  w e 
m at t e r ,  h o w  w e  s h o u l d 
l i v e .  w e  b e l i e v e  G o d  i s 
wa n t i n g  t o  r a i s e  u p  a 
p e o p l e  i n  F i n l a n d  &  a r o u n d 
t h e  w o r l d  m a r k e d  by  t h e i r 
k n o w l e d g e  o f  G o d.  W e  i n -
v i t e  yo u  t o  j o i n  u s  t o  s e e k 
H i s  fa c e  a n d  d i s c o v e r  t h e 
k i n d  o f  l i f e  t h at  c a r r i e s 
t h e  p r e s e n c e  a n d  p o w e r 
t h at  c h a n g e s  l i v e s  a n d 
t r a n s f o r m s  t h e  w o r l d.

w h e r e
p e t r u s k y r k a /
m a u n u l a n  k i r k ko 
m e t s ä p u r o n t i e  1 5 ,  h e l s i n k i

i n f o
w w w. d i s c i p l e . f i
@ d i s c i p l e c o n f e r e n c e

p r i c e
n o r m a l : 
E a r ly b i r d  4 0 €  ( 3 0 . 1 1 ) /
a f t e r  t h at  5 5 € 
s t u d e n t: 
E a r ly b i r d  3 0 €  ( 3 0 . 1 1 ) /
a f t e r  t h at  4 0 € l e e  s av i l l e

o l l e  r o s e n q v i s t

s p e a k e r s
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