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HELSINGFORS STUDENTMISSION
Tavastvägen 155 A 9
00560 HELSINGFORS
045 6300 237
benjamin.sandell@studentmissionen.fi

HELSINGIN OPKO
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 99447, 050 549 6116
soili.haverinen@opko.fi

JAKOBSTADS STUDENTMISSION
c/o Josefina Öst, Vestersundsgatan  
4 B 8, 68620 JAKOBSTAD
050 467 7102
josefina.ost@studentmissionen.fi

JOENSUUN OPKO
c/o OPKO
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
opko@opko.fi

JYVÄSKYLÄN OPKO
Vapaudenkatu 24 B, 40100 JYVÄSKYLÄ
040 412 8103
topi.knihtila@opko.fi

KAJAANIN OPKO
c/o Oulun OPKO
Torikatu 9 A 32, 90100 OULU
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi

KUOPION OPKO
Sairaalakatu 11, 70110 KUOPIO
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi

LAHDEN OPKO
c/o Topi Knihtilä
Riihitarhankatu 3 A 1, 15170 LAHTI
040 412 8103
topi.knihtila@opko.fi 

OULUN OPKO
Torikatu 9 A 32, 90100 OULU
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi

PIEKSÄMÄEN OPKO 
c/o Kuopion OPKO
Sairaalakatu 11, 70110 KUOPIO
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi

PORIN OPKO
c/o Mikko Paavola
Suurpäänkatu 6 A 20, 20610 TURKU
050 564 5889
mikko.paavola@opko.fi

SAVONLINNAN OPKO
c/o OPKO
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi

TAMPEREEN OPKO
c/o OPKO
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
topi.viitasalo@opko.fi

TURUN OPKO
c/o Mikko Paavola
Suurpäänkatu 6 A 20, 20610 TURKU

050 564 5889
mikko.paavola@opko.fi

VASA STUDENTMISSION
c/o Toni Wentin
Sandögatan 3A 8, 65100 VASA
040 534 2527
toni.wentin@studentmissionen.fi

ÅBO STUDENTMISSION
c/o Carolina Myrskog
Lilla Tavastgatan 14 B 34, 20500 ÅBO
050 360 2978
carolina.myrskog@studentmissionen.fi

NUORTEN TOIMINTA:

HELSINGIN OPKON NUORET
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
olli.lehmonen@opko.fi

KUOPION OPKON NUORET
Sairaalakatu 11, 70110 KUOPIO
041 434 0377
pekka.ryhanen@opko.fi

MIKKELIN OPKON NUORET
Hämeentie 155 A 9, 00560 HELSINKI
(09) 612 9940
jussi.valkonen@opko.fi

OULUN OPKON NUORET
Torikatu 9 A 32, 90100 OULU
044 541 6198
antti.leinonen@opko.fi

YHTEYSTIEDOT

Suomen Ev.Lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry (OPKO)
Hämeentie 155 A 9 
00560 HELSINKI
(09) 612 9940 
opko@opko.fi
www.opko.fi

KONTAKTINFORMATION

Finlands Ev. -luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM)
Tavastvägen 155 A 9
00560 HELSINGFORS
(09) 612 9940
studentmissionen@studentmissionen.fi
www.studentmissionen.fi

Paikallisen toiminnan yhteystiedot 
Kontaktinformation för den lokala verksamheten
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Kutsuva  
toiminta 

Utåtriktat arbete
Outward focused 

work

Kristus, 
Raamattu & rukous 

Kristus, Bibeln & bön
Christ,  

Bible & prayer

Opiskelijat 
Studerande

Students

Koululaiset 
Skolungdomar
Schoolchildren

Työn ystävät & 
kumppanit

Vänner & sam -
arbetspartners
Supporters & 

partners

Enä-Seppä
Leiri- ja kurssikeskus
Läger- & kurscentret

Camp centre

Koulutus
Utbildning

Training

Yhteys 
Gemenskap
Fellowship

Lähetys & IFES
Mission & IFES

OPKOn toiminta-ajatus:
Tehdä Kristus tunnetuksi

opiskelijoiden ja koululaisten maailmassa
ja kutsua nuoria kokonaisvaltaisesti

seuraamaan Häntä kaikkeen maailmaan 

Studentmissionens vision:
Att göra Kristus känd 

bland studerande och skolungdomar 
och att kalla de unga att helhjärtat 

följa Honom ut i hela världen

Our vision:
To make Christ known

in the world of students
and invite the young people

to holistically follow Him
into all the world

Painopistealueet | Prioriterade områden | Priorities

   TOIMINTA-AJATUS | VISION

OPKOn toiminnalliset arvot

MISSIONAALISUUS
NUORISOLÄHTÖISYYS

JUHLISTAMINEN
VÄLITTÄMINEN

ERILAISTEN YHTEYS

Studentmissionens värderingar

MISSIONALITET
STUDENTINITIATIV

FIRANDE
ATT BRY SIG OM 

GEMENSKAP 
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Kirkollisessa kentässä kulunut vuosi on ollut kuo-
huva. Kirkosta eroaminen sen kuin kiihtyi viime 

vuonna. Kirkon jätti 50 000 henkilöä ja noin neljän-
nes jäsenistä kertoi sitä pohtineensa. Mediassa kohut-
tiin sisäministerin puheesta, jossa hän kehotti totte-
lemaan enemmän Jumalaa kuin esivaltaa. Otsikoita 
revittiin lasten hyväksikäyttötapauksista ja tunnetun 
esirukoilijan henkivaltapuheista. Suomen Lähetysseu-
ran päätös lähettää miespari lähetystyöhön herätti 
vahvoja tunteita puolesta ja vastaan. Kirkko, kristilliset 
järjestöt ja kustannustalot kamppailivat rahavaikeuk-
sien kanssa. Muun muassa tällaisia kristinuskoon liit-
tyviä aiheita media käsitteli vuonna 2013. Näiden kuo-
hujen keskellä hyvät uutiset jäävät helposti kätköön.

Suomen Ev. lut. Opiskelija- ja Koululaislähetyksen 
vuositeema 2013 oli Valloittava yhteisö. Halusimme 
rakentaa OPKOsta yhteisöä, johon uusienkin nuorten 
on helppo tulla, jossa on tilaa olla keskeneräinen ja 
jossa opettelemme välittämään toisistamme. Samalla 
panostimme Raamatun opettamiseen, vastuunkanta-
jien kouluttamiseen ja etenkin kutsuvaan toimintaan. 
Saavutimme monia vuositeemamme mukaisia tavoit-
teita ilahduttavasti. Esimerkiksi opiskelijatyöhön osal-
listuvia oli 7 % enemmän ja vapaaehtoiskannatus kas-
voi 15 %.

Kasvavin työmuotomme ovat olleet leirit. Esimer-
kiksi Ruttureppu-leireille osallistui viime vuonna en-
nätykselliset 392 lasta ja nuorta. Vastuunkantajakou-
lutuksen vahvistamiseksi aloitimme Missionaalisen 
koululaistiimin yhteistyössä Perheniemen evankeli-
sen opiston kanssa. Selkeää toiminnan virkistymistä 
tapahtui opiskelijatyössä mm. Helsingissä, Kuopiossa, 
Lahdessa, Porissa, Tampereella ja ruotsinkielisessä toi-
minnassa Helsingissä ja Turussa.

Tavoittaaksemme kristillisestä uskosta vieraantunei-
ta järjestimme lukuisia kutsuvan työn tempauksia ja 
Veritas Forum -tapahtumia oppilaitoksissa.  Toiminta-
vuotena käytimme paljon aikaa uuden luomiseen. Val-
mistelimme vuonna 2014 käyttöön otettavaa Uncover 
-raamattupiirimateriaalia, yhteistyössä julkaistavaa 
laajalevikkistä Dialogos-lehteä ja Opiskelijatyön käsi-
kirjaa. Suunnittelimme myös sekä valtakunnallisia että 
alueellisia OPKOn 50-vuotisjuhlatapahtumia. 

Palkkasimme muun muassa avustavan pääsihteerin 
sekä kaksi henkilöä koordinoimaan valtakunnallista 
opiskelijatyötä ja työllistimme nuoria nuorisotakuun 
hengessä. Työntekijäjoukkomme kasvoi ainakin het-
kellisesti viidellä.

Kansainvälisyys vahvistui toimintavuoden aikana. 
Syvensimme yhteistyötä erityisesti jordanialaisen si-
sarjärjestömme kanssa. Pohjoismaisten opiskelijajär-
jestöjen työntekijäpäivät järjestettiin toukokuussa toi-
mintakeskuksessamme Enä-Sepässä. Tapahtumaan 

osallistui 80 työntekijää kaikista OPKOn pohjoismai-
sista sisarjärjestöistä. Tämän lisäksi kutsuimme koulu-
tustilaisuuksiin vierailijoita Jordaniasta ja Hollannista.

Järjestön talous oli vuoden 2013 aikana erittäin tiuk-
ka taloudellisesti epävarmojen aikojen, kurssi- ja leiri-
keskuksemme Enä-Sepän putki- ja viemäriremontin, 
kasvavien leirien sekä etenkin vähentyneiden lahjoi-
tusten takia. Loppuvuodesta tilanteen kiristyttyä ää-
rimmilleen lähetimme ystävillemme tiedotteen, jossa 
kerroimme taloudellisesta tilanteestamme ja pyysim-
me hätäapua. Ystäviemme ja tukijoidemme sitoutu-
neisuuden ansiosta selvisimme tukalasta tilantees-
ta rohkaistuina. Samalla saimme vahvan viestin siitä, 
miten strategisesti tärkeänä sidosryhmämme pitävät 
OPKOn toimintaa nuorten parissa alati sekularisoitu-
vassa yhteiskunnassa ja kirkossa.  ”Kiitos Jumalalle hä-
nen sanomattoman suuresta lahjastaan” (2. Kor: 9:15).

Lämmin kädenpuristus kaikille työmme ystäville, 
kumppaneille ja tukijoille vuodesta 2013!

Jussi Miettinen
pääsihteeri

Goda nyheter till en  
möjligheternas generation

Det senaste året har varit turbulent på det kyrkliga 
planet. Antalet utskrivningar fortsatte att öka. 50 

000 personer lämnade kyrkan och ungefär en fjärde-
del av medlemmarna lär ha övervägt en utskrivning. 
Det tal på Folkmissionsdagarna, i vilket inrikesminis-
tern uppmanade åhörarna att lyda Gud mer än över-
heten, väckte stor uppståndelse i medierna. Rubriker 
under året skapades också angående fallen av utnytt-
jande, och i en känd förebedjares tal om andemak-
ter. Finska Missionssällskapets beslut att sända ut ett 
manligt par väckte starka känslor, både för och emot. 
Både kyrkan samt kristna föreningar och förlag hade 
ekonomiska svårigheter. Sådana här teman uppmärk-
sammades i media under året. Då är det lätt att goda 
nyheter inte kommer fram. 

Studentmissionens tema för år 2013 var Oemot-
ståndlig gemenskap. Vi ville bygga en gemenskap dit 
också nya skulle ha lätt att komma, där man får vara 
som man är, och där vi skulle lära oss att bry oss om 
varandra. Samtidigt satsade vi på Bibelundervisning, 
ledarutbildning och utåtriktad verksamhet. Vi nådde 
många av våra mål på ett glädjande sätt, bla växte an-
talet deltagare i studentarbetet. 

Vår snabbast växande arbetsform på finska sidan var 
lägren. På Ruttureppu-lägren för skolungdomar del-

YLEISKATSAUS / ALLMÄN ÖVERSIKT

Hyvä uutinen mahdollisuuksien sukupolvelle
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tog rekordmässiga 392 barn och unga. För att stärka 
ledarutbildningen startade vi ett Missionalt skolung-
domsteam i samarbete med Evangeliska institutet i 
Perheniemi (Perheniemen Evankelinen Opisto). Ett 
klart lyft i studentarbetet skedde bl.a. i Helsingfors, Ku-
opio, Lahtis, Björneborg, Tammerfors, samt i Helsing-
fors och Åbo svenska Studentmission. 

För att nå ut till sådana som fjärmats från den kristna 
tron ordnade vi ett antal utåtriktade evenemang, som 
t.ex. flera Veritas Forum på universitet och högskolor, 
samt teservering i stationstunneln i Helsingfors. Under 
verksamhetsåret sattes mycket tid på att skapa nytt. Vi 
förberedde översättningen av Uncover-bibelstudie-
material till finska, som tas i bruk 2014, vi deltog i sam-
arbetsprojektet om Dialogos-tidningen som ska få vid 
spridning på finskt håll, samt färdigställde en handbok 
för studentarbete (Opiskelijatyön käsikirja). Vi började 
också planerade nationella och lokala festligheter för 
jubileumsåret. 

Vårt medarbetarteam växte åtminstone tillfälligt så 
att vi hade 28 anställda. Vi anställde bl.a. en vicegene-
ralsekreterare, två personer för att koordinera det na-
tionella studentarbetet på finska, samt en ungdom 
med hjälp av statens ungdomsgaranti. 

Den internationella biten förstärktes under verksam-
hetsåret. Vi fördjupade samarbetet med vår systerför-
ening i Jordanien. Vi arrangerade nordiska medarbe-
tardagar på vårt verksamhetscenter Enä-Seppä i maj. I 
evenemanget deltog 80 anställda från våra systerorga-
nisationer i Norden. Utöver detta bjöd vi in gäster från 
Jordanien och Holland till utbildningstillfällen för för-
bundsstyrelsen, medarbetare och studenter.    

Föreningens ekonomi var ansträngd under 2013 på 
grund av ekonomiskt instabila tider. Bla berodde det-
ta på en rör- och avloppsrenovering på Enä-Seppä, det 
att större läger tar mer resurser, men främst på grund 
av minskande bidrag från våra understödjare. I slutet 
av året, när situationen inte mera var hållbar, sände vi 
ett brev till våra vänner och bad om nödhjälp. Tack vare 
våra vänners villighet att hjälpa kom vi uppmuntrade 
igenom svårigheterna. Samtidigt fick vi en stark känsla 
av att våra understödjare ser hur strategiskt viktig vår 
verksamhet bland unga är i ett allt mer sekulariserat 
samhälle och i en allt mer sekulariserad kyrka. ”Gud 
vare tack för hans obeskrivligt rika gåva.” (2 Kor. 9:15)

Ett varmt handslag till vårt arbetes vänner, partners 
och understödjare för 2013!

Jussi Miettinen
generalsekreterare

(övers Susanna Syrjälä och Lilian Lindén) 

OPKOn tarkoituksena on Py-
hän Raamatun, Suomen 

evankelisluterilaisen kirkon tun-
nustuskirjojen sekä oppiperus-
tansa mukaisesti edistää Jumalan 
valtakunnan leviämistä Suomen 
opiskelevan nuorison keskuudes-
sa:
- johdattamalla heitä vastaanot-
tamaan Jeesus Kristus omakoh-
taiseksi Vapahtajakseen ja Herrak-
seen,
- ohjaamalla uskovia kasvamaan 
Jeesuksen Kristuksen armossa ja 
tuntemisessa ja keskinäisessä yh-
teydessä,
- korostamalla Raamattua Jumalan 
sanana, rukouksen merkitystä ja 
antautumista Pyhän Hengen hal-
lintaan sekä
- ohjaamalla uskovia opiskelijoi-
ta voittamaan toisia Kristukselle ja 
toteuttamaan Hänen lähetyskäs-
kyään. (OPKOn säännöt §2)

OPKO on perustettu v. 1964.

FSSMs syftemål är att, i en-
lighet med den Heliga Skrift, 

Finlands evangelisk-lutherska kyr-
kas bekännelseskrifter och sin lä-
rogrund, befrämja utbredandet av 
Guds rike bland den studerande 
ungdomen i Finland, genom att:
- leda dem att ta emot Jesus Kris-
tus som sin personliga Frälsare och 
Herre
- leda de troende att växa till i Jesu 
Kristi nåd och kunskap samt inbör-
des gemenskap
- betona Bibeln som Guds ord, bö-
nens betydelse och nödvändighe-
ten att underordna sig den Helige 
Andes ledning samt
- att leda de troende att vinna an-
dra studerande för Kristus och till 
att förverkliga Hans missionsbe-
fallning. (FSSMs stadgar §2)

FSSM är grundat år 1964.
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Opiskelijatyömme perustuu yhteisölliseen opetus- 
ja pienpiiritoimintaan, jossa jokainen opiskelija 

pyritään kohtaamaan yksilönä ja hänen henkilökoh-
taista kasvuaan tuetaan pitkäjänteisesti. Paikallisyh-
distykset ovat toimineet itsenäisesti omien, paikallista 
toimintaa ohjaavien toimintasuunnitelmiensa pohjal-
ta. Suunnitelmissa huomioitiin OPKOn keskeiset toi-
minta-alueet ja toimintasuunnitelman linjaukset. 

Vuonna 2013 OPKOn paikallisyhdistykset tekivät 
suomenkelistä opiskelijatyötä seuraavilla paikkakun-
nilla: Helsinki kehyskuntineen, Jyväskylä, Kajaani, Kuo-
pio, Lahti, Oulu, Pieksämäki, Pori, Savonlinna, Tampe-
re ja Turku. Lisäksi Helsingissä, Turussa ja Vaasassa oli 
ruotsinkielistä toimintaa, josta kerrotaan ruotsinkieli-
sen työn osiossa sivulla 8. Tampereella ja Turussa teh-
tiin myös englanninkielistä opiskelijatyötä.

Vuosi 2013 oli opiskelijatyössä uuden etsimistä toi-
minnan ja toimintatapojen osalta. Keskeinen toimin-
taympäristömme, oppilaitokset, ovat joutuneet muut-
tamaan toimintatapojaan. Olosuhteiden muutokset 
haastavat meitä jatkuvasti kehittämään työtämme 
ja miettimään toiminnallista strategiaamme paikka-
kuntakohtaisesti, jotta voimme tehdä opiskelijatyötä 
muuttuvissa olosuhteissa.

Myös muiden toimijoiden samankaltainen toimin-
ta on haastanut meitä etsimään uusia toimintatapo-
ja. Esimerkkinä tästä käynnistimme uudelleen Tam-
pereen toiminnan tauon jälkeen niin, että aloitimme 
tammikuussa Cafe Taivaankansi -nimisen työmuodon, 
jonka ympärille rakensimme muuta toimintaa, kuten 
raamattupiiri ja toimintaa vaihto-opiskelijoille. Cafe 
Taivaankansi on kahvila yliopiston kampuskappelilla, 
johon opiskelijat saavat tulla kohtaamaan toisiaan ja 
levähtämään opiskelujen keskellä.

Vuoden 2013 aikana opiskelijatyötä organisoitiin 
uudelleen ja sitä johtavat pääsihteerin alaisuudessa 
toimivat kaksi koordinaattoria osa-aikaisesti. Koordi-
naattorit aloittivat työnsä lokakuun alussa ja heidän 
vastuullaan on ollut opiskelijatyön kehittäminen ja 
valtakunnalliset vastuut. 

Voittoja ja tappioita opiskelijatyössä

Opiskelijatyömme mennyttä vuotta kuvaa sellainen 
kaksijakoisuus, että toiminta väheni merkittäväs-
ti muutamalla pienemmällä paikkakunnalla. Tampe-
reella organisoimme toimintaa uudelleen ja sen pe-
rusteella aloitimme uusia työmuotoja. Sen johdosta 
Tampereen työ kasvoi merkittävästi. Kasvua opiskeli-
jatoiminnassa on ollut myös Helsingissä, Jyväskylässä, 
Kuopiossa, Lahdessa ja Porissa. 

Toiminta on ollut resurssipulan vuoksi tauolla Jo-
ensuussa koko vuoden 2013 ja Savonlinnassa syys-
kaudelta alkaen. Kajaanin ja Pieksämäen toiminta on 
hakemassa muotoaan muun muassa oppilaitosten 

sulkemisen ja toimintatapojen muutoksien johdosta. 
Itä-Suomen tilannetta vahvistaa merkittävästi se, että 
Kuopioon on pystytty palkkaamaan toinen lähes ko-
koaikainen työntekijä palkkatuen avulla. Vuoden lop-
pusaldona oli 7 % kasvu toimintaan osallistumisker-
roissa.

Kutsuva toiminta

OPKOn, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen 
(Sley) ja Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyk-
sen (SEKL) kustantama VIP-lehti ilmestyi elokuussa. 
Lehden painos oli 22 800 kappaletta. Lehteä jaettiin 
opiskelijoiden ja työntekijöiden voimin oppilaitoksis-
sa ja opiskelija-asuntoloissa. Syksyllä pidettiin monilla 
paikkakunnilla tavoittavia tapahtumia uusien opiske-
lijoiden kohtaamiseksi. OPKOn toimintaa on pidetty 
esillä myös myöhemmin lukuvuoden aikana oppilai-
toksissa ja boksiaktioissa sekä järjestetty kutsuiltoja ja 
tutustumistoimintaa. Esimerkiksi Helsingissä kutsu- ja 
teetarjoilutempauksissa tavoitettiin satoja henkilöitä. 
Kuopiossa olimme pääjärjestäjänä Re-Start -tapahtu-
massa. Tapahtuman osallistujamäärä oli noin 550 (+22 
%).

Veritas Forum -tapahtumia järjestettiin Helsingissä, 
Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa ja Tampereella. mis-
tä kerrotaan tarkemmin Veritas Forumin osiossa sivul-
la 14. Yhteensä osallistujia oli noin 450 henkeä.

Marraskuussa OPKOn opiskelijatyö esittäytyi Maa-
ta Näkyvissä -festareilla, Euroopan suurimmassa kris-
tillisessä nuorisotapahtumassa. Esittelypisteelläm-
me vieraili runsaasti nuoria ja opiskelijoita. Pidimme 
työtämme laajasti esillä ja kasvatimme kontaktiver-
kostoamme. Kesäkuussa OPKOn työtä pidettiin esillä 
Pieksämäellä Good Mood Stock -tapahtumassa. Ta-
pahtumassa rekrytoitiin uusia jäseniä ja jaettiin OP-
KOn rukouskalenteria.

Lisäksi paikallisesti järjestettiin erilaisia kutsuvia 
tempauksia kampuksilla Helsingissä, Jyväskylässä, 
Lahdessa, Oulussa, Porissa ja Tampereella. Boksilähe-
tystä tehtiin Helsingissä ja Oulussa sekä Porissa maail-
mankatsomuskyselyä. Lahdessa opiskelijoiden parissa 
tehtiin kyselyä, jonka teemana oli rakkaus. Opiskelija-
asuntoloissa tehtiin tempaukset Jyväskylässä ja Lah-
dessa. Turussa vappupiknikin yhteydessä jaettiin kah-
via ja munkkeja. 

Koulutus

Pääasiallinen työntekijöiden kouluttaminen on tapah-
tunut työntekijäpäivien yhteydessä. Lisäksi olemme 
pitäneet joka toinen viikko palavereja Skypen avulla, 
joissa olemme jakaneet ideoita ja reflektoineet työ-
tämme. Tämän lisäksi koordinaattorit ovat käyneet 
ohjaavia keskusteluja työntekijöiden kanssa.

SUOMENKIELINEN OPISKELIJATYÖ
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Opiskelijakonferenssi Enä-Sepässä Vihdissä loka-marraskuun vaihteessa.

Opiskelijatyön päätapahtumamme 
oli opiskelijakonferenssi. Sen teemana 
oli Ihmiseksi tuleminen ja se pidettiin 
30.10.–3.11. leiri- ja kurssikeskus Enä-
Sepässä. Konferenssissa oli 55 osal-
listujaa. Lisäksi koulutimme ja pereh-
dytimme opiskelijoita paikallistasolla 
hallitustyöskentelyn yhteydessä sekä 
paikallisten koulutuspäivien avulla. 
Jatkoimme opiskelijatyön käsikirjan 
kehittämistä koeversion perusteella 
saadun palautteen kautta sekä pää-
sihteerin johdolla toimineen toimi-
tuskunnan avulla.

Kansainvälisyys

Osallistuimme lähetystyöhön koulut-
tavaan Minimissio-kurssin järjestämi-
seen. Järjestimme yhden kolmesta 
kurssin viikonlopuista OPKOn leiri- ja 
kurssikeskuksessa Enä-Sepässä 25.–
27.1.2013. Osallistujia oli 10 henkeä. 
Kesäkuussa oli aktiomatka Jordaniaan, 
siihen osallistui 8 henkilöä eri paikallis-
yhdistyksistä. Matka oli kulttuurillises-
ti erittäin avartava ja vahvisti yhteyksiä 
paikallisiin opiskelijoihin. Kööpenha-
minassa 17.–20.10. järjestettyyn poh-
joismaiseen Living Bible -opiskelija-
konferenssiin osallistui Suomesta 13 
henkilöä. Muista kansainvälisistä yhte-
yksistä kerrotaan lisää sivulla 13.

Yhteys

Vuositeeman Valloittava yhteisö mukaisesti kiinni-
timme erityisesti huomioita yhteisöllisyyteen toimin-
nassamme. Perehdyimme teemaan työntekijäpäivillä 
järjestetyssä koulutuksessa ja opittuja asioita jalkau-
tettiin paikallistoimintaan.

Koordinaattorit aloittivat opiskelijatyön sisäisen 
kommunikaation kehittämistä keskustelemalla työn-
tekijöiden kanssa työasioista myös epämuodollisesti. 
Skype-palavereiden kautta on lisätty myös virallista 
tiedonkulkua opiskelijatyöntekijöiden keskuudessa.
Ystäväpyhien ja -tapahtumien kautta pidimme yllä 
yhteyttä aiemmin toiminnassa olleiden kanssa. Niitä 
järjestettiin Jyväskylässä, Kauniaisissa, Oulussa, Poris-
sa ja Tampereella. Tämän lisäksi työntekijät kirjoitti-
vat säännöllisesti kuulumisia työn ystäville kirjeitse ja 
sähköpostitse. Monet paikallisyhdistykset julkaisivat 
myös omaa tiedotuslehteään. Toiminnasta tiedotim-
me aktiivisesti nettisivujen kautta.

Määrälliset tavoitteet ja luvut

• Opiskelijajäsenten määrä pysyi lähes ennallaan, kos-
ka liittyneitä oli suunnilleen saman verran kuin ikänsä 
vuoksi seniorijäseniksi siirtyneitä. Varsinaisten jäsen-
ten määrä kasvoi Oulussa 18 %, Kuopiossa 8 % ja Hel-
singissä 4 %.
• Opiskelijatyön osallistumiskertoja oli 7 % enemmän 
kuin edellisenä vuotena. Keskimääräinen kuukausit-
tainen kävijämäärä oli 929. 
• Lukumääräisesti eniten järjestettiin pienryhmäko-
koontumisia, 525 kpl. Pienryhmien osallistumiskertoja 
oli yhteensä 2575. 
• Eniten osallistumiskertoja kertyi koulutustilaisuuksis-
ta, 4063. Niitä pidettiin 318 kpl
• Muita tilaisuuksia järjestettiin 77 ja osallistumiskerrat 
lisääntyivät näin ollen 1639.
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Allmän del 

Finlands Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmissi-
on rf (FSSM) är en tvåspråkig förening som sedan 

flera år tillbaka har verksamhet också på engelska. 
FSSM är medlem i världens största studentförening, 
International Fellowship of Evangelical Students 
(IFES), som har medlemsföreningar i 154 länder. FSSM 
är en inomkyrklig väckelserörelse och en fristående 
förening inom den evangelisk-lutherska kyrkan i Fin-
land. FSSM hade femton lokalföreningar i Finland va-
rav tre svenska, i Helsingfors, Vasa och Åbo. Den ens-
kilda studerande är medlem i sin lokalförening och 
därigenom i Studentmissionen. 

Studentmissionens vision är att göra Kristus känd 
bland studerande och skolelever och att kalla de unga 
att helhjärtat följa Honom ut i hela världen. Temat för 
2013 var Oemotståndlig gemenskap/Missional com-
munity. Målet med allt vi gör ska vara att lära känna 
Gud bättre, och att leva ett missionerande liv tillsam-
mans i gemenskap med Gud.

Studentarbete

Vi ordnade regelbunden studentverksamhet i Hel-
singfors, Vasa och Åbo, samt planerade och gjorde 
nödvändiga beslutsförslag för att starta ett arbete i 
Jakobstad från början av 2014. Lokalföreningarna gör 
själva sina egna verksamhetsberättelser. 

Utåtriktat arbete, Veritas Forum och mission
I början av läsåret ordnade vi lågtröskel infotillfällen, 
som grill- eller pizzakvällar, dit vi bjöd in via infobord, 
kaffebjudningar, annonser, affischer och flyers, samt 
via personliga kontakter. Under läsåret arrangerade vi 
fester som gospelsitzar, vapp- och julfester. Vi deltog 
också i studentikosa tillställningar som fastlagstisdag 
och vappfirande. 

För att ge kristet tänkande en plattform i hög-

SVENSKA VERKSAMHETEN

skolevärlden ordnade vi öppna föreläsningar i Veri-
tas Forums regi på alla studieorter. Föreläsningarna 
handlade om relevanta ämnen för studerande, och 
föredragshållarna företrädde olika världsåskådningar, 
oftast en kristen i dialog med andra. På Svenska Han-
delshögskolan i Helsingfors hölls ett forum på våren 
om ”Pengar och lycka” med ekon.dr Kari Nars. I Vasa 
höll professor Sven-Erik Hansén ett föredrag om slum-
pen och Gud. I Åbo diskuterade emeritus ärkebiskop 
John Vikström med Elina Pirjatanniemi och Jonas La-
gerström om vad människovärdet kostar. Det var en 
livlig diskussion om pengar, lagar, konventioner och 
lagspel. På hösten diskuterade Patrik Hagman med 
Jan-Erik Andelin och Birgitta Wahlberg civil olydnad i 
Åbo. Diskussionen väckte många frågor kring när det 
är tillåtet att göra uppror och om vår finska lagstift-
ning omöjliggjort en civil olydnad. Vi bjöd in till fo-
rumen med hjälp av aktioner som ”Vad skulle du fråga 
Gud”-enkäten. 

Vi utmanade studerande att efter avslutade studier 
ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen och missions-
arbetet utanför landets gränser. Vi erbjöd en möjlig-
het att delta i ett evangeliserande läger och bekanta 
sig med studentmissionen i Jordanien i juni 2013, och 
av åtta deltagare var en finlandssvensk. Vi informe-
rade om de finländska missionsorganisationernas ut-
bildningar för unga vuxna.

 
Gemenskap och bön
StudentAlphakurser, temasamlingar och bibelstudie-
grupper arrangerades för att undervisa i viktiga frågor, 
som tro och kristen livsstil, men också för att ha ge-
menskaper att bjuda in till. Studerandena uppmunt-
rades att bjuda med sina vänner; kristna, sökare och 
tvivlare. Vi samlades så nära studerandena som möj-
ligt, bla på de olika kampus som finns på studiestäl-
lena. Vi ordnade bönedygn på olika håll i landet, där vi 
bad för våra studiekamrater och vår studiemiljö. I sam-
band med NOSA firade vi en böndag för studievärld-
en, World Student Day of Prayer. 

 
Utbildning och internationella relationer
Temasamlingarna utgick från visionen, och handla-
de speciellt om frågor som rör studier och studieliv, 
världsbilder och analys av dem, samt olika metoder 
att nå nya studerande. All undervisning skedde på 
biblisk grund.

Studerandena är vår största resurs i arbetet, och vi 
utrustade dem att så långt som möjligt själva vara del-
aktiga i och ta ansvar för verksamheten på lokalplanet. 
Styrelserna uppmuntrades att planera och förverkliga 
den lokala verksamheten i enlighet med visionen, 
samt att utvärdera den kontinuerligt. Medarbetarnas 
uppgift var att handleda, stöda och fungera som re-
surspersoner.

Åbo Studentmission presenterar sin verksamhet. Foto: Linus Stråhlman



OPKOn vuosikertomus 2013  |   9

Vi fortsatte samarbetet med den 
Nordiska Studentalliansen NOSA 
och den internationella studentrö-
relsen IFES genom att ordna och del-
ta i gemensamma konferenser. En 
nordisk medarbetarträff arrangera-
des på Enä-Seppä i maj 2013. NOSA 
studentkonferensen arrangerades 
i Köpenhamn i Danmark i oktober 
2013, temat var Living Bible, och av 
nio studerande från Finland var åtta 
finlandssvenska. Pga bristande fi-
nansiering kunde vi tyvärr inte be-
kanta oss med studentarbetet i Eng-
land trots att vi hade hoppats det.  

Skolarbete

Vi deltog med ett infobord på Nyårslägret i Karleby, 
och på Ungdomens Kyrkodagar i Karis, för att få syn-
lighet bland ungdomar i Borgå stift. Vi deltog i ung-
domsarbetsledarnas rådplägningsdagar som Borgå 
stift anordnade på hösten, med infobord och i en pa-
nel. Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsar-
betsledare via mail, och via en annons i nyhetsbrevet 
Info till församlingarna. Vi skulle gärna stöda de krist-
na skolungdomsgrupper som finns i högstadier och 
gymnasier runt om i Svenskfinland, men vi hade inte 
resurser för att förverkliga detta.

 
Resurser för verksamheten
Medlemmar
Sedan år 2006 har vårt medlemsantal ökat från 60 till 
210, och svenska verksamheten har nu ca 30% av de 
egentliga medlemmarna inom OPKO/Studentmissio-
nen, medan vi har ca 20 % av stödmedlemmarna. Vi 
strävar efter att öka vårt medlemsantal före år 2018, 
så att vi har 50–100 medlemmar per förening, varav ca 
20–40 hör till den aktiva kärnan. 

Vi höll kontakt med våra stödmedlemmar via 
FSSMnytt, vårt månatliga nyhets- och bönebrev. Vi 
ordnade en vängudstjänst i Övermark i södra Öster-
botten, där ett trettiotal seniorer deltog. Vi deltog som 
arrangörer i Kyrkhelgen i Karleby och Helsingfors. Vi 
deltog med infobord på Finska Missionssällskapets 
tvåspråkiga sommarfest i Helsingfors. Vi uppmuntra-
de aktiva studerande att berätta om Studentmissio-
nen på sina studieorter eller i sina hemförsamlingar 
på stiftskollektsöndagen 25.8. Vi värnade om ett fung-
erande tvåspråkigt arbete och hade en god represen-
tation i förbundsstyrelsen.

Information
FSSMnytt skickades gratis till alla medlemmar och 

stödmedlemmar. Ca 380 personer fick FSSMnytt per 
post, men vi informerade om möjligheten att övergå 
till e-post eller att frivilligt betala för sin prenumera-
tion. FSSMnytt sändes till ca 940 personer per e-post, 
bla via lokalföreningarnas e-postlistor, våra seniorer, 
till församlingar och kristliga organisationer i Borgå 
stift, medarbetarna på finska sidan, förbundsstyrelsen 
och NOSAs kontaktpersoner. Förutom att upprätthålla 
egna hemsidor, informerade vi om vår verksamhet via 
e-postlistor och på Facebook. Hemsidorna utveckla-
des i samarbete med den finska sidan av Studentmis-
sionen. 

 
Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus, som är tillsatt 
av förbundsstyrelsen, ledde och övervakade arbetet. 
Som hjälp till lokalföreningarna hade vi medarbetare 
på följande %: Åbo 15 %, Vasa 25 %, Helsingfors 40 %, 
samt ledande, information och internationellt arbete 
60 %, och en koordinator för Veritas Forum, statione-
rad i Åbo, på 20 %, sammanlagt 160%. 25 % av den 
ledande tjänsten (10 % information och 15 % interna-
tionellt arbete) finansierades av gemensamma medel 
med finska verksamheten. 

 
Ekonomi
Vi ringde till våra understödjare inför vängudstjänsten 
i Övermark och bjöd in dem dit och bad om tips för 
ekonomin. Vi fortsatte med 50+50 kampanjen att få 
fler regelbundna understödjare och för att höja med-
eltalet på understödet. I de månatliga nyhetsbreven 
nämndes dessutom två specialbehov; frivilliga pre-
numerationsavgifter för dem som får FSSMnytt per 
post, samt en möjlighet att ge en julgåva i december. 
Vi undervisade om givande i lokalföreningarna och i 
FSSMnytt. Vi ansökte om stiftskollekt från Borgå stift, 
samt om understöd från olika stiftelser och från för-
samlingarna i Borgå stift.

Gospelsitz i Helsingfors. Foto: Erika Lindström
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Teimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä 
7–20-vuotiaiden parissa. Toimintamme pääpaino 

oli kutsuvassa toiminnassa, Raamatun opettamisessa, 
rukouksessa ja lähetyskasvatuksessa OPKOn toiminta-
ajatuksen mukaisesti. Järjestimme nuorteniltoja, 
pienryhmiä, leirejä, kouluvierailuja, aktioita sekä 
muita tapahtumia. Käsittelimme toiminnassamme 
monipuolisesti Raamatun opetuksia, elämäntaitoon, 
nuorten henkilökohtaiseen kasvuun ja kehitykseen 
liittyviä teemoja.

Koululaistyö oli järjestämässä OPKOn yhteistä Kesä-
leiriä heinäkuussa, Valkealassa. Olimme myös mukana 
järjestämässä seuraavia tapahtumia yhdessä muiden 
toimijoiden kanssa: 

1) Viidennen herätysliikkeen yhteinen tapahtuma 
Kirkkokansan Raamattupäivä maaliskuussa Lahdessa

2) Seurakuntien ja järjestöjen nuorisotyössä toimi-

KOULULAISTYÖ

ville ja kaikille kristillisestä nuorisotyöstä kiinnostu-
neille järjestetty nuorisotyön koulutustapahtuma Pro-
fiili huhtikuussa Lahdessa

3) Nuorten kansainvälinen lähetyskonferenssi 
Mission-net joulukuussa Saksassa.

Panostimme tänä toimintavuonna erityisesti koulu-
tuksen kehittämiseen aloittamalla Missionaalinen 
koululaistiimi -linjan sekä Ruttureppu-toiminnan vah-
vistamiseen. Ruttureppu-toiminnassa tulevat yhteen 
lapset ja varhaisnuoret sekä nuoret isosten ja apuve-
täjien tehtävissä. Lisäsimme Ruttureppu-toiminnan 
määrää ja jatkoimme isosten ja apuvetäjien varusta-
miseen panostamista. Tämä näkyi edelleen osallistuja-
määrien kasvuna ja toimintaan sitoutumisen syvene-
misenä. Suunnittelimme ja toteutimme koululaistyötä 
yhdessä toiminnassa mukana olevien lasten, varhais-
nuorten ja nuorten kanssa niin, että lapset ja nuoret 
ovat aktiivisia vaikuttajia ja sisällön tuottajia koulu-
laistyöntekijöiden johdolla. Vastuutehtävissä huomi-
oimme kunkin lapsen ja nuoren ikä- ja valmiustason. 
Mahdollistimme myös terveydellisesti tai toiminnalli-
sesti rajoitteisten lasten ja nuorten osallistumisen van-
hempien tuella. 

Kutsuva toiminta

Teimme kouluvierailuja seuraavilla paikkakunnilla: 
Helsinki, Iitti, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, Oulu, Vantaa ja 
Äänekoski. Kouluvierailutyössä elävöitämme ja tuem-
me koulujen uskonnonopetusta. Toimintamme tun-
neilla nivoutui osaksi opetuskokonaisuutta ja pohti 
vuorovaikutuksellisesti nuorten elämän kysymyksiä.

Järjestimme tavoittavia aktioita seuraavilla paikka-
kunnilla: Helsinki, Hämeenlinna, Iitti, Jyväskylä, Lah-
ti, Mikkeli, Valkeala, Vihti ja Äänekoski. Marraskuussa 
OPKOn koululaistyö esittäytyi Maata Näkyvissä -festa-
reilla. Tavoittavissa aktioissa kohtasimme nuoria siellä, 
missä he viettivät aikaansa, kuten kaduilla ja kauppa-
keskuksissa. Keskustelimme nuorten kanssa ja välitim-
me heille esimerkiksi musiikin ja erilaisten kertomus-
ten kautta kristinuskon sanomaa.

Koulutus

Aloitimme syyskuun alussa lukuvuoden mittaisen Mis-
sionaalinen Koululaistiimi -linjan yhteistyössä Perhe-
niemen opiston kanssa. Kurssilla opiskelee seitsemän 
nuorta aikuista. Kurssin tarkoituksena on syventää 
nuoren aikuisen jumalasuhdetta ja itsetuntemusta, 
antaa nuorelle kokemus kristillisestä koululais- ja nuo-
risotyöstä sekä antaa hänelle välineitä oman palve-
lutehtävänsä ja paikkansa löytämiseen Jumalan val-
takunnan työssä. Koululaistiimilinja tekee OPKOn 

Ruttureppu Action -päivän (yllä) ja nuortenillan (alla)
osanottajia OPKOn palvelukeskuksella Helsingissä.
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koululaistyötä yhdessä työntekijöiden kanssa.
Kehitimme musiikkityötä panostamalla aiempaa 

enemmän soittamiseen ja laulamiseen eri kokoon-
panoilla leireillä, tavoittavassa toiminnassa sekä seu-
rakunta- ja järjestövierailuilla. Teimme uusia lauluja 
yhdessä nuorten ja varhaisnuorten kanssa. Laulujen 
kautta nuoret pystyvät ilmaisemaan tunteitaan ja aja-
tuksiaan ja käsittelemään uskoon ja elämään liittyviä 
asioita.

Lähetys ja kansainvälisyys

Järjestimme aktiomatkan Mission-net-tapahtumaan 
Saksaan yhdessä koululaistiimilinjan kanssa joulu-
kuussa. Suunnittelimme koululaistiimilinjan kanssa 
ulkomaan aktion yhteistyössä IFESin sisarjärjestömme 
Tanskan KFS:n kanssa. Aktio toteutetaan Tanskassa 
pääsiäisenä 2014. Olemme mukana suunnittelemas-
sa Trans4mission- lähetys- ja evankeliointikonferens-
sia, joka pidetään syksyllä 2014. Pidimme lähetystyötä 
aktiivisesti esillä varhaisnuorten Ruttureppu-leireillä 
mm. lähettivierailujen kautta.

Yhteys
Varhaisnuoret ja lapset
OPKOn varhaisnuoriso- ja lapsityötä kutsutaan nimel-
lä Ruttureppu-työ. Järjestimme viisi Ruttureppu-leiriä 
leirikeskuksessamme Enä-Sepässä Vihdissä: 

1) Avaamaan sokeiden silmät, helmikuussa 
2) Rakkaus, huhtikuussa 
3) Valloittava Jeesus, kesäkuussa yhdessä Lähetys-

yhdistys Kylväjän kanssa 
4) Aarretta etsimässä, syyskuussa ja 
5) Juhlien juhlat, joulukuussa. 
Leireille osallistui yhteensä 392 lasta, varhaisnuorta 

ja nuorta. Leirien määrää lisättiin edellisestä vuodes-
ta ja siten kokonaisosallistujamäärä kasvoi peräti 80%.

Leirien lisäksi järjestimme lasten ja varhaisnuorten 
toiminnallisia Ruttureppu Action -päiviä: 8 Helsingissä, 
1 Enä-Sepässä ja 3 Jyväskylässä. Ruttureppu Action 
-päiviin osallistui yhteensä 282 lasta, varhaisnuorta 
ja nuorta. Action-päivien kokonaisosallistujamäärä 
kasvoi 60% edelliseen vuoteen verrattuna.

Leireillä ja Ruttureppu Action -toiminnassa tarjottiin 
lapsille ja nuorille monipuolisia liikunnallisia ja luovan 
toiminnan harjoitteita, kuten tanssi-, draama-, musiik-
ki-, leikki-, askartelu- ja urheilupajoja. Toiminnassa kä-
siteltiin Raamatun kertomuksia ja opetteltiin yhteisöl-
listä elämäntapaa ja sosiaalisia taitoja mm. yhteisten 
leikkien, kilpailuiden ja iltaohjelmien kautta. Leireille 
ja Action-päiviin osallistui lapsia, varhaisnuoria ja nuo-
ria. Nuoret saivat opetella vastuunkantamista ja johta-
juutta isosen ja apuohjaajan tehtävissä. 

Nuoret
Järjestimme OPKOn nuorille (14–20-vuotiaat) sään-
nöllistä toimintaa, kuten nuorteniltoja ja pienryhmiä 
Helsingissä, Kuopiossa, Lahdessa, Mikkelissä ja Ou-
lussa yhdessä ystäväjärjestöjen kanssa. Julkaisimme 
nuorten monimedia Nuottaa yhdessä Kansanlähetyk-
sen ja Sleyn kanssa.

Järjestimme kolme nuortenleiriä: 1) pääsiäisleirin 
maaliskuussa Enä-Sepässä, 2) syysleirin syyskuussa 
Mikkelissä ja 3) aktioleirin lokakuussa Hämeenlinnas-
sa. Leireille osallistui yhteensä 70 nuorta. Leirien koko-
naisosallistujamäärä kasvoi 13 % edellisvuoteen ver-
rattuna. Ohjasimme toiminnassamme mukana olevia 
nuoria kantamaan vastuuta mm. isosina ja vetäjinä lei-
reillä ja pienryhmissä sekä toimittajina julkaisuissam-
me ja nettisivuillamme.

Järjestimme matkarippikoululeirin (Alppiripari) 
Sveitsin Casa Mosciaan yhteistyössä Kansanlähetyk-
sen kanssa. Leirille osallistui 27 rippikoululaista.

Nuorten toiminnassa käsiteltiin Raamatun kerto-
muksia ja pohdittiin millä tavalla ne voivat rakentaa 
nuoren oman persoonan kasvua ja käytettiin Raama-
tun materiaalia apuna nuorten elämän vaikeiden asi-
oiden käsittelyssä. Nuorten opetuksessa käytettiin 
monipuolisia pedagogisia menetelmiä kuten ryhmä-
keskusteluja, draamaa, liikunnallisiaharjoitteita, mu-
siikkia ja luentoja. Suunnittelimme toimintaa ja tuo-
timme siihen sisältöä yhdessä nuorten kanssa.

Pidimme yhteyttä toiminnassamme mukana oleviin 
nuoriin päivittäin sosiaalisen median kautta ja sähkö-
postin kautta. Lähetimme juniorijäsenillemme 3 ker-
taa tiedotusluonteisen Ruttureppu-sanomat-lehtisen. 
Välitimme tietoa toiminnastamme sekä OPKOn yleisil-
lä nettisivuilla että varhaisnuorisotyön omilla Ruttu-
reppu.fi-nettisivuilla. Lisäksi pidimme yhteyttä koulu-
laisten vanhempiin ja työn ystäviin rukouskirjeiden ja 
henkilökohtaisten kohtaamisten kautta.

Talven riemuja Ruttureppu-leirillä Enä-Sepässä helmikuussa.
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YHTEINEN TYÖ

OPKON TYÖALOJA YHDISTÄVÄ TOIMINTA

Aiemmin toiminnassa mukana olleet nuoret ja 
opiskelijat eli seniorit ovat yksi OPKOn merkittä-

vimmistä sidosryhmistä. Pidimme yhteyttä heihin eri-
tyisesti tiedotuslehti Arkin, internetin sekä työntekijöi-
den ja vastuunkantajien kirjoittamien ystäväkirjeiden 
ja -lehtien avulla. Järjestimme useilla paikkakunnil-
la alueellisia ystävätapaamisia. Raamattuopetuksen 
ja viihteellisen ohjelman lisäksi niissä kerrottiin työn 
kuulumisista sekä tarjottiin mahdollisuus keskustella 
ajankohtaisista asioista.

Monilla paikkakunnilla kokoontui senioreiden raa-
mattupiirejä, joissa perinteisen raamattupiiriosuu-
den lisäksi keskusteltiin OPKOn työstä ja rukoiltiin sen 

puolesta. Yhteyden vahvistamiseksi järjes-
timme Enä-Sepässä rukouksen ja talkoo-
työn Ora et Labora -tapahtumat 17.–19.5. 
ja 14.9. sekä jouluaterian 15.12. OPKOn ke-
säleiri Valloittava yhteisö kokosi 17.–21.7. 
Valkealan kristilliselle opistolle OPKOn ys-
täviä kaikista ikäpolvista. Leirillä oli niin 
suuri kysyntä, etteivät kaikki halukkaat 
mahtuneet mukaan.

Teimme yhteistyötä kotimaassa etenkin 
paikallisseurakuntien, Suomen teologi-
sen instituutin (STI) ja sen jäsenjärjestöjen 
kanssa. Osallistuimme erilaisiin työalu-
eemme verkostotapahtumiin kuten Järjes-
töjen rippikoulupäivään 11.9. Helsingissä 

ja Opiskelijatyön neuvottelupäiviin 4.–5.2. Enä-Sepäs-
sä.

Järjestimme yhteistyössä eri organisaatioiden kans-
sa muun muassa Perusta-lehden teologiset opinto-
päivät teemalla Totuus ja Rakkaus 2.–4.1. Suomen 
Raamattuopistolla (SRO) Kauniaisissa (n. 250 osallis-
tujaa), Kirkkokansan raamattupäivä -tapahtuman 9.3. 
Lahdessa otsikolla Rohkeasti eteenpäin (n. 300 osal-
listujaa), Apologia-forumin otsikolla Törmäyskurssil-
la 19.–21.4. Kansanlähetysopistolla Ryttylässä (n. 200 
osallistujaa), sekä Aiotko teologiseen -valmennuskurs-
sin 23.–26.4. SRO:lla (16 osallistujaa).

Osallistuimme aktiivisesti viidennen herätysliikkeen 
yhteisen laulukirjan Viisikielisen valmisteluihin. Tavoit-
teenamme oli, että laulukirja palvelisi myös nuorten ja 
opiskelijoiden sekä kansainvälisen työn tarpeita.

Apologia-forum Ryttylässä huhtikuussa, äänessä Alex McLellan. Iloista talkootyötä Ora et Labora -tapahtumassa Enä-Sepässä  toukokuussa.

Kesäleirin osallistujia Valkealassa heinäkuussa.
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INTERNATIONAL WORK AND MISSIONS
Missions education

We supported students and school youth to find 
their place in missions as intercessors, support-

ers and field workers. We trained them in tolerance 
and in meeting people from different cultures respect-
fully. In spring the general secretary of IFES Jordan vis-
ited many of our local groups. We also held other mis-
sion theme evenings in the local groups, where we 
read newsletters from our partners, prayed for them 
and collected funds for them. Our goal was that ev-
ery local group would have a partner of their own, ei-
ther a missionary through e.g. Finnish Lutheran Over-
seas Mission (FLOM) or another national movement 
through IFES. 

We arranged a MiniMissio course for students and 
youth together with FLOM, Media Mission The Mes-
sengers (SANSA) and The Finnish Bible Institute (SRO), 
and a Ruttureppu camp for children and youth with 
FLOM.

We took part in arranging a European missions con-
ference, Mission-Net, at New Year 2013-2014 and sent 
30 students and youth there.

We are glad to have a part time mission secretary 
sponsored by FLOM with us, and we would like to 
have several secretaries from different mission orga-
nizations with us. The mission secretary visits the local 
groups in order to inspire students to find their place 
in missions e.g. by taking part in short-term mission 
trips. 

International relations
We kept in close contact with 
the Nordic Student Alliance 
(NOSA). Together with our 
Nordic sister movements we 
arranged a NOSA staff con-
ference at Enä-Seppä in May, 
where 80 staff members from 
Nordic countries took part. 
We also arranged a NOSA stu-
dent conference in Denmark 
in October where 13 people 
from Finland took part. The 
theme was Living Bible. In addi-
tion, the leaders for the Nordic 
movements met twice. 

As a member of the Interna-
tional Fellowship of Evangelical 
Students (IFES), OPKO is part of 
the largest student movement 
in the world with 154 member 
countries and over half a mil-
lion members. We advertised 

European events to our students in order to network 
and to share best practices. One of our high school 
workers took part in the European network meeting 
in Hungary in October. We were not able to visit the 
British student movement and the International Ser-
vice Center in Oxford, due to lack of funds.

We continued our partnership with the Christian 
IFES student movements in Burkina Faso, Jordan, and 
India. We arranged a short-term mission trip to Jordan 
where eight Finnish students took part. The mission 
trip to India was postponed to next year. We gave an 
opportunity to sponsor the countries financially. Our 
long term goal is to sponsor a staff worker to each of 
our partnership countries. 

We arranged World Student Day prayer events in 
some local groups and informed about the possibility 
to pray for our partnership countries through the IFES 
website. The day was also recognized in the NOSA 
conference. 

International students in Finland
International students are a natural part of the student 
scene in Finland today, and we have tried to make 
them feel welcome in our local groups. We arrange 
translation to English if needed, or arrange separate 
small groups for them. In 2013 we had international 
fellowship or Bible study groups in Turku, Tampere 
and Oulu and an Alpha course in Turku. We encour-
age them to use Uncover and Glad Tidings Bible Study 
materials, which can be found in different languages.

Finnish studens meeting their fellow students in Jordan.
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VERITAS FORUM FINLAND

The goal of Veritas Forum Finland (VFF) is for stu-
dents to hear about the intellectual dimension of 

Christianity in universities and be equipped to give 
Christian answers to profound questions in life while 
building their own worldview and their professional 

identity. Due to the international character of VFF, the 
organizational language is English, but we operate in 
Finnish, Swedish and English. 

The year began with a new national coordinator. In 
February a Veritas Forum tour Science and Christianity 
– Worldviews in Conflict? was held with Doctor Peter 
Payne from InterVarsity Grad-Faculty Ministry, Califor-
nia. With Dr. Payne we held forums in four university 
cities. 

We launched Veritas Forum Training Sessions, i.e. 
educational events for Christians. The events focused 
on questions like ”How Do You Share Christianity with 
an Atheist?” and so on. Two VFTS’s were held under the 
leadership of Dr. Payne and Alex McLellan.

During the year we started to associate with several 
Christian organizations and churches for a Worldviews 
Campaign that will be carried out during spring 2014. 
The main point of the campaign is to raise questions 
about worldviews nationwide, where Veritas Forum 
will raise those questions locally in several university 
cities. Christian organizations and churches are focus-
ing on those same questions at the same time in their 
own events. The uniting tool for the campaign will be 
a magazine Dialogos, where the Christian worldview 
is introduced in comparison to other worldviews. 

The Veritas Forum events were attended by over 500 
participants during 2013. Everywhere where the Veri-
tas Forum has been introduced, we have added more 
people to our contact lists to give them information 
and a chance to donate to the work.

Veritas Forum events in 2013 

Date Place  Theme & Speakers       Participants
11.2. Helsinki Pengar och lycka (Money and Happiness); Dr. Kari Nars   70
11.3. Oulu  Science and Christianity – Worldviews in Conflict? Dr. Peter Payne 90
12.3. Kuopio  Science and Christianity – Worldviews in Conflict? Dr. Peter Payne 30
13.3. Jyväskylä Science and Christianity – Worldviews in Conflict? Dr. Peter Payne 25
14.3. Tampere Design in the Universe, Dr. Peter Payne     40
14.3. Tampere Science and Christianity – Worldviews in Conflict? Dr. Peter Payne 40
21.3. Helsinki Tieteen rajoilla (At the Limits of Science), Dr. Leo Näreaho,
   Dr. Matti Kankaanniemi, Prof. Paul Lillrank and Prof. Matti Leisola 65
11.4. Vaasa  Slumpen och Gud (Coincidence and God), Sven-Erik Hansén  50
16.4. Turku  Vad kostar människovärdet? (How Much Does Human Dignity Cost?)
   Archbishop Emeritus John Vikström, Dr. Elina Pirjatanniemi, 
   Dr. Jonas Lagerström       80
17.4. Espoo  Do We Need God to Make Sense of the Universe? Prof. Alex McLellan 40
18.4. Helsinki Is the Resurrection of Jesus Reasonable?
   Prof. Alex McLellan & Dr. Matti Myllykoski    90
19.11. Turku  Civil olydnad / när staten går för långt (Civil Disobedience / 
   When the State Goes Too Far), Dr. Patrik Hagman, Jan-Erik Andelin,
   Dr. Birgitta Wahlberg       70
11.12. Helsinki Uskonto luonnontieteiden tutkimuskohteena (Religion as an Object 
   of Natural Sciences) Dr. Aku Visala and Philosopher Tomi Kokkonen 70

The Veritas Forums in Oulu on 11.3. and Helsinki on 18.4. (see details below).
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VERITAS FORUM FINLAND

Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä toteutti OPKOn tar-
koitusta evankeliumin julistuksen ja yhteisöllisyy-

den paikkana. OPKOn omien opiskelija- ja koululaislei-
rien rinnalla myös eri seurakunnat ja muut kristilliset 
yhteisöt pitivät leirejään. Esimerkiksi kesällä pidettiin 
useita rippikoululeirejä. Kaikista asiakkaista kaksi kol-
masosaa oli lapsia, koululaisia ja opiskelijoita. Vuonna 
2013 majoitusvuorokausia oli yhteensä 4 266 (+20 %) 
sekä päiväkäyntejä 1 390 (+2 %). OPKOn omaa toimin-
taa oli yhteensä 1 674 majoitusvuorokautta (+ 43 %), 
eli 39 % kaikista majoitusvuorokausista. Vuoden 2013 
kasvu majoitusvuorokausissa ylitti toimintasuunnitel-
maan asetetun tavoitteen. 

OPKOn omien tapahtumien lisäksi tiloja tarjottiin 
muille kristillisille toimijoille, seurakunnille, sekä yleis-
hyödyllisille järjestöille ja yhdistyksille. Lisäksi palvel-
tiin varaustilanteen salliessa yrityksiä ja yksityishen-
kilöiden perhejuhlia. Uutena asiakasryhmänä tulivat 
ympäristön hyväksi toimivat yhdistykset, joiden tila-
usten pohjalta kehitimme Enä-Sepässä muun muas-
sa kasvisruokamenuja tarjottavaksi myös muille asia-
kasryhmille. Rakensimme suhteita lähiruokatuottajiin, 
joilta hankimme lähiruokakriteerit täyttäviä raaka-ai-
neita. Lisäsimme itse tehdyn ruuan ja leivonnaisten 
määrää säännöllisesti. Rakensimme kumppanuuksia 
muiden toimijoiden kanssa mm. palveluvalikoiman 

kasvattamiseksi esimerkiksi seikkailutoimintaan ja oh-
jattuihin metsäretkiin. 

Enä-Sepän kuntoa ja toimivuutta pidettiin yllä kut-
sumalla yhä enemmän ihmisiä työyhteyteen vapaa-
ehtoistyön ja talkoiden merkeissä. Näin Enä-Sepässä 
on rakennettu Valloittavaa yhteisöä, johon avoimesti 
kutsutaan ihmisiä jakamaan omastaan, antamaan ai-
kaansa ja tulemaan samalla kohdatuksi. Uudenlaisia 
erityisammattitaitoisia talkoolaisia toimi muun muas-
sa viemäriremontin projektivastaavana, atk-tukihen-
kilönä sekä tietoliikenneyhteyksiä asentajana. OPKOn 
työn ystäviä kokoontui Enä-Seppään myös perintei-
siin talkoisiin, joissa mm. tehtiin pihan ja kiinteistöjen 
kunnossapitoa. 

Alkuvuoden jatkui remontti, jossa kaikkien raken-
nusten tulo- ja poistovesi yhdistetään kunnalliseen 
vesi- ja viemäriverkostoon. Piha-alueilla jatkoimme 
kasviston uusimista mm. kaadattamalla riskialttiita 
puita.  Remontin yhteydessä uusittiin iso osa pihan 
nurmialueista sekä kävelytiet pinnoitettiin hiekka-
seoksella. Saunan ja majoitusrakennuksen välille ra-
kennettiin uusi tie oikopolun paikalle. Remontin yh-
teydessä perustettiin Toivon ja rukouksen puutarha, 
johon istutettiin useita hedelmäpuita. Jatkoimme Pu-
naisen talon remontin suunnittelua tavoitteena aloit-
taa se rahoituksen järjestyttyä.

RESURSSIT

OPKOn hallinnon ylin päättävä elin on vuosikoko-
us, joka nimittää strategista johtamista varten 

liittohallituksen. Valmistelua ja toimeenpanoa varten 
liittohallitus on nimittänyt työvaliokunnan ja ruotsin-
kielisen työn työvaliokunnan, Sarbuksen. Niiden toi-
mintaa täydentämään liittohallitus on kutsunut eri-
laisia neuvoa-antavia, valmistelevia ja keskustelevia 
toimikuntia ja tiimejä. Aloitimme hallinnollisen toi-
mintakulttuurin ja rakenteen päivittämisen vuoden 
lopussa IFESin jäsenjärjestöjen hallituksille suunnatun 
Governance Training -koulutuspaketin sekä uusien 
johtavien työntekijöiden toimenkuvien myötä.

Työntekijöiden ja toimielinten työpanoksen käyttä-
misessä pyrimme selkeään johtamiseen, jossa etsim-
me yhdessä tapoja toteuttaa järjestön ydintehtäviä. 
Pyrkimyksenä oli rakentaa työyhteisöä, jossa voi to-
teutua hengellinen, henkinen ja fyysinen työhyvin-
vointi. Palkattuja työntekijöitä oli 19 henkilötyövuotta 
(+11 %), 29 henkilöä. Pääsihteeri ja muut esimiesteh-
tävissä olevat kävivät työn ja työnteon kehittämisek-
si kehityskeskusteluja ja muita pienempiä tarkentavia 
keskusteluja. 

Arvotyöskentelyä ja yhteisöllisyyttä toteutimme ja 
vahvistimme lisäksi YKI-päivillä (työyhteisön kehittä-
mis- ja innovointipäivillä), näky- ja rukouspäivillä sekä 
yhteisillä aamiaisilla. Valitsimme OPKOn ja työyhtei-
sön arvot missionaalisuus, nuorisolähtöisyys, juhlis-
taminen, välittäminen ja erilaisten yhteys. Joulukuun 
työntekijäpäivillä avasimme valittujen arvojen työstä-
misen välittämisestä, jota työstettiin erilaisilla toimin-
nallisilla ja viestinnällisillä harjoituksilla. 

Koulutimme työntekijöitä erityisesti työntekijäpäi-
villä muun muassa toimintaympäristön tilanteesta. 
Vahvistimme pohjoismaisessa työntekijäkokoukses-
sa IFES-verkoston kansainvälistä kollegiaalisuutta ja 
yhteisöllisyyttä sekä yhteistä työnäkyä sekä jaoimme 
parhaita käytäntöjä. Toimintaa ja toimintasuunnitel-
man toteutumista arvioimme erityisesti työntekijäpäi-
villä sekä hallinnollisten työryhmien kokouksissa. Eri-
tyisesti käytimme strategisten valintojen, toiminnan 
ja toimenkuvien valmisteluun ja arviointiin toiminta-
ajatusta ja johtotähteä, jotka kiteyttävät toiminnan 
keskeiset painopisteet ja kohderyhmät.

LEIRI-JA KURSSIKESKUS ENÄ-SEPPÄ

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
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RESURSSIT

Toimintavuoden tiedotuksen pääasialliset vies-
tintäkanavat olivat jäsen- ja tiedotuslehti Ark-

ki, ruotsinkielisen työn tiedotuskirje FSSMnytt sekä 
verkkosivustot opko.fi ja studentmissionen.fi. Uute-
na sivustona julkaisimme OPKOn tukijoille suunnatun 
sivuston lahja.opko.fi, jossa julkaistaan myös OPKOn 
blogia. Tämän lisäksi käytämme tiedottamiseen säh-
köpostilistoja, Facebookia ja Twitteriä. Tapahtumissa 
ja oppilaitoksissa jaoimme toiminnastamme kertovia 
esitteitä ja muuta materiaalia. Uutena tiedotusmuo-
tona aloimme julkaista lyhyitä hartaus- ja infovideoita 
OPKOn blogissa ja Facebookissa.

Loppuvuoden tiedotuksessa alkoi näkyä painopis-
teenä tulevana toimintavuotena oleva OPKOn 50-vuo-
tisjuhlavuosi. Tulevaa vuotta pidettiin esillä omassa 
tiedotuksessa ja muissa medioissa. 

Muita OPKOn verkkosivustoja olivat leiri- ja kurssi-
keskus Enä-Sepän kotisivut opko.fi/enaseppa, varhais-
nuorille suunnattu raamattusivusto aikamatka.com, 
koululaistyön omat sivut ruttureppu.fi ja VIP-lehden 
sivusto opko.fi/vip. Lisäksi osallistuimme materiaalin 
tuottamiseen Nuotta.com-nuortensivustolle. Aloim-
me uudistaa myös opko.fi-sivustoa, joka ei valmistu-
nut toimintavuoden aikana resurssipulasta johtuen.

OPKO julkaisi kolmea eri lehteä: Arkkia, Perustaa 

ja VIP-lehteä. Lisäksi paikallisyhdistykset tiedottivat 
omasta toiminnastaan omien paikallislehtien välityk-
sellä. Vuoden 2013 Arkin viimeinen numero julkaistiin 
vain verkossa taloudellisten vaikeuksien vuoksi. Opis-
kelijoille suunnattua VIP-lehteä jaettiin kaikilla suo-
menkielisen opiskelijatyön paikkakunnilla oppilaitok-
sissa ja opiskelija-asuntoloissa.

Tilattavien lehtien keskilevikit ja ilmestymiskerrat:
  2010  2011  2012 2013 ilm.k. julkaisuyhteistyö                                                                          
Arkki   3 907  3 768  3 931 4 224 3+1 -
Perusta   1 124  1 114  1 051 953 6  Suomen teologinen instituutti, Suomen Raamattuopisto. 
       Kustantajana toimi Perussanoma Oy.
Ruttureppu 149  152   - - 0 -

Jaettavien lehtien painokset ja ilmestymiskerrat:
  2010  2011  2012 2013 ilm.k. julkaisuyhteistyö                                                                          
VIP   30 000  23 000  21 000 22 800 1 Sley ja SEKL
Ruttureppu  850  1 000   - - 0

Tilastot OPKOn internetsivustojen kävijämääristä
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veritasforum.fi aikamatka.com lahja.opko.fi
yhteensä

Toimimme pääasiallisesti Suomen evankelis-luteri-
laisen kirkon paikallisseurakuntien, Lähetysyhdis-

tys Kylväjän, Medialähetys Sanansaattajien (Sansa), 
Suomen Ev.lut. Kansanlähetyksen (SEKL), Suomen Lu-
terilaisen Evankeliumiyhdistyksen (Sley, Evankeliset 
Opiskelijat, EO) ja Suomen Raamattuopiston Säätiön 
(SRO) kanssa. Lisäksi paikallistasolla ja Viisikielisen yh-
teydessä yhteistyötä on ollut Kansan Raamattuseu-
ran (KRS) kanssa. Yhteistyöhön kuuluu yhteydenpi-

don lisäksi mm. yhteiset tapahtumat kuten nuorten 
ja opiskelijoiden illat ja ulkomaan opintomatkat sekä 
julkaisut, kuten VIP-lehti ja Nuotta-lehti. Tapahtumia 
järjestetään Agricola-opintokeskuksen ja eri kansan-
opistojen kanssa, mikäli se on taloudellisesti ja toimin-
nallisesti perusteltua. Lisäksi olemme Raamatunluki-
jain liiton (RLL), Suomen Teologisen Instituutin (STI) 
sekä Suomen Evankelisen Allianssin (SEA) jäsenjärjes-
tö.

YHTEISTYÖKUMPPANIT JA VERKOSTOT
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TALOUS

Tulot
Taloutemme ja talouspäätöstemme ydin olivat yksi-
tyishenkilöiden suorat lahjoitukset, joita oli hieman yli 
puolet kaikista tuloista. Lahjoitustuotot vuonna 2013 
olivat 602 000 euroa (+15 %). Jokaisella työntekijällä 
tai työalalla oli oma kannatusrenkaansa, jolle työnte-
kijät ja opiskelijat kirjoittavat sähköpostitse ja postitse 
lähetettäviä kirjeitä työn ajankohtaisista asioista. Jo-
kaisen kannatusrenkaan lahjoitusten määrää ja kehi-
tystä seurasimme erikseen. Yleisavustuksista merkit-
tävimmät olivat opetusministeriön nuorisojärjestöille 
myönnettävä avustus 70 000 € (-4 %) sekä tilikautena 
myönnetty osuus edellisenä vuonna Suomen ev.lut. 
kirkon opiskelijatyölle keräämästä kolehdista 44 000 € 
(-2 %). Muita jumalanpalveluskolehteja kertyi yhteen-
sä 25 000 € (-4 %). Tapahtumien osallistumismaksuista 
saimme tuloja 62 000 € (+23 %). Leirikeskuksen myyn-
tituotot oma käyttö mukaan lukien olivat 247 000 € 
(+17 %). Leirikeskukselle saimme yhteensä 21 000 € 
avustuksia (-95 %) ja lahjoituksia (+91 %). Tilikauden 
tulot olivat yhteensä 1 083 000 € (+4 %).

Kulut
Tilikauden kulut olivat yhteensä 1 111 000 € (+17 %). 
Kulueristä suurin oli henkilöstökulut, 683 000 € (+10 
%). Tapahtumien ja tilaisuuksien muut kuin henkilös-
tökulut olivat 110 000 € (+40 %). Viestintä- ja lehtikulut 
ilman henkilöstökuluja olivat 68 000 € (+12 %). Toimi-
tilat, työvälineet ja yleiset toimintamenot mukaan lu-

kien matkakulut olivat yhteensä 87 000€ (+47 %). Mer-
kittävä osa toimintamenoista on toimintansa kuluista 
vastaavien itsenäisten paikallisyhdistysten omissa ti-
linpäätöksissä. Leirikeskuksen kulut henkilöstökulut ja 
poistot mukaan lukien olivat yhteensä 271 000 € (+17 
%, ilman poistoja muutos +7 %). 

Tulos
Tilikauden tulos oli alijäämäinen, -28 000 euroa. Ra-
hoitusasemaa heikensivät pitkän aikavälin rahoitus-
vaikeudet, toiminnan painopisteiden tarkennusten in-
vestointiluonne sekä jätevesiremontti. Leirikeskuksen 
remonttien pankkilainoja lyhennettiin suunnitelman 
mukaisesti yhteensä 61 000 €, jolloin tilikauden lopus-
sa niitä oli yhteensä 120 000 €. Korottomat ystävälai-
nat kaksinkertaistuivat 144 000 euroon. Taloustilan-
teen parantamiseksi kehitimme yhteydenpitoa työn 
tukijoihin, teimme toimintainvestointeja sekä haim-
me uusia kumppanuussuhteita.

Leirikeskuksen osuus tuloksesta oli yhteensä -14 
000 euroa, kun sille kohdistetaan sen osuus poistois-
ta (-46 000 €), keskustoimiston henkilöstökuluista (-10 
000 €), lahjoituksista ja avustuksista (21 000 €) sekä ra-
hoituskuluista (-5 000 €). Poistojen tarkistuksen, luot-
totappioiden ja aikaisempien tilikausien oikaisujen 
vaikutus alijäämästä oli yhteensä -9 000 €. Yhteensä 
leirikeskuksen liiketoiminnan tulos tilikautena ennen 
Suomen OPKOn kuluja, rahoituskuluja, poistoja ja täs-
mennyseriä parani +62 % ollen 30 000 €.

RESURSSIT
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TULOSLASKELMA

VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat ja tilaisuudet     
 Tuotot  53 931,74  43 749,99
 Kulut    
  Tapahtumien kulut  -94 606,44  -66 937,80
  Henkilöstökulut  -237 910,95  -282 449,37
Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä  -278 585,65  -305 637,18
     
Kansainvälinen toiminta     
 Tuotot  8 095,67  6 525,41
 Kulut    
  Henkilöstökulut  -42 587,22  -47 358,65
  Muut kulut  -15 468,69  -11 777,13
Kansainvälinen toiminta yhteensä  -49 960,24  -52 610,37
     
Leirikeskustoiminta     
 Tuotot    
  Myyntituotot  181 094,59  160 139,73
  Oma koulutustoiminta  66 126,86  48 946,57
  Muut tuotot  60,03  1 640,65
  Tuotot yhteensä  247 281,48  210 726,95
 Kulut    
  Myyntitoiminnan kulut  -52 608,38  -44 949,30
  Henkilöstökulut  -132 761,51  -134 175,63
  Poistot  -45 598,36  -30 648,47
  Kiinteistökulut  -36 689,68  -28 722,14
  Muut kulut  -3 134,52  -2 971,02
  Kulut yhteensä  -270 792,45  -241 466,56
Leirikeskustoiminta yhteensä  -23 510,97  -30 739,61
     
Lehdet ja myyntitoiminta
 Tuotot    
  Lehtien tuotot  7 871,43  11 738,44
  Kirjamyynti  244,54  111,00
  Muu myynti  478,18  475,51
  Tuotot yhteensä  8 594,15  12 324,95
 Kulut    
  Lehtien kulut  -17 670,15  -10 226,82
  Ostot ja muut myyntitoiminnan kulut - 1 486,17  -15,50
  Varaston muutos  -363,39  -265,59
  Henkilöstökulut  -40 133,33  -45 621,43
  Kulut yhteensä  -59 653,04  -56 129,34
Lehdet ja myyntitoiminta yhteensä  -51 058,89  -43 804,39
     
Muu varsinainen toiminta     
 Tuotot    
  Saadut kohdennetut avustukset  9 938,04  12 500,00
  Saadut avustukset Enä-Sepälle  792,02  37 500,00
  Muut varsinaisen toiminnan tuotot  8 356,69  559,95
  Tuotot yhteensä  19 086,75  50 559,95

1.1.–31.12.2013                    1.1.–31.12. 2012
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TULOSLASKELMA

 Kulut    
  Palkat ja muut henkilöstökulut  -180 918,56  -69 209,37
  Toimistokulut  -26 051,81  -37 908,16
  Huoneistokulut  -14 726,14  -14 569,38
  Jäsenmaksut  -2 507,00  -2 497,00
  Tiedotuskulut  -4 863,90  -4 333,93
  Muut yleiskulut  -71 831,78  -44 144,28
  Poistot  -10 879,44  -11 591,93
  Kulut yhteensä  -311 778,63  -184 254,05
Muu varsinainen toiminta yhteensä  -292 691,88  -133 694,10
     
VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ  -695 807,63  -566 485,65
     
VARAINHANKINTA     
Tuotot     
 Lahjoitukset  503 802,45  414 659,44
 Lahjoitukset Enä-Sepälle  19 354,91  10 136,60
 Taloustempaukset   54 105,24  62 507,05
 Tukijäsenmaksut  24 399,00  33 791,18
 Testamentit  0,00  0,00
 Kolehdit   24 083,90  25 018,25
 Kolehdit Enä-Sepälle  1 120,27  1 256,69
 Muut varainhankinnan tuotot    0,00  948,85
 Tuotot yhteensä  626 865,77  548 318,06
Kulut     
 Henkilöstökulut  -48 769,90  -41 939,11
 Muut kulut  -19 829,72  -8 480,50
 Kulut yhteensä  -68 599,62  -50 419,61
     
VARAINHANKINTA YHTEENSÄ  558 266,15  497 898,45
     
TUOTTO/KULUJÄÄMÄ  -137 541,48  -68 587,20
     
SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA 
 Tuotot  1 606,65  3 826,55
 Kulut  -9 963,63  -9 288,01
    -8 356,98  -5 461,46
     
SATUNNAISET ERÄT
 Arvopapereiden myyntivoitot  0,00  0,00
     
OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ  -145 898,46  -74 048,66
     
YLEISAVUSTUKSET
 Valtion avustus  70 000,00  73 000,00
 Kirkkohallituksen kolehti  44 000,00  45 000,00
 Seurakuntien avustukset  2 600,00  1 360,00
 Muut avustukset  1 000,00  0,00
     
YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ  117 600,00  119 360,00
     
TILIKAUDEN TULOS  -28 298,46  45 311,34

1.1.–31.12.2013                    1.1.–31.12. 2012
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TASE

    31.12.2013  31.12.2012
VASTAAVAA      

Pysyvät vastaavat     
 Aineettomat hyödykkeet    
  Aineettomat oikeudet  0,00  2 001,51
 Aineelliset hyödykkeet    
  Maa- ja vesialueet  182 000,00  182 000,00
  Rakennukset ja rakennelmat  421 460,49  387 061,04
  Koneet ja kalusto  15 978,90  22 406,37
  Muut aineelliset hyödykkeet  60 909,07  73 685,32
 Sijoitukset    
  Muut osakkeet ja osuudet  187 795,95  187 795,95
Pysyvät vastaavat yhteensä  868 144,41  854 950,19
      
Vaihtuvat vastaavat     
 Vaihto-omaisuus    
  Tavarat  1 218,37  1 581,76
  Ennakkomaksut  0,00  412,17
 Lyhytaikaiset saamiset    
  Myyntisaamiset  13 967,33  18 529,00
  Muut saamiset  2 890,60  17 755,89
  Siirtosaamiset  9 479,72  3 948,28
 Rahat ja pankkisaamiset    
  Rahat  2 572,67  7 786,90
  Pankkisaamiset  187,02  294,19
Vaihtuvat vastaavat yhteensä  30 315,71  50 308,19
      
Vastaavaa yhteensä  898 460,12  905 258,38
     

VASTATTAVAA

Oma pääoma
 Yhdistyspääoma  483 272,06  437 960,72
 Tilikauden ali-/ylijäämä  -28 298,46  45 311,34
Oma pääoma yhteensä  454 973,60  483 272,06
     
Tilinpäätössiirtojen kertymä  0,00  0,00

Vieras pääoma
 Pitkäaikainen    
  Lainat rahoituslaitoksilta  65 381,45  168 982,99
 Lyhytaikainen    
  Lainat rahoituslaitoksilta  61 491,36  61 074,54
  Saadut ennakot  100,00  500,00
  Ostovelat  54 900,13  6 514,53
  Ystävälainat  143 889,50  73 889,50
  Muut velat  29 076,11  34 912,34
  Siirtovelat  88 647,97  76 112,42
Vieras pääoma yhteensä  443 486,52  421 986,32
      
Vastattavaa yhteensä  898 460,12  905 258,38
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TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 31.12.2013

1. Tilinpäätöksen laadintaperiaatteet      
Lahjoitukset tuloutetaan kassaperiaatteella. Avustukset tuloutetaan sillä tilikaudella, jolla myöntöpäätös on tehty.  
Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet  on arvostettu hankintamenoon, josta on tehty tilinpäätöksessä vuosittaiset 
poistot tasapoistoin seuraavasti:
 tietokoneet ja ohjelmistot 3 vuotta / 33,3 %:n tasapoisto     
 toimistokoneet ja -kalusto 4 vuotta / 25,0 %:n tasapoisto, aik. menojäännöspoistona   
 paikoilleen rajatut koneet ja kalusto 7 vuotta / 14,3 % tasapoisto    
  rakennusten pintatyöt ja kunnostukset 7 vuotta / 14,3 % tasapoisto    
 rakennusten ja piha-alueiden sähkötyöt ja maansiirtourakat 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto  
  rakennusten peruskorjaukset 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto    
  viemäri- ja putkityöt kiinteästi asennettuine laitteineen 15 vuotta / 6,7 % tasapoisto   
 muut aineelliset hyödykkeet 15 vuotta / 6,7 %:n tasapoisto    
  osakehuoneiston saneeraus 20 vuotta / 5 %:n tasapoisto    
  rakennukset 25 vuotta / 4,0 %:n tasapoisto     
       
2. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden ja pitkäaikaisten sijoitusten muutokset tilivuonna:  
     
   1.1.2013 Lisäys Vähennys Poisto 31.12.2013
Tietokoneohjelmat  2 001,51   2 001,51 0,00
Maa-alueet  182 000,00    182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat  387 061,04 69 672,02  35 272,57 421 460,49
Koneet ja kalusto  22 406,37 3 968,42 3 968,42 6 427,47 15 978,90
Muut aineelliset hyödykkeet  24 265,14   7 785,63 16 479,51
Osakehuoneiston parannus  49 420,18   4 990,62 44 429,56
Huoneisto-osakkeet  187 775,77    187 775,77
Muut arvopaperit  20,18    20,18
   854 950,19 73 640,44 3 968,42 56 477,80 868 144,41

3. Henkilöstökulut ja luontaisedut
   2013 2012 2011
Palkat   550 462,04 532 721,00 517 873,78  
Luontaisedut  0,00 0,00 0,00  
Eläkevakuutusmaksut  98 628,10 90 023,56 91 544,96 
Muut henkilösivukulut  18 701,86 16 186,70 19 266,21
 yhteensä  667 792,00 638 931,26 628 684,95  
 muutos  28 860,74 10 246,31 -7 204,18
   4,5% 1,6% -1,1%

4. Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut
   2013 2012 2011
 Korot  4 166,26 5 775,89 8 239,43
 Muut  5 797,37 3 512,12 3 085,06
   9 963,63 9 288,01 11 324,49

5. Annetut pantit       
Danske Bank laina FI7680050903564530   35 168,54
Danske Bank laina FI7680050807409691   52 777,40
Danske Bank laina FI4183186710001154   32 500,00
Danske Bank Oyj:n limiitti sopimusnro FI3680001701296114  50 000,00
  Pantatut Hämeentie 155 A 9 huoneisto-osakkeet 703-1020
  sekä panttivelkakirjat 3211-3213 yhteensä 700 000,00 euroa

6. Rahoitusasema      
Tilikausi oli rahoituksellisesti haastava. Rahat ja pankkisaamiset 31.12.2013 olivat 2 759,69 € ja lisäksi käytössä oli 50 
000,00 € limiitistä 6 426,87 €.
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TYÖNTEKIJÄT

Johtavat työntekijät
Jussi Miettinen, TM, pastori, yhteisöpeda-
gogi (ylempi AMK), pääsihteeri, -66, -08

Soili Haverinen, TM, Helsingin opiskeli-
jatyöntekijä, avustava pääsihteeri 1.10. 
alkaen, -76, -00 

Jarkko Jokimies, KM, johtava opiskelija-
työntekijä ja leirikeskusjohtaja 3.1.-31.3., 
-74, -13

Topi Knihtilä, YTM, Jyväskylän ja Lahden 
opiskelija- ja koululaistyöntekijä, opiskelija-
työn koordinaattori 1.10. alkaen, -76, -09

Ilkka Kontturi, sosionomi (AMK), tiedottaja, 
-82, -13

Marjukka Korri, sosionomi (AMK), kurssi-
sihteeri 16.6. asti, leirikeskusjohtaja 17.6. 
alkaen, -82, -11

Olli Lehmonen, MuM, teol. yo, johtava 
koululais- ja nuorisotyöntekijä, -79, -09

Lilian Lindén, teol.mag., ledande student-
arbetare, studieledig 1.1-30.6, -68, -06 

Tiina Oinonen, KTM, talouspäällikkö, -81, -05

Elin Prather os. Weckman, socionom (YH), 
ledande studentarbetare 1.1-30.6, -88, -13

Pekka Ryhänen, FM, TM, Kuopion ja Piek-
sämäen opiskelija- ja koululaistyöntekijä, 
websuunnittelija, opiskelijatyön koordi-
naattori 1.10. alkaen, -79, -07

Opiskelija- ja koululaistyö
Soili Haverinen, tiedot edellä

Tuomo Heinilä, tradenomi (AMK), Jyväsky-

län opiskelijatyöntekijä 15.10. alk., -84, -13

Topi Knihtilä, tiedot edellä

Tomi Koho, TK, Helsingin opiskelijatyönte-
kijä 15.10. alkaen, -88, -13

Olli Lehmonen, tiedot edellä

Antti Leinonen, TM, Kajaanin ja Oulun 
opiskelijatyöntekijä, -81, -06

Lilian Lindén, tiedot edellä

Tero Mikkonen, OTM, VTK, Savonlinnan 
opiskelijatyöntekijä 28.2. asti, -83, -11

Sari Nuutinen, medianomi (AMK), tiedotus-
sihteeri, opintovapaalla 10.8. asti, Missio-
naalisen Koululaistiimilinjan koordinaattori 
11.8. alkaen, -85, -09

Mikko Paavola, TM, Turun ja Porin opiskeli-
jatyöntekijä, -76 , -05

Elin Prather os. Weckman, tiedot edellä

Pekka Ryhänen, tiedot edellä

Benjamin Sandell, teol.stud., studentarbeta-
re i Helsingfors fr.o.m. 1.8., -86, -13

Linus Stråhlman, teol.kand., studentarbeta-
re i Åbo, assisterande koordinator för Veritas 
Forum Finland,  -89, -11

Mervi Tiilikainen, sosionomi (AMK), koulu-
laistyöntekijä, -81, -10

Jussi Valkonen, LitM, koululaistyöntekijä, 
-76, -10

Topi Viitasalo, sosionomi (AMK), Tampe-
reen opiskelijatyöntekijä, -84, -12

Toni Wentin, ped. stud., studentarbetare i 
Vasa, -91, -12

Toimiston tehtävissä
Juha Aho, yo. merkonomi, toimistosihteeri, 
-67, -91

Ilkka Kontturi, tiedot edellä

Sari Nuutinen, tiedot edellä

Tiina Oinonen, tiedot edellä

Tuija Sainio, tradenomi, kirjanpitäjä- 
palkanlaskija, -74, -07

Markus Kesäniemi, kasv. yo, siivooja 26.1.-
31.5., -88, -13

Aino Laine, teol. yo, siivooja 2.9.-11.12., -93, 
-13

Leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppä
Heta Ikäheimo, keittäjä, -54, -04

Marjukka Korri, tiedot edellä

Eino Olsson, keittäjä-huoltomies, -76, -08

Veritas Forum Finland
Markus Korri, sosionomi (AMK), teol. yo, 
VFF:n koordinaattori, -81, -11

Linus Stråhlman, tiedot edellä

Muut
Anne Gröhn, KM, lähetyssihteeri, -66, -12

Sampsa Nelimarkka, siviilipalvelusmies 
29.8. asti, -91, -12 

Oskari Reinman, Kuopion OPKOn opiskeli-
jatyön harjoittelija 1.10. alkaen, -89, -13

Työntekijäkokous Enä-Sepässä 16.12.2013. Edessä: Ilkka Kontturi, Lars-Viktor Öst, Josefina Öst, Soili Haverinen, Tomi Koho, Heta Ikäheimo, Eino Olsson. Takana 
vasemmalta oikealle: Linus Stråhlman, Mikko Paavola, Mervi Tiilikainen, Anne Gröhn, Olli Lehmonen, Tiina Oinonen, Benjamin Sandell, Topi Knihtilä, Sari Nuuti-
nen, Toni Wentin, Juha Aho, Topi Viitasalo, Pekka Ryhänen, Jussi Valkonen, Antti Leinonen, Lilian Lindén, Jussi Miettinen, Marjukka Korri ja Markus Korri.
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Sääntömääräinen 
liittokokous
pidettiin 27.4.2013 Helsingissä.

Liittohallitus
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana 
8 kertaa. Suluissa oleva paikkakunta on 
henkilön jäsenyhdistys.

puheenjohtaja
Kimmo Karhi
(seniori, Helsinki)

varapuheenjohtaja
Marit Hedström 
(opiskelija, Åbo) 

muut jäsenet
Tuomo Heinilä
(opiskelija, Jyväskylä & Pori)

Hanne Hyttinen
(opiskelija, Helsinki)

Pekka Jokiranta
(seniori, Helsinki)

Heidi Jäntti (opiskelija,  
Helsinki & Pieksämäki)

Saara Kinnunen
(seniori, Helsinki)

Tuure Savuoja
(opiskelija, Helsinki)

Simo Aalto (seniori, Turku)

Tomi Koho (opiskelija)

Kimmo Koivunen
(opiskelija, Turku & Pori)

Christian Perret
(seniori, Helsingfors & Åbo)

varajäsenet
Lauri Saarinen  
(opiskelija, Pori)
Viljami Vuorinen
(opiskelija, Pori & Turku)

Tilintarkastajat
Juhani Loukusa, KHT 
tilintarkastaja
Tapio Leinonen, DI
toiminnantarkastaja

Hallituksen työvaliokunta
Työvaliokunta kokoontui  
18 kertaa.

• Jussi Miettinen, pj
• Soili Haverinen
• Kimmo Karhi
• Topi Knihtilä
• Ilkka Kontturi
• Marjukka Korri
• Olli Lehmonen
• Lilian Lindén
• Tiina Oinonen

Svenska arbetsutskottet
(sarbus)
Sarbus sammanträdde  
4 gånger.

Studerande 
• Ida Ala-Heikkilä
• Christoffer Dahlin
• Bianca Holmberg
• Henrik Järveläinen

• Carolina Myrskog
• André Ravall
• Sofie Ravall
• Emelie Snickars
• Mikaela Steffansson
• Susanna Syrjälä

Stödmedlemmar
• Malena Ahlskog
• Lars Burman
• Stig-Olof Fernström
• Ruth Franzén
• Henrik Östman

Rätt att delta:
Medarbetare
• Lilian Lindén (hösten)
• Benjamin Sandell
• Linus Stråhlman
• Elin Weckman (våren)
• Toni Wentin
Från förbundets sida 
• Kimmo Karhi
• Jussi Miettinen
• Tiina Oinonen

OPKOn toimikunnat

• Enä-Seppä -toimikunta
• Työsuojelutoimikunta
• OPKOn neuvottelukunta
• Veritas Forum Finland Think  Tank

HALLINTO 31.12.2013

KIITOS
Olemme kiitollisia Jumalalle ja kaikille Opiskelija- ja Koululais-
lähetyksen ystäville ja kumppaneille rohkaisuista, rukouksista 
ja aineellisesta tuesta. Ilman teitä ei työmme evankeliumin ja 
nuorten hengellisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin puolesta 
olisi mahdollista. 

”Ylistys ja kirkkaus, viisaus, kiitos, kunnia, valta ja voima meidän 
Jumalallemme aina ja ikuisesti! Aamen” (Ilm 7:12).

Jussi Miettinen
pääsihteeri
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Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys r.y. (OPKO)
Hämeentie 155 A 9
00560 HELSINKI

puh. (09) 612 9940
opko@opko.fi
www.opko.fi

Finlands Ev.-luth. Student- och 
Skolungdomsmission r.f. (FSSM)
Tavastvägen 155 A 9
00560 HELSINGFORS

tel. (09) 612 9940
studentmissionen@studentmissionen.fi
www.studentmissionen.fi

Pyhä Raamattu on meidän uskomme, elämämme ja 
opetuksemme ylin ohje ja sen mukaan kaikkea op-
pia on tutkittava ja arvosteltava. Ohjeenamme ovat 
myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnus-
tuskirjat. Korostamme erityisesti seuraavaa:

Koko Raamattu on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt ja 
on Jumalan sanana ehdoton totuus.

Kolmiyhteinen Jumala on Sanallaan luonut maailmankaik-
keuden. Historiassa tapahtuneessa syntiinlankeemuksessa 
ihminen saatanan houkutuksesta asettui vastustamaan Ju-
malan pyhää tahtoa, joutui eroon Hänen yhteydestään ja 
Hänen vihansa alaiseksi. Lankeemuksen jälkeen ihmiset syn-
tyvät synnin läpikotaisin turmelemina ja ovat luonnollisessa 
tilassaan saatanan orjia. Ihminen ei voi eikä tahdo rakastaa 
Jumalaa ja lähimmäistään eikä pelastaa itseään tästä tilasta.

Rakkaudessaan Jumala lähetti ainoan Poikansa, joka syntyi 
neitsyt Mariasta todelliseksi ihmiseksi. Synnittömänä Kristus 
sovitti ristinkuolemallaan maailman Jumalan kanssa ja kan-
toi synnin, syyllisyyden ja rangaistuksen sekä valmisti syn-
tisille vapahduksen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. 
Jumalan herättämä Kristus nousi kuolleista ruumiillisesti ja 
astui taivaaseen.

Kun ihminen ottaa uskossa vastaan Kristuksen omakohtai-
sena Vapahtajanaan, Jumala ei lue hänelle hänen syntejään 
vaan antaa ne Kristuksen tähden anteeksi ja pukee hänet 
Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen: Jumala vanhurskaut-
taa ihmisen yksin armosta uskon kautta. Kun ihminen on 
uudestisyntynyt ja siirtynyt armotilaan, hän pysyy kuitenkin 
syntisenä ja tarvitsee uudistuvaa anteeksiantamusta Jee-
suksen veressä ja yhä kokonaisempaa antautumista hänes-
sä asuvan Pyhän Hengen hallintaan.

Kaste ja ehtoollinen, joissa armo tarjotaan, ovat Jumalan 
teko ja lahja uskon herättämiseksi ja vahvistamiseksi. Ilman 
uskoa sakramentteihin yhdistettyyn Jumalan sanaan sen lu-
paukset jäävät toteutumatta.

Jumalan seurakunta on kaikkien Pyhästä Hengestä synty-
neiden uskovien yhteisö, jossa evankeliumia puhtaasti julis-
tetaan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan. Kris-
tuksen omat ovat yhtä Pyhässä Hengessä, joka tekee heidät 
Kristuksen todistajiksi ja lähimmäisen palvelijoiksi seura-
kunnan rakentamiseksi.

Seurakunta odottaa Kristuksen toista tulemista. Viimeisellä 
tuomiolla uskovat saavat omistaa heille varatun iankaikkisen 
ilon ja epäuskoiset tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen.

OPPIPERUSTA            LÄROGRUNDEN
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Den Heliga Skrift är det högsta rättesnöret för vår 
tro, vårt liv och vår lära och i enlighet med den bör 
varje lära granskas och bedömas. Finlands evang-
elisk-lutherska kyrkas bekännelseskrifter är även 
normerande för oss. Särskilt betonar vi följande:

Hela Bibeln har uppstått genom den Helige Andes inspira-
tion och är som Guds ord absolut sanning.

Den treenige Guden har genom sitt ord skapat världsalltet. I 
syndafallet, som är en historisk verklighet, trotsade männis-
kan, lockad av satan, Guds heliga vilja, förlorade gemenska-
pen med honom och kom under hans vrede. Efter syndafal-
let föds människorna helt fördärvade av synden och de är i 
sitt naturliga tillstånd satans trälar. Människan kan inte och 
vill inte älska Gud och sin nästa och hon vill inte heller låta 
sig frälsas från detta tillstånd.

 I sin kärlek sände Gud sin ende Son, född av jungfrun Maria 
till sann människa. Syndfri försonade Kristus genom sin kors-
död världen med Gud och bar synden, skulden och straf-
fet samt beredde åt oss syndare förlossning från syndens, 
dödens och djävulens våld. Uppväckt av Gud stod Kristus 
kroppsligen upp från de döda och uppfor till himmelen.

 
Då människan i tro mottar Kristus som sin personliga Fräl-
sare, tillräknar Gud henne inte hennes synder, utan förlåter 
dem för Kristi skull och ikläder henne Kristi renhet och he-
lighet. Gud rättfärdiggör människan av nåd allena genom 
tro. Då människan är pånyttfödd och är i nådens tillstånd, 
förblir hon dock en syndare och behöver förnyad förlåtelse i 
Jesu blod och en allt fullständigare överlåtelse åt den helige 
Ande som bor i henne.

 
Dopet och nattvarden, i vilka nåden erbjuds, är Guds gär-
ning och gåva för att väcka och stärka tron. Utan tro på det 
Guds ord som är förenat med sakramenten, blir dess löften 
inte uppfyllda.

Guds församling är ett samfund av alla troende, som är föd-
da av den Helige Ande, ett samfund där evangelium rent 
förkunnas och sakramenten förvaltas i överensstämmelse 
med evangeliet. De som hör Kristus till, är ett i den Helige 
Ande, som gör dem till Kristi vittnen och nästans tjänare för 
att uppbygga församlingen.

Församlingen väntar på Kristi andra ankomst. Vid den ytters-
ta domen skall de troende få äga den eviga glädjen som är 
tillredd åt dem och de otrogna blir dömda till en evig för-
dömelse.
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