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OPKOn tarkoituksena on Pyhän Raamatun, Suomen 
evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjojen sekä op-
piperustansa mukaisesti edistää Jumalan valtakunnan 

leviämistä Suomen opiskelevan nuorison keskuudessa:
- johdattamalla heitä vastaanottamaan Jeesus Kristus omakoh-
taiseksi Vapahtajakseen ja Herrakseen,
- ohjaamalla uskovia kasvamaan Jeesuksen Kristuksen armossa 
ja tuntemisessa ja keskinäisessä yhteydessä,
- korostamalla Raamattua Jumalan sanana, rukouksen merki-
tystä ja antautumista Pyhän Hengen hallintaan sekä
- ohjaamalla uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristukselle 
ja toteuttamaan Hänen lähetyskäskyään. (OPKOn säännöt §2)

FSSMs syftemål är att, i enlighet med den Heliga Skrift, 
Finlands evangelisk-lutherska kyrkas bekännelseskrifter 
och sin lärogrund, befrämja utbredandet av Guds rike 

bland den studerande ungdomen i Finland, genom att:
- leda dem att ta emot Jesus Kristus som sin personliga Fräl-
sare och Herre
- leda de troende att växa till i Jesu Kristi nåd och kunskap samt 
inbördes gemenskap
- betona Bibeln som Guds ord, bönens betydelse och nödvän-
digheten att underordna sig den Helige Andes ledning samt
- att leda de troende att vinna andra studerande för Kristus och 
till att förverkliga Hans missionsbefallning. (FSSMs stadgar §2)

TOIMINTA-AJATUKSEMME:
Tehdä Kristus tunnetuksi

opiskelijoiden ja koululaisten maailmassa
ja kutsua nuoria kokonaisvaltaisesti

seuraamaan Häntä kaikkeen maailmaan 

VÅR MISSION:
Att göra Kristus känd 

bland studerande och skolungdomar 
och att kalla de unga att helhjärtat 

följa Honom ut i hela världen

OUR MISSION:
To make Christ known

in the world of students
and invite the young people

to holistically follow Him
into all the world.

tarkoitus ja toiminta-ajatus

yhteystiedot

VasaVasa

PoriPori

TurkuTurku
 & Åbo & Åbo Helsinki &Helsinki &

HelsingforsHelsingfors

OuluOulu

JakobstadJakobstad

KuopioKuopio

JyväskyläJyväskylä

LahtiLahti

TampereTampere

OPKOn paikallis-
ryhmät kartalla

RovaniemiRovaniemi

JoensuuJoensuu
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• Ilmaisemme asiat myönteisen kautta.
• Järjestämme juhlia ja aterioita yhteyden lujittamiseksi ja 

esimakuna taivaallisista juhlista.

VÄLITTÄMINEN
• Sitoudumme puhumaan hyvää toisistamme.
• Huomioimme toisemme arjessa ja etenkin elämän kään-

nekohdissa.
• Osoitamme arvostavamme ihmistä enemmän kuin työtä ja 

tehtäviä.
• Panostamme ihmisen kohtaamiseen ja välittämiseen.
• Rakennamme yhteisöä, jossa on hyvä työskennellä, olla 

mukana ja josta on myös helppo lähteä.
• Tuemme ihmisen kokonaisvaltaista kasvua.

ERILAISTEN YHTEYS
• Rakennamme kristittyjen yhteyttä aidosti erilaisten ih-

misten välille.
• Tuemme jokaista oman identiteettinsä ja paikkansa 

löytämisessä kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti.
• Annamme tilaa erilaisille uskon ilmaisumuodoille.
• Kunnioitamme jokaista ihmistä erilaisuudesta ja erilaisista 

mielipiteistä huolimatta.

toiminnalliset arvot

JOHTOTÄHTI - OPKOn keskeiset 
      sidosryhmät, toimintamuodot ja prosessit, 
             joista kerrotaan tässä vuosikertomuksessa.

VISIO
 

Näkymme on olla vetovoimainen 
yhteisöjen liike, jossa opetetaan 
Raamattua laadukkaasti ja jossa 
jokaista mukana olevaa valmen-
netaan ja rohkaistaan kasvamaan 

Jeesuksen seuraajana sekä elämään 
missionaalista elämää todeksi.  
Toimimme suomeksi, ruotsiksi  

ja englanniksi.

toiminnan painopistealueet

OPKON YSTÄVÄT          
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YHTEISÖT

OPPILAITOKSET

MEDIALÄHETYS-
AKTIOT

LEIRIT JA  
TAPAHTUMAT

MISSIONAALISUUS
• Toimimme yliopistoissa, korkeakouluissa ja muissa oppilai-

toksissa.
• Näemme jokaisen nuoren evankeliumin arvoisena.
• Jokaisella on kutsumus ja paikka suuressa suunnitelmassa; 

tuemme tätä.
• Autamme nuoria löytämään koko elämänsä Jumalan anta-

mana kutsumuksena.
• Kuulumme maailmanlaajaan perheeseen, joka toteuttaa 

sisä- ja ulkolähetystehtävää.

NUORISOLÄHTÖISYYS
• Osallistamme nuoret itse toteuttamaan toimintaa.
• Annamme tilaa nuorten aloitteille ja luovuudelle.
• Tuemme nuoria kehitystasonsa mukaisissa vastuutehtä-

vissä.
• Tarjoamme nuorille vastuullisia tehtäviä sekä tarjoamme

JUHLISTAMINEN
• Huomioimme onnistumiset ja juhlimme niitä.
• Edistämme positiivista ilmapiiriä kaikessa toiminnassamme.

heille mahdollisuuksien mukaan harjoittelupaikkoja 
ja työllistämme heitä.
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Isä Oskari Juurikkala (vas.) ja 
MustRead-lehden strategi Heikki 

Pursiainen (oik.) keskustelivat talouden 
moraalisista hyveistä yliopistopappi 
Matti Väätäisen juontamassa Veritas 
Forumissa. Kokoontumisrajoitusten 

vuoksi tilaisuuteen pystyi 
osallistumaan vain livestriimin kautta. KORONA KIIHDYTTI OPKON DIGILOIKKAAN

yleiskatsaus

Vuosi 2020 jää historiankirjoihin globaalina mullistukse-
na. Koronaepidemia vaikutti koko maailmaan ja myös 
jokaisen suomalaisen arkeen. OPKOn varsinaisen koh-

deryhmän eli koululaisten ja opiskelijoiden elämässä se näkyi 
esimerkiksi etäopiskeluna, harrastuspaikkojen sulkeutumise-
na, kulttuuritapahtumien peruuntumisena, sosiaalisena eris-
täytymisenä ja lisääntyneenä ahdistuksena. Kriisipuhelimen ja 
mielenterveyspalveluiden kysyntä paljasta korona-ahdistuk-
sen iskeneen lujasti etenkin nuoriin. Nuoria mietitytti ammat-
tiauttajien kanssa käydyissä keskusteluissa se, miten opiske-
lut jatkuvat ja millaiseen koulunkäyntiin palataan. Sosiaalisten 
suhteiden siirtyessä verkkoon myös monien nuorten nettikäyt-
täytyminen riistäytyi käsistä ja etenkin koulussa huonommin 
pärjänneet jäivät opiskeluissaan pahasti jälkeen. Koronaepide-
mian hintaa maksetaan vielä kauan lisääntyvän syrjäytymisen 
ja mielenterveysongelmien muodossa.

OPKO oli samassa veneessä muiden nuorisotoimintaa jär-
jestävien tahojen kanssa: jouduimme sopeuttamaan toimin-
taamme vallinneisiin olosuhteisiin. Silti perustoiminnassamme 
onnistuimme kaikesta huolimatta hyvin. Koululais- ja opiske-
lijatyössä tapahtumia ja leirejä ei varsinaisesti peruttu, mut-
ta ryhmäkoot pienenivät ja järjestimme tilaisuuksia rajoitusten 
aikana etäyhteyksin, ulkona ja pienryhmissä. Nuorisotoimin-
nan osaajana kannoimme luonnollisesti huolta siitä, kuinka 
monta nuorta putoaa kyydistä, kun normaali viikkotoiminta ei 
enää luonnistu.

Järjestönä onnistuimme kaiken keskellä ottamaan oman digi-
loikkamme. Vuoden alussa aloitimme päivittäisen Raamattu-
podi-podcastin tekemisen. Sen saama suosio yllätti. Raamattu-

podeja kuunneltiin 150 000 kertaa, ja se oli Suomen suosituin 
kristillinen ja uskonnollinen podcast vuonna 2020. Kokeilimme 
myös uusia toimintamalleja mm. järjestämällä valtakunnallisen 
opiskelijatapahtuman hybridimallilla, jossa Kuopiosta lähetet-
tävää tapahtumasisältöä seurattiin ja työstettiin toimintapaik-
kakuntiemme kisastudioissa ympäri Suomen. Myös nuoriso- 
ja lapsityössä käytettiin innovatiivisesti erilaisia toiminnallisia 
menetelmiä esimerkiksi etäleirien järjestämisessä. Digituotan-
non käynnistämiseksi ja etäyhteyksin tapahtuvien tilaisuuksien 
lähettämiseen saimme myös hankittua laadukkaan studio- ja 

Pian korona-
rajoitusten 

alkamisen jälkeen 
järjestimme kou-

lulaisille ensim-
mäisen etäta-

pahtuman. Tämä 
raamattuopetus 
koski opetuslap-

sia myrskyssä.
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striimauskaluston, jota hyödynsimme myös Veritas Forumien 
kohdalla. Veritas Forum -toiminta sai myös paljon medianä-
kyvyyttä: Veritas Forum Finlandin YouTube-videoita katsot-
tiin vuonna 2020 yhteensä 56 900 näyttökertaa. Alfa-TV:llä 
näytettyä kuusijaksoista ”Tee minusta ateisti” -ohjelmaa seu-
rasi puolestaan yhteensä n. 180 000 katsojaa.

Vaikka onnistuimme sopeuttamaan toimintaamme poikkeus-
olosuhteisiin, oli nuorten käyttäytymisessä nähtävissä alku-
innostuksen jälkeen selkeä väsähtäminen etäyhteyksin ta-
pahtuviin kokoontumisiin. Tämä oli ymmärrettävää myös 
arvomaailmastamme käsin: kristilliseen nuorisotoimintaan 
kuuluu olennaisena osana tuleminen “yhteiseen pöytään” 
Raamatun opettamisen, hartauden harjoittamisen, ystävyy-
den ja aterioinnin puitteissa. Siksi teimme kaikkemme koh-
dataksemme nuoria vaihtelevan tilanteen mahdollistamilla 
tavoilla: perinteisesti, pienryhmissä tai ulkotiloissa. Korona-
aika korosti sitä, miten merkityksellisenä nuoret kokevat lä-
heiset ihmissuhteet ja työntekijöiden antaman henkisen tuen 
ja hengellisen ohjauksen. Vaikka median kautta voidaan koh-
data massoja, nuorisotyön merkitys ja vaikutus perustuu kui-
tenkin merkityksellisiin kasvoista kasvoihin tapahtumiin koh-
taamisiin. Laadukasta nuorisotyötä tehdään etenkin siellä, 
missä työntekijä pysähtyy kohtaamaan yhden nuoren. 

Poikkeuksellisena vuotena tekemämme kristillisen nuoriso-
työn arvostus näkyi muun muassa merkittävästi kohonneena 
kasvuna sekä lahjoitusten (+24 %) että lahjoittajien määrässä 
(+22 %), mistä olemme suunnattoman kiitollisia. 

Tämä toimintakertomus kertoo siitä, miten järjestönä olem-
me seisoneet nuorten rinnalla vuonna 2020.

Lämmin kädenpuristus kaikille OPKOn tukijoille, kumppa-
neille ja ruohonjuuritason toimijoille. Te olette mahdollista-
neet kaiken tämän! Koululaiset ja opiskelijat kiittävät!

Jussi Miettinen, pääsihteeri

Raamattupodi keräsi vuoden 2020 aikana yli 150 000 kuuntelua, ja se 
oli suosituin uskonnollinen podcast Suomessa. OPKOn koululaistyön-
tekijä Anastiina Toppari oli yksi Raamattupodin lukijoista.

OPKOn ja Petrus Församlingin yhteistapahtuma Disciple kokosi Helsinkiin 
190 osallistujaa. Tapahtuma järjestettiin ennen koronarajoitteiden alkamista. 

Muusikko Jukka Leppilampi esiintymässä webkameralle Pääsiäispysäkki-
tapahtumassa Enä-Sepässä. 

Ensimmäinen Youtubeen striimattu etäopiskelijailta kuvattiin OPKOn 
toimistolla.
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Vuoden  
2020

Toteutuminen: Disciple-konferenssia kehitimme mm. niin, 
että tapahtumassa oli OPKOn työssä mukana oleville nuorille 
aamubrunsseja. Tapahtumassa oli myös seminaareja, joista 
koulutusvastuuta kantoivat OPKOn työntekijät.

Valmennuspainotteisen tapahtuman järjestimme Kuopios-
sa nk. hybridimallisena.

Sepän seurat jouduimme koronatilanteen takia siirtämään 
seuraavaan vuoteen. Seekers Bible Study -materiaaliin liitty-
vää koulutusta pidimme työntekijöille.

Kannatusrenkaiden kehittämisessä onnistuimme poikke-
uksellisen hyvin. Lähes kaikkien kannatusrenkaiden lahjoitta-
jien lukumäärä kasvoi ja useimpien kannatusrenkaiden lah-
joitusten määrä kasvoi myös.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen

Tavoite: Kehitämme Disciple-konferenssia palvele-
maan toimintamme tavoitteita paremmin järjestä-
mällä kanavia mm. Seekers Bible Study -materiaa-
lista. 

Järjestämme valmennuspainotteisen tapahtuman keskei-
sille vastuunkantajille. 

Järjestämme elokuussa Enä-Sepässä “Sepän seurat” tavoit-
teena luoda OPKOlle vuotuinen päätapahtuma. 

Kehitämme määrätietoisesti kannatusrenkaita. Tavoitteena 
on, että jokainen aktiivisen toimintamuodon kannatusrengas 
kasvaa sekä euromääräisesti että lahjoituskertojen ja lahjoit-
tajien määrän osalta.

Pienryhmätoiminnan kehittäminen

Tavoite: Kehitämme pienryhmiä ja luomme uu-
denlaisia pienryhmiä (esim. lukupiirejä) niin, että 
jokainen nuori voi löytää paikkansa niissä.

Kehitämme raamattupiirimateriaalia 3T:n pohjalta.
Kouluttaudumme järjestämään etsijöiden raamattupiirejä 

ja hyödynnämme Uncover-materiaalia. 
Nostamme ja varustamme Veritas Forum -tiimejä.

Tavoite: Lanseeraamme 3T-materiaalin ja otam-
me sen aktiiviseen käyttöön opetuslapseuspro-
sessien tueksi.

Opetamme taloudellista antamista ja opastam-
me siihen luontaisena osana kristityn elämää.

Siirrämme Cross Current -työn seuraavalle tasolle, niin että 
kaksi uutta ryhmää aloittaa toimintansa.

Kehitämme mentorointia ja koutsausta, niin että tulevana 
vuonna tuemme ohjaussuhteiden kautta 50 nuorta.

Aloitamme johtajuuskoulutuksen yhdessä OPKOn ystävien 
kanssa ja jatkamme pidemmän vastuunkantajakoulutuksen 
valmistelua.

Jeesuksen opetuslapsena 
kasvamisen tukeminen 
henkilökohtaisella tasolla

Toteutuminen: Pienryhmiin panostamisen myötä niiden 
osallistumiskerrat kasvoivat 11 %, niin, että pienryhmäosal-
listumisia tuli yhteensä yli 3 300. Poikkeustilanteen johdosta 
koulutuspanos suuntautui pääosin eri tavalla.

IFESin Regional Training Coordinator Naomi Dawson kou-
lutti Uncoverin käyttöä syksyn työntekijäpäivillä. 

Veritas Forum -tiimien rakentamista hankaloitti merkittä-
västi se, ettei foorumeita voitu järjestää toimintapaikkakun-
nilla laajalti ihmisiä kokoavina.

NIIDEN TOTEUTUMINEN
KÄRKIHANKKEET JA
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Missionalisuuden vahvistaminen

Tavoite: Järjestämme tavoittavia tapahtumia: mm. 
Veritas Forum -yliopistokeskustelutilaisuuksia 11 ja 
yliopistomissioita kaksi.

Hyödynnämme uutena vuotena 2019-2020 Sak-
sassa järjestettävän Revive-konferenssin antia.

Koulutamme nuoria ystäviensä tavoittamiseen.
Vahvistamme maailmanlähetysnäkyä, niin että jokaisella 

paikallisyhteisöllä on kumppanina IFESin kohdemaan tai lä-
hetyskohde, jota tukee taloudellisesti ja rukoilemalla.

Toteutuminen: Käytimme 3T-materiaalin koeversiota työnte-
kijävalmennuksissa ja materiaalia testattiin mm. Oulun opiske-
lijatyössä. Talouskasvatusta annoimme säännöllisesti ja uudet 
työntekijät lukivat The God Ask -kirjan osana perehdyttämistä.

Cross Current -työn seuraavaa vaihetta ei voitu käynnistää 
koronaepidemian takia. 

Mentorointi- ja opetuslapseussuhteita oli yhteensä 66 (-3 %). 
Työaikaresursseja kului viikkotoiminnan uudelleen järjeste-
lyihin muuttuvissa olosuhteissa, mikä näkyi lähikontaktien 
vähenemisenä.

Johtajuuskoulutuksen suunnittelu käynnistyi yhteistyössä 
Perheniemen evankelisen opiston ja lähetysyhdistys Kylväjän 
kanssa. Koulutuksen aloitus siirrettiin syksyyn 2021. Aloitim-
me vastuunkantajakoulutuksen suunnittelun.

Toteutuminen: Järjestimme yhteensä kolme Veritas Fo-
rum -tapahtumaa, jotka kaikki olivat livestriimejä YouTuben  
kautta ilman fyysisesti paikalla olevaa yleisöä. Koronatilan-
teen takia Veritas-toiminta keskittyi mediatuotantoon. Ve-
ritas Forum Finlandin YouTube-videoita katsottiin 57 000 
näyttökertaa. Alfa TV:llä näytettyjä kuutta ”Tee minusta 
ateisti” -jaksoa seurasi n. 180 000 katsojaa.

Hyödynsimme Revive-konferenssin antia järjestämällä 
nuorteniltoja ja varustavia kokoontumisia, joissa konfe-
renssissa mukana olleet nuoret jakoivat konferenssin an-
tia. Tapahtumassa mukana olleet nuoret jakoivat eri yhte-
yksissä myös todistuksia siitä, miten Jumala oli puhutellut 
heitä ja vaikuttanut heidän elämäänsä Revive-konferenssin 
kautta. Osallistuimme myös nuorten kanssa kahteen kan-
sainväliseen Revive-rukoustapahtumaan. Tapahtumassa 
mukana olleet nuoret ovat olleet myös kutsumassa toisia 
nuoria mukaan tulevaan Revive-konferenssiin.

Kannustimme koronarajoitukset huomioivaan ystävä-
evankeliointiin. Lähes kaikilla paikallisyhdistyksillä oli omat 
lähetyskohteensa. Valmistelimme yliopistomissioiden uut-
ta toteuttamistapaa huomioiden optimaalinen järjestämis-
aika.

Alfa TV:llä esitetty Tee minusta ateisti -ohjelma 
keräsi noin 180 000 katsojaa. Ohjelman juontajana 

toimi Veritas Forum -koordinaattori Miikka Niiranen. 
Keskustelijoina olivat FL Robert Brotherus (vas.) ja 

professori Veli-Matti Kärkkäinen (oik.). 
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Yleiskuvaus

Teimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä 
7–20-vuotiaiden sekä opiskelijatyötä opiskelijaikäisten 
parissa. Keskeisimmät toimintapaikkakunnat koululais-

työssä olivat Helsinki, Lahti ja Oulu.

Opiskelijatoimintamme toteutui pääsääntöisesti paikallisyh-
distysten kautta. Ne laativat omaa työtään ohjaavat toiminta-
suunnitelmansa OPKOn strategian ja muiden valtakunnallisten 
linjauksien mukaan.

Suomenkielisessä opiskelijatyössä toimimme 10 paikkakun-
nalla: pääkaupunkiseutu, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Lahti, 
Oulu, Pori, Rovaniemi, Tampere ja Turku. Laadullisesti ja mää-
rällisesti vahvinta toiminta oli Oulussa ja Kuopiossa. Helsingis-
sä, Pietarsaaressa, Turussa ja Vaasassa järjestimme ruotsinkie-
listä toimintaa, josta kerrotaan ruotsinkielisen työn osiossa. 
Säännöllistä englanninkielistä toimintaa järjestimme Helsin-
gissä ja Tampereella.

Verkostoiduimme paikallisseurakuntien, ystäväjärjestöjen ja 
OPKOn kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tu-
keaksemme toiminta-ajatukseemme sopivaa koululaisten ja 
opiskelijoiden toimintaa. Poikkeusaikana joitain paikan pääl-
lä tapahtuvia vierailuja karsiutui pois, mutta niiden tilalle syn-
tyi useita etäyhteyksin toteutettuja tapaamisia eri verkos-
toissa. Mm. keväällä 2020 yhteiskuntien sulkutoimien ollessa 
vahvimmillaan Suomessa ja muualla Euroopassa järjestettiin 
kaksi useita satoja nuoria yhteen koonnutta rukouskokoon-
tumista IFESin Euroopan verkostojen kautta. Niissä oli mah-
dollista kohdata ihmisiä eri puolilta Eurooppaa ja rukoilla yh-
dessä toinen toisten ja Euroopan vaikean tilanteen puolesta. 
Näitä kokoontumisia ei todennäköisesti olisi järjestetty ilman 
poikkeus oloja.

Rohkaisimme nuoria säännölliseen ja omakohtaiseen Raama-
tun tutkimiseen. Rukous eri muodoissaan oli myös keskeinen 
osa työtämme. Opetuslapseusnäky määritti kaikkea toimin-
taamme koululaisten ja yhä enemmän opiskelijoiden parissa.

Tavoitteet 
Yhteisöjen rakentaminen

Periaatteet:
Loimme toiminnassamme mukana olevien kanssa avointa 
perheenomaista kulttuuria, jossa korostimme läheisen juma-
lasuhteen merkitystä, keskinäistä yhteyttä ja tervettä itsetun-
temusta. Rakensimme toimintaa nuorisolähtöisesti yhdessä 
opiskelijoiden ja koululaisten kanssa. Koululaisten ja opiskeli-
joiden yhteisöt pyrkivät olemaan kutsuvia.

Käytännön toiminta:
Järjestimme viikoittaisia opiskelijailtoja kymmenessä kaupun-
gissa ja nuorteniltoja Helsingissä, Lahdessa ja Oulussa. Nuoret 
ja varhaisnuoret kokoontuivat kuukausittain leireille ja pien-
ryhmiin. Opiskelijatyössä Joensuussa, Helsingissä ja Kuopiossa 
toiminta kasvoi ja kehittyi laadullisesti.

Poikkeusaikana korostui erityisesti olemassa olevien ihmissuh-
teiden merkitys. Yhteyttä pidettiin esimerkiksi kokoontumalla 
pienellä porukalla rukoilemaan ja sen perusteella kutsuttiin ja 
koottiin ihmisiä yhteen ja pidettiin yhteyttä myös ns. puska-
radiomeiningillä. Järjestimme opiskelijoille apologiakurssin ja 
Isän sydän -valmennuksen Zoomin avulla huhti-toukokuussa. 
Koululaistyössä loimme poikkeusaikana uudenlaisia yhteisön-
rakennustapoja. Järjestimme mm. Etä-Action-päiviä lapsille ja 
varhaisnuorille, joissa lapsiin ja varhaisnuoriin pidettiin yhteyt-

OPISKELIJA- JA KOULULAISTYÖ

suomenkielinen
Hetkeksi helpottaneet koronarajoitukset 

mahdollistivat pienen lastenleirin 
järjestämisen Enä-Sepässä. 
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tä videoiden, viestien ja yhteisten projektien kautta. Päivien 
aikana oli mahdollista myös jakaa kuulumisia ja olla yhtey-
dessä toinen toisten kanssa erilaisten viestiryhmien kautta. 
Perustimme myös useita uusia pienryhmiä, että nuorilla olisi 
hyviä paikkoja tulla kohdatuksi ja kasvaa uskossa, silloinkin 
kun isommat kokoontumiset eivät olleet mahdollisia.

Viikonlopputapaamisia ja leirejä oli koululaistyössä yhteen-
sä 17, osittain etäyhteyksien kautta, joihin osallistumisker-
toja kertyi yhteensä 536. Järjestimme koululaistyössä myös 
erilaisia pienryhmäkokoontumisia nuorille ja varhaisnuorille, 
joihin osallistumiskertoja yhteensä 1 100. Pidimme yhteyt-
tä toiminnassamme mukana oleviin leirien ja muun toimin-
nan välillä mm. nettisivujen, sähköpostilistojen, sosiaalisen 
median, ystäväkirjeiden sekä Arkki-lehden kautta. Virallinen 
organisoitu yhteisöllinen toiminta väheni koronarajoitusten 
johdosta. Opiskelijatyössä osallistumiskertoja tuli noin 2 100 
(-46 %) ja koululaistyössä noin 2 100 (-32 %).

Tavoittaminen

Periaatteet:
Yhä useampi koululaisten ja opiskelijoiden yhteisö eli ym-
pärillään olevia ihmisiä tavoittaen. Toimintaan tuli mukaan 
myös ei-kristillisistä taustoista tulevia uusia koululaisia ja 
opiskelijoita. Teimme tavoittavaa työtä yhdessä nuorten ja 
vastuunkantajien kanssa. Toimintamuodot ja -tavat nousivat 
yhteisöjen keskeltä. 

Käytännön toiminta:
Järjestimme tavoittavia tapahtumia eri puolilla Suomea. 
Siirsimme Oulun Mission Week -tapahtuman toteutusta. 
Olimme aiempien vuosien tapaan näkyvästi läsnä toimin-
tapaikkakuntiemme yliopistoilla ja muissa oppilaitoksissa 
kampusaktioiden, mainonnan ja opiskelijoita tavoittavien 
ryhmien kautta ennen kokoontumisrajoitusten voimaan-
tuloa. Maaliskuusta alkaen käytimme etäyhteyksiä kokoa-
vassa toiminnassa. Kesäkuusta alkaen järjestimme jälleen 
lähikokoontumisia, joiden toteutustapa vaihteli syksyllä vi-
ranomaissuositusten ja -määräysten mukaisesti. Järjestim-
me yhteensä viisi Veritas Forum -tilaisuutta. 

Teimme koululaistyöstä viisi seurakunta- ja järjestövierailua 
nuorten tiimien kanssa, osittain etäyhteyksien avulla. Koh-
dattuja ihmisiä ja osallistumiskertoja näissä oli yhteensä 300. 
Pyrimme löytämään keinoja opiskelijoiden ja koululaisten 
vaikeutuneeseen taloustilanteeseen vastaamiseen. Esimer-
kiksi Turussa osallistuimme ruuanjakeluun sekä Helsingissä 
järjestimme ruokailua illoissa. Tavoittavassa työssä korostui 
henkilökohtaisten kontaktien merkitys, koska perinteisiä ta-
voittavia tapahtumia ei ole voitu järjestää niin paljon.

Poikkeusaikana henkilökohtainen kohtaaminen ja toimin-
taan mukaan kutsuminen korostuivat. Koululaistyössä jär-
jestimme useita kokoontumisia, joihin kutsuimme ihmisiä 
mukaan erityisesti henkilökohtaisten kontaktien kautta. Jär-
jestimme myös muutamia pienimuotoisia tavoittavia tem-
pauksia ulkotiloissa viranomaissuositusten ja -määräysten 
mukaisesti, joissa kohtasimme uusia ihmisiä ja pääsimme 
rukoilemaan monien puolesta. Virallisiin, organisoituihin ta-
voittavan työn tapahtumiin osallistumiskertoja tuli opiskeli-
jatyössä noin 200 (-81 %) ja koululaistyössä noin 60 (-39 %).

Monet koululaistyön tapahtumista toteutettiin etäyhteyksin Zoomin kautta. 

Koululaistyön tapaamisia järjestettiin myös ulkona. Retkikohteena oli mm. 
Vuosaari Helsingissä. 

Joensuun opiskelijatyöntekijä Nooa Saari puhumassa Isän sydän -opiskeli-
jaleirillä Kuopiossa. Leiri järjestettiin neljällä eri paikkakunnalla ja tilaisuudet 
lähetettiin netin kautta.
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Varustaminen

Periaatteet:
Kutsuimme nuoria sitoutumaan kristilliseen uskoon ja sen ihmiskäsi-
tykseen niin, että uskosta voi tulla heidän elämäänsä kantava voima-
vara. Varustaminen tapahtui ennen kaikkea kokonaisvaltaisen ope-
tuslapseusprosessin kautta. Prosessissa korostuivat jaettu elämä ja 
yksilöllinen ohjaus. Rohkaisimme nuoria löytämään omaa persoonalli-
suuttaan ja lahjojaan sekä toteuttamaan itseään.

Käytännön toiminta:
Vietimme nuorten ja opiskelijoiden kanssa aikaa mm. matkoilla, viikon-
lopputapahtumissa sekä puhelin-, video- ja mentorointitapaamisissa. 
Keskustelimme säännöllisesti uskoon, elämään ja vastuunkantamiseen 
liittyvistä kysymyksistä sekä henkilökohtaisesti että pienryhmissä. Jär-
jestimme paikallisia sekä valtakunnallisia varustavia viikonloppuja, lei-
rejä ja tapahtumia, yhteiskunnan kokoontumisrajoitusten puitteissa, 
osittain etäyhteyksien avulla.

Suomenkielisissä opiskelijayhteisöissä vapaaehtoisia oli noin 88. Mää-
rä laski viime vuodesta, koska etäillat rajoittivat palvelutehtävien kir-
joa merkittävällä tavalla. Järjestimme Kuopiosta käsin valtakunnallisen 
Isän sydän -leirin, johon etäyhteyksien avulla osallistui noin 60 hen-
kilöä.
 
Koululaistyössä järjestimme lähes viikoittaista valmentavaa nuorten 
toimintaa keskeisten vastuunkantajien kanssa. Vapaaehtoisvastuun-
kantajia oli valtakunnallisessa koululaistyössä noin 25 henkilöä. Poik-
keusolojen aikana järjestimme vastuunkantajien kanssa kokoontumi-
sia ja videopalavereja, joissa käytiin läpi tilanteeseen liittyviä haasteita, 
mahdollisuuksia ja ihmisten omia prosesseja.

Vaikka jouduimme luopumaan laajemmista, kevyemmistä yhteisölli-
sistä tapahtumista, panostimme kohtaamisten laatuun. Varustavan 
toiminnan osallistumiset lisääntyivät koululaistyössä 1 300:aan (+53 %) 
ja opiskelijatyössä 3 000:een (111 %).

Lähettäminen

Periaatteet:
Kannustimme opintojen loppusuoralla olevia opiskelijoita ottamaan 
vastuuta yhteiskunnassa, organisaatioissa, seurakunnissa ja omissa 
perheissään. Rohkaisimme heitä jatkossakin osallistumaan toimin-
taamme esimerkiksi OPKOn ystävien kautta. Ohjasimme opiskelijoita 
ja nuoria lähtijöiksi ja lähettäjiksi myös lähetystyön moninaisiin teh-
täviin.

Käytännön toiminta:
Siunasimme nuoria heidän lähtiessään uusiin elämänvaiheisiin, akti-
oihin sekä muihin maailmanlaajan Kristuksen seurakunnan tehtäviin 
ja tapahtumiin. Opiskelija- ja nuorteniltojen yhteydessä huomioimme 
valmistuvia opiskelijoita. Lähettäminen tapahtui pääosin yhteisöllisen 
toiminnan yhteydessä.

Yhteensä osallistumiskertoja eri työmuotoihin kertyi opiskelijatyössä 8 
300 (-16 %) ja koululaistyössä 4 800 (-8 %).
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Osallistumiskertoja 
koululaistyön eri 

työmuotoihin kertyi 
4 800.

Nuoret toimivat lastenleireillä isosina. 
Kuvassa pidetään iltapalaveria. 
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svenska verksamheten

Allmän del

Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdomsmission rf 
(FSSM) har sedan grundandet 1964 verkat på två språk, 
svenska och finska, samt på senare tid också på engel-

ska. FSSM är medlem i världens största studentförening, In-
ternational Fellowship of Evangelical Students (IFES), som har 
medlemsorganisationer i 170 länder.

Den långsiktiga uppgiften är att göra Kristus känd bland stu-
derande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat föl-
ja Honom ut i hela världen. Visionen för 2020 är att vara en 
rörelse med fängslande gemenskaper där vi undervisar Bibeln 
kvalitativt och uppmuntrar till att växa som Jesu efterföljare 
och att leva ett missionerande liv. Temat för år 2020 var “En 
rörelse av gemenskaper”. Inför året satsade vi på att befästa 
verksamheten i Vasa och Jakobstad och starta studentgrupper 
som planerar Veritas Forum och det lyckades också. Pga. coro-
napandemin fick vi tyvärr skjuta upp planerna på att ordna en 
Mission Week i Helsingfors, men däremot startade en grupp 
för stödmedlemmar i Helsingfors även om den aldrig träffats 
fysiskt.

Studentarbete
Verksamhet på svenska finns på fyra orter: i Åbo sedan 1965 
(reg. 1978), i Helsingfors sedan 1969 (1971), i Vasa sedan 1980 
(1984) och i Jakobstad sedan 2014. Den enskilda studerande 
är medlem i sin lokalförening och därigenom också i FSSM. 
Med stöd av den gemensamma verksamhetsplanen planerar 

och förverkligar lokalföreningarna verksamheten lokalt. Med-
arbetarnas uppgift är att handleda, stödja och fungera som 
resurspersoner. De fyra prioriterade områdena för studentar-
betet var:

I. Teamledarskap
Vi utbildade nästa generation av ledare och lärjungar genom 
personlig handledning och bön i styrelserna. I Helsingfors t.ex. 
såg man filmserien The Chosen och diskuterade den.

II. Träffar
I början av året ordnade vi träffar och regelbundna samlingar 
i närheten av campus, men pga. coronapandemin har det va-
rit utmanande att ordna fysiska träffar från och med mars och 
framåt. Disciple-konferensen ordnades fysiskt i Petrus kyrka i 
månadsskiftet januari–februari och den var mycket uppskat-
tad. På hösten startade en ny hemgrupp i Helsingfors och i 
Åbo fanns flera böne- och bibelgrupper för studerande. Vi 
ordnade sportevenemang och chillkvällar så länge det var 
möjligt.

III. Ut på campus
Trots coronapandemin har vi försökt nå ut till nya studerande 
på olika sätt. I början av hösten ordnades infotillfällen för nya 
studerande utomhus i form av grillkvällar och picknickar, dit vi 
bjöd in studerande via sociala medier och personliga kontak-
ter. I Vasa deltog man i gulnäbbssintagningen och i Åbo ord-
nades ett stadsäventyr och en julfest utomhus. I Helsingfors 
gjorde man en utflykt till Noux på hösten och producerade en 
andaktsserie för sociala medier i slutet av året. I Åbo grunda-

Studentmissionen presenterade sin 
verksamhet på UK 2020. Lina Snickars 

och Mikaela Fougstedt till höger i bild.
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des ett team för utåtriktat arbete på hösten och i Helsingfors 
bjöd det utåtriktade teamet på kaffe en gång i månaden un-
der våren. Karl Granberg drog en virtuell Alphakurs i slutet av 
året, vilken alla lokalföreningar bjöd in till. På våren ordnades 
ett virtuellt Veritas Forum gemensamt för Finland, Danmark 
och Nederländerna, där bl.a. Stefan Gustavsson deltog som 
talare. På hösten utvidgades Veritas Forum-teamet i Åbo 
med medlemmar också från Helsingfors.

IV. Ut i världen
Medarbetarna hade möjlighet att delta virtuellt i den euro-
peiska Feuer-konferensen, som uppmuntrar de nationella rö-
relserna att ordna Mission Week. Pga. coronapandemin ord-
nades ingen Skepsisuke i Oslo där det var tänkt att några 
studerande från Finland skulle delta. 

Skolungdomsarbete
Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare 
per e-post. Vi deltog med infobord på Ungdomens Kyrko-
dagar i Karis.

Resurser för verksamheten

Medlemmar
I slutet av år 2020 hade vi ca 250 studerandemedlemmar, 
varav 113 finns i Åbo, som för tillfället är största lokalför-
eningen i landet. Helsingfors har ca 80 medlemmar medan 
Vasa har ca 60. Vi hade dessutom ca 650 stödmedlemmar i 
föreningen.

Arbete bland stödmedlemmar
På hösten ordnade vi ordnade en vängudstjänst i Kvevlax där 
20 personer kunde delta. Vi grundade en ny grupp för stöd-
medlemmar i Helsingfors. Vi fungerade som medarrangörer 
i Kyrkhelg Syd, som tyvärr inhiberades på våren, och Kyrkhelg 
Nord, som ordnades virtuellt, samt i Keswickdagarna i Hel-
singfors, som ordnades både fysiskt och virtuellt.

HSSM:s styrelse hade hatt-tema på ett av sina första möten i zoomens nya 
tidevarv på våren 2020.

I Jakobstad samlades man för Alpha och häng på Campus Allegro.Det utåtriktade teamet i Åbo bjöd på kaffe på hösten. På bilden från 
vänster Nora Lillas, Kristian Vuoristo, Amos Airola och Linnéa Nygård.

Styrelsen i Åbo.
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Samarbete
Vi ordnade en julfest tillsammans med organisationen Såningsman-
nen/Kylväjä och finska sidan av Studentmissionen. Vi deltog i de med-
arbetarkonferenser och webbinarier som ordnades med finska sidan. 
Förbundsmötet sköts upp till hösten och ordnades virtuellt. Vi hade 
en god representation i förbundsstyrelsen med två svenskspråkiga se-
niorer och två studeranderepresentanter. Vi deltog i den trespråkiga 
konferensen Disciple, där också finska verksamheten är medarrangörer.

Mediearbete och information
Vi informerade om vår verksamhet via webbsidorna (studentmissio-
nen.fi och veritasforum.fi/svenska), FSSMnytt, Facebook och Instagram, 
Whatsapp och Snapchat. FSSMnytt sänds ut en gång i månaden per 
e-post till lokalföreningarnas e-postlistor och stödkåren samt till för-
samlingarna i Borgå stift m.fl., till sammanlagt över tusen mottagare. 
Pappersversionen går per post till ca 360 personer.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus samlades sex gånger under året. 
Det består av en representant per lokalförening och tre stödmedlem-
mar. Medarbetarna har rätt att delta. Medarbetare anställs för att stö-
da arbetet i lokalföreningarna. Budgeten för 2020 var uppgjord så att 
den totala anställningsprocenten var 130. Av dessa var 60 % ledande 
studentarbete där det ingår information (som är finansierad med ge-
mensamma medel med finska sidan med 10 %), medelanskaffning och 
arbete bland stödmedlemmar. 70 % var budgeterat för studentarbete 
i lokalföreningarna och 10 % för Veritas Forum arbetet i Svenskfinland.

Ekonomi
Från och med september gick vi på svenska sidan in för en ny modell av 
medelanskaffning, den så kallade Australien-modellen. Den går ut på 
att alla arbetsområden ska ha egna stödringar och att medarbetarna 
själva ska skaffa nya regelbundna understödjare för arbetet. Målet var 
att medarbetarna skulle höja sina inkomster med minst 100 € i måna-
den och enligt inkomstuppföljningen från slutet av året verkar alla ha 
lyckats.

Vi undervisade om givande och den nya modellen för medelanskaff-
ning i FSSMnytt. Vi fick en stiftskollekt från Borgå stift, även om den 
blev mindre än tidigare pga. virtuella gudstjänster under coronapan-
demin. I stället fick vi ett skilt coronaunderstöd från kyrkostyrelsen. Vi 
fick också en del extra kollekter och bidrag från församlingarna. Dess-
utom ansökte vi om understöd från undervisningsministeriet och olika 
stiftelser.

Jämfört med 2019 som blev ett rekordår ekonomiskt (med ca 67 000 € i in-
komster) pga. extra bidrag för Mission Week och Veritas Forum-turnén 
samt försenade bidrag från Veritas Forum Global, så är vi nu tillbaka på 
ungefär samma nivå som 2018 (med ca 52 000 € i inkomster). 
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Helsingfors Studentmission gjorde en 
vandring i Noux på hösten.
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yhteinen työ

VERITAS FORUM FINLAND

St. Andrewsin yliopiston analyyttisen teologian 
professori Oliver Crisp Miikka Niirasen haastattelussa. 

Veritas Forum Finland on osa Veritas Forum Globalia, 
joka on toiminut yli 200 yliopistossa eri puolilla maa-
ilmaa. Sen järjestämien tapahtumien tarkoituksena on 

tuoda yliopistolle tasa-arvoista dialogia elämän suurista kysy-
myksistä, kuten identiteetistä, onnellisuudesta, kärsimyksestä, 
ihmisoikeuksista ja maailmankatsomuksista ja niiden suhtees-
ta tieteeseen. Veritas Forum on kristillinen toimija, ja muka-
na on aina myös kristillinen näkökulma i yhtenä näkökulma-
na toisten joukossa. Tarkoituksena on luoda tilaa ja pysähtyä 
suurten kysymysten ääreen ilmapiirissä, joka kunnioittaa aka-
teemisuutta ja ihmisen kokonaisvaltaisuutta.

Järjestimme yhteensä kolme Veritas Forum -tapahtumaa, jotka 
kaikki olivat livestriimejä YouTuben kautta ilman fyysisesti pai-
kalla olevaa yleisöä. Lisäksi kuvasimme helmikuussa  St. And-
rewsin yliopiston teologian professori Oliver Crispin haastat-
telun, kun hän oli vierailemassa Suomessa. Koronapandemian 
puhjetessa järjestimme Euroopan Veritas Forum -koordinaat-
torien kesken yhteisen foorumin huhtikuussa, jossa käsiteltiin 
kärsimyksen ongelmaa. Foorumi, jotka piti järjestää Jyväsky-
lässä huhtikuussa, kuvattiin marraskuussa Kauniaisissa. Fooru-

mi, joka oli aikomus 
järjestää huhtikuussa 
Tampereella, kuvattiin 
Hervannassa marraskuussa. 
Veritas Forum Finlandin YouTu-
be-videoita katsottiin vuonna 2020 yh-
teensä 56 900 näyttökertaa ja 17 400 tuntia. Tilaajien mää-
rä kasvoi yli 300 tilaajalla ollen vuoden lopussa noin 1 300. 
Jatkoimme työn kehittämistä moniammatillisen, ekumeenisen 
näkytiimin kanssa.

Yhteyden rakentaminen yliopistojen ainejärjestöihin, opetus-
henkilökuntaan ja viestintään oli aktiivista aidon dialogisuu-
den vahvistamiseksi. Rakensimme aktiivisesti yhteyksiä myös 
muun muassa kirkon oppilaitostyöntekijöihin. Vahvistimme si-
sällöntuotantoyhteistyötä Kansanlähetysopistossa järjestettä-
vän Apologiaforumin kanssa.

Järjestimme Veritas Forumin nuorten kristittyjen tutkijoiden 
retriitin Enä-Sepässä loka-marraskuussa. Tapahtumaan osal-
listui noin 20 nuorta tutkijaa eri aloilta ja eri seurakuntataus-

Veritas Forum 
-videoita katsottiin 

Youtubessa 
56 900 kertaa. 
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Paikka Aihe Puhujat Näytöt/katsojat

9.3. Veritas Forum Finland 
YouTube

Oliver Crisp: Analytic
Theology, Relationship of 
Theology to other
Disciplines

Prof. Oliver Crisp, Miikka Niiranen 675

14.4. Veritas Forum Finland 
YouTube

Where is God when the 
world falls apart?

Teologit Stefan Gustavsson ja Chris-
tian Hofreiter, Froukje van Koever-
inge-de Jong

545

17.11. Veritas Forum Finland 
YouTube

Moraali markkinatalouden 
rattaissa

TT, KTT, OTT Oskari Juurikkala, VTT 
Heikki Pursiainen, TT Matti Väätäinen

603

26.11. Tampereen yliopisto/
Veritas Forum Finland 
Youtube

Päivitä itsesi – tuleeko 
päivitetystä ihmisestä uusi 
luomus?

Dosentti Jari Metsämuuronen, FT 
Timo Kylmälä, FT Heikki Saxén

356

17.-18.8. Enä-Seppä Veritas Akatemia Santeri Marjokorpi, Miikka Niiranen, 
TkT Johannes Haataja, Annastiina 
Toppari

4 (osallistujat)

30.10.-
1.11.

Enä-Seppä Tutkijaretriitti Prof. Gene Veith, Andrew Kern, Tim 
Laurence, prof. Martin Herdegen, TT 
Mikko Sivonen, Miikka Niiranen

23 (osallistujat)

Syksy 
2020

Alfa TV Tee minusta ateisti
-ohjelma

Prof. Veli-Matti Kärkkäinen, FL Robert 
Brotherus, Miikka Niiranen

n. 180 000

toista, osa etänä ja osa paikan päällä. Palautteen mukaan ta-
pahtuma tuli tarpeeseen, onnistui hyvin ja sellaisia toivottiin 
lisää. Aloitimme retriitin porukan kesken säännölliset Zoom-
tapaamiset joulukuussa 2020.

Järjestimme ensimmäistä kertaa Veritas Akatemia -tapahtu-
man fukseille elokuussa Enä-Sepässä. Tapahtumaan osallistui 
neljä osallistujaa, mikä mahdollisti intensiivisen koulutuksen. 
Akatemia jatkoi kokoontumisiaan Zoomissa, ja niissä käsitel-
tiin apologian eri osa-alueita.

Syksyllä lähetettiin AlfaTV:llä kuusi jaksoa Tee minusta ateisti 
-ohjelmaa, jossa professori Veli-Matti Kärkkäinen ja FL Ro-
bert Brotherus keskustelivat Jumalan olemassaoloon liitty-
vistä asioista, kuten kärsimyksen ongelmasta, luomisesta ja 
evoluutiosta, ihmeiden mahdollisuudesta, ihmisen taipu-
muksesta uskonnollisuuteen, uskonnon, ateismin ja väkival-
lan suhteesta ja uskonnollisesta moninaisuudesta. AlfaTV:n 
edustajan mukaan Digitan mittasi jaksoille noin 30 000 kat-
sojaa kullekin.

Menneiden vuosien foorumien katselu jatkui YouTubessa 
kuitenkin myös vuonna 2020. Koko vuoden katselluimpia vi-
deoita olivat seuraavat (julkaisuvuosi, vuoden 2020 katselut 
ja katseluiden kokonaismäärä vuoden lopussa):

• Miksi ihmiset yhä uskovat Jumalaan? Esko Valtaoja ja 
Miikka Ruokanen (2017): n. 20 000 näyttöä (150 000) 

• NT Wright: resurrection of Jesus, reliability of the New 
Testament, and virtue ethics (2019): 11 000 (29 500)

• Miksi olemme täällä? Kari Enqvist ja Janne Saarikivi 
(2018): 4 500 (12 700)

• Usko ja tiede - kaksi kieltä, yksi todellisuus? Esko Val-
taoja, Jari Jolkkonen (2018): 3 100 (9 100)

• Tätäkö elämä on? Jussi Kotkavirta, Tapio Puolimatka 
(2014): 2 200 (8 500)

Alla on lueteltu Veritas Forumin vuonna 2020 tapahtuneet suurimmat toiminnot (keskustelut, TV-ohjelmat, leirit):
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Tampereen yliopistolta striimatussa tilaisuudessa ihmisen päivittämisestä 
keskustelivat dosentti Jari Metsämuuronen ja FT Timo Kylmälä. Tilaisuuden 
juontajana toimi FT Heikki Saxén.

Veritas Forum -koordinaattori 
Miikka Niiranen opettamassa 
Veritas Akatemiassa Enä-Sepässä. 

Ensimmäistä kertaa järjestetyn Veritas Akatemian osallistujia ja opettajia. 
Kaksipäiväisessä tapahtumassa pureuduttiin mm. siihen, miten elää 
kristittynä opiskelijana erilaisten maailmankatsomusten keskellä.
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INVITING YOUR QUESTIONS
ON SUFFERING, FAITH,
AND HOPE

Where is GOD
when the world
falls apart?

Tue April 14 2020
7.30 – 9 pm (UTC +2)

Present your most pressing 
questions to the speakers in 
the forum.

Join the webinar via Zoom: 
https://bit.ly/3c0CfkT

O R G A N I Z E D  BY  VE R I TA S  FO R U M  I N  T H E  N E T H E R L A N D S ,  F I N L A N D,  A N D  D E N M A R K .

EUROPEAN VIRTUAL VERITAS FORUM

WEBINAR:

Christian
Hofreiter (AUS)

DIRECTOR FOR APOLOGIA 
– CENTRE FOR CHRISTIAN 

APOLOGETICS

MODERATOR:

DR, DIRECTOR - GERMANY, 
AUSTRIA, SWITZERLAND 

– RAVI ZACHARIAS 
INTERNATIONAL MINISTRIES

VERITAS FORUM 
COORDINATOR

Stefan
Gustavsson (SWE)

Froukje
van Koeveringe-de Jong (NL)

FL Robert Brotherus, Veritas-Suomen työntekijä Miikka Niiranen 
ja professori Veli-Matti Kärkkäinen Alfa TV:n kulisseissa.

Keväällä melko pian pan-
demian puhkeamisen jälkeen 

järjestettiin Euroopan Veritas-
työn yhteinen foorumi, jossa 

kysyttiin, missä Jumala on 
hädän keskellä. Puhujina 

olivat teologit Stefan Gustavs-
son ja Christian Hofreiter. 

Livestriiminä toteutetun 
tilaisuuden juonsi Alankomai-
den Veritas-työntekijä Froukje 

van Koeveringe-de Jong.
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Brittiläinen Naomi Watts kouluttamassa OPKOn työntekijöitä Uncover-materiaalin käyttöön.

Johtava koululaistyöntekijä Olli Lehmonen valmistautumassa Pääsiäispysäkin aloitukseen striimausstudiossa Enä-Sepässä. 
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MEDIATYÖ

Koronaepidemian takia kaikenikäisten yhteinen työ ei toteu-
tunut täysin suunnitelmien mukaan. Järjestimme työaloja ja 
työn ystäviä yhdistäviä tapahtumia tukiyhdistyksemme OP-

KOn ystävät ry:n kanssa. Näitä olivat mm. leirikeskuksessamme jär-
jestetty Pääsiäispysäkki, joka järjestettiin etäyhteyksin. Tapahtumaa 
seurasi noin 150 henkilöä tapahtuman aikana, ja vuoden aikana se 
keräsi 770 katsomiskertaa. Ystävätyön päätapahtuman, kaikenikäis-
ten kesäleirin jouduimme terveysturvallisuussyistä siirtämään kesäl-
le 2021. Enä-Sepän talkoot järjestimme suurtapahtuman sijaan use-
ampana pienempänä tempauksena. Olimme mukana järjestämässä 
etäyhteyksin toteutettua Apologiaforumia Hausjärvellä huhtikuussa. 
Järjestimme ystäväpyhiä mm. Roihuvuoren ja Espoonlahden seu-
rakunnissa ja ystävätapaamisia Zoomissa mm. Jyväskylässä. Joulu-
kuussa vietimme Lähetysyhdistys Kylväjän kanssa yhteisen joulujuh-
lan Maunulan kirkossa Helsingissä. Tapahtumaa seurasi etäyhteyksin 
n. 200 osallistujaa.

MUU YHTEINEN TYÖ KOTIMAASSA

Raamattupodia työstämässä. Yhden jakson editoiminen ja julkaisu 
vei lähemmäs tunnin. 

OPKOn uusi studiokalusto on siirrettävää mallia. Tässä se on päässyt 
tulikokeeseen Veritas Forum -tilaisuuteen. 

OPKOn ja Kylväjän yhteisessä joulujuhlassa kuultiin 
terveisiä Kreikan pakolaistyöstä.

Kevätkaudella aloitimme Raamattupodin tekemisen. 
Raamattupodi on podcast, jossa kävimme läpi koko 
Raamatun niin, että jokaisessa jaksossa luetaan Uu-

den ja Vanhan testamentin kohta ja käydään pieni reflektio 
päivän teksteistä. Raamattupodi oli vuoden 2020 suosituin 
uskonnollinen ja kristillinen podcast Suomessa: kuunteluker-
toja kertyi noin 150 000.

Syyskaudella saimme hankittua lahjoitusvaroin OPKOn me-
diatyön ja Veritas Forumin tarpeisiin laadukkaan studio- ja 
striimauskaluston.

Kotisivuille päivitettiin uutisia ja Arkin opetus- ja teemakir-
joituksia. Niitä jaettiin myös Facebookissa ja Instagramissa.
OPKOn pääsivustolla vieraili 20 025 käyttäjää (nousua vuo-
teen 2019 +39 %) 31 592 istunnon verran (+26 %) ja sivuja 
katsottiin 73 801 kertaa (-5 %).

Toimintakauden lopussa suomenkielisen ja yhteisen työn 
tykkääjiä oli Facebookissa 4 200 (+4 %), Instagramissa seu-

raajia 2427, Twitterissä seuraajia 394 (+9 %) ja YouTube-ka-
navien videoita katsottiin 9 554 kertaa (+54 %), yhteensä 
3 579 308 minuutin ajan (+92 %).

Raamattupodin kuuntelijajakaumaa iän mukaan tilastoituna. 
Noin 80 % kuunteluista tuli Spotifyn kautta.
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INTERNATIONAL WORK

International relations

As a member of International Fellowship of Evangelical 
Students (IFES), OPKO is part of one of the largest stu-
dent movements in the world with over 160 member 

countries and over half a million members. In addition to that 
one staff member participated in the High School Ministry net-
work, some students in the academic network of Feuer and the 
General secretary of OPKO attended the annual meetings of 
the European colleagues and the monthly mentoring group. 
All of them took place online only due to Covid19. In autumn 
some of our local groups took part in the IFES World Student 
Day, organizing a prayer event for students around the world. 
We encouraged Finnish students to sponsor IFES movements 
financially. OPKO continued to develop a close partnership re-
lationship with the student movement of Burkina Faso (UGBB). 
Tim Vickers, the leader of Cross Current network of IFES, could 
not visit Finland to lead a graduate training network due to 
Covid19. Because of Covid19 had changed schedules and rou-
tines all over IFES, we had great opportunities to receive online 
training for our staff from several IFES specialists.

International students in Finland 
International students are a natural part of the student scene 
in Finland today, and we want to do all we can to make them 
feel welcome. We arranged activities in English for internatio-
nal students in Helsinki and Tampere. We also arranged inter-
pretation in our normal local group meetings when needed. 

Missions education 
As a part of missional lifestyle, we want our students and 
youth to find and take their responsibility for overseas mis-
sions as intercessors, supporters, and field workers. We enab-

led youth to encounter and work with people from different 
cultures. We organized mission evenings in the local groups, 
where we read newsletters from our partnership organizations 
and missionarie, pray and collect funds for them. We arranged 
a camp for children and youth with FLOM. 

YHTEISTYÖ JA VERKOSTOT
Kuuluimme jäseninä Suomen teologiseen instituuttiin (STI), 
Suomen Evankeliseen Allianssiin (SEA) ja Raamatunlukijain liit-
toon (RLL). Teimme yhteistyötä ja verkostoiduimme aatteelli-
sista, toiminnallisista ja historiallisista syistä ensisijaisesti nii-
den jäsenjärjestöjen sekä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
paikallisseurakuntien kanssa. Yhteistyömme tiivistyi lähetysyh-
distys Kylväjän kanssa. Johtavat työntekijät tapasivat useaan 
otteeseen sekä kasvotusten että etäyhteyksin. Kokoonnuimme 
Kylväjän ja OPKOn keskeisten työntekijöiden kanssa retriittiin 
osin Enä-Sepässä, osin etäyhteyksillä. Pääsihteeri vieraili myös 
Kylväjän työntekijäkokouksessa, joka myöskin pidettiin Enä-
Sepässä.

Järjestimme tapahtumia Agricola-opintokeskuksen kanssa. 
Veritas Forum -tapahtumat järjestimme yhteistyössä yliopisto-
jen ja niillä toimivien järjestöjen kanssa. Kansainväliset tapah-
tumat ja yhteydenpito tapahtuivat pääasiallisesti IFESin (Inter-
national Fellowship of Evangelical Students) kautta.

OPKOn läheisimpien ystäväjärjestöjen johtajat kokoontuivat 
säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin pääsääntöisesti netissä. 
Aloitimme myös suunnittelemaan Maanmuuttajat-johtamis-
koulua yhteistyössä Perheniemen Evankelisen Opiston ja lähe-
tysyhdistys Kylväjän kanssa. Koulutus alkaa syksyllä 2021.

OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen (oik.) osallistui 
Suomen Evankelisen Allianssin tuottamaan 
projektiin, jossa hän opetti kutsumuksesta. 



OPKON VUOSIKERTOMUS 2020  |  23

resurssit

TIEDOTUS

Toimintavuoden tiedotuksen pääasialliset viestintäkana-
vat olivat jäsen- ja tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn 
tiedotuskirje FSSMnytt sekä internetsivustot opko.fi ja stu-

dentmissionen.fi. Käytimme tiedottamiseen myös sähköpostilis-
toja, rukous- ja lähettäjäkirjeitä, Facebookia, Twitteriä ja Insta-
gramia. Työalat käyttivät tiedotuksessaan itse valitsemiansa 
somekanavia.

OPKOn muita internetsivustoja olivat Enä-Sepän kristillisen leiri- 
ja kurssikeskuksen kotisivut enaseppa.fi ja disciple.fi. Lisäksi aloi-
timme uudistamaan opko.fi-sivustoa.

Sivuilla oli kävijöitä yhteensä vuonna 2020 seuraavasti:
• opko.fi 22 500 (-19 %)
• studentmissionen.fi 2 000 (+4 %)
• veritasforum.fi 2 600 (+66 %)
• enaseppa.fi 3 300 (-14 %)

Toimintavuotena julkaisimme kahta eri lehteä: Arkkia ja Perustaa. 
Paikallisyhdistykset tiedottivat omasta toiminnastaan omien pai-
kallislehtien välityksellä.

LEHTI Painosmäärä Ilmestymiskerrat/vuosi Yhteistyötahot ja OPKOn vastuut

Arkki 4 800 4 OPKOn oma jäsen- ja tiedotuslehti

Perusta 950 6 Julkaisuyhteistyö SRO:n, SEKL:n ja STI:n kanssa

OPKOn julkaisut

Haastateltava sairaalateologi Tuula Portin avusti 
Arkki-lehden toimittajaa valon kantamisessa. 
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Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislä-
hetys ry (OPKO) on opiskelijayhteisöjensä yhteistyön 
ja tuen väline, jolla on myös omaa toimintaa kuten 

koululaistyö. OPKOn ylimpänä päättävänä elimenä oli jäsen-
kokous, joka nimitti strategista johtamista varten liittohal-
lituksen. Valmistelua ja toimeenpanoa varten liittohallitus 
nimitti johtotiimin ja ruotsinkielisen työn valiokunnan (Sar-
bus). Niiden toimintaa täydentämään liittohallitus kutsui eri-
laisia neuvoa-antavia ja keskustelevia toimikuntia ja työryh-
miä, joista aktiivisin oli Enä-Seppä-toimikunta.

OPKOssa oli 31.12.2020 palkkatyösuhteessa yhteensä 25 
työntekijää (+9 % verrattuna 31.12.2019 tilanteeseen), joista 
osa-aikaisia oli 14 (+17 %) ja tuntitoimisia tarvittaessa töi-
hin tulevia 2 (+50 %). Tämä vastasi noin 15 henkilötyövuotta 
(-14 %). Tarjosimme nuorille harjoittelu-, työkokeilu- ja TET-
paikkoja. Merkittävä osa työstä tapahtui lyhyt- ja pitkäkes-
toisten vapaaehtoistyön projektien ja toimenkuvien kautta. 
Vapaaehtoistyötä OPKOn hyväksi tehtiin noin 7 200 tuntia 
(-9 %) noin 170 henkilön toimesta (-22 %). Palvelutehtävät 
toimivat myös kouluttavina. Kutsuimme nuoria myös ole-
maan aktiivisia vaaleissa ja järjestimme yhteiskunnallisen 
vaikuttamisen koulutusta.

Työntekijöiden koulutuksen toteutimme pääsääntöisesti 
tammi- ja elokuussa järjestetyillä työntekijäpäivillä sekä noin 
kuukausittain pidetyissä vuorovaikutteisissa webinaareissa. 
Koulutusta järjestimme mm. johtamisesta, kutsumuksesta 
ja identiteetistä. Toiminnan kehittämistä, perehdyttämistä ja 
jakamista toteutimme niiden lisäksi säännöllisten ja tarvitta-
essa eri kokoonpanoilla järjestettyjen sähköisten tapaamis-
ten kautta. Kannustimme työntekijöitä kehittämään osaa-
mistaan mm. opintovapaajärjestelyiden ja JET-sopimusten 
sekä tarjoamalla koulutusmateriaalia ja vinkkejä koulutta-
vasta aineistosta. Maanmuuttajat-johtajuuskoulutuksen val-
mistelussa huomioimme myös työntekijöiden koulutustar-
peet.

Brittiläinen Tim Vickers puhumassa OPKOn työntekijäwebinaarissa. 

Useasti Suomessa OPKOn kutsumana vieraillut Michael Ots koulutti OPKOn 
työntekijöitä striimattavien tapahtumien järjestämiseen. 

OPKOssa oli 
vuodenvaihteessa 

25 työntekijää 
palkkatyösuhteessa.

Koronaturvallisesti 
järjestetty OPKOn
liittokokous. 

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ
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TALOUS

Tulot
Tilikauden tulot olivat yhteensä 994 000 € (muutos vuodesta 
2019 yhteensä -2 %, Enä-Seppä -10 %, muut +1 %. Taloutem-
me ytimessä olivat yksityishenkilöiden suorat lahjoitukset, 
joita oli 62 % kaikista tuloista, ilman leirikeskuksen tuottoja 
77 %. Lahjoitustuotot olivat 617 000 euroa (+24 %). Jokaisel-
la työntekijällä tai työalalla oli oma kannatusrenkaansa, jolle 
työntekijät ja opiskelijat kirjoittivat ystäväkirjeitä, eli sähkö-
postitse tai postitse lähetettäviä kirjeitä työn ajankohtaisista 
asioista. Renkaiden kehitystä seurasimme aktiivisesti. Talou-
dellinen päähaasteemme on ollut säännöllisten lahjoitusten 
kappale- ja euromäärän ja lahjoittajien määrän kasvattami-
nen. Vuoden aikana tapahtui merkittävää kasvua sekä lah-
joitusten (+24 %) että lahjoittajien määrässä (+22 %), mutta 
keskimääräiset lahjoitukset kuitenkin hieman laskivat ja me-
diaanilahjoitus pysyi ennallaan. Kannatusrenkaiden tilanteis-
sa oli hyvin suuria eroja.

Yleisavustuksista merkittävin oli Opetus- ja kulttuuriministe-
riön nuorisojärjestöille myönnettävä avustus 79 000 € (-5 %). 
Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnista ja kirkko-
hallitukselta saimme kolehteja ja avustuksia yhteensä 57 000 € 
(-35 %). Osa seurakuntien tuesta tulee suoraan paikallisyh-
distyksille, eikä näy Suomen OPKOn tilinpäätöksessä. Koro-

naepidemian rajoitusten ja suositusten johdosta jouduimme 
toteuttamaan tapahtumia etäyhteyksillä tai normaalia pie-
nempinä sekä perumaan kaikenikäisten tapahtumia, joten 
osallistumismaksutuotot jäivät odotetusti vähäisiksi ollen yh-
teensä 9 000 € (-82 %). Saimme myös avustuksia taloudel-
lisesti heikommassa asemassa olevien osallistumismaksujen 
alentamiseen. Muita kohdennettuja avustuksia saimme nuo-
risotoiminnalle 29 000 € (-46 %, koska Veritas Forum Globalin 
useamman vuoden avustukset tulivat 2019).

Enä-Sepän tulot olivat yhteensä 221 000 € (-10 %), josta 
myyntituotot oma käyttö mukaan lukien olivat 142 000 € 
(-36 %), lahjoitukset 22 000 € (+35 %) ja avustukset 57 000 € 
(+971 %).

Kulut
Tilikauden kulut olivat yhteensä -914 000 € (-8 %). Kulueristä 
suurin oli henkilöstökulut, -614 000 € (yhteensä -1 %: Enä-
Seppä +7 %, muut -2 %). Tapahtumien ja tilaisuuksien muut 
kuin henkilöstökulut olivat -25 000 € (-68 % koronaepide-
mian johdosta). Painetun ja sähköisen median, tiedotuksen 

ja varainhankintaviestinnän kulut ilman hen-
kilöstökuluja olivat -79 000 € (+21 %). Toimi-
tilat, työvälineet ja yleiset toimintamenot mu-
kaan lukien matkakulut olivat yhteensä -81 000 € 
(-14 %). Merkittävä osa tapahtumakuluista on 
toimintamenoistaan vastaavien paikallisyhdis-
tysten omissa tilinpäätöksissä. Etätoiminnan 
tekniikan hankintoja teimme yhteensä 15 000 € 
verran.

Enä-Sepän kulut henkilöstökulut ja poistot mu-
kaan lukien olivat yhteensä -222 000 € (-6 %).

Tulos ja varallisuusasema
Tilikauden tulos oli 80 000 €. Enä-Sepän osuus 
tuloksesta oli yhteensä -0 €, kun sille kohdis-
tetaan poistoja -32 000 €, muita OPKOn hen-
kilöstökuluja -9 000 €, lahjoituksia 22 000 €, 
avustuksia 57 000 € sekä varainhankinta- ja ra-
hoituskuluja -6 000 €. Yhteensä Enä-Sepän lii-
ketoiminnan tulos ennen Suomen OPKOn ku-
luja, lahjoituksia, avustuksia ja rahoituskuluja oli 
-64 000 €.

Pankkilainaa oli Enä-Sepän remonteista 118 000 € 
(-24 %). Korottomia ja vakuudettomia ystävälai-
noja varsinaiseen toimintaan oli 79 000 € (-20 %). 
Yhteensä vieraan pääoman määrä laski 312 000 
euroon (-13 %), kun omaa pääomaa oli yhteen-
sä 732 000 € (+12 %).
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Yliopistolehtori Juha Parkkinen vieraili elokuussa 
OPKOn työntekijäpäivillä Enä-Sepässä avustamassa 

uuden 3T-materiaalin käyttöönotossa.

PALVELUKESKUS

Omistamme Helsingin Arabiassa OPKOn keskustoimis-
tona toimivan Palvelukeskuksen, jotta opiskelijat, kou-
lulaiset ja työn ystävät voivat kokoontua ja järjestää 

toimintaa mukavasti ja joustavasti. Tämä osoittautui erityisen 
merkitykselliseksi koronaepidemian aikana. Palvelukeskuksel-
la on sekä pienempiä, usein toimistokäytössä olevia huonei-
ta että isompia kokoontumistiloja, joten pystyimme toteutta-
maan Palvelukeskuksella erityyppisiä lähi- ja etäkokoontumisia 
ja striimauksia joustavasti ja terveysturvallisesti. Aloitimme 
myös studion rakentamisen Palvelukeskukselle. Tavoitteena 
on ollut sekä teknisesti korkea laatu ja viihtyisä, tyylikäs tausta 
videoaineiston tuottamiseen, että tarjota koululaisille ja opis-
kelijoille kanava, välineistö ja koulutus sähköisten mediasisäl-
töjen tuottamiseen.

ENÄ-SEPPÄ
OPKOn leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppään korona vaikutti voi-
makkaasti. Koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi leiri-
toiminta oli seisahduksissa maaliskuun puolivälistä toukokuun 
loppuun. Sinä aikana vahvistimme tukijarengastamme, myim-
me ruokaa ulos, remontoimme ja teimme suursiivouksia. Kesä-
sesongissa saimme palvella viittä rippileiriä, OPKOn omia las-
ten- ja nuortenleirejä sekä kahta muuta yleishyödyllistä leiriä. 
Syys-marraskuussa palvelimme pieniä ryhmiä viikoittain. Jou-
lukuussa myimme jouluruokia ulosmyyntinä. Enä-Sepän toi-
mintaa toteuttivat kaksi kokoaikaista työntekijää sekä tarvitta-
essa töihin kutsuttavia työntekijöitä. 

Majoitusvuorokausia toteutui vuoden aikana 2 284 (-40 %). 
Päiväkävijöitä oli 419 (-66 %). OPKOn oma käyttö leiritoimin-
nasta oli 18 % (5 prosenttiyksikön lasku), ja muu kristillinen 
toiminta muodosti 66 % osuuden (25 prosenttiyksikön nousu). 
Muu yleishyödyllinen toiminta muodosti 17 % (16 prosenttiyk-
sikön lasku) kokonaisuudesta. Kaikki leiritoiminta oli siis yleis-
hyödyllistä toimintaa. Asiakkaistamme 79 % oli koululaisia ja 
opiskelijoita ja 21 % aikuisia.

Kiinteistönhuollossa toteutimme Puustellissa yläkerran huo-
neen lattian vajoaman korjauksen, yläsalin pienen pintare-
montin sekä ikkunoiden perinteistä kunnostamista. Hankim-
me uuden pakastehuoneen suurtalouskeittiölle vanhan tilalle. 
Myös hajonneen paljun tilalle hankittiin uusi. Majataloon ja 
Sepän taloon lisättiin yläeristeeksi puhallusvillaa alkuvuo-
desta. Edellisvuonna hankitulle laiturille valettiin uusi kivijal-
ka. Vapaaehtoisten tukijajoukko oli merkittävä apu kiinteistö-
jen kunnossapitotöissä. Enä-Seppä-toimikuntalaisten kanssa 
kokoonnuimme muutamia kertoja Enä-Sepän kehittämisen 
merkeissä. Aloitimme myös pitkän aikavälin strategian työstä-
misen. Järjestimme muutamat avoimet talkootapahtumat kiin-
teistöjen kunnossapidoksi.

Nuoria talkootöissä Enä-Sepän 
leirikeskuksessa. 
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Nuoria auttamassa Enä-Sepässä järjestetyn Pääsiäispysäkki-tapahtuman striimauksessa.

Disciple-konferenssin osallistujia OPKOn palvelukeskuksella. Tapahtuma 
järjestettiin ennen kokoontumisrajoitteiden alkamista. 

Enä-Sepän Ora&Labora -talkoopäivän ohjelmaa. 
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Päivämäärä Tapahtuma Kohderyhmä Osallistujia Paikkakunta Kielet

2.-4.1. Perusta-lehden teologiset 
opintopäivät

opiskelijat, 
aikuiset

200 Kauniainen fi, en

31.1-2.2. Disciple 2020 opiskelijat 190 Helsinki en, sv, fi

18.-21.4. Pääsiäispysäkki kaikenikäiset, 
erit. nuoret

663, myöhemmin 
seuranneet 553

Vihti/striimi fi

24.-26.4. Apologiaforum Ilmastoherätys nuoret, aikuiset 256 Hausjärvi fi

13.-18.6. Kirkkauden Isä -leiri lapset, 
varhaisnuo ret, 
nuoret

105 Vihti fi, en

11.-13.9 Kyrkhelg Nord alla ålder 90, myöhemmin 
seuranneet 1410

Karbely sv

1-3.10. Keswick möten alla ålder 40 Helsingfors sv

6-8.11. Isän sydän -leiri opiskelijat ja  
nuoret

60 Kuopio fi

22.11. Vängudstjänst i Kvevlax alla åldrar 19 Vasa sv, fi

19.12. Joulujuhla/Julfest kaikenikäiset 77 Helsinki, Helsingfors fi, sv

koko vuosi 15 varustavaa lasten ja nuorten 
kokoontumista

7-20 v. 431 Helsinki fi, en

OPKON TAPAHTUMAT VUONNA 2020
Viikkotoiminnan ja paikallisten tapahtumien, kuten Veritas Forumien, lisäksi järjestimme seuraavat tapahtumat:
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Tammikuussa Helsingissä järjestetyn Disciple-konferenssin osallistujia. 

Nuoret olivat mukana toteuttamassa etänä järjestettyä lasten- ja 
varhaisnuorten päivää.

Lapset saivat piirtää 
Jeesus ja opetus-
lapset myrskyssä 
-teeman mukaisia 
piirustuksia. 

Isoset näyttävät esimerkkiä ennen raamattuopetusta, 
miten sukelletaan Raamatun sanaan. 

Hengailua lasten- ja nuortentapahtuman jälkeen 
Helsingissä.
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tase
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry TASE

31.12.2020 31.12.2019
VASTAAVAA

Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet 0,00 0,00
Aineelliset hyödykkeet

Maa- ja vesialueet 182 000,00 182 000,00
Rakennukset ja rakennelmat 429 152,50 446 257,25
Koneet ja kalusto 23 028,08 13 898,61
Muut aineelliset hyödykkeet 9 495,22 14 485,84

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 271 077,46 247 787,20

Pysyvät vastaavat yhteensä 914 753,26 904 428,90

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Myyntivarasto 1 645,31 2 024,54
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 6 694,09 8 428,53
Siirtosaamiset 2 415,79 1 691,37

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat 109,50 1 907,31
Pankkisaamiset 118 292,59 92 035,96

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 129 157,28 106 087,71

Vastaavaa yhteensä 1 043 910,54 1 010 516,61

VASTATTAVAA
Oma pääoma

Yhdistyspääoma 651 717,71 630 227,00
Tilikauden ali-/ylijäämä 79 876,24 21 490,71

Oma pääoma yhteensä 731 593,95 651 717,71

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 81 963,96 118 392,60
Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 36 428,64 36 428,64
Saadut ennakot 3 750,00 900,00
Ostovelat 24 590,20 24 585,49
Ystävälainat 78 889,50 98 889,50
Lomapalkkavaraus 75 289,59 69 966,63
Muut siirtovelat 0,00 1 681,83
Muut velat 9 280,38 7 709,89
Vapaat rahastot 2 124,32 244,32

Vieras pääoma yhteensä 312 316,59 358 798,90

Vastattavaa yhteensä 1 043 910,54 1 010 516,61
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tuloslaskelma
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat ja tilaisuudet

Tuotot 8 698,16 45 139,64
Kulut

Henkilöstökulut -190 811,24 -246 100,71
Tapahtumien kulut -24 862,02 -70 706,32

Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä -206 975,10 -271 667,39

Kansainvälinen toiminta
Tuotot 0,00 3 362,30
Kulut

Henkilöstökulut -10 254,94 -15 801,67
Muut kulut 0,00 -8 066,73

Kansainvälinen toiminta yhteensä -10 254,94 -20 506,10

Enä-Sepän kristillinen leiri- ja kurssikeskus
Tuotot

Myyntituotot 122 396,08 184 282,50
Oma koulutustoiminta 18 184,38 37 283,79
Muut tuotot 1 756,18 1 754,37
Tuotot yhteensä 142 336,64 223 320,66

Kulut
Henkilöstökulut -99 684,32 -93 860,49
Myyntitoiminnan kulut -30 731,40 -44 403,49
Poistot -31 643,68 -34 286,46
Kiinteistökulut -45 539,37 -47 301,86
Muut kulut -7 718,88 -8 216,25
Kulut yhteensä -215 317,65 -228 068,55

Leirikeskustoiminta yhteensä -72 981,01 -4 747,89

Media ja myyntitoiminta
Tuotot

Painetun median tuotot 2 283,00 300,00
Myyntituotteet 79,37 701,05
Tuotot yhteensä 2 362,37 1 001,05

Kulut
Painetun median henkilöstökulut -14 928,74 -12 448,27
Muun mediatyön henkilöstökulut -39 245,21 0,00
Myyntitoiminnan henkilöstökulut -244,99 -2 520,97
Painetun median muut kulut -21 118,98 -19 778,82
Muun mediatyön muut kulut -2 156,60 0,00
Ostot ja vast. myyntitoiminnan kulut 0,00 -294,21
Varaston muutos -379,23 13,66
Kulut yhteensä -78 073,75 -35 028,61

Media ja myyntitoiminta yhteensä -75 711,38 -34 027,56

Muu varsinainen toiminta
Tuotot

Saadut kohdennetut avustukset 29 228,29 54 346,09
Saadut avustukset Enä-Sepälle 56 763,22 5 300,00
Muut varsinaisen toiminnan tuotot 17,02 86,39
Tuotot yhteensä 86 008,53 59 732,48



32  |  OPKON VUOSIKERTOMUS 2020

tuloslaskelma JATKUU

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2020 1.1.-31.12.2019
VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat ja tilaisuudet

Tuotot 8 698,16 45 139,64
Kulut

Henkilöstökulut -190 811,24 -246 100,71
Tapahtumien kulut -24 862,02 -70 706,32

Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä -206 975,10 -271 667,39

Kansainvälinen toiminta
Tuotot 0,00 3 362,30
Kulut

Henkilöstökulut -10 254,94 -15 801,67
Muut kulut 0,00 -8 066,73

Kansainvälinen toiminta yhteensä -10 254,94 -20 506,10

Enä-Sepän kristillinen leiri- ja kurssikeskus
Tuotot

Myyntituotot 122 396,08 184 282,50
Oma koulutustoiminta 18 184,38 37 283,79
Muut tuotot 1 756,18 1 754,37
Tuotot yhteensä 142 336,64 223 320,66

Kulut
Henkilöstökulut -99 684,32 -93 860,49
Myyntitoiminnan kulut -30 731,40 -44 403,49
Poistot -31 643,68 -34 286,46
Kiinteistökulut -45 539,37 -47 301,86
Muut kulut -7 718,88 -8 216,25
Kulut yhteensä -215 317,65 -228 068,55

Leirikeskustoiminta yhteensä -72 981,01 -4 747,89

Media ja myyntitoiminta
Tuotot

Painetun median tuotot 2 283,00 300,00
Myyntituotteet 79,37 701,05
Tuotot yhteensä 2 362,37 1 001,05

Kulut
Painetun median henkilöstökulut -14 928,74 -12 448,27
Muun mediatyön henkilöstökulut -39 245,21 0,00
Myyntitoiminnan henkilöstökulut -244,99 -2 520,97
Painetun median muut kulut -21 118,98 -19 778,82
Muun mediatyön muut kulut -2 156,60 0,00
Ostot ja vast. myyntitoiminnan kulut 0,00 -294,21
Varaston muutos -379,23 13,66
Kulut yhteensä -78 073,75 -35 028,61

Media ja myyntitoiminta yhteensä -75 711,38 -34 027,56

Muu varsinainen toiminta
Tuotot

Saadut kohdennetut avustukset 29 228,29 54 346,09
Saadut avustukset Enä-Sepälle 56 763,22 5 300,00
Muut varsinaisen toiminnan tuotot 17,02 86,39
Tuotot yhteensä 86 008,53 59 732,48

Kulut
Palkat ja sivukulut -208 679,58 -183 645,51
Toimistokulut -30 423,83 -27 802,26
Huoneistokulut -14 812,27 -15 589,70
Jäsenmaksut -2 945,00 -2 920,00
Tiedotuskulut -1 597,50 -1 062,78
Muut yleiskulut -40 655,22 -64 031,47
Poistot -11 685,37 -5 576,44
Kulut yhteensä -310 798,77 -300 628,16

Muu varsinainen toiminta yhteensä -224 790,24 -240 895,68

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -590 712,67 -571 844,62

VARAINHANKINTA
Tuotot

Lahjoitukset 501 074,65 430 082,70
Lahjoitukset Enä-Sepälle 22 138,22 16 382,75
Taloustempaukset 78 135,65 33 845,68
Tukijäsenmaksut 15 431,33 16 648,87
Kolehdit 23 063,58 77 557,67
Arvopapereiden tuotot 1 786,21 12 350,05
Tuotot yhteensä 641 629,64 586 867,72

Kulut
Henkilöstökulut -49 888,37 -64 905,92
Arvopapereiden kulut ja arvonmuutokset -6 888,88 -111,68
Muut kulut -23 311,71 -16 226,35
Kulut yhteensä -80 088,96 -81 243,95

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 561 540,68 505 623,77

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -29 171,99 -66 220,85

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 1,42 4,97
Kulut -3 553,19 -5 143,41

-3 551,77 -5 138,44

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -32 723,76 -71 359,29

YLEISAVUSTUKSET
Valtion avustus 79 000,00 83 000,00
Kirkkohallituksen kolehtiavustus 33 000,00 9 000,00
Seurakuntien avustukset 600,00 850,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 112 600,00 92 850,00

TILIKAUDEN TULOS 79 876,24 21 490,71
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liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2020

Tilinpäätös on laadittu pien- ja mikroyritysasetuksen 1. luvun 1§:n sekä 2. ja 3. luvun 
pienyrityssäännöksiä käyttäen (PMA 1.1.5.1)

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet (PMA 3.1)
Lahjoitukset on tuloutettu kassaperiaatteella ja avustukset myöntöpäätöksen tilikaudella.

Olettamasäännöksistä poikkeaminen
Koneiden ja kaluston, rakennusten ja rakennelmien sekä muiden aineellisten hyödykkeiden
 suunnitelmapoistot (PMA 3.1.3.2)

Olettama: verotuksen enimmäispoistot
Pysyvien vastaavien aineelliset hyödykkeet on arvostettu hankintamenoon,
ja niistä olevat poistot ovat seuraavanlaiset:
tietokoneet ja ohjelmistot 3 vuotta / 33,3 %:n tasapoisto
koneet ja kalusto 4 v. / 25,0 %:n tai 7v / 14,3 % menojäännöspoisto
rakennusten pintatyöt ja kunnostukset 7 v. / 14,3 % tasapoisto/menojäännöspoisto
piha-alueiden sähkötyöt ja maansiirtourakat 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto/menojäännöspoisto
rakennusten peruskorjaukset ja sähkötyöt 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto/menojäännöspoisto
viemäri- ja putkityöt kiinteästi asennettuine laitteineen 15 v. / 6,7 % tasapoisto/menojäännöspoisto
muut aineelliset hyödykkeet 15 v. / 6,7 %:n tasapoisto/menojäännöspoisto
osakehuoneiston saneeraus 20 v. / 5,0 %:n tasapoisto
rakennukset 25 v. / 4,0 %:n tasapoisto / menojäännöspoisto (uudet hankkeet)

Poikkeuksena on hankitun studiolaitteiston hankintameno, määrältään yhteensä 12 510,75 €
 Sen poisto on tehty noudattaen poistojen verohuojennuslain sallimaa enimmäispoistoprosenttia. 
Jos olisi noudatettu verotuksessa tavanomaisesti hyväksyttäviä enimmäispoistoprosentteja,
 olisi tilikauden tulos ennen veroja ollut 3 127,69 € suurempi.

Tilikauden jälkeiset olennaiset tapahtumat (PMA 3.3)

Yli viiden vuoden päästä erääntyvät lainat 0,00

Annetut vakuudet ja taseen ulkopuoliset sitoumukset ja järjestelyt sekä eläkevastuut (PMA 3.7)
Esineoikeudelliset vakuudet, jotka pienyritys on antanut omaisuudestaan (PMA 3.7.1.1)

Kiinteistökiinnitykset 700 000,00
700 000,00

Henkilöstö (PMA 3.11)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 25 henkilöä, 15 henkilötyövuotta.

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry

Pitkäaikaiset lainat (PMA 3.6)

Tilikauden aikana alkaneella koronavirusepidemialla voi olla moniulotteisia vaikutuksia 
liiketoimintaan alkaneella tilikaudella. Näiden vaikutusten taloudellisia seuraamuksia on hyvin 
vaikea arvioida tilinpäätöksen laatimishetkellä. Hallitus ja johto seuraavat tarkasti tilanteen 
kehittymistä ja päivittävät arviotaan epidemian vaikutuksista tilanteen edetessä.

Koronavirusepidemialla ei ole toistaiseksi ollut merkittävää vaikutusta yhdistyksen palvelujen 
kysyntään eikä taloudelliseen asemaan. Tällä hetkellä on hyvin vaikea arvioida virusepidemian 
pidemmän aikavälin vaikutuksia liiketoimintaan ja taloudelliseen asemaan.
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PALVELUKESKUS JA YHTEINEN  
JULISTUSTYÖ
Jussi Miettinen – TM, yhteisöpedagogi (ylempi AMK), pastori, 
pääsihteeri, -66, -08
Tiina Oinonen – talous- ja hallintopäällikko, KTM -81, -05
Juha Aho – toimistosihteeri, yo-merkonomi, -67, -91
Ilkka Kontturi – tiedottaja, mediatyöntekijä, sosionomi (AMK), 
teol. yo, -82,-12
Oskari Reinman – mediatyöntekijä, -89, -13
Julia Leisola – siivooja, -01, -18

OPISKELIJATYÖ
Topi Knihtilä – opiskelijatyön koordinaattori, Lahden opiskeli-
jatyöntekijä, YTM, teol. yo., -76, -09 (opintovapaa 1.9. alk.)
Tomi Koho – Oulun opiskelija- ja koululaistyöntekijä, opiskelija-
työn valmentaja, TM, -88, -13
Pekka Ryhänen – opiskelijatyön koordinaattori, Kuopion opis-
kelijatyöntekijä, websuunnittelija, FM, TM, -79, -07
Johanna Holma – Oulun opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen, HM, 
-97, -20
Jyrki Lehto – Porin opiskelijatyöntekijä 6.9. saakka, insinööri 
(AMK), -90, -19
Johanna Vähäkainu – Porin opiskelijatyöntekijä 1.10. alkaen, 
YTM, sair.hoit. (AMK), -86, -20
Miikka Niiranen – Tampereen opiskelijatyöntekijä, Veritas Fo-
rum -koordinaattori, DI, toht.koul., -82, -18
Ella Nuutinen – Jyväskylän opiskelija- ja koululaistyöntekijä, fil. 
yo., -95, -19
Robert Ojala – Turun opiskelijatyöntekijä 31.7. saakka, pastori, 
TM, TT, HuK, -79, -17
Johannes Ahtola – Turun opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen, lä-
hih., -96, -20
Nooa Saari – Joensuun opiskelijatyöntekijä, TM, -92, -19
Erika Stigell – Helsingin opiskelijatyöntekijä 17.9. saakka, TM, 
-80, -18 

Toni Mäkelä – Helsingin opiskelijatyöntekijä, TK, -93, -19
Mervi Tiilikainen – Rovaniemen vap.eht. opiskelijatyöntekijä, 
sosionomi (AMK), -81, -18

KOULULAISTYÖ
Olli Lehmonen – johtava koululais- ja nuorisotyöntekijä, MuM, 
teol. yo, -79, -09
Annastiina Toppari – koululaistyöntekijä, lastenohjaaja, -88, -17
Julia Lehmuskoski – koululaistyön vapaaehtoistyöntekijä 13.8. 
alkaen, sos.op., -98, -00
Julianna Rantanen – koululaistyön vapaaehtoistyöntekijä, so-
sionomi (AMK), -94, -18

VERITAS FORUM
Miikka Niiranen – Tampereen opiskelijatyöntekijä, Veritas Fo-
rum -koordinaattori, DI, toht.koul., -82, -18
Oskar Palomäki – koordinator, Veritas Forum Svenskfinland, 
tekn.stud., -97, -20

ENÄ-SEPPÄ
Hanna-Maija Kukkohovi – leiri- ja kurssikeskus Enä-Sepän 
johtaja, YTK, -91, -18
Heidi Hagel – vastaava kokki, -59, -19

SVENSKA VERKSAMHETEN
Lilian Lindén – ledande studentarbetare, TM, -68, -95–02, -06
Jonatan Gauffin – studentarbetare i Helsingfors, ped. stud., 
-91, -19
Karl Granberg – studentarbetare i Jakobstad och Vasa, TM, 
-86, -18
Benjamin Häggblom – studentarbetare i Åbo fr.o.m. 10.8., TK, 
-96, -20

työntekijät

OPKOn työntekijöitä 
tammikuun 
työntekijäpäivillä 
Enä-Sepässä. 

Nimen jälkeen on merkitty vastuualue, tutkinto, syntymävuosi sekä työsuhteen alkamisvuosi.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
LIITTOKOKOUS
pidettiin 19.9.2020 Helsingissä, kun Tam-
pereelle 4.4. kutsuttu kokous peruuntui 
koronaepidemian johdosta. 
 
LIITTOHALLITUS
 
Liittohallitus kokoontui vuoden aikana 12 
kertaa. Suluissa oleva paikkakunta on 
henkilön jäsenyhdistys.

Puheenjohtaja
Pertti Järvenpää
(kannatusjäsen, Helsinki)

Varapuheenjohtajat
Sakari Arvela
(kannatusjäsen, Suomen OPKO ja Helsinki)
Hanna Malkamäki
(kannatusjäsen, Helsingfors)

Muut jäsenet
Simo Aalto 
(kannatusjäsen, Turku)
Susanna Hietanen
(varsinainen jäsen, Vasa)
Essi Ikäheimonen
(varsinainen jäsen, Kuopio)
Hannu Lähteenmäki
(kannatusjäsen, Suomen OPKO ja Helsinki)
Christian Nygård
(varsinainen jäsen, Helsingfors)
Christian Perret
(kannatusjäsen, Helsingfors ja Åbo)
Hanna Räsänen
(kannatusjäsen, Suomen OPKO)
Esa Savolainen
(varsinainen jäsen, Suomen OPKO)
Mikko Särkkälä
(varsinainen jäsen, Suomen OPKO)

Varajäsenet
1. varajäsen Tuure Savuoja
(kannatusjäsen, Helsinki)
2. varajäsen Toini Seppälä
(varsinainen jäsen, Oulu)

TILINTARKASTAJA
Juhani Loukusa, KHT

TOIMINNANTARKASTAJA
Tapio Leinonen, DI

JOHTOTIIMI
Johtotiimi kokoontui 17 kertaa.

Jussi Miettinen, pj
Pertti Järvenpää
Topi Knihtilä / Tomi Koho
Ilkka Kontturi
Hanna-Maija Kukkohovi
Olli Lehmonen
Lilian Lindén
Tiina Oinonen
Pekka Ryhänen

SVENSKA ARBETSUTS-
KOTTET (SARBUS) 
Sarbus sammanträdde 5 gånger. Lokal-
föreningarna utser själv sin representant 
och suppleant.

Stödmedlemmar
Lars Burman
Victoria Grönlund
Susanna Hietanen 
suppleant Johan Eklöf

Rätt att delta
Medarbetare

• Lilian Lindén
• Jonatan Gauffin
• Karl Granberg
• Benjamin Häggblom
• Oskar Palomäki

Från förbundets sida
• Pertti Järvenpää
• Jussi Miettinen
• Tiina Oinonen

hallinto 31.12.2020

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