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

Kontaktinformation för den lokala verksamheten finns på  
webbsidan.

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.

toiminnan painopistealueet

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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Yhteisöjen 
rakentaminen

Varustaminenop
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slapseuttava kulttuuri

OPPILAITOKSET

MEDIALÄHETYS-
AKTIOT

LEIRIT JA  
TAPAHTUMAT VISIO

 
Näkymme on olla  

yhteisöjen liike, jossa 
nuoret tavoittavat nuoria  

rakkaudella ja evankeliumilla 
kaikkialla Suomessa.
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OPKOn suositut lasten- ja nuorten 
leirit kokoavat Enä-Sepän täyteen 
kesäisen yhdessäolon, Raamatun 

ja rukouksen äärelleTUULTA PÄIN

yleiskatsaus

Vuosi 2021 oli monessa mielessä kuin edellisen vuo-
den kopio. Koronapandemia eri muodoissaan oli 
päivittäinen puheenaihe niin valtakunnallisessa me-
diassa kuin tavallisten ihmisten kohdatessa toisiaan 

kadulla, työpaikalla, koulussa, Zoomissa, Teamsissa tai kahvi-
lassa. Koronaan liittyvä epävarmuus herätti toisissa lähimmäi-
sissä äärimmäistä pelkoa ja huolta. Toiset taas halusivat kieltää 
koko ilmiön olemassaolon tai vaarallisuuden, mikä näkyi mm. 
suhtautumisessa rokotteisiin, maskeihin ja viranomaismäärä-
yksiin. Pandemia ja kokoontumisrajoitukset synnyttivät myös 
erilaisia globaaleja salaliittoteorioita, jotka levisivät myös kris-
tittyjen parissa.

Korona vaikutti luonnollisesti myös OPKOn eli Opiskelija- ja 
Koululaislähetyksen arkeen. Järjestimme monet nuorten- ja 
opiskelijaillat ja tapahtumat etänä. Osan niistä jouduimme 
siirtämään tai pitämään suunniteltua pienempänä. Näin kävi 
mm. Sepän Seurojen ja koko perheelle suunnatun Valkealan 
kesäleirin kohdalla. Samalla etätoiminta on vakiinnuttanut 
asemansa. Ketteränä nuorisojärjestönä pystyimme kulloinkin 
vallitsevien alueellisten viranomaisohjeistusten mukaisesti so-
peuttamaan toimintaamme luovalla tavalla. Tilannetta helpotti 
se, ettemme ole rakentaneet toimintamme suurten tapahtu-
mien tai leirien ympärille, vaan korostaneet henkilökohtaisten 
suhteiden hoitamisen merkitystä. Kun suhteet nuoriin ovat ol-
leet aitoja ja toimivia, on niitä pystytty pitämään yllä silloin-
kin, kun lähikontaktit eivät ole olleet mahdollisia. Opiskelijat 
ja koululaiset kokoontuivat luovasti mm. ulkona, pienryhmien 
jäsenet tapasivat toisiaan etäyhteyksin ja valtakunnallisia ta-
pahtumia kuten Disciple21 toteutettiin hybridimallilla.

Poikkeukselliseen vuoteen mahtuu monia onnistumisia, joista 
olemme suuresti iloisia. Puolitoistavuotinen kutsumuspohjai-
nen Maanmuuttajat-johtamiskoulu käynnistyi suunnitellusti 
syksyllä yhteistyössä Perheniemen Evankelisen opiston ja Lä-
hetysyhdistys Kylväjän kanssa (maanmuuttajat.fi). OPKO aloitti 
myös vuosien tauon jälkeen kustannus- ja julkaisutoiminnan, 
kun julkaisimme 3T-kirjan elokuussa. Kirja sai mittavasti nä-
kyvyyttä kristillisessä mediassa ja sen palaute ja myynti on ol-
lut rohkaisevaa. Kirjan tarkoituksena on tukea etenkin nuorten 
kristillistä kasvua ja kasvatusta.

Helsingin OPKOn 
opiskelijaillat jär-

jestetään Palvelu-
keskuksen tiloissa 
Arabianrannassa. 
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Myös Raamattupodin kuuntelijamäärät olivat edelleen kor-
keat. Kaikilla jaksoilla on yhteensä ollut viimeisen vuoden ai-
kana (eli sen jälkeen kun Raamattupodi saatiin valmiiksi) n. 1 
500-3 000 kuuntelukertaa viikossa. Vertailuna: podin julkai-
semisvuonna tuo sama viikkolukema oli 2000-4000, kiinnos-
tavuus on siis säilynyt aika hienosti senkin jälkeen. Käyrä on 
ollut nyt syksyllä selkeästi nousevakin eli uusia kuuntelijoita 
löytää podcastin pariin säännöllisesti jopa enenevästi. Luku 
tarkoittaisi että jos oletetaan että kuuntelija kuuntelee 7 jak-
soa viikossa, niin yksittäisiä kuuntelijoita on viikottain n. 200-
400. Yhteensä kuunteluita alusta asti on 271 000.

Vaikeista ajoista huolimatta myös vapaaehtoiskannatuksem-
me nousi viisi prosenttia, mikä mahdollisti työajan lisäämisen 
nuorisotyössä. Koululaistyön syyskauden avaustapahtumas-
sa vihimme käyttöön uuden kokoontumisteltan, jonka ansi-
oista voimme jatkossa järjestää aiempia suurempia tapah-
tumia.

Saatoimme päätökseen myös OPKOn uuden strategian pro-
sessin. Strategialle annoimme nimeksi Sydämellä tavoitta-
mattomat nuoret. Se muistuttaa meitä OPKOn toiminnan 
perustehtävästä. Haluamme kertoa Suomen nuorille evanke-
liumia eli hyvää uutista Jumalan rakkaudesta ja tarjota heil-
le turvallisia yhteisöjä, joissa kasvaa ihmisinä, kristittyinä ja 
vastuunkantajina. Erityisluonteestaan johtuen OPKO ei tar-
joa toimintaa kaikille, vaan tarjoamme tukea nuorten kasvul-
le kohti aikuisuutta ja vastuunkantamista yhteiskunnan eri 
sektoreilla. Toimintamme kivijalkoja olivat edellisten vuosien 
tapaan 17 paikallisyhteisössä kokoontuvat opiskelijat ja kou-
lulaiset. Niissä järjestyn perustoiminnan tuntomerkkejä olivat 
raamattuopetus, monipuolinen hartauselämä, tavoittamat-
tomien nuorten etsiminen ja vastuunkantajavalmennus.

Tahdon tässä lausua kiitoksen kaikille Opiskelija- ja Koululais-
lähetyksen jäsenille, ystäville, tukijoille ja kumppaneille men-
neestä vuodesta. Teidän avullanne voimme katsoa rohkeasti 
horisonttiin.

Jussi Miettinen, pääsihteeri 

Lasten toiminnallisiin Action-päiviin kuuluu aina raamattutyöskentelyä. Lasten- ja nuorten leirien leiriseikkailut sisältävät aina monenlaista tekemistä. 
Tässä rakennetaan pahvilaatikkolinnoitusta. 

3T-kirjan julkaisutilaisuudessa Enä-Sepän leiri- ja kurssikeskuksessa. 

OPKOn julkaiseman 3T-
kirjan ensimmäinen painos 
oli 1 000 kpl. 

Ensimmäinen Maanmuuttajat-
kurssi pääsi aloittamaan syk-
syllä. Kurssin lehtimainos. 
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Paikallisyhteisöjen toiminnan  
tukeminen ja vahvistaminen
Tavoite: Järjestämme säännöllisiä paikallisia ja val-

takunnallisia opiskelija- ja nuorteniltoja tarvittaessa 
etäyhteyksillä. Tuemme pienryhmätoimintaa ja perustamme 
uusia ryhmiä jokaiselle opiskelija- ja koululaistyön toiminta-
paikkakunnalle. Kehitämme kampustiimejä ja kutsumme pal-
kattujen työntekijöiden rinnalle viisi vapaaehtoistyöntekijää. 
Nostamme Engaging the Whole Campus* -ajattelua toimin-
tapaikkakunnilla paikallisen kouluttamisen ja mm. Veritas Fo-
rum -tutkijaretriitin kautta. Jokainen kannatusrenkaasta vas-
taava työntekijä kerää varainhankintamallimme mukaisesti 
kuukausilahjoittajia, jotta toimintamme voi kasvaa.

Toteutuminen: Järjestimme nuorteniltoja Helsingissä, Lah-
dessa ja Oulussa. Suomenkielisiä opiskelijaikäisten tapaami-
sia teimme Helsingissä, Joensuussa, Jyväskylässä, Kuopios-
sa, Oulussa, Porissa, Tampereella ja Turussa. Ruotsinkielisiä 
opiskelijatapaamisia teimme Turussa, Helsingissä ja Vaasassa 
sekä nuorten tapaamisia Maarianhaminassa. Englanninkie-
lisiä opiskelijailtoja järjestimme Helsingissä. Käytimme pai-
kallisten toiveiden, tarpeiden ja rajoitusten mukaan etäyh-
teyksiä ja pienryhmätapaamisia opiskelijailtoja korvaavina ja 
täydentävinä kokoontumismuotoina.

Kokosimme pienryhmiä erilaisilla lähtökohdilla, tavoitteilla 
ja aikatauluilla. Monia ryhmiä aloitti, jatkoi ja päätti toimin-
tansa, joten tavoitteen tarkka seuranta ei ollut mahdollista. 
Laadullisesta ja määrällisestä kehittymisestä on lisää suo-
menkielisen julistustyön osiossa.
Vuoden aikana pidempiaikaisia vapaaehtoistyösopimuksia 
oli viidellä henkilöllä opiskelija- tai koululaistyöhön. Kesä-
kuussa oli lisäksi kaksi koululaistyön vapaaehtoistyöntekijää.
Kampustiimien rakentaminen ja Engaging the Whole Cam-
pus -ajattelumallin lanseeraus on hidastunut koronatilanteen 
vuoksi. Kampustyö on edennyt hyvin Veritas Forum -työssä 
mm. puhujien kanssa verkostoitumisen sekä Veritas Forum 
-tutkijaretriitin säännöllisten tapaamisten kautta, joissa on 
ollut monia vanhempia kristittyjä tutkijoita vieraina keskus-

Vuoden  
2021

NIIDEN TOTEUTUMINEN
KÄRKIHANKKEET JA

telemassa nuorempien tutkijoiden kanssa.
Useat työntekijät ovat osallistuneet varainhankintaan ja heitä on 
koulutettu varainhankinnasta. Kannatusrenkaiden lahjoitusten 
euromääräinen summa on kasvanut yhteensä kolme prosenttia, 
mutta lahjoittajien lukumäärä ei kasvanut. Kannatusrenkaittain 
erot ovat suuria.

Johtajuuden vahvistaminen ja  
nuorten johtajien valmentaminen
Tavoite: Järjestämme keskeisille vastuunkantajille Va-

rustamo-koulutuskonferenssin syksyllä. Aloitamme johtajuus-
koulutusohjelman syksyllä yhteistyössä Perheniemen Evanke-
lisen opiston kanssa. Kehitämme työntekijöiden ja keskeisten 
vastuunkantajien mentorointia ja koutsausta. Kouluttaudumme 
teemasta kirjallisuuden ja webinaarien avulla.

Toteutuminen: Järjestimme Varustamo-konferenssin hybridi-
mallina niin, että päätapahtumapaikka oli Helsingissä. Ohjel-
maan pystyi osallistumaan myös etäyhteydellä, yhteensä osal-
listujia oli noin 60. Varustamon teemana oli Että he olisivat yhtä.

Maanmuuttajat-johtamiskoulu käynnistyi syksyllä 15 opiske-
lijan voimin. Yhteistyöhön tuli mukaan OPKOn ja Perheniemen 
Evankelisen opiston lisäksi Kylväjä ja Suomen Evankelinen Alli-
anssi.

Siirsimme mentorointiin ja koutsaukseen pureutumisen ke-
vääseen 2022. Käsittelimme muuten johtajuuden ja valmentami-
sen teemoja erilaisissa työntekijöiden tapaamisissa.

Missionaalisuuden vahvistaminen
Tavoite: Lähetämme Revive-konferenssiin Saksaan 50 
nuorta vuodenvaihteessa 2021-2022. Kehitämme toi-

mintaa kansainvälisten opiskelijoiden ja maahanmuuttajien pa-
rissa mm. nimeämällä kohderyhmävastaavan. Vahvistamme glo-
baalia vastuuta ja operatiivista yhteyttä etenkin Lähetysyhdistys 
Kylväjään ja kumppanuusmaihimme Burkina Fasoon ja Viroon. 
Valmistelemme toiminnan aloittamista uusilla paikkakunnilla.
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Maanmuuttajat-koulutukselle kuvattiin 
somelevitykseen tarkoitettu mainosvideo. 

Ruutukaappauksessa Kylväjän väliaikaisena 
lähetysjohtajana toiminut Taneli Skyttä.

Toteutuminen: Revive siirtyi Euroopan koronarajoitustilanteen 
vuoksi vuodenvaihteeseen 2022-2023, mutta konferenssin ver-
kosto järjesti etätapaamisia ja yhteydenpitoa konferenssin tee-
moista. Vuoden vaihteessa 2021-2022 järjestimme Suomessa 
paikallisen Revive -rukoustapahtuman, johon osallistui noin 30 
nuorta.

Muu kansainvälisen toiminnan kehittäminen siirtyi koronati-
lanteen johdosta, toisaalta liikkumisen vaikeuksien vuoksi, toi-
saalta korona-ajan erityisjärjestelyiden vaatimien resurssien joh-
dosta. Myös Burkina Fason poliittiset levottomuudet vaikeuttivat 
yhteistyön kehittämistä. Kaksi paikallisyhteisöä tuki Viron opis-
kelijatyötä. Yhteys Kylväjään kehittyi johtotason yhteydenpidon 
lisäksi mm. käytännön yhteistyötapahtumien Lähetetyn, maan-
muuttajien sekä joulujuhlan kautta.

Aloitimme toiminnan Maarianhaminassa ja selvitimme mah-
dollisuuksia aloittaa työ Lappeenrannassa.

Spiritualiteetin vahvistaminen
Tavoite: Pidämme 3T-materiaalin teemoja esillä toi-
minnassamme. Pidämme webinaareja keskeisimmistä 

teemoista. Kehitämme sosiaalisen median kanavia mm. kutsu-
malla nuoria mukaan tekijöiksi. Aloitamme rukouspodin vuo-
den alussa. Järjestämme valtakunnallisen Disciple21-tapah-
tuman Helsingissä yhdessä Petruksen evankelis-luterilaisen 
seurakunnan kanssa. 

Toteutuminen: 3T:n teemat ja jäsentely - Tunne Jumala, tun-
ne itsesi ja tunne kutsusi - ovat olleet monin tavoin läsnä suo-
menkielisessä opiskelija- ja koululaistyössä. 3T:tä ei ole vielä 
käännetty ruotsiksi tai englanniksi, joten muissa kieliryhmissä 
teemat ovat edenneet, kun työntekijöitä on koulutettu 3T:n si-
sällöistä ja rakenteesta eri tilanteissa. Valtakunnallisille yleis-
webinaareille ei ole ollut kysyntää mm. etäopiskelun kuormit-
tavuuden vuoksi.

Paikallisyhteisöissä someläsnäolo on tapahtunut pääosin 
nuorten kautta. Valtakunnallisella tasolla emme löytäneet va-
paaehtoisvastuunkantajia. Rukouspodin toteuttaminen siirtyi.

Järjestimme Disciple21- Restore -konferenssin monimuo-
toisena. Ohjelmaan pystyi osallistumaan vain etäyhteydellä 
tai kokoontumalla paikallisten rajoitusten puitteissa seuraa-
maan striimiä ja keskustelemaan sen pohjalta. Järjestimme 
omat osallistumispaikat Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, 
Oulussa ja Turussa. Osallistujia oli 150-200. Tarkkaa osallistu-
jamäärää ei tiedetä, koska osa osallistui ryhmän ilmoittautu-
misen kautta.

*Engaging the Whole Campus: Toiminnassamme ymmärräm-
me vaikutuksemme koko yliopistoon, fukseista tutkijatohtorei-
hin, vahtimestareista professoreihin. Vaikutamme positiivisesti 
kaikkialla siellä, missä toiminnassamme mukana olevat ovat, 
emmekä vain järjestä tapahtumia yliopistoilla ja ammattikor-
keakouluissa.
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YLEISKUVAUS

Teimme valtakunnallista koululais- ja nuorisotyötä 7–20-vuo-
tiaiden sekä opiskelijatyötä opiskelijaikäisten parissa. Keskei-
simmät toimintapaikkakunnat koululaistyössä 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 kahdeksalla 
paikkakunnalla: pääkaupunkiseutu, Joensuu, Jyväskylä, Kuo-
pio, Oulu, Pori, Tampere ja Turku. Laadullisesti ja määrällisesti 
vahvinta toiminta oli Oulussa, Kuopiossa ja Joensuussa. Sään-
nöllistä englanninkielistä toimintaa järjestimme Helsingissä.

Toimintaa on järjestetty eri paikkakunnilla yhteiskunnan salli-
mien rajoitusten mukaan.

Verkostoiduimme paikallisseurakuntien, ystäväjärjestöjen ja 
OPKOn kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa tu-
keaksemme toiminta-ajatukseemme sopivaa koululaisten ja 
opiskelijoiden toimintaa. Poikkeusaikana joitain paikan päällä 
tapahtuvia vierailuja karsiutui pois, mutta niiden tilalle syntyi 
useita etäyhteyksin toteutettuja tapaamisia eri verkostoissa. 

Yhteiskuntien sulkutoimien takia Suomessa ja muualla Eu-
roopassa järjestettiin useampia erilaisia rukouskokoontumi-
sia etäyhteyksien kautta, jotka kokosivat satoja nuoria yhteen 
IFESin Euroopan verkostojen kautta. Kokoontumisissa 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 
poikkeusoloja.

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

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. Epävirallisten ja epämuodollisten tapaamisten 
merkitys kasvoi määrällisesti ja laadullisesti. Nuoret ja opiske-
lijat kokoontuivat aiempaan enemmän spontaanisti koteihin 

OPISKELIJA- JA KOULULAISTYÖ

suomenkielinen
Koululaistyön syyskauden avajaisia 

päästiin viettämään uudessa teltassa. 
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rukoilemaan ja suunnittelemaan. Syksyllä uusia opiskelijoita 
tuli mukaan toimintaan melko normaalisti, mutta kokoontu-
misrajoitukset ovat leikanneet selkeästi kokonaiskävijämää-
rää.

Viikonlopputapaamisia ja leirejä oli koululaistyössä yhteen-
sä 13, osittain etäyhteyksien kautta, joihin osallistumiskerto-
ja kertyi yhteensä 513. Pidimme yhteyttä toiminnassamme 
mukana oleviin leirien ja muun toiminnan välillä mm. netti-
sivujen, sähköpostilistojen, sosiaalisen median, ystäväkirjei-
den sekä Arkki-lehden kautta.

Erityisenä tavoitteena vuodelle 2021 meillä oli kehittää ja 
vahvistaa yhteisöjen kutsuvuutta. Vaikka laajat kokoontu-
miset olivat ajoittain monissa tärkeissä toimintakaupungeis-
sa kiellettyjä, yhteisöllisten tapahtumien osallistumiskerrat 
nousivat opiskelijatyössä 3 % 2 200:een. Koululaistyössä 
osallistumiskertoja oli noin 1 900 (-12 %).

Rajoitukset myös joiltain osin lisäsivät yhteisöllisyyttä, kos-
ka ne pakottivat hyvällä tavalla koordinoimaan toimintaa 
paremmin ja kehittämään yhteisöllisyyden tapoja. Rajattu 
määrä osallistujia kannusti suunnittelemaan ajoissa. Ihmiset 
myös valitsivat tarkemmin, mihin ryhmään kuuluvat ja sitou-
tuivat valitsemaansa paremmin.

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 mahdollisuuksien mu-
kaan eri puolilla Suomea. Toteutimme tavoittavan Äärel-
lä21-tapahtuman YouTube-striiminä. Käytimme etäyhteyk-
siä kokoavassa toiminnassa tarpeen mukaan. Tilaisuuksien 
ja tapahtumien toteutustapa vaihteli viranomaissuositusten 
ja -määräysten mukaisesti. 

Teimme koululaistyöstä viisi seurakunta- ja järjestövierai-
lua nuorten tiimien kanssa, osittain etäyhteyksien avulla. Et-
simme keinoja opiskelijoiden ja koululaisten vaikeutunee-
seen taloustilanteeseen vastaamiseen. Esimerkiksi Turussa 
osallistuimme ruuanjakeluun sekä Helsingissä järjestimme 
ruokailua illoissa. Tavoittavassa työssä korostui henkilökoh-
taisten kontaktien merkitys, koska perinteisiä tavoittavia ta-
pahtumia 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 rajoitusten puitteissa muutamia pienimuo-
toisia tavoittavia tempauksia ulkotiloissa, joissa kohtasimme 
uusia ihmisiä ja pääsimme rukoilemaan monien puolesta.

Helsingin OPKOn kevätretkellä. 

Helsingin OPKOn opiskelijoita ja koulululaisia pelaamassa pesäpalloa.

OPKOn koululaistyön johtaja Olli Lehmonen antamassa toimintaohjeita 
kesäkuun Valo pimeyttä voittaa -leirillä Enä-Sepässä. 
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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.

Erityisinä tavoitteina vuodelle 2021 oli myös kehittää ja vahvistaa opis-
kelijoiden ja koululaisten kasvuryhmiä (spiritualiteettiä) sekä vahvistaa 
yhteyttä ja turvallisuutta ryhmissä. Laadullista kehittymistä tapahtui, ja 
se näkyi myös määrällisesti. Pienryhmätoimintaan osallistumiskertoja 
tuli opiskelijatyössä yhteensä n. 2 500, ja kasvua tuli 54 %. Koululais-
työssä osallistumisia oli n. 1 200, +5 %.

Disciple-konferenssi järjestettiin nk. multisite-tapahtumana eli eri kau-
pungeissa (Helsinki, Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Turku) kokoonnuttiin val-
litsevien kokoontumisrajoitusten mukaan. Kokonaisosallistujamäärää 
on vaikea arvioida, koska koulutusosioita toteutettiin Youtube-striimi-
nä, ja osa ilmoittautuneista oli ryhmiä, osa yksityishenkilöitä.

Järjestimme Helsingissä nuorten ja opiskelijoiden yhteisen Varusta-
mo-tapahtuman, jossa oli mukana osallistujia myös muilta paikkakun-
nilta. Osallistujia oli noin 60.

Suomenkielisissä opiskelijayhteisöissä vapaaehtoisia oli noin 94 (+7 
%), ja vapaaehtoistyötä tehtiin heidän toimestaan yhteensä n. 2 700 
tuntia (+40 %). Koululaistyössä vapaaehtoisia oli yhteensä noin 45 
(+80 %), ja heidän toimestaan vapaaehtoistyötä tehtiin yli 4 000 tun-
tia (-6 %).
 
Koululaistyössä järjestimme lähes viikoittaista valmentavaa nuorten 
toimintaa keskeisten vastuunkantajien kanssa. Poikkeusolojen aikana 
järjestimme vastuunkantajien kanssa kokoontumisia ja videopalavere-
ja, joissa käytiin läpi tilanteeseen liittyviä haasteita, mahdollisuuksia ja 
ihmisten omia prosesseja.
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Yhteensä osallis-
tumiskertoja eri 

työmuotoihin kertyi 
opiskelijatyössä 8 300 
(-16 %) ja koululaist-
yössä 4 800 (-8 %).

Lastenleirillä paettiin sisälle 
pakoon rankkasadetta ja ukkosta 

kesken leiriseikkailun. 
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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.
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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, Inter-
national Fellowship of Evangelical Students (IFES), som har ca 
170 medlemsorganisationer i 160 länder. 

Verksamhet på svenska finns på fem orter: i Åbo sedan 1968 
(registrerad förening 1978), i Helsingfors sedan 1965 (rf. 1971), 
i Vasa sedan 1980 (rf. 1984), i Jakobstad sedan 2014 (rf. 2014) 
och i Mariehamn sedan 2021. Veritas Forum arbete har bedri-
vits på svenska i Finland sedan starten 2012.

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. Målet för 2021 var att växa som 
rörelse och temat var “Upptäck din potential”. Under året ut-
vidgade vi verksamheten till Mariehamn på Åland och anställ-
de en medarbetare där. 

Studentarbete
Den enskilda studerande som är medlem i en lokalförening är 
också medlem i FSSM. Med stöd av den gemensamma verk-
samhetsplanen planerar och förverkligar lokalföreningarna 
verksamheten lokalt. Medarbetarnas uppgift är att handleda, 
stöda och fungera som resurspersoner. De fyra prioriterade 

områdena för studentarbetet är: 

I. Teamledarskap
Vi utbildade nästa generation av ledare och lärjungar genom 
personlig handledning, speciellt i styrelserna och andra an-
svarsgrupper i lokalföreningarna.

II. Träffar
Tillsammans med Petrus församling ordnade vi den tresprå-
kiga konferensen Disciple online och så att mindre grupper 
samlades på flera studieorter.  Pga. coronaläget ordnades en 
virtuell Alpha-kurs på våren. Vi bjöd in till hemgrupper, där 
studerande kunde lära känna Jesus bättre genom att studera 
Bibeln och dela livet med varandra. Vi ordnade vandringar och 
utflykter samt fester som Bibelsitzar, vapp- och julfester, vis-
sa hölls utomhus. Vi ordnade samlingar, sportevenemang och 
chillkvällar i slutet av året när coronaläget igen tillät det. I Vasa 
hölls musikcafékvällar med tal och diskussion i smågrupper i 
slutet av hösten.

III. Ut på campus
I början av läsåret ordnade vi infotillfällen utomhus i form av 
grill- eller pizzakvällar, dit vi bjöd in studerande via sociala me-
dier och personliga kontakter. Vi ordnade kaffebjudningar på 
campus och deltog i specialföreningsmässor. Vi ordnade ett 
par Veritas Forum via zoom på våren, de streamades live och 
laddades upp på Youtube efteråt.

Arbetet på Åland fick en fin start 
under året. Under hösten hölls en 

Alpha-kurs som samlade många 
gymnasiestuderande.



FSSM ÅRSBERÄTTELSE 2021  |  13

IV. Ut i världen
Kursen CrossCurrent som riktar sig till nyligen utexaminera-
de ordnade ett avslutningsveckoslut på Enä-Seppä på hös-
ten. Vi skickade två studentrepresentanter till Feuer konfe-
rensen i Grekland för att kunna ordna en Mission Week i 
Helsingfors. Pga. coronaläget direktsändes Revive konferen-
sen över nyår. 
 
Skolungdomsarbete
Under året utvidgade vi verksamheten till Mariehamn på 
Åland och anställde en medarbetare där. Vi höll kontakt med 
församlingarnas ungdomsarbetsledare per e-post. 

Resurser för verksamheten
 
Medlemmar och stödmedlemmar
Vi hade ca 270 studerandemedlemmar, varav 110 finns i Åbo, 
som för tillfället är största lokalföreningen i landet. Vasa är 
på andra plats med ca 90 medlemmar och Helsingfors på 
fjärde plats med ca 70. I skolungdomsgruppens verksamhet 
i Mariehamn deltog 15–20 personer. Vi har sammanlagt 450 
stödmedlemmar i vårt register.

Samarbete
Det svenska arbetsutskottet Sarbus bestod av tre stödmed-
lemmar och en studeranderepresentant per lokalförening. 
Medarbetarna hade rätt att delta. Vi deltog i de medarbe-
tarkonferenser och webbinarier som ordnades med finska si-
dan. Vi hade en god representation i förbundsstyrelsen med 
fyra medlemmar. Vi samarbetade över språkgränsen, bla. via 
konferensen Disciple. Vi var medarrangörer i Kyrkhelg Syd 
och Nord och på Keswickdagarna i Helsingfors. Vi höll kon-
takt med stödföreningen Pro Studentmissionen rf. Vi deltog 
med infobord på Kyrkodagarna i Mariehamn.

Medarbetare
Medarbetare anställdes för att stöda de olika arbetsområdena. 

FSSM:s anställda- och frivilliga medarbetare. Uppe från vänster Benjamin Sandell, 
Amos Airola, Jonatan Gauffin och Daniel Munk Piittala-Jensen. Nere från vänster 
Nico Villanen, Edith Kortekangas och Lilian Lindén.

Vasa Studentmission håller startfest. I Vasa startades under året en ny hemge-
menskap och det hölls tema-kvällar på Aveny Café.

Veritas Forum strömmades under året. YouTube-videorna har varit 
välbesökta. På bild VF-koordinator Oskar Palomäki och vid teknikbordet 
Jonathan Vik.

I Helsingfors fortsatte hemgemenskaperna att träffas och växte under  
året såpass att väggarna kom emot!
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Den totala anställningsprocenten på hösten var 190. Av dessa var 40 % 
ledande studentarbete och 20 % information. 50 % gick till Vasa och Ja-
kobstad, 30 % till Helsingfors, 20 % till Åbo och 10 % till Mariehamn, samt 
20 % för Veritas Forum arbetet i Svenskfinland.

Mediearbete och information
Vi informerade om vår verksamhet via FSSMnytt och hemsidorna (stu-
dentmissionen.fi och veritasforum.fi/svenska), samt på sociala medier 
som Facebook, Instagram och Whatsapp. FSSMnytt sändes en gång i 
månaden per e-post till arbetsområdenas e-postlistor och stödkåren, 
samt till församlingarna i Borgå stift med flera, sammanlagt till ca 800 
mottagare. Pappersversionen går per post till ca 370 personer.

Ekonomi
Våra inkomster ökade med 32 % under året, till största delen för att 
medarbetarna själva rekryterade fler medlemmar till sina stödringar. 
Stödmedlemmarna informerades också om behoven via FSSMnytt, en 
telefonkampanj i juni och en extra satsning i december. Vi ansökte om 
understöd från Kyrkostyrelsen och en stiftskollekt från Borgå stift, samt 
om extra kollekter och bidrag från församlingarna. Dessutom ansökte 
vi om understöd från undervisningsministeriet och bidrag från olika fö-
reningar och stiftelser.
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Vasa Studentmissions 
startfest på Sandö.
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...den som 
sår rikligt får 
skörda rikligt.
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yhteinen työ

VERITAS FORUM FINLAND

Liberalismin tulevaisuutta, polarisaation kasvua ja 
uskontojen yhteiskunnallista roolia olivat pohtimassa 
poliitikko-insinööri Tere Sammallahti (vas.), dosentti Olli-
Pekka Vainio sekä juontajana toimi tietokirjailija Katleena 
Kortesuo. 

Veritas Forum Finland on osa Veritas Forum Globalia, 
joka toimii yli 200 yliopistossa eri puolilla maailmaa. 
Sen järjestämien tapahtumien tarkoituksena on tuoda 

yliopistolle tasa-arvoista dialogia elämän suurista kysymyk-
sistä, kuten identiteetistä, onnellisuudesta, kärsimyksestä, ih-
misoikeuksista ja maailmankatsomuksista ja niiden suhteesta 
tieteeseen. Veritas Forum on kristillinen toimija, eli keskus-
teluissa mukana on aina myös kristillinen näkökulma yhtenä 
näkökulmana toisten joukossa. Tarkoituksena on luoda tilaa 
ja pysähtyä suurten kysymysten ääreen ilmapiirissä, joka kun-
nioittaa akateemisuutta ja ihmisen kokonaisvaltaisuutta.

Järjestimme yhteensä kymmenen Veritas Forum -tapahtumaa, 
kevätlukukaudella seitsemän ja syyslukukaudella kolme. Ke-
väällä kaikki foorumit olivat livestriimejä Veritas Forum Finlan-
din YouTube-kanavalla. Syyslukukaudella koronarajoitusten 
hetkellisesti hellitettyä onnistuimme järjestämään kaikki kol-
me foorumia niin sanottuina hybriditilaisuuksina, joissa pai-
kalle pääsi jonkin verran yleisöä samalla kun tilaisuus striimat-
tiin. Pitkän tauon jälkeen osallistujat ja järjestäjät esimerkiksi 
Jyväskylässä selvästi kokivat, että paikan päällä seuraaminen 

ja sen jälkeen aiheesta ajatusten vaihtaminen ovat ainutlaa-
tuisen tärkeitä ja merkityksellisiä.

Veritas Forum Finlandin YouTube-videoita katsottiin vuonna 
2021 yhteensä 103 000 näyttökertaa ja 30 000 tuntia. Tilaa-
jien määrä kasvoi lähes 600 tilaajalla ollen vuoden lopussa 
noin 1 900. Jatkoimme työn kehittämistä moniammatillisen, 
ekumeenisen Think tankin kanssa.

Rakensimme aktiivisesti yhteyksiä yliopistojen ainejärjestöi-
hin, opetushenkilökuntaan ja viestintään aidon dialogisuuden 
vahvistamiseksi sekä muun muassa kirkon oppilaitostyönte-
kijöihin. Teimme sisällöntuotantoyhteistyötä Kansanlähetys-
opiston kanssa Apologiaforumin osalta.

Järjestimme Veritas Forumin nuorten kristittyjen tutkijoiden 
retriitin lokakuussa. Tapahtumaan osallistui 12 nuorta tutkijaa 
eri aloilta ja eri seurakuntataustoista. Moni osallistuja oli en-
simmäistä kertaa retriitissä. Jatkoimme retriitin verkoston kes-
ken säännöllisiä Zoom-tapaamisia noin kerran kuussa.

YouTube-videoita  
katsottiin vuonna  

2021 yhteensä  
103 000  

näyttökertaa
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Paikka Aihe Puhujat Näytöt/katsojat

3.2. Veritas Forum Finland, 
YouTube

Onko liberalismin aika ohi? Olli-Pekka Vainio ja Tere Sammallahti, 
Katleena Kortesuo

5547

17.2.
Veritas Forum Finland, 
YouTube

Tuhlaajapojan paluu peruu-
tettu?

Jason Lepojärvi, Jussi Pullinen, 
Johanna Sumiala 2180

7.4. Veritas Forum Finland, 
YouTube

Har Bibeln en röd tråd? Erik Wahlström, Ola Hössjer och 
Wivan Nygård-Fagerudd

227

14.4. Veritas Forum Finland, 
YouTube

Kan vetenskapen göra mig 
lycklig? 

Johan Lindén, Ola Hössjer och 
Camilla Kronqvist

202

20.4.
Veritas Forum Finland, 
YouTube Yhdessä vai erikseen?

Simo Peura, Tuovi Pääkkönen, Eero 
Salmenkivi, Sirpa Eskelä-Haapanen 1027

22.4. Veritas Forum Finland, 
YouTube

Minkälainen uskonnollisuus 
tukee mielenterveyttä?

Maija Kallinen, Eeva Rahko ja Ritva 
Huusko, Ari Savuoja 1128

27.4. Veritas Forum Finland, 
YouTube

On toivon ja toiminnan aika Panu Rantakokko, Pauliina Kainulai-
nen, Ari Lehtinen ja Pekka Metso

532

30.9.
Tampereen yliopisto, 
keskustakampus

Opintoputken päässä 
elämä?

Tuukka Tomperi, Vesa Pirttimaa, Inkeri 
Rissanen 260

30.-
31.10.

Tutkijaretriitti Historiallinen hetkemme 
nyt

Santeri Marjokorpi ja 
Olli-Pekka Vainio

12

10.11. Jyväskylän yliopisto Voiko Jumalan olemass-
aolon todistaa päättel-
emällä?

Jari Kaukua, Dan-Johan Eklund ja 
Heta Mattila

710

24.11. Helsingin yliopisto, 
Viikin kampus

Saammeko muuttaa Marsi-
in, jos tuhoamme Maan?

Kirsi Lehto, Tomi Kokkonen, Rope Ko-
jonen, Anna-Riia Holmström 291

• Miksi ihmiset yhä uskovat Jumalaan? Esko Valtaoja 
ja Miikka Ruokanen (2017): n. 46 000 näyttöä  
(196 000) 

• NT Wright: resurrection of Jesus, reliability of the 
New Testament, and virtue ethics (2019): 16 000 
(45 000)

• Onko liberalismin aika ohi? Olli-Pekka Vainio ja  
Tere Sammallahti (2021): 5 500 

• Miksi olemme täällä? Kari Enqvist ja Janne Saarikivi 
(2018): 5 100 (18 000)

• Usko ja tiede - kaksi kieltä, yksi todellisuus? 
 Esko Valtaoja, Jari Jolkkonen (2018): 3 500 (12 600)

• Tätäkö elämä on? Jussi Kotkavirta, Tapio Puolimatka 
(2014): 2 700 (11 300)

• Tieteen rajoilla - Paul Lillrank, Matti Leisola, Leo  
Näreaho, Matti Kankaanniemi (2013): 2 700 (18 300)

• Tuhlaajapojan paluu peruutettu? Jason Lepojärvi, 
Jussi Pullinen (2021): 2 200

Alla on lueteltu Veritas Forumin vuonna 2021 tapahtuneet suurimmat toiminnot (keskustelut, leirit). 

Vuoden katselluimpia videoita olivat seuraavat (julkaisuvuosi, vuoden 2021 katselut ja 
katseluiden kokonaismäärä vuoden lopussa):
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Cancel-kulttuurista olivat keskustelemassa Thornloen yliopiston 
uskonnontutkimuksen apulaisprossori Jason Lepojärvi (etänä ruu-
dulla vas.) ja Helsingin Sanomien politiikan ja talouden toimituksen 
esimimies Jussi Pullinen. Moderaattorina toimi Helsingin yliopiston 
mediatutkimuksen apulaisprofessori Johanna Sumiala. 

Jyväskylän foorumissa puhututtivat uskonnonopetus ja elämänkatsomus-
tieto. Keskustelemassa olivat lapuan piispa Simo Peura (vas.) ja yliopiston-
lehtori Eero Salmenkivi ja SUOL ry:n pj Tuovi Pääkkönen.
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Mikäli maapallo tuhoutuu, onko 
ihmiskunnalla elämän mahdol-
lisuuksia Marsissa? Aiheesta 
olivat keskustelemassa Helsingin 
yliopistossa dosentti, astrobio-
logi Kirsi Lehto (vas.), tutkijafilo-
sofi Tomi Kokkonen ja dosentti 
Rope Kojonen. Tilaisuuden 
juonsi apulaisprofessori Anna-
Riia Holmström.

Voiko Jumalan olemassaolon 
todistaa päättelemällä? Tätä 
pohtivat Jyväskylän yliopistossa  
professori Jari Kaukua (vas.) ja 
TT Dan-Johan Eklund. Tilaisuu-
den juonsi väitöskirjatutkija 
Heta Mattila. 

Veritas Forumin tutkija-
retriitissä Enä-Sepässä 
käsiteltiin vallitsevaa 
historiallista nykyhetkeä. 
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MEDIATYÖ

Koronaepidemia vaikutti OPKOssa eniten kaikenikäisten yhtei-
seen työhön. Järjestimme työaloja ja työn ystäviä yhdistäviä 
tapahtumia tukiyhdistyksemme OPKOn ystävät ry:n kanssa. 

Näitä olivat mm. leirikeskuksestamme lähetetty etätapahtuma Pää-
siäispysäkki. Tapahtuma keräsi sen aikana yli tuhat ja vuoden aika-
na 1 640 katsomiskertaa. Ystävätyön päätapahtuman, kaikenikäisten 
kesäleirin jouduimme terveysturvallisuussyistä siirtämään kesäl-
le 2022. Enä-Sepän talkoot järjestimme suurtapahtuman sijaan use-
ampana pienempänä tempauksena. Olimme mukana järjestämässä 
etäyhteyksin toteutettua Apologiaforumia Maailman voittaja huhti-
kuussa. Järjestimme ystäväpyhän Vuosaaren kirkossa etäyhteyksin. 
Joulukuussa vietimme Kylväjän kanssa yhteisen joulujuhlan Enä-Se-
pässä. Tapahtumaa seurasi etäyhteyksin n. 200 osallistujaa.

MUU YHTEINEN TYÖ KOTIMAASSA

Mediatyössä järjestimme useita striimauksia. Tässä Pekka Laukkari-
sen keikka Pääsiäispysäkki-tapahtumassa. 

Suunnittelimme mediatyössä Maanmuuttajat-koulutuksen interneti-
sivut sekä graafisen ilmeen. 

Enä-Sepässä pidettyn joulujuhlan musiikkiesityksistä 
vastasivat OPKOn nuoret ja työntekijät. 

Mediatyössä keskityimme OPKOn suomen- ja ruot-
sinkielisen sekä Enä-Sepän internetsivustojen uusi-
miseen, jotka saimme loppusuoralle toimintavuo-

den aikana. 

Teimme useita livestriimauksia eri puolilla Suomea yliopisto-
kampuksilla yhteistyössä Veritas Forum -työn kanssa. Etäta-
pahtumana järjestettyä Mission Week -tapahtumaa Äärellä21 
katsottiin yhteensä 1 500 kertaa. Lisäksi aloitimme suunnit-
telemaan videointi- ja striimausstudiota OPKOn palvelukes-
kukselle. Studiohanke on tarkoitus saattaa valmiiksi vuoden 
2022 aikana. 

Kotisivuille päivitettiin uutisia ja Arkin opetus- ja teemakir-
joituksia. Niitä jaettiin myös OPKOn sosiaalisessa mediassa 
Facebookissa ja Instagramissa. 

OPKOn pääsivustolla vieraili 18 813 käyttäjää (laskua vuoteen 
2020 -6 %) 29 390 istunnon verran (+7 %) ja sivuja katsottiin 
77 957 kertaa (+6 %). Toimintakauden lopussa oli suomen-
kielisen ja yhteisen työn tykkäyksiä oli Facebookissa 4 240 
(+1 %), Instagramissa 2 743 (+13 %), Twitterissä seuraajia 395 
(+0 %) ja YouTube-kanavien videoita katsottiin 17 369 kertaa 
(+100 %), yhteensä 3 345,4 tunnin ajan (+153 %).
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Helsingin opiskelijatyöntekijä Tomi Koho 
(vas.) ja Oulun opiskelijatyöntekijä Toni 
Mäkelä johtivat etänä MissionWeek-
tapahtuman, jonka mediatyö striimasi. 

Jukka Leppilampi (yllä) ja Julianna Rantanen (alla) 
Pääsiäispysäkki-tapahtuman livestriimissä. 
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INTERNATIONAL WORK

International relations

As a member of the International Fellowship of Evange-
lical Students (IFES), OPKO is part of one of the largest 
student movements in the world with over 160 mem-

ber countries and over half a million members. In addition to 
that one staff member was part of the High School Ministry 
network, two students participated in the academic network 
of Feuer and the General secretary of OPKO attended the an-
nual meetings of the European colleagues and the monthly 
mentoring group. We encouraged Finnish students to spon-
sor IFES movements financially. OPKO continued to develop 
a close partnership with the student movements of Burkina 
Faso (UGBB) and Estonia (EEÜÜ). Tim Vickers, the leader of the 
Cross Current network of IFES, visited Finland to lead a gra-
duate training network.

International students in Finland 
International students are a natural part of the student scene 
in Finland today, and we want to make them feel welcome. 
We arranged activities in English for international students in 
Helsinki. We also arranged interpretation 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 (Finnish Lutheran 
Overseas Mission, Kylväjä).

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 Kylväjän 
kanssa. Johtavat työntekijät tapasivat useaan otteeseen sekä 
kasvotusten että etäyhteyksin. Pääsihteeri vieraili myös Kylvä-
jän hallituksen kokouksessa.

OPKOn läheisimpien ystäväjärjestöjen johtajat kokoontuivat 
säännöllisesti yhteisiin tapaamisiin pääsääntöisesti etäyhteyk-
sin. Aloitimme myös syksyllä Maanmuuttajat-johtamiskoulun 
yhteistyössä Perheniemen Evankelisen Opiston ja Kylväjän 
kanssa. 

Järjestimme tapahtumia STEP-opintokeskuksen kanssa. Veri-
tas Forum -tapahtumat järjestimme yhteistyössä yliopistojen 
ja niillä toimivien järjestöjen kanssa. Kansainväliset tapahtu-
mat ja yhteydenpito tapahtuivat pääasiallisesti IFESin (Interna-
tional Fellowship of Evangelical Students) kautta. 

Osa Maanmuuttajat-johtamiskoulun luennoista järjestettiin etänä. 
Ruudulla eteläafrikkalainen John Horn. 
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resurssit
TIEDOTUS

Toimintavuoden tiedotuksen pääasialliset viestintäkanavat 
olivat jäsen- ja tiedotuslehti Arkki, ruotsinkielisen työn tie-
dotuskirje FSSMnytt sekä internetsivustot opko.fi ja stu-

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

OPKOn muita internetsivustoja olivat leiri- ja kurssikeskus Enä-
Sepän kotisivut enaseppa.fi ja disciple.fi. Lisäksi toimintavuotena 
saimme lähes valmiiksi uuden opko.fi-sivuston. 

Lisäksi OPKOn tiedotus- ja mediatyössä oli koko syyskauden 
harjoittelija Tanskan Aarhusista VIA University Collegesta Christi-
anity, Culture and Communication -opintolinjalta.

Toimintavuotena julkaisimme kahta eri lehteä: Arkkia ja Perustaa. 
Paikallisyhteisöt tiedottivat toiminnastaan ystäväkirjeiden ja -leh-
tien kautta.

Sivuilla oli kävijöitä yhteensä vuonna 2021 seuraavasti:
• opko.fi 21 200 (-6 %) 
• studentmissionen.fi 2 500 (+23 %)
• veritasforum.fi 3 600 (+40 %)
• enaseppa.fi 3 200 (-5 %)

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 4 700 4 OPKOn oma jäsen- ja tiedotuslehti

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

OPKOn julkaisut

Tiedotuksen harjoittelijana toimi syyskaudella tanskalainen 
Daniel Munk Piittala-Jensen. 
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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 vuonna 2021 keskimäärin palkkatyösuhtees-
sa yhteensä 26 työntekijää (+16 % verrattuna 2020 tilan-
teeseen). Tämä vastasi noin 16 henkilötyövuotta (+13 %). 
31.12.2021 työntekijöistä osa-aikaisia oli 12 (-14 %) ja tun-
titoimisia tarvittaessa töihin tulevia 4 (+33 %). Tarjosimme 
nuorille harjoittelu- ja työkokeilupaikkoja. Merkittävä osa 
työstä tapahtui lyhyt- ja pitkäkestoisten vapaaehtoistyön 
projektien ja toimenkuvien kautta. Vapaaehtoistyötä OPKOn 
hyväksi tehtiin yli 8 700 tuntia (+20 %) noin 94 henkilön toi-
mesta (+7 %). Palvelutehtävät toimivat myös kouluttavina. 
Kutsuimme nuoria myös olemaan aktiivisia vaaleissa ja jär-
jestimme yhteiskunnallisen vaikuttamisen koulutusta.

Työntekijöiden koulutuksen toteutimme pääsääntöisesti 
kesä- ja elokuussa järjestetyillä työntekijäpäivillä sekä vuo-
rovaikutteisissa webinaareissa. Koulutusta järjestimme erilai-
sista ajankohtaisaiheista, mm. johtamisesta, kutsumuksesta 
ja lahjoista sekä varainhankinnasta. Toiminnan kehittämis-
tä, perehdyttämistä ja jakamista toteutimme niiden lisäksi 
säännöllisten ja tarvittaessa eri kokoonpanoilla järjestettyjen 
sähköisten tapaamisten kautta. Kannustimme työntekijöitä 
kehittämään osaamistaan mm. opintovapaajärjestelyiden ja 
JET-sopimusten kautta sekä tarjoamalla koulutusmateriaa-
lia ja vinkkejä kouluttavasta aineistosta. Kehitimme syksyllä 
alkanutta Maanmuuttajat-johtajuuskoulutusta huomioiden 
myös työntekijöiden koulutustarpeet. Koulutukseen osallis-
tui OPKOsta yksi työntekijä.

OPKOn työntekijäpäivien leirinuotiolta Enä-Sepästä. 

OPKOssa oli 
vuodenvaihteessa 

25 työntekijää 
palkkatyösuhteessa.

HALLINTO JA HENKILÖSTÖ

Työyhteisötapaamiset hoidettiin pääasiallisesti korona-aikana Zoomissa. 
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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 oli sekä pienempiä, usein toimistokäytössä olevia huonei-
ta että isompia kokoontumistiloja, joten pystyimme toteutta-
maan Palvelukeskuksella erityyppisiä lähi- ja etäkokoontumisia 
ja striimauksia joustavasti ja terveysturvallisesti.

KRISTILLINEN LEIRI- JA KURSSIKESKUS 
ENÄ-SEPPÄ
OPKOn leiri- ja kurssikeskus Enä-Seppään korona vaikutti mer-
kittävästi alkuvuodesta 2021. Vuoden alusta toukokuun lop-
puun leiritoiminta peruuntui lähes kokonaan, lukuun ottamat-
ta muutamaa pientä asiakasryhmää. Tällöin valmisteltiin mm. 
tulevaa maalämpöremonttia ja strategiaa, ja toinen vakitui-
nen työntekijä siirtyi väliaikaisesti OPKOn puolelle kannattaja-
rekrytointiin. Kesäsesonki oli täynnä leirivarauksia. Syksylläkin 
toiminta oli lähes normaalia. Majoitusvuorokausia kertyi olo-
suhteet huomioiden kiitettävästi, yhteensä 3 034 majoitusvuo-
rokautta (+33 % vuoteen 2020 verrattuna). Päiväkävijöitä oli 

518 (+24 %). 
OPKOn oma käyttö leiritoiminnasta oli 22 %, ja muu kristillinen 
toiminta muodosti 71 % osuuden, eli kristillistä toiminnasta oli 
93 %. Muu yleishyödyllinen toiminta muodosti 5 %. Muuta toi-
mintaa oli 2 %. Asiakkaistamme 78 % oli koululaisia tai opiske-
lijoita ja 22 % aikuisia.

Hankimme Enä-Seppään vuoden aikana isomman pihateltan 
(200 m2), joka mahdollistaa suurempia kesätapahtumia. Kiin-
teistönhoito koostui vuoden aikana pääasiassa ylläpitävistä 
hankinnoista ja korjaustoimenpiteitä, joita tehtiin turvallisuus-
näkökulma priorisoiden.

Vapaaehtoisten tukijajoukko oli merkittävä apu kiinteistöjen 
kunnossapitotöissä. Enä-Seppä-toimikuntalaisten kanssa ko-
koonnuimme muutamia kertoja Enä-Sepän kehittämisen mer-
keissä. Järjestimme muutamat avoimet talkootapahtumat kiin-
teistöjen kunnossapidoksi. Enä-Sepän ystävärenkaaseen on 
pidetty yhteyttä ystäväkirjeiden kautta.

Enä-Sepässä nostamassa leirikes-
kukseen käytettynä hankittua 
noin 200 hengen alumiiniraken-
teista kokoustelttaa. 
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Kaikki OPKOn työntekijät siunataan työtehtäviinsä. Enä-Sepässä vietettyjen työntekijäpäivien siunaukset  
toimitetaan 1960-luvulta asti kappelina toimineessa tilassa, joka palveli aikaisemmin mankelihuoneena. 

OPKO järjesti joulujuhlansa yhteistyössä lähetysyhdistys Kylväjän kanssa. Lavalla Kylväjän lähetysjohtaja Jukka Kääriäinen 
(vas.), OPKOn pääsihteeri Jussi Miettinen ja juontajana toiminut OPKOn koululaistyöntekijä Annastiina Toppari. 
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TALOUS

Tulot

Tilikauden tulot olivat yhteensä 1 073 000 € (muutos vuo-
desta 2020 yhteensä +8 %, Enä-Seppä +10 %, muut +7 %. 
Taloutemme ytimessä olivat yksityishenkilöiden suorat lah-
joitukset, joita oli 60 % kaikista tuloista, ilman leirikeskuksen 
tuottoja 75 %. Lahjoitustuotot olivat 648 000 euroa (+5 %). 
Jokaisella työntekijällä tai työalalla oli oma kannatusrenkaan-
sa, jolle työntekijät ja opiskelijat kirjoittivat ystäväkirjeitä, eli 
sähköpostitse tai postitse lähetettäviä kirjeitä työn ajankoh-
taisista asioista. Seurasimme aktiivisesti renkaiden kehitystä. 
Pitkäaikainen taloudellinen päähaasteemme on ollut sään-
nöllisten lahjoitusten kappale- ja euromäärän sekä lahjoitta-
jien määrän kasvattaminen. Vuoden aikana tapahtui kasvua 
lahjoitusten eurosummassa 5 % ja keskimääräinen lahjoitus 
kasvoi 13 %. Kuitenkin lahjoittajien määrä laski 5 % ja lahjoi-
tuskertojen määrä 9 %. Toisaalta laskua on vain verrattuna 
ennätysvuoteen 2020, edellä mainituilla mittareilla tilanne on 
parempi kuin sitä aiemmin. Kannatusrenkaiden tilanteissa oli 
hyvin suuria eroja.

Yleisavustuksista merkittävin oli Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön nuorisojärjestöille myönnettävä avustus 79 000 € (ei 
muutosta). Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakun-
nista ja kirkkohallitukselta saimme kolehteja ja avustuksia 
yhteensä 42 000 € (-27 %). Osa seurakuntien tuesta tulee 
suoraan paikallisyhdistyksille, eikä näy Suomen OPKOn tilin-
päätöksessä. Tapahtumien kulujen ja tulojen kannalta vuosi 
2021 oli jonkinlainen puoliksi normaali. Koronaepidemian ra-
joitusten ja suositusten johdosta jouduimme toteuttamaan 
tapahtumia etäyhteyksillä tai normaalia pienempinä sekä pe-
rumaan kaikenikäisten tapahtumia. Osallistumismaksutuotot 
olivat yhteensä 26 000 € (2020 tuotot olivat 9 000 € ja 2019 
45 000 €). Saimme myös avustuksia ja lahjoituksia taloudel-
lisesti heikommassa asemassa olevien osallistumismaksujen 
alentamiseen. Muita kohdennettuja avustuksia saimme nuo-
risotoiminnalle eri lähteistä yhteensä 38 000 € (+29 %).

Enä-Sepän tulot olivat yhteensä 244 000 € (+10 %), jos-
ta myyntituotot oma käyttö mukaan lukien olivat 186 000 
€ (+31 %), lahjoitukset 22 000 € (-2 %) ja avustukset 21 000 
€ (-36 %).

Kulut

Tilikauden kulut olivat yhteensä -979 000 € (muutos vuodes-
ta 2020 yhteensä +7 %, Enä-Seppä +15 %, muut +5 %). Ku-
lueristä suurin oli henkilöstökulut, -648 000 € (yhteensä +6 
%: Enä-Seppä +11 %, muut +5 %). Tapahtumien ja tilaisuuk-
sien muut kuin henkilöstökulut olivat -41 000 € (2020 kulut 
olivat 25 000 € ja 2019 79 000 €). Painetun ja sähköisen medi-
an, tiedotuksen ja varainhankintaviestinnän kulut ilman hen-
kilöstökuluja olivat -71 000 € (-10 %). Toimitilat, työvälineet 
ja yleiset toimintamenot mukaan lukien matkakulut olivat yh-
teensä -78 000 € (+11 %). Merkittävä osa tapahtumakuluis-
ta on toimintamenoistaan itse vastaavien paikallisyhdistysten 
omissa tilinpäätöksissä. 

Enä-Sepän kulut henkilöstökulut ja poistot mukaan lukien 
olivat yhteensä -254 000 € (+15 %).

Tulos ja varallisuusasema

Tilikauden tulos oli 94 000 €. Enä-Sepän osuus tuloksesta oli 
yhteensä -10 000 €, kun sille kohdistetaan poistoja -33 000 €, 
muita OPKOn henkilöstökuluja -13 000 €, lahjoituksia 22 000 
€, avustuksia 36 000 € sekä varainhankinta- ja rahoituskulu-
ja -3 000 €. Yhteensä Enä-Sepän liiketoiminnan tulos ennen 
Suomen OPKOn kuluja, lahjoituksia, avustuksia ja rahoitusku-
luja oli -52 000 €.

Pankkilainaa oli Enä-Sepän remonteista 82 000 (-31 %). Ko-
rottomia ja vakuudettomia ystävälainoja varsinaiseen toimin-
taan oli 59 000 euroa (-25 %). Yhteensä vieraan pääoman 
määrä laski 277 000 euroon (-11 %), kun omaa pääomaa oli 
yhteensä 825 000 euroa (+13 %).
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tase
Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry TASE

31.12.2021 31.12.2020
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 414 653,79 429 152,50
Koneet ja kalusto 27 746,77 23 028,08
Muut aineelliset hyödykkeet 4 504,60 9 495,22

Sijoitukset
Muut osakkeet ja osuudet 303 550,50 271 077,46

Pysyvät vastaavat yhteensä 932 455,66 914 753,26

Vaihtuvat vastaavat
Vaihto-omaisuus

Myyntivarasto 1 870,44 1 645,31
Lyhytaikaiset saamiset

Myyntisaamiset 14 675,77 6 694,09
Siirtosaamiset 1 782,49 2 415,79

Rahat ja pankkisaamiset
Rahat 1 214,80 109,50
Pankkisaamiset 150 430,78 118 292,59

Vaihtuvat vastaavat yhteensä 169 974,28 129 157,28

Vastaavaa yhteensä 1 102 429,94 1 043 910,54

VASTATTAVAA
Oma pääoma

Yhdistyspääoma 731 593,95 651 717,71
Tilikauden ali-/ylijäämä 93 794,33 79 876,24

Oma pääoma yhteensä 825 388,28 731 593,95

Vieras pääoma
Pitkäaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 45 535,32 81 963,96
Lyhytaikainen

Lainat rahoituslaitoksilta 36 428,64 36 428,64
Saadut ennakot 2 250,00 3 750,00
Ostovelat 26 948,81 24 590,20
Ystävälainat 58 889,50 78 889,50
Lomapalkkavaraus 76 544,81 75 289,59
Muut siirtovelat 2 050,00 0,00
Muut velat 27 924,58 9 280,38
Vapaat rahastot 470,00 2 124,32

Vieras pääoma yhteensä 277 041,66 312 316,59

Vastattavaa yhteensä 1 102 429,94 1 043 910,54
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tuloslaskelma

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat ja tilaisuudet

Tuotot 26 265,50 8 698,16
Kulut

Henkilöstökulut -203 406,91 -190 811,24
Tapahtumien kulut -40 525,96 -24 862,02

Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä -217 667,37 -206 975,10

Kansainvälinen toiminta
Tuotot 0,00 0,00
Kulut

Henkilöstökulut -13 532,04 -10 254,94
Muut kulut -18,22 0,00

Kansainvälinen toiminta yhteensä -13 550,26 -10 254,94

Toiminta- ja kurssikeskus Enä-Seppä
Tuotot

Myyntituotot 152 909,70 122 396,08
Oma koulutustoiminta 32 283,44 18 184,38
Muut tuotot 732,63 1 756,18
Tuotot yhteensä 185 925,77 142 336,64

Kulut
Henkilöstökulut -112 905,25 -99 684,32
Myyntitoiminnan kulut -36 128,84 -30 731,40
Kiinteistökulut -61 885,23 -45 539,37
Poistot -33 480,57 -31 643,68
Muut kulut -7 157,83 -7 718,88
Kulut yhteensä -251 557,72 -215 317,65

Leirikeskustoiminta yhteensä -65 631,95 -72 981,01

Media ja myyntitoiminta
Tuotot

Painetun median tuotot 10 151,00 2 283,00
Muun mediatyön tuotot 0,00 0,00
Myyntituotteet 6 266,34 79,37
Tuotot yhteensä 16 417,34 2 362,37

Kulut
Painetun median henkilöstökulut -33 425,89 -14 928,74
Muun mediatyön henkilöstökulut -18 656,86 -39 245,21
Myyntitoiminnan henkilöstökulut -5 816,89 -244,99
Painetun median muut kulut -21 336,34 -21 118,98
Muun mediatyön muut kulut -1 743,10 -2 156,60
Ostot ja vast. myyntitoiminnan kulut -5 870,94 0,00
Varaston muutos 2 116,38 -379,23
Kulut yhteensä -84 733,64 -78 073,75

Media ja myyntitoiminta yhteensä -68 316,30 -75 711,38

Muu varsinainen toiminta
Tuotot

Saadut kohdennetut avustukset 37 718,82 29 228,29
Saadut avustukset Enä-Sepälle 36 134,32 56 763,22
Muut varsinaisen toiminnan tuotot 105,62 17,02
Tuotot yhteensä 73 958,76 86 008,53

Kulut
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tuloslaskelma JATKUU

Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja Koululaislähetys ry TULOSLASKELMA

1.1.-31.12.2021 1.1.-31.12.2020
VARSINAINEN TOIMINTA
Tapahtumat ja tilaisuudet

Tuotot 26 265,50 8 698,16
Kulut

Henkilöstökulut -203 406,91 -190 811,24
Tapahtumien kulut -40 525,96 -24 862,02

Tapahtumat ja tilaisuudet yhteensä -217 667,37 -206 975,10

Kansainvälinen toiminta
Tuotot 0,00 0,00
Kulut

Henkilöstökulut -13 532,04 -10 254,94
Muut kulut -18,22 0,00

Kansainvälinen toiminta yhteensä -13 550,26 -10 254,94

Toiminta- ja kurssikeskus Enä-Seppä
Tuotot

Myyntituotot 152 909,70 122 396,08
Oma koulutustoiminta 32 283,44 18 184,38
Muut tuotot 732,63 1 756,18
Tuotot yhteensä 185 925,77 142 336,64

Kulut
Henkilöstökulut -112 905,25 -99 684,32
Myyntitoiminnan kulut -36 128,84 -30 731,40
Kiinteistökulut -61 885,23 -45 539,37
Poistot -33 480,57 -31 643,68
Muut kulut -7 157,83 -7 718,88
Kulut yhteensä -251 557,72 -215 317,65

Leirikeskustoiminta yhteensä -65 631,95 -72 981,01

Media ja myyntitoiminta
Tuotot

Painetun median tuotot 10 151,00 2 283,00
Muun mediatyön tuotot 0,00 0,00
Myyntituotteet 6 266,34 79,37
Tuotot yhteensä 16 417,34 2 362,37

Kulut
Painetun median henkilöstökulut -33 425,89 -14 928,74
Muun mediatyön henkilöstökulut -18 656,86 -39 245,21
Myyntitoiminnan henkilöstökulut -5 816,89 -244,99
Painetun median muut kulut -21 336,34 -21 118,98
Muun mediatyön muut kulut -1 743,10 -2 156,60
Ostot ja vast. myyntitoiminnan kulut -5 870,94 0,00
Varaston muutos 2 116,38 -379,23
Kulut yhteensä -84 733,64 -78 073,75

Media ja myyntitoiminta yhteensä -68 316,30 -75 711,38

Muu varsinainen toiminta
Tuotot

Saadut kohdennetut avustukset 37 718,82 29 228,29
Saadut avustukset Enä-Sepälle 36 134,32 56 763,22
Muut varsinaisen toiminnan tuotot 105,62 17,02
Tuotot yhteensä 73 958,76 86 008,53

Kulut
Henkilöstökulut -205 343,29 -208 679,58
Poistot -8 447,84 -11 685,37
Toimitilakulut -17 606,60 -14 812,27
Matkakulut -13 069,36 -8 931,34
Tiedotuskulut -1 148,48 -1 597,50
Jäsenmaksut -2 945,00 -2 945,00
Toimistokulut -25 634,13 -30 423,83
Muut yleiskulut -35 706,87 -31 723,88
Kulut yhteensä -309 901,57 -310 798,77

Muu varsinainen toiminta yhteensä -235 942,81 -224 790,24

VARSINAINEN TOIMINTA YHTEENSÄ -601 108,69 -590 712,67

VARAINHANKINTA
Tuotot

Lahjoitukset 529 058,92 501 074,65
Lahjoitukset Enä-Sepälle 21 781,01 22 138,22
Taloustempaukset 70 805,23 78 135,65
Tukijäsenmaksut 25 882,26 15 431,33
Testamentit 0,00 0,00
Kolehdit 18 580,18 23 063,58
Arvopapereiden tuotot 2 429,52 1 786,21
Tuotot yhteensä 668 537,12 641 629,64

Kulut
Henkilöstökulut -54 563,97 -49 888,37
Arvopapereiden kulut ja arvonmuutokset -1 269,19 -6 888,88
Muut kulut -17 233,52 -23 311,71
Kulut yhteensä -73 066,68 -80 088,96

VARAINHANKINTA YHTEENSÄ 595 470,44 561 540,68

TUOTTO/KULUJÄÄMÄ -5 638,25 -29 171,99

SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA
Tuotot 0,90 1,42
Kulut -2 618,77 -3 553,19

-2 617,87 -3 551,77

OMATOIMINEN KULUJÄÄMÄ -8 256,12 -32 723,76

YLEISAVUSTUKSET
Valtion avustus 79 000,00 79 000,00
Kirkkohallituksen avustukset 21 750,00 33 000,00
Seurakuntien avustukset 1 300,45 600,00

YLEISAVUSTUKSET YHTEENSÄ 102 050,45 112 600,00

TILIKAUDEN TULOS 93 794,33 79 876,24
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liitetiedot

Tilinpäätöksen liitetiedot 31.12.2021

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/menojäännösp
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 v.2021 hankitun studiolaitteiston hankintameno, 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 1 563,84 € 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

Kopiokoneen leasingsopimus
Seuraavan tilikauden vastuut 1 571,66
Vastuut yhteensä 5 500,81

Henkilöstö (PMA 3.11)
Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä tilikauden aikana 26 henkilöä, 16 henkilötyövuotta.

Pitkäaikaiset lainat (PMA 3.6)

Tilikauden aikana jatkuneella koronavirusepidemialla voi olla moniulotteisia vaikutuksia 
yhdistyksen talouteen ja toimintaan. Näiden vaikutusten taloudellisia seuraamuksia on hyvin 
vaikea arvioida tilinpäätöksen laatimishetkellä. Hallitus ja johto seuraavat tilanteen kehittymistä ja 
päivittävät arviotaan tilanteen edetessä. Epidemialla ei ole toistaiseksi ollut merkittävää 
vaikutusta yhdistyksen taloudelliseen asemaan. Tällä hetkellä on vaikea arvioida epidemian 
pidemmän aikavälin vaikutuksia yhdistyksen tilanteeseen.

Yhdistyksen hallitus on päättänyt 23.11.2021 energiaremontin toteuttamisesta leirikeskukseen. 
Remontti rahoitetaan 170 000 € pankkilainalla, jonka vakuudet ovat samat kuin aiemmassa 
lainassa. Koska remontti ja lainajärjestelyt toteutetaan vuoden 2022 aikana, eikä tilinpäätöksen 
laatimishetkellä ole vielä tarkempia tietoja toteumasta, ei näitä ole sisällytetty tilinpäätökseen.
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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

OPISKELIJATYÖ

Topi Knihtilä – opiskelijatyön koordinaattori, Lahden opiskeli-
jatyöntekijä, YTM, teol. yo., -76, -09 (opintovapaa 1.9. alk.)
Tomi Koho – Oulun opiskelija- ja koululaistyöntekijä 31.7. 
saakka, opiskelijatyön valmentaja 31.5. saakka, TM, -88, -13
Pekka Ryhänen – opiskelijatyön koordinaattori /johtava opis-
kelijatyöntekijä, Kuopion opiskelijatyöntekijä, websuunnittelija, 
FM, TM, -79, -07
Johanna Holma - Oulun opiskelijatyöntekijä 31.5. saakka, 
HM, -97, -20
Roosa Lindholm - Oulun opiskelijatyöntekijä 1.8. alkaen, KK, 
-99, -21
Johanna Vähäkainu - Porin opiskelijatyöntekijä 1.10. alkaen, 
YTM, sair.hoit. (AMK), -86, -20
Ella Nuutinen – Jyväskylän opiskelija- ja koululaistyöntekijä, 
FK, -95, -19
Johannes Ahtola - Turun opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen, lä-
hih., -96, -20
Nooa Saari – Joensuun opiskelijatyöntekijä, TM, -92, -19
Toni Mäkelä – Helsingin opiskelijatyöntekijä, valtakunnallinen 
opiskelijatyöntekijä 1.9. alkaen, TK, -93, -19
Tenho Rajala - Tampereen opiskelijatyöntekijä, TK, -95, -21
Minttu Kangosjärvi - Kuopion vap.eht. opiskelijatyöntekijä 
9.12. alkaen, farmas., -97, -21
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., tills 31.5.  -97, -20
Lilian Lindén – ledande studentarbetare,  koordinator, Veritas 
Forum Svenskfinland fr.o.m. 1.8. TM, -68, -95–02, -06

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 tills 30.9., ped.
kand., -91, -19
Edith Kortekangas -  studentarbetare i Helsingfors fr.o.m. 
1.10., soc.stud., -94, -21 
Benjamin Häggblom – studentarbetare i Åbo tills 14.3., TK, 
-96, -20
Amos Airola - studentarbetare i Åbo 15.3.-31.5. och fr.o.m. 
1.8., TK, -97, -21
Jean Banyanga-Nubaha - skolungdomspastor i Mariehamn 
fr.o.m. 15.8., -73, -21
Benjamin Sandell - studentarbetare i Vasa och Jakobstad 
fr.o.m. 1.8., -86, -21

työntekijät

OPKOn työntekijöitä 
kesäkuun 
työntekijäpäivillä 
Enä-Sepässä. 

Nimen jälkeen on merkitty vastuualue, tutkinto, syntymävuosi sekä työsuhteen alkamisvuosi.
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SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN LIITTO-
KOKOUS

pidettiin 27.3.2021 Helsingissä ja Zoom 
Meeting -ohjelman kautta
 
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)
Susanna Hietanen  
(varsinainen jäsen, Vasa)

Muut jäsenet

Simo Aalto 
(kannatusjäsen, Turku)
Essi Ikäheimonen
(varsinainen jäsen, Kuopio)
Hannu Lähteenmäki
(kannatusjäsen, Suomen OPKO ja Helsinki)
Petri Peltonen 
(kannatusjäsen) Turku ja Åbo
Christian Perret
(kannatusjäsen, Helsingfors ja Åbo)
Hanna Räsänen
(kannatusjäsen, Suomen OPKO)
Mikko Särkkälä
(varsinainen jäsen, Suomen OPKO)
Ulrika Walter  
(varsinainen jäsen, Oulu)

Varajäsenet

1. varajäsen Toini Seppälä  
(varsinainen jäsen, Oulu)
2. varajäsen Lars Burman  
(kannatusjäsen, Turku ja Åbo)

TILINTARKASTAJA

Juhani Loukusa, KHT

TOIMINNANTARKASTAJA

Tapio Leinonen, DI

JOHTOTIIMI

Johtotiimi kokoontui 16 kertaa.

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

SVENSKA ARBETSUTSKOTTET 
(SARBUS) 

Sarbus sammanträdde 5 gånger. Lokalfö-
reningarna utser själv sin representant och 
suppleant.

Stödmedlemmar

Lars Burman
Victoria Grönlund
Susanna Hietanen 
suppleant Johan Eklöf

Rätt att delta

Medarbetare
• Lilian Lindén
• Jonatan Gauffin/Edith Kortekangas
• Benjamin Häggblom/Amos Airola
• Oskar Palomäki
• Benjamin Sandell

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

OPKON TOIMIKUNNAT

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

hallinto 31.12.2021



aika paikka tapahtuma kohderyhmä kielet päävastaava

13.-14.1. Zoom työyhteisöpäivät opkon työntekijät Jussi Miettinen, Tomi 
Koho, Pekka Ryhänen

29.-31.1. Helsinki Disciple21: Restore nuoret, nuoret ai-
kuiset

en, sv, 
fi

Pekka Ryhänen

16.-18.4. Helsingfors Kyrkhelg Syd Inför ditt an-
sikte

alla åldrar sv Lilian Lindén

22.-24.3. Helsinki Äärellä21 opiskelijat fi Tomi Koho, Toni Mäkelä

1.-4.4. Enä-Seppä Pääsiäispysäkki kaikenikäiset fi Jussi Miettinen, Olli 
Lehmonen

9.-10.4., 7.-
8.5., 28.-
29.5., 3.-4.9.

Kauniainen, Enä-Seppä Lähetetty opiskelijat fi Toni Mäkelä

1.-4.6. Enä-Seppä työyhteisöpäivät opkon työntekijät Jussi Miettinen, Tomi 
Koho, Pekka Ryhänen

18.-24.6. Enä-Seppä koululaistyön  
leiri Valo pimeyttä voittaa

koululaiset Olli Lehmonen

28.-29.8. Enä-Seppä Koululaistyön kauden 
avaus Askeleissasi kulkea 
saan

7-20v. fi, en Olli Lehmonen

11-13.8. Enä-Seppä työyhteisöpäivät työntekijät fi Jussi Miettinen, Tomi 
Koho, Pekka Ryhänen

Syyskuu varattu paikalliseen työhön

30.-31.10. Enä-Seppä Tutkijaretriitti Historiallinen 
hetkemme nyt

Veritas Forum 
-verkosto

fi Miikka Niiranen

17.-19.9. Karleby Kyrkhelg Nord Tillsammans 
med Kristus

alla åldrar sv Lilian Lindén

28.-30.10. Helsingfors Keswick Hur mår din själ vuxna sv Lilian Lindén

5.-7.11. Helsinki Varustamo Että he olisivat 
yhtä

opiskelijat, nuoret fi Toni Mäkelä, Olli Lehm-
onen

26.-28.11. Enä-Seppä koululaistyön leiri Yhtenä 
perheenä

koululaiset fi Olli Lehmonen

18.12. Enä-Seppä joulujuhla kaikenikäiset fi, sv Toni Mäkelä, Olli Lehm-
onen

lukukausien 
aikana

Helsinki koululaistyön varustavia 
viikonloppukokoontumisia 
kuukausittain

lapset, nuoret fi Olli Lehmonen

OPKON TAPAHTUMAT VUONNA 2021

Viikkotoiminnan ja paikallisten tapahtumien, kuten Veritas Forumien, lisäksi järjestimme seuraavat tapahtumat:
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Nuoret toimivat isosina 
lasten tapahtumissa.

Lapset harjoittelemassa  
kitarankäsittelyä leirillä.

Koululaisten Action-päivät 
sisältävät aina actionia. 

Suurin osa tapahtumien musiikeista hoidetaan 
vapaaehtoisvoimin. Tässä valmistaudutaan 
säestämään Pääsiäispysäkki-tapahtumassa. 

Valo pimeyttä voittaa 
-leirin leiriseikkailusta. 
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