
Suomen teologinen instituutti ry:n 
 
Toimintakertomus 2017 
 
 

1. Yleistä 
 

Vuosi 2017 oli Suomen teologisen instituutin (STI) 30. toimintavuosi. Vuoden aikana STI:n 
toimintaympäristössä ei tapahtunut suuria ja lähivuosista merkittävästi poikkeavia muu-
toksia. Suomen evankelisluterilaisen kirkon jäsenmäärä väheni kutakuinkin saman verran 
kuin noin kymmenenä aikaisempana vuonna, siis noin 1 % vuodessa. Samaan sukupuolta 
olevin kirkollisesta vihkimisestä väiteltiin ja muutamat vihkimisiä toimittaneet pastorit sai-
vat tuomiokapituleilta rangaistuksen. Seurakunnissa tehtiin työtä pitkälti kuten ennen. 
Monien seurakuntien talous kiristyi entisestään. Osallistuminen kirkollisiin toimituksiin, ju-
malanpalveluksiin ja moniin seurakunnan toimintamuotoihin vähenee. Satoja – tai jopa 
enemmän – maahanmuuttajia kastettiin kristityiksi. Monet heistä ovat hyvin aktiivisesti 
mukana seurakunnan tai kristillisen järjestön elämässä. STI:n jäsenjärjestöt toimivat suu-
relta osin totutulla tavalla. Osassa järjestöistä toiminnan painopiste on entistä enemmän 
jumalanpalveluksessa ja messuyhteisöissä, jotka tarvitsevat teologeja ja pastoreita. Hel-
singin Yliopiston teologisessa tiedekunnassa syksyllä opinnot aloitti vain noin 130 opiske-
lijaa. Hakijoita oli paljon enemmän mutta pääsykokeen läpäisi poikkeuksellisen pieni 
määrä hakijoita. Lähetyshiippakunnan kehitys omaksi kirkoksi näytti jatkuvan. 
 
Vuonna 2017 STI sai kaksi uutta jäsenjärjestöä: Laestadianernas Fridsföreningars Förbund 
hyväksyttiin jäseneksi huhtikuussa ja Lähetysyhdistys Rauhan Sana syyskuussa. STI:n ope-
tustoiminta kasvoi määrällisesti. Syksyllä STI:n hallitus hyväksyi STI:n tien lähivuosina: STI 
kouluttaa ja tukee etenkin teologian opiskelijoita mutta myös diakonia-ammattikorkea-
koulussa opiskelevia sekä teologiasta kiinnostuneita maallikoita. STI kouluttaa ja pereh-
dyttää työhön heitä, joita sen jäsenjärjestöt mahdollisesti rekrytoivat työntekijöikseen. STI 
antaa työtä tukevaa koulutusta jäsenjärjestöjen työntekijöille. STI toimii entistä enemmän 
jäsenjärjestöjen yhteistyöelimenä. 
 
Pääsihteeri Ville Auvinen jäi toimivapaalle helmikuun lopussa ja maaliskuun alussa hänen 
sijaisenaan aloitti Jari Rankinen. Toimivapaus jatkuu vuoden 2018 elokuun loppuun. 

 
2. Toimintasuunnitelman 2017 tavoitteiden toteutuminen 

 
Opetuksessa jatketaan raamattuteologian luennointia ja tarjotaan erityisesti kahden en-
simmäisen vuosikurssin opiskelijoille vastinetta uskonnonhistorialliselle raamattuteologi-
alle. 

Vuoden 2017 luentotarjonnassa ja materiaalin tuottamisessa huomioidaan re-
formaation juhlavuosi.  

Vahvistetaan opiskelijoiden pastoraalisia valmiuksia ja hengellistä identiteettiä. 
Syvennetään opetuksessa kokonaisvaltaisesti missionaarisuutta ja yhteistyötä lähetysjär-
jestöjen kanssa. Valmistumisvaiheessa oleville teologeille pidetään esillä myös mahdolli-
suutta lähetystyöhön lähtemisestä. (toimintasuunnitelma 2017) 

 
Vuoden aikana järjestettiin seuraavat raamattuteologiaan liittyvät luennot ja kurssit: Ek-
segetiikan vaikeat/suuret kysymykset (kevät ja syksy, etenkin toisen vuoden teologian 
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opiskelijat), Jeesuksen ajan Galileassa (syksy), Tie ristille (syksy), Raamatun vaikea kohta 
(syksy), Epärehellinen taloudenhoitaja ja tuhlaajapoika (syksy) ja Fuksifoorumi (kevät ja 
syksy, etenkin ensimmäisen vuoden teologian opiskelijat). 

Reformaation juhlavuosi huomiotiin mm. siten, että järjestettiin luentosarjat 
Mikä synnytti uskonpuhdistuksen: reformaation pääkirjat ennen Wormsia (kevät) ja Lute-
rilaisen uskon helmiä (syksy) sekä tilaisuudet Usko ja rakkaus – kaksi koria? (syksy) ja Suuri 
keskustelu pelastumisesta (syksy). Lokakuussa julkaistiin Iustitia nro 33 Reformaatio vai 
restauraatio – tradition aarteita ja tulkinnan kompastuskiviä. 

Pastoraalisia valmiuksia ja hengellistä identiteettiä vahvistettiin mm. järjestä-
mällä kurssi Opi opettamaan Raamattua (kevät), tilaisuus Kutsumus? (syksy), kurssi Taita-
vaksi puhujaksi? (syksy) sekä tilaisuus Pitkä ilo – mitä opettaa jouluevankeliumia (syksy). 
Syksyllä aloitettiin Kuukauden vieras -tilaisuudet. Vieraat olivat STI:n jäsenjärjestöistä ja 
heiltä kuultiin lähetystyöstä Suomen rajojen ulko- ja sisäpuolella. 

 
Taloutta pyritään vahvistamaan. (toimintasuunnitelma 2017) 

 
Vuoden aikana karsittiin joitakin menoja ja pyrittiin kasvattamaan tuloja. STI:llä oli esitte-
lypöytä useilla jäsenjärjestöjen kesäjuhlilla ja STI:n työntekijät ja opiskelijat tarjosivat myös 
mahdollisuutta liittyä STI:n tukijäseneksi. Uusia tukijäseniä saatiinkin. Työntekijät tekivät 
vierailuja seurakunnissa ja kristillisissä järjestöissä ja vierailun yhteydessä pidettiin esillä 
STI:tä ja usein koottiin kolehti STI:lle. Kulmakivi-lehdessä muistutettiin taloudellisen tuen 
tärkeydestä. Syksyllä vedottiin STI:n nettisivuilla, Facebook-sivuilla, sähköpostiviesteissä ja 
Kulmakivessä STI:n ystäviin, että he lahjoittaisivat STI:lle 20 tai 10 euroa. Syksyllä tehtiin 
huomattava työ, että niille tukijäsenille, jotka eivät vuoden aikana olleet tukeneet STI:n 
toimintaa, voitiin lähettää kirje. Keväällä ja syksyllä monia kirkkoherroja muistutettiin 
mahdollisuudesta koota jumalanpalveluskolehti STI:lle. Syksyllä otettiin yhteyttä muuta-
miin yrittäjiin ja kysyttiin, voisivatko he tukea STI:tä taloudellisesti. Vuonna 2016 STI:n tu-
loslaskelman alijäämä oli 16.716 euroa, vuonna 2017 tuloslaskelman ylijäämä oli 24.531 
euroa. 

 
Seurataan kirkollista ja teologista keskustelua, osallistutaan keskusteluun mm. sosiaali-
sessa mediassa ja tuotetaan analyyseja järjestöjen käyttöön. (toimintasuunnitelma 2017) 

 
Kirkolliseen ja teologiseen keskusteluun osallistuttiin kirjoituksilla eri lehdissä ja nettisi-
vuilla. Pääsihteeri julkaisi 17 kirjoitusta STI:n nettisivujen blogissa, eniten avattu kirjoitus 
avattiin 7.931 kertaa, vähiten avattu 425 kertaa. Tutkija julkaisi 8 blogikirjoitusta Dosentin 
kammiosta -sivustolla. Sivustolla on myös paljon muita tutkijan kirjoituksia. Huhtikuussa 
järjestettiin jäsenjärjestöjen johtajille ja johtaville työntekijöille teologinen päivä, jossa ky-
syttiin, mitä on luterilainen evankeliointi, ja joulukuussa päivä, jossa kysyttiin, vieläkö kuu-
lua Suomen evankelisluterilaiseen kirkkoon. Näissä päivissä kuultiin alustuksia, keskustel-
tiin ja analysoitiin tärkeitä, ajankohtaisia asioita. 

 
Kartoitetaan mahdollisuutta osallistua Esikoiset ry:n Inkerin kirkossa toimivien lähettien 
koulutukseen. (toimintasuunnitelma 2017) 

 
Keväällä ja syksyllä keskusteltiin ja suunniteltiin Inkerin kirkon diakonien koulutusta. Kou-
lutus käynnistyi helmikuussa 2018. STI tarjosi ja tarjoaa tähän koulutukseen sitä koulu-
tusta, jota STI:ssä järjestetään. 
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Toteutetaan yhdessä Sleyn, KL:n, OPKO:n ja SRO:n kanssa teologista / kirkollista koulutusta 
DIAKin opiskelijoille. (toimintasuunnitelma 2017) 

 
DIAK:n opiskelijoille järjestettiin koulutusta kaksi kertaa, molemmat kahden päivän mittai-
sia kursseja. Toinen koulutus oli helmikuussa Suomen Raamattuopistolla Kauniaisissa ja 
toinen toukokuussa Kansanlähetysopistossa Ryttylässä. Molemmissa oli mukana noin 15 
opiskelijaa. 
 
Pyritään saamaan lisää näkyvyyttä teologisessa tiedekunnassa. (toimintasuunnitelma 
2017) 
 
Heinäkuussa ja elokuussa kysyttiin monilta jäsenjärjestöjen ja seurakuntien työntekijöiltä, 
tietävätkö he henkilön, joka aloittaa teologian opiskelun Helsingissä. Näin saatiin noin 15 
nimeä ja heille lähetettiin STI:n syksyn ohjelma ja kutsukirje. STI:n netti- ja Facebook-sivuja 
on kehitetty niin, että niiltä löytyisi helposti tietoa STI:n toiminnasta ja muuta materiaalia 
ja ne houkuttelisivat mukaan. Joka maanantai lukukauden aikana lähetetään sähköposti-
viesti noin 200 sähköpostiosoitteeseen ja siinä kerrotaan sen viikon toiminnasta ja muus-
takin. Syksyllä STI:n materiaalia oli jaossa yliopistolla järjestetyssä järjestöjä ja yhdistyksiä 
esittelevässä päivässä. On pyritty siihen, että STI:n toiminta olisi niin houkuttelevaa, että 
opiskelijat kutsuvat toisia opiskelijoita mukaan. 
 Esittelymateriaalin jakaminen esimerkiksi luennoilla ei pääsääntöisesti ollut 
mahdollista. 
 
Suunnitellaan ja toteutetaan mahdollista koulutusta Viron kirkon papeille. (toimintasuun-
nitelma 2017) 
 
Yksittäisiin Viron kirkon pappeihin on pidetty yhteyttä mutta laajempaa teologista koulu-
tusta ei ole suunniteltu eikä toteutettu. 
 
Laaditaan uusi STI:n strategia seuraavaksi viideksi vuodeksi ja tarkistetaan sääntöjen uu-
distamisen tarve. (toimintasuunnitelma 2017) 
 
Syksyllä hallitus hyväksyi STI:lle tien seuraaviksi lähivuosiksi. Tie on esitelty kohdassa 1. 
Yleistä. Tämä jälkeen laaditaan ja päivitetään strategia, miten kuljetaan tuota tietä. STI:n 
säännöt käytiin läpi syksyllä. Todettiin, että on tarpeellista päivittää ne. Kevätkokoukseen 
2018 tuodaan hallituksen ehdotus uudistetuista säännöistä. 
 
Suunnitellaan opintomatka Israeliin (toteutumisvuosi 2018). (toimintasuunnitelma 2017) 
 
Matkaa Israeliin vuodelle 2018 ei suunniteltu. Asia pidettiin kuitenkin mielessä. Mahdolli-
sesti matka toteutetaan myöhemmin. 
 
3. Opetustoiminta 
 
Kevätlukukausi: 
 
Avajaiset ja kirjakirpputori ke 18.1. Wittenberg 1517: 95 teesiä kontekstissaan (osallistujia 
14) 
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Eksegetiikka: 
Fuksifoorumi ja Eksegetiikan vaikeat kysymykset, yhdessä, 7 kertaa (osallistujia 13) 
Dogmatiikka: 
Mikä synnytti uskonpuhdistuksen: reformaation pääkirjat ennen Wormsia, 6 luentoa (osal-
listujia 14)  
Paavi – Antikristusko? 1 iltapäivä (osallistujia 12) 
Käytännöllinen teologia: 
Opi opettamaan Raamattua, 6 luentoa (osallistujia 21) 
Alkukielet: 
Heprean peruskurssin kertaus, 2 iltapäivää (osallistujia 8) 
Kreikan peruskurssin kertaus, 2 iltapäivää (osallistujia 11) 
Lisäksi: 
Keitä kirkko vihkii? 1 iltapäivä (osallistujia 17) 
POP-up luentosarja semiotiikasta, 4 luentoa (osallistujia 5) 
 
Näissä osallistujia yhteensä 115. 
 
Iltamessu Pyhän Sydämen kappelissa yhdessä Kansanlähetyksen, OPKO:n, Slef:n, Sley:n ja 
SRO:n kanssa 10 kertaa 
 
Laestadius-seura, 3 kertaa 
Priscilla-aamiainen, 4 kertaa 
Tiililä-seura, 4 kertaa 
 
Syyslukukausi: 
 
Avajaiset ja kirjatori ke 6.9. Luther ja juutalaiset (osallistujia 21) 
Eksegetiikka: 
Fuksifoorumi, 13 kertaa (osallistujia 18) 
Eksegetiikan suuret kysymykset, 10 kertaa (osallistujia 22) 
Jeesuksen ajan Galileassa, 1 iltapäivä, sekä Tie ristille, 1 iltapäivä (osallistujia 26) 
Raamatun vaikea kohta, 2 luentoa (osallistujia 17) 
Friendly Debate, 1 luento (osallistujia 30) 
Epärehellinen taloudenhoitaja ja tuhlaajapoika, 1 lauantaipäivä (osallistujia 17) 
Dogmatiikka: 
Luterilaisen uskon helmiä, 6 luentoa (osallistujia 31)  
Usko ja rakkaus – kaksi koria? 1 luento ja kirjan julkistaminen (osallistujia 9) 
Suuri keskustelu pelastumisesta, 1 luento (osallistujia 22) 
Käytännöllinen teologia: 
Taitavaksi puhujaksi, 3 luentoa (osallistujia 46) 
Pitkä ilo – miten opettaa jouluevankeliumia? 1 luento (osallistujia 25) 
Kirkkohistoria: 
Suomalainen herätys -lukupiiri, 4 kertaa (osallistujia 6) 
Alkukielet: 
Kreikan jatkokurssi, 3 iltapäivää (osallistujia 8) 
Biblia Hebraica -lukupiiri, 11 kertaa (osallistujia 8) 
Kreikan lukupiiri, 4 kertaa (osallistujia 2) 
Lisäksi: 
Kutsumus? 1 ilta (osallistujia 22) 
Kuukauden vieras, 3 kertaa (osallistujia keskimäärin noin 15) 
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Näissä osallistujia yhteensä 345. 
 
Pääsihteeri ja tutkija pitivät lokakuussa Itä-Suomen yliopistossa Joensuussa kahden päivän 
mittaisen kurssin Kirjeestä galatalaisille. Osallistujia oli noin 15. 
 
Iltamessu Pyhän Sydämen kappelissa yhdessä Kansanlähetyksen, OPKO:n, Slef:n, Sley:n ja 
SRO:n kanssa 8 kertaa 
 
Laestadius-seura, 3 kertaa 
Priscilla-aamiainen, 4 kertaa 
Tiililä-seura, 4 kertaa 
 
Kevään ja syksyn aikana ensimmäisen vuoden teologian opiskelijoita osallistui läsnäole-
vana luennoille 21 eri henkilöä (naisia 7, miehiä 14) ja toisen vuoden teologian opiskelijoita 
12 eri henkilöä (naisia 5 ja miehiä 7). Luultavasti osallistujia oli jonkin verran enemmän – 
kaikki eivät merkitse osallistujaluetteloon nimeään ja/tai vuosikurssiaan. 
 
Useimmat luennot videointiin ja ne ovat katsovissa STI:n nettisivujen kautta. Syksyllä saa-
tiin rahoitus uuden kameran ja mikrofonien hankintaan. 
 
4. Tutkimustyö 
 
Timo Eskolan tutkimusprojekti raamatuntulkinnasta tuotti teoksen Oikein väärin ymmär-
retty Raamattu: pyhien tekstien tulkinnan periaatteista (Perussanoma). Laaja käsikirjoitus 
piti käytännön syistä jakaa kahteen osaan. Jälkimmäinen osa julkaistaan myöhemmin Ius-
titian numerona. Eskolan tutkimusprojekti jatkuu Uuden testamentin semiotiikkaa (mer-
kitysteoriaa) tarkastelevan englanninkielisen käsikirjoituksen parissa. 

 
Timo Eskolan tutkimuksista voidaan mainita englanninkielinen artikkeli “How to write a 
synthesis:  Wright and the problem of continuity in New Testament theology.” koko-
elmassa Exile: A Conversation with N.T. Wright.  Ed. James M. Scott. pp. 237-252. Downers 
Grove: IVP Academic. Iustitian numerossa 33 julkaistu laaja artikkeli “Kahden korin teolo-
gia – uskon ja rakkauden distinktion pitkä tie Lundista Helsinkiin” käsittelee puolestaan 
ajankohtaisessa kirkollisessa keskustelussa paljon käytetyn kahden korin teorian teoreet-
tisia ongelmia.  

 
Lisäksi tutkija Eskola laati laajahkon raportin tohtori Richard Harveyn kanssa järjestetystä 
debatista. Aiheena oli kysymys liittonomismista Paavali-tulkinnassa. Aiheella on huomat-
tavaa merkitystä messiaanisten juutalaisten identiteetille. Raportti lähetettiin jäsenjärjes-
töille tiedoksi. Edelleen Eskola kävi vuoden aikana usean kirjoituksen pituisen debatin 
piispa Björn Vikströmin kanssa Kristet Perspektiv -lehden sivuilla samaa sukupuolta olevien 
avioliitosta. 

 
5. Julkaisutoiminta 
 
Kirjat: 
Lokakuussa julkaistiin Iustitia 33 Reformaatio vai restauraatio – tradition aarteita ja tulkin-
nan kompastuskiviä, artikkelikokoelma, Leif Erikson, Timo Eskola, Albert Häggblom, Ilmari 
Karimies, Antti Laato, Timo Laato, Santeri Marjokorpi, Jari Rankinen 
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Iustitian vakiotilaajia oli hieman yli 100 ja painos 300. 
 
Lehdet: 
Kulmakivi-lehti julkaistiin 6 kertaa. Levikki oli noin 2.040 ja painos 2.500. 
Hörnstenen-lehti julkaistiin 6 kertaa. Levikki oli noin 220 ja painos 350. 
Perusta, yhdessä Kansanlähetyksen, OPKO:n ja Suomen Raamattuopiston kanssa, levikki 
noin 1.000. Timo Eskola toimi Perustan toisena päätoimittajana. 
 
Kotisivut: 
STI:n nettisivuilla (www.sti.fi) julkaistiin uutisia, STI:ssä pidettyjä luentoja, opetukseen liit-
tyvää muuta materiaalia, kirjaston tiedot, tietoa STI:stä, lukukauden ohjelma, blogi ja Pe-
rustan saarnatekstien selityksiä. Pääosa luennoista on videoitu ja ne olivat katsovissa re-
aaliaikaisesti ja ovat tallenteina. Kotisivuille tehtiin uutinen lukukausien aikana useamman 
kerran viikossa. 
 
Sosiaalinen media: 
Toiminnasta ja STI:hin liittyvistä uutisista kerrottiin myös STI:n Facebook-sivuilla. Lukukau-
sien aikana sivuille tehtiin useampi päivitys viikossa. STI:n tapahtumat laitettiin sivuille ta-
pahtumiksi ja näihin tapahtumiin lähetettiin Facebookissa kutsuja. Pääsihteeri on kirjoit-
tanut STI:n blogiin ja tutkija nettisivustolleen Dosentin kammiosta. 
 
6. Kirjasto 

 
Kirjasto ja lukusalit olivat avoinna lukukausien aikana maanantaista perjantaihin klo 9-19. 
Kirjasto palveli teologian opiskelijoiden lisäksi jatko-opiskelijoita ja muita teologiasta kiin-
nostuneita. STI:n kirjaston tiloissa toimi osana kirjastoa Suur-Helsingin Israelin Ystävien Is-
rael-kirjasto. STI:n kirjastossa oli vuoden lopussa 21.377 nidettä, Israel-kirjastoon näistä 
kuului 939 nidettä. Kirjoja sekä ostettiin että saatiin lahjoituksina. 
 
STI sai kirkkohallitukselta 3.000 euron avustuksen kirjahankintoihin. Kirjahankintoihin käy-
tettiin yhteensä hieman yli 3.000 euroa. Kirjaston lainausten määrä oli 326 (edellisenä 
vuonna noin 424). Molempien lukukausien avajaisissa järjestettiin kirjatori. Kesällä kahvi-
huoneeseen hankittiin kirjahylly ja siihen kirjastonhoitaja laittaa kirjoja, jotka ovat myytä-
vänä koko ajan. 
 
7. Seurakunta- ja muut vierailut sekä muu toiminta 
 
Jari Rankinen vieraili seurakuntien tapahtumissa seuraavilla paikkakunnilla: Lavia, Kristii-
nankaupunki ja Pälkäne. 

Ja järjestöjen tapahtumissa seuraavilla paikkakunnilla, monilla näistä useita ker-
toja: Jyväskylä, Hämeenlinna, Sastamala, Kauniainen, Turku, Tampere, Kankaanpää, Hel-
sinki, Espoo, Lappeenranta, Imatra, Seinäjoki, Pori, Vaasa, Hyvinkää, Ryttylä ja Lahti. 

Raamatun vaikeita kohtia -tapahtuma järjestettiin Pälkäneellä. 
 

Timo Eskola vieraili järjestöjen tapahtumissa seuraavilla paikkakunnilla: Turku, Riihimäki, 
Eura, Helsinki ja Ryttylä. 

 
STI toimi järjestäjänä yhdessä Suomen Raamattuopiston ja OPKO:n kanssa Perusta-lehden 
teologisilla opintopäivillä tammikuussa Kauniaisissa. 

http://www.sti.fi/
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Pääsihteeri vieraili opettajana Kansanlähetysopistossa, Suomen Raamattuopistossa, Hel-
singin Raamattukoulussa, Kylväjän lähetyskurssilla sekä Sley:n koulutuspäivässä. Tutkija 
vieraili opettajana Kansanlähetysopistossa. 

Pääsihteeri osallistui kesäkuussa Ruotsissa Helsjössä pidettyyn pohjoismaisten 
teologisten sisaroppilaitosten konferenssiin. 

 
Pääsihteeri toimi yhdessä toisen kanssa teologipiirin vetäjänä. Perussanoma julkaisi STI:n 
tutkijan kirjan Oikein väärin ymmärretty Raamattu. Pääsihteeri osallistui Kutsuvat sitä rak-
kaudeksi -kirjasen toimittamiseen. Kirja on tarkoitus julkaista vuonna 2018.  
 
STI järjesti toukokuussa valmennuskurssin teologiaa opiskelemaan pyrkiville. Kurssilla oli 
8 osallistujaa, joista 7 sai opiskelupaikan. 
 
Jäsenjärjestöjen johtajille ja johtaville työntekijöille järjestettiin kaksi teologista päivää. 
Huhtikuussa syvennyttiin luterilaiseen evankeliointiin ja joulukuussa kysymyksiin, jotka liit-
tyvät kirkkoon kuulumiseen. 
 
STI:n työtekijät ohjasivat opiskelijoita heidän opinnoissaan. Tukea annettiin myös teologin 
identiteettiin ja jaksamiseen liittyvissä sekä hengellisissä asioissa. Opiskelijoiden ja muiden 
kanssa käytiin sielunhoidollisia keskusteluja. 
 
Kesällä STI:n esittelypöytä oli Evankeliumijuhlassa, Kansanlähetyspäivillä, Rukoilevaisten 
kesäseuroissa, Raamattu- ja lähetysteologisilla päivillä Karkun evankelisella opistolla sekä 
Hengellisen elämän syventymispäivillä. 
 
8. Tukijäsenet 
 
STI:n talous perustui melkein kokonaan sen jäsenjärjestöjen ja tukijäsenten taloudelliseen 
tukeen. Tukijäsenten vuosimaksu oli 35 euroa, opiskelijoilta 10 euroa ja yhteisöiltä 100 
euroa. Vuoden 2016 lopussa tukijäseniä oli 1996. Heille lähetettiin kuusi kertaa vuoden 
aikana ilmestyvä Kulmakivi-lehti (tai Hörnstenen). Uusi tukijäseniä saatiin vuoden aikana 
29. Vuoden aikana erosi tai kuoli 30 tukijäsentä. 
 
9. Talous 
 
Tilikauden tulos oli 24.531 euroa ylijäämäinen (enemmän kohdassa 2. Toimintasuunnitel-
man 2017 tavoitteiden toteutuminen). Testamenttituloja ei ollut. Tukea Agricola-opinto-
keskuksen kautta saatiin 1.825 euroa ja Kirkkohallitukselta 3.000 kirjahankintoihin. 
 
10. Hallinto ja henkilöstö 
 
Jäsenjärjestöt ja varsinaiset kokoukset 
 
STI:llä oli vuoden lopussa kymmenen jäsenjärjestöä: Laestadiernas Fridsföreningars För-
bund, Lähetysyhdistys Kylväjä, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, Länsi-Suomen Rukoilevais-
ten yhdistys, Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Ev.lut. 
Opiskelija- ja Koululaislähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Raa-
mattuopiston Säätiö ja Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Näiden edustajat käyttävät 
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ylintä päätösvaltaa yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa. Tukijäsenillä on varsinaisissa ko-
kouksissa läsnäolo-oikeus. 

 
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 10.5. ja syyskokous 22.11. 
 
Hallitus 
 
Jäsenet (suluissa varajäsen) ja järjestö 
Toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen, pj. (rehtori Juha Vähäsarja), SRO  
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen (päätoimittaja Leif Nummela), SEKL 
Rovasti Stig-Olof Fernström 1. vpj (TT Magnus Riska) 
Lehtori Sirkka-Liisa Huhtinen (lehtori Virpi Kurvinen) 
Kotimaanjohtaja Albert Häggblom (kappalainen Tomas Klemets), SLEF 
TM Jiska Gröhn (teol.yo Tuomas Lukkaroinen) 
Luther-kirkon teologi Soili Haverinen, 2. vpj (TM Ida Heikkilä) 
Diakoniajohtaja Petri Kortelahti (kappalainen Mauri Tervonen) 
TT Timo Laato (rovasti Teuvo Huhtinen), LSRY 
Pääsihteeri Jussi Miettinen (opiskelijasihteeri Benjamin Sandell), OPKO/FSSM  
Lähetysjohtaja Pekka Mäkipää (pastori Jarmo Mäki-Mikola), ELK 
Toiminnanjohtaja Tom Säilä (kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen), Sley 
Ylilääkäri Ilkka Seppälä (kehittämispäällikkö Markku Ihonen)  
Pääsihteeri Kirsi Smeds (varatuomari Marjo Anttoora) 
Professori Jarno Tepora (henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa), Sansa  

 
Pääsihteeri Ville Auvinen (tammi-helmikuu) / vs. pääsihteeri Jari Rankinen (maalis-joulu-
kuu) 
Sihteeri Kirsi Kuru (Hänninen)   

 
Asiantuntijoina hallituksessa toimivat Stig-Erik Enkvist (kokouksesta 4/17 alkaen) ja Matti 
Rahja (kokouksesta 5/17 alkaen). 

 
Hallitus kokoontui viisi kertaa. 
 
Työvaliokunta 
 
Työvaliokuntaan kuuluivat seuraavat:  
Rovasti Stig-Olof Fernström, pj. 
Teol. yo Meiju Mäkelä 
Kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen 
TT Vesa Ollilainen 
TM Veli-Matti Kujala 
Pääsihteeri Ville Auvinen (tammi-helmikuu) / vs. pääsihteeri Jari Rankinen (maalis-joulu-
kuu) 
Tutkija Timo Eskola 
Sihteeri Kirsi Kuru (Hänninen) 
 
Työvaliokunta kokoontui neljä kertaa. 
 
Opiskelijaneuvosto 
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Opiskelijaneuvostoon kuuluivat seuraavat (suluissa vuosikurssi):  
Jukka Ahonen (11) 
Jiska Gröhn (10) 
Miikka Korpiranta (12) 
Riku Luoto (16) 
Noora Nätkin (14)) 
Olli Olenius (10) 
Martti Pyykönen (07) 
Tenho Rajala (15) 
Karoliina Rauhio (16) 
Jussi Seppälä (15) 
Anna Siekkinen (14 
Juho Simojoki (14) 
Markus Taipale (13) 
Topias Tanskanen (11) 

 
Opiskelijaneuvosto kokoontui neljä kertaa. 
 
Työntekijät 
 
Ville Auvinen toimi pääsihteerinä 1.1.-28.2. ja Jari Rankinen hänen sijaisenaan 1.3.-31.12. 
Tutkijana toimi Timo Eskoja, sihteerinä Kirsi Kuru, heprean ja kreikan tuntiopettajana Matti 
Liljeqvist ja osa-aikaisena kirjastonhoitajana Irja Mustaparta. Vapaaehtoistyöntekijöinä 
päivystyksessä ym. toimivat Aku Kähärä, Kirsti Lehtinen, Joni Niemi, Hannu Taipale ja 
Pirkko Ylönen. Postitustalkoisiin on osallistunut monia työmme ystäviä. 
 
Opettajina toimivat seuraavat: TM Emil Anton, TT Ville Auvinen, dos., TT, FT Timo Eskola,  
Dr. Richard Harvey, teol.yo Ismo Heiskanen, TT Eero Huovinen, TM, FM Mailis Janatuinen, 
TT Eero Junkkaala, dos., TT Timo Junkkaala, TT Ilmari Karimies, TM Antti Koskenniemi, dos., 
TT, FL Erkki Koskenniemi, TT Aleksi Kuokkanen, TT Timo Laato, TL Matti Liljeqvist, TT Pekka 
Lindqvist, TM Santeri Marjokorpi, TM Marja-Kaarina Marttila, TM Jussi Miettinen, TM Antti 
Mustakallio, TM Pekka Mäkipää, TT Vesa Ollilainen, TM Jari Rankinen, TK Topias Tanska-
nen, prof., TT Lauri Thurén, TM Antero Toikka ja TM, VTM Essi Tuomala. 
 
TT 13, TL 1, TM 11, muita 2 
 
Toiminnantarkastajat 
 
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat KHT, KTM Kari Lydman ja KHT Matti Jyrkkiö ja va-
ratoiminnantarkastajat HTM Janne Turpiainen ja KHT Timo Virkilä. 
 


