
2

Suomen teologinen instituutti ry:n Toimintakertomus 2021  

1. Yleistä  

Vuosi 2021 oli Suomen teologisen instituutin (STI) 34. toimintavuosi. 

Vuonna 2020 puhjennut koronapandemia vaikutti edelleen suuresti STI:n toimintaympäristöön 
vuonna 2021. Jumalanpalveluksia, hengellisiä tilaisuuksia ja tapahtumia jouduttiin pitämään 
etäyhteyksin etenkin kevään aikana, mutta syksyllä rokotuskattavuuden noustessa palattiin 
monissa paikoissa normaalimpiin käytäntöihin. Tosin aivan loppuvuodesta koronaviruksen 
omikron-variantti aiheutti vielä tiukkojen kokoontumisrajoitusten paluun. Joka tapauksessa 
jonkinlaisia yleisörajoituksia oli voimassa suuren osan vuodesta. 

Rajoituksista johtuen tänäkin vuonna lähes kaikki STI:n jäsenjärjestöjen kesäjuhlat pidettiin joko 
etäyhteyksin tai normaalitilannetta paljon pienemmällä joukolla. Myös hengellisten järjestöjen, 
yhteisöjen ja seurakuntien toiminta jatkui monin tavoin poikkeusjärjestelyin. Pandemian toisena 
vuonna niihin oli toisaalta jo aika hyvin totuttu.  

STI:n toimintaan koronapandemia vaikutti monin osin. Helsingin yliopistossa koko kevät 
järjestettiin etäopintoina ja myös STI:n luennot pidettiin keväällä pelkästään etäyhteyksin tyhjille 
saleille. Joitakin yksittäisiä luentoja peruuntui, mutta poikkeusoloista huolimatta ohjelma toteutui 
hyvin suurilta osin niin kuin oli suunniteltukin. Opiskelijoita oli keväällä huomattavasti vähemmän 
liikkeellä paikan päällä kuin ennen koronaa. Syksyllä yliopistossa pidettiin joitakin luentoja jo 
lähiopetuksena, mutta siitä huolimatta pääosa opinnoista oli etäopiskelua. Monet opiskelijat 
tekivätkin opintojaan esimerkiksi asuen vanhempiensa luona maakunnissa ja STI:n tilojen 
käyttöaste oli sen vuoksi matala. Uusien teologian opiskelijoiden tavoittaminen oli edelleen näissä 
oloissa haastavaa.  

STI:n ovet pidettiin auki normaalisti toimintakauden aikana, mutta iltapäivystystä ei pidetty 
ollenkaan eli suljimme ovet jo klo 16, koska sille ei ollut tässä tilanteessa juurikaan tarvetta. Näissä 
oloissa STI:n luennoille osallistujien määrät eivät ole edelleenkään vertailukelpoisia aiempiin 
vuosiin. Toisaalta luentovideot tavoittivat erittäin hyvin ihmisiä. 

Suomen ev. lut. kirkossa keskustelu avioliittokäsityksen muuttamisesta jatkui aktiivisesti vuoden 
aikana. Kirkolliskokoukseen tuotiin siihen liittyvä aloite, joka lähetettiin perustevaliokuntaan 
jatkokäsittelyyn. Ratkaisuja asiassa ei tehty tämän vuoden aikana. Kirkon jäsentilastot jatkoivat 
laskuaan aiempien vuosien tapaan. Vuoden aikana kirkosta erosi 55 848 ihmistä eli 1,2 prosenttia 
jäsenistöstä.  

Keväällä valtakunnansyyttäjä nosti syytteet Päivi Räsästä ja Juhana Pohjolaa vastaan Räsäsen 
kirjoittamasta pamfletista ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi”. Lisäksi Räsästä vastaan nostettiin 
syytteet hänen Pride-tapahtumaa kritisoivasta twiitistään, jossa siteerattiin Roomalaiskirjeen 
ensimmäistä lukua sekä hänen puheistaan Ruben Stillerin radio-ohjelmassa. Tämä oikeudenkäynti 
ja syyte sai vuoden aikana valtavasti huomiota. Monet kristityt huolestuivat sanan- ja 
uskonnonvapauden toteutumisesta. Sen vuoksi perustettiin myös uusi yhdistys nimeltään Sanan- 
ja uskonnonvapaus ry, johon Santeri Marjokorpi valittiin hallituksen puheenjohtajaksi. 
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Marraskuussa STI:hin palkattiin teologiseksi asiantuntijaksi TT Vesa Ollilainen aluksi 40 prosentin 
työosuudella. Loput työajastaan hän teki Ryttylän Kansanlähetysopistolla. Suurimman osan 
vuodesta olimme kuitenkin ilman tutkijaa henkilöstökulujen säästämiseksi. 

Vuoden 2020 lopussa hyväksyttiin STI:lle uusi strategia, joka kattaa vuodet 2021-2023. Siinä 
hallitus muotoili STI:n visio 2023:n näin: ”Olemme Suomen tärkein raamatullista luterilaista 
teologiaa tekevä, ylläpitävä ja kouluttava laitos. Olemme jäsenjärjestöjen vahva keskustelufoorumi 
ja yhteistyöelin, joka tukee jäsenjärjestöjä muuttuvassa yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa 
ympäristössä. Olemme merkittävä keskustelija kirkossa ja yhteiskunnassa.” Tämän vision 
saavuttamiseksi STI:ssä lähdettiin vuonna 2021 rakentamaan toimintaa.  

***  

Toimintakertomuksessa kursiivilla kirjoitetut ja lainausmerkkien sisälle laitetut ovat suoria 
lainauksia vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Toteutumista siis verrataan suunnitelmaan. 
Toimintasuunnitelman suorien lainausten jälkeen on maininta, että lainaus on 
toimintasuunnitelmasta.  

2. Opetus, kurssit ja luennot  

”STI:n toimitilassa järjestetään runsaasti opetusta, kursseja ja luentoja teologian eri aloilta.” 
(toimintasuunnitelma 2021)  

Kevätlukukaudella järjestettiin seuraavat luennot, kurssit, keskustelut ja tapahtumat:  

*Avajaiset, keskustelu miten herätyskristitty suhtautuu ympäristön suojeluun? (pelkästään 
etäyhteyksin, videolla katselukertoja 393) 
 
Eksegetiikka: 
*Torinon käärinliina avaa Jeesuksen kärsimyskertomuksia, luento (etäyhteyksin, videolla 
katselukertoja 3222)  

Näkökulmia Raamattuun:  
*Luentosarja, 7 kertaa (etäyhteyksin, videoilla katselukertoja keskimäärin 1569) 

Juutalaiskristillinen maailmankuva ja yhteiskunta: 
*Luentosarja, 7 kertaa (etäyhteyksin, videolla katselukertoja keskimäärin 675)  

Systemaattinen teologia:  
*Suuri keskustelu Mariasta (etäyhteyksin, videolla katselukertoja 793) 

Kirkkohistoria:  
*Miten Inkerin kirkko nousi tuhkasta? (etäyhteyksin, videolla katselukertoja 457) 
*Olavi Rimpiläinen – Piispa, joka ei mahtunut mihinkään muottiin (etäyhteyksin, videolla 
katselukertoja 1125) 
*Yhdysvaltain uskonnollinen ja poliittinen kahtiajako (etäyhteyksin, videolla katselukertoja 5406) 



4

Käytännöllinen teologia:  
*Varainhankinta kristillisessä järjestössä (etäyhteyksin, videolla katselukertoja 347) 
*Millainen on hyvä hartaus? (etäyhteyksin, videolla katselukertoja 553) 

*Aikamme ilmiöitä ja ajankohtaisia kysymyksiä luentosarja, 10 kertaa (etäyhteyksin, videoilla 
katselukertoja keskimäärin 1052) 

Alkukielet: 
*Biblia Hebraica -lukupiiri, 10 kertaa etäopetuksena (eri osallistujia 5, keskimäärin 3) 
*Novum lukupiiri, 17 kertaa (eri osallistujia 5, keskimäärin 3) 

*Kuukauden vieras, kolme kertaa (etäyhteyksin) 

Osallistujia paikan päällä ei ollut keväällä yhtään, koska kaikki luennot olivat etäyhteyksin (vuonna 
2020 245). Luentojen ym. videoilla katselukertoja enimmillään 4491 ja vähimmillään 200.  

Lisäksi Laestadius-seura, 2 kertaa. Tiililä-seura, 3 kertaa. Priscilla-aamiainen 1 kerta.   

Syyslukukaudella järjestettiin seuraavat luennot, kurssit, keskustelut ja tapahtumat:  

*Avajaiset, Keskustelu, Onko lähetystyötä koronan jälkeen? (eri osallistujia 5, videolla 
katselukertoja 682) 

*Uusien opiskelijoiden iltapäivä, pizzailta teologian fukseille (eri osallistujia 18, ei videoitu) 

Eksegetiikka: 
*Luentosarja, kahdeksan kertaa (eri osallistujia 12 henkilöä, keskimäärin 3, videolla katselukertoja 
keskimäärin 660) 
*Lukupiiri eksegetiikan perusteet -kurssin tenttikirjasta, 2 kertaa (keskimäärin 1 osallistuja) 

Dogmatiikan ydinkohtia: 
*luentosarja, 13 kertaa (eri osallistujia 19, keskimäärin 3, videoilla katselukertoja keskimäärin 834)  

Kirkkohistoria:  
*Herätysliikkeet maallistuvassa ajassa, luentosarja, 5 kertaa (eri osallistujia 12, keskimäärin 4, 
videoilla katselukertoja keskimäärin 949)  
*Mitä kirkkorakennukset kertovat kristinuskosta? luentosarja, 6 kertaa (eri osallistujia 8, 
keskimäärin 3, videoilla katselukertoja keskimäärin 145, videot eivät olleet yleisesti jaossa) 

Patristiikka:  
*Syyrialaiset isät, iltapäivä (eri osallistujia 6, videolla katselukertoja 710) 
*Tulevaisuuden toivo varhaiskristillisissä apokalypseissa (eri osallistujia 3, videolla katselukertoja 
492) 

Käytännöllinen teologia & dogmatiikka: 
*Jumalanpalveluksen teologiaa, luentosarja, 7 kertaa (eri osallistujia 10, keskimäärin 2, videoilla 
katselukertoja keskimäärin 593) 
*Kuvien teologiaa varhaiskirkosta tähän päivään (eri osallistujia 3, videolla katselukertoja 426) 
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Teologia ja yhteiskunta: 
*Identiteettipolitiikka, provokaatio ja propagandan kieli (eri osallistujia 6, videolla katselukertoja 
1241) 

Alkukielet: 
*Biblia Hebraica -lukupiiri, 11 kertaa etäopetuksena (eri osallistujia 3, keskimäärin 2,5) 
*Novum -lukupiiri, 14 kertaa (eri osallistujia 4, keskimäärin 3)  

Kuukauden vieras, 4 kertaa (eri osallistujia 20, osallistujia keskimäärin 8)  

STI:n opehuone, 4 kertaa (eri osallistujia 12, keskimäärin 7) 

Näissä osallistujia yhteensä 142 (eri osallistujia -luvut laskettu yhteen, vuonna 2020 156). Näiden 
luentojen ym. videoilla katselukertoja enimmillään 1984 ja vähimmillään 110.  

Näiden lisäksi Laestadius-seura, 3 kertaa. Priscilla-aamiainen, 2 kertaa. Tiililä-seura, 4 kertaa.  

Kevään ja syksyn aikana STI:n opetukseen STI:n toimitilassa osallistui 11 (vuonna 2020 4) 
ensimmäisen vuoden ja 1 (vuonna 2020 11) toisen vuoden teologian opiskelijaa Helsingin 
yliopistosta. 

”Panostamme tässä tilanteessa etenkin videointiin ja etäluentoihin. Kurssit ja luennot pyritään 
videoimaan aina kun mahdollista. Todennäköistä on, että paikan päällä katsojia ei ole niin paljon 
kuin keväällä 2020, mutta tavoitteenamme on saada videoille 25% enemmän katseluja kuin vuotta 
aiempana keväänä.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Koko vuoden aikana katselukertoja STI:n luentovideoilla oli 132889 (vuonna 2020 94861), kasvua 
40,1 prosenttia. Videoita katseltiin tunneissa 55070 tuntia (vuonna 2020 36571 tuntia), kasvua 
50,1 prosenttia. 

”Teologian opiskelijoille ja valmistuneille teologeille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa STI-
tutkinto. Tutkinto sisältää teologian eri aloja ja sen laajuus on 20 opintopistettä. Tutkinnon voi 
suorittaa esimerkiksi viiden opiskeluvuoden aikana. Tutkinto ei ole ammatillinen. Tavoite, että 
vuoden aikana tutkinnon suorituksia tekee 15 opiskelijaa.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Suorituksia, joihin kuuluu tenttikirjoja ja luentoja ja joista annetaan arvosana, suoritti yksi 
opiskelija. Näyttää siltä, että opiskelijoilla on täysi työ yliopisto-opinnoissa ja aikaa ja voimia 
suorittaa tenttejä yliopisto-opintojen lisäksi ei kovin paljon ole.  
 
”STI:n uuden tutkijan rekrytointi huomioidaan ohjelmassa (toimintasuunnitelma 2021) 
STI:n teologinen asiantuntija rekrytoitiin vasta marraskuussa 2021, jolloin syksyn ohjelma oli jo 
pitkälti suunniteltu. Hän oli heti marraskuussa kuukauden vieraana opiskelijoiden haastateltavana. 
Varsinaisen opetustoimintansa hän aloitti vuoden 2022 puolella. 
 
”Joensuun yliopistossa ja Turun yliopistossa järjestetään molemmissa yksi STI:n kurssi teologian 
opiskelijoille, mikäli koronatilanne sen sallii. Todennäköisesti lähiopetusta ei pystytä ensi keväänä 
toteuttamaan, mutta etäkurssin mahdollisuutta selvitetään. STI:n luentovideot ovat joka 
tapauksessa kaikkien katsottavissa.” (toimintasuunnitelma 2021) 
STI ei järjestänyt Joensuussa eikä Turussa toimintaa vuonna 2021 koronarajoitusten vuoksi. STI:llä 
ei ollut tutkijaa keväällä 2021 eikä alkusyksystä 2021, joka olisi pitänyt tällaisia koulutuksia. Siitä 
huolimatta yhteyksiä pidettiin yllä Itä-Suomen yliopistoon ja Åbo Akademiin.  
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”Mahdollisuuksia yhteistyöhön Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kanssa selvitetään ja 
pidetään esillä.” (toimintasuunnitelma 2021) 
STI:stä pidettiin yhteyksiä useisiin Helsingin yliopiston nykyisiin ja entisiin professoreihin. 
Luennoimassa kävivät mm. Jouko Talonen, Jyrki Knuutila ja Kaarlo Arffman. 
 
”Yhteistyömahdollisuuksia selvitetään ja pidetään yllä myös Inkerin kirkon Kelton teologisen 
instituutin kanssa.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Koronarajoitusten vuoksi matkustaminen Venäjälle oli mahdotonta, mutta pääsihteeri piti 
etäyhteyksin yhden luentosarjan Uuden testamentin katolisista kirjeistä Kelton teologisen 
instituutin opiskelijoille. 
 
”Eri kirkollisille aloille opiskeleville järjestetään yhdessä Suomen Evankelisluterilaisen 
Kansanlähetyksen, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen Raamattuopiston 
kanssa yksi kahden päivän mittainen koulutus. Tavoite on, että koulutuksessa on mukana 25 
opiskelijaa. Koulutuksessa on omat osiot nuorisotyötä, diakoniaa, teologiaa ja mahdollisesti 
kirkkomusiikkia opiskeleville. Koulutuksella vahvistetaan luterilaista identiteettiä sekä sitoutumista 
Raamattuun ja Jumalan valtakunnan työhön.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Koronarajoitusten vuoksi kurssi peruuntui sekä keväällä että syksyllä ja siirtyi vuoteen 2022. 
 
STI:n jäsenjärjestöjen työntekijöille järjestetään kahden päivän mittainen kurssi otsikolla 
Työssäjaksaminen hengellisessä työssä. Kurssi on maaliskuussa Ryttylässä. Muutkin hengellistä 
työtä tekevät ovat tervetulleita kurssille. Kurssin sisältö laaditaan sellaiseksi, että se innostaa 
työntekijöitä lähtemään koulutukseen. Kurssi järjestetään yhdessä jäsenjärjestön kanssa. Tavoite 
on, että kurssille osallistuu 25 työntekijää.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Kurssi STI:n jäsenjärjestöjen työntekijöille peruuntui maaliskuussa koronarajoitusten vuoksi, mutta 
se järjestettiin syyskuussa Ryttylässä. Kurssilaisia oli 25. Kurssista saatiin hyvää palautetta ja 
vastaava koulutus suunniteltiin järjestettäväksi seuraavanakin vuonna.  
 
”Toukokuussa järjestetään neljän päivän mittainen valmennuskurssi teologiaa Helsingin 
yliopistoon ja Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan pyrkiville, mikä näissä yliopistoissa 
järjestetään pääsykoe. Tavoite on, että kurssilla on 15 osallistujaa.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Toukokuussa järjestimme kolmen päivän mittaisen valmennuskurssin Helsingin yliopistoon 
opiskelemaan pyrkiville. Koronarajoitusten vuoksi järjestimme koko kurssin etänä ja vähän 
kevennettynä versiona. Mukana oli 18 osallistujaa, joiden lisäksi yksi osti materiaalit, mutta ei 
osallistunut kurssille. 
 
”Toukokuussa järjestetään Aiotko työhön STI:n jäsenjärjestöön -kurssi. Kurssi on noin 10 päivän 
mittainen ja tavoite on, että sillä osallistuu 10 opiskelijaa.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Kurssia ei järjestetty koronarajoitusten vuoksi, koska sitä ei haluttu pitää etänä. 
 
”Pääsihteeri on mukana Helsingissä kokoontuvassa teologian opiskelijoiden teologipiirissä.” 
(toimintasuunnitelma 2021) 
Piirit ja kokoontumiset olivat pääosin vuonna 2021 tauolla, mutta syksyllä opintopiiri järjestettiin 
kerran ja pääsihteeri oli silloin mukana. 
 
”STI:hin ostetaan Päivän Tunnussana -kirjoja alkukielillä. Kulmakivilehdessä kerrotaan, että niitä 
voi tilata STI:stä.” (toimintasuunnitelma 2021) 
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Päivän Tunnussana kirjoja -alkukielillä myytiin STI:n kautta 20 kpl, kaksi niistä annettiin lahjoina 
kreikka- ja hepreapiirin vetäjille. 
 
”STI:n kahvitilassa on joka arkipäivä hartaushetki ja päiväkahvi klo 14, jos ajankohtainen 
koronatilanne sen sallii. Kerran kuukaudessa päiväkahvilla on kuukauden vieras, jota jututetaan 
noin tunti. Mahdollisuutta tarjota kuukauden kahvit tarjotaan STI:n tukijoille.” 
(toimintasuunnitelma 2021) 
Hartaushetki ja päiväkahvi järjestettiin vain syyslukukauden aikana. Koronarajoitusten vuoksi niitä 
ei voitu pitää keväällä. Syksyllä hartauteen ja päiväkahveille osallistui yleensä 5-10 opiskelijaa ja 
STI:n työn ystävää. Kuukauden vieras järjestettiin keväällä kolme kertaa etäyhteyksin ja syksyllä 
neljä kertaa päiväkahvin yhteydessä paikan päällä. 
 
”STI:n koulutusta pidetään esillä myös siten, että se voi palvella STI:n jäsenjärjestöjen ja muitakin 
maallikkoja.” (toimintasuunnitelma 2021) 
STI mainosti koulutustaan nettisivuillaan, Facebookissa ja Instagramissa. Monia teologiasta 
kiinnostuneita maallikoita osallistui luennoillemme joko videoiden kautta tai paikan päällä. 
 
”Radio Patmoksessa lähetetään STI:n ohjelma kerran kuukaudessa ja lisäksi uusinta kerran 
kuukaudessa. Ohjelman nimi on Puhutaan teologiaa – Suomen teologinen instituutti. Ohjelmassa 
käsitellään pääsääntöisesti haastattelun muodossa kiinnostavia teologisia aiheita. Ohjelman 
tarkoitus on myös saada näkyvyyttä STI:lle.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Radio Patmokseen tehtiin yhdeksän Puhutaan teologiaa – Suomen teologinen instituutti -
ohjelmaa. Jokainen ohjelmista lähetettiin kaksi kertaa. 
 
”STI aloittaa pääsihteerin toimittaman podcastin, jossa keskustellaan ajankohtaisista hengellisistä, 
teologisista ja kirkollisista aiheista.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Vuoden aikana tehtiin yhdeksän podcast -jaksoa. Podcast löytyy Puhutaan teologiaa -nimellä 
yleisimmistä podcast-palveluista. 

3. Tutkimustyö  

Vesa Ollilainen aloitti STI:n osa-aikaisena teologisena asiantuntijana (40 %) marraskuussa 2021. 
Tutkimustyö keskittyi kristilliseen apologetiikkaan, josta hän valmisteli luentosarjaa pidettäväksi 
keväällä 2022. Kaksi artikkelia valmistui julkaistavaksi Perusta-lehdessä seuraavan vuoden aikana. 
Lyhyempi käsitteli piispojen paimenkirjettä ”Kirkko ja Raamattu”, pidempi loi yleiskatsauksen 
kristillisen apologetiikan raamattuteologisiin perusteisiin, käsitteestä käytyyn keskusteluun sekä 
apologetiikan perusmuotoihin.  

4. Julkaisutoiminta  

Kirjat  

”Iustitia -kirjoja julkaistaan yksi: Mahdollisesti uuden tutkijan teksti tai sitten artikkelikokoelma 
jostakin aiheesta. Tavoite on, että Iustitia palvelee STI:n jäsenjärjestöjä ja niiden tarpeita.” 
(toimintasuunnitelma 2021)  
Vuoden aikana julkaistiin yksi Iustitia-kirja: ”Arvosodan aikakausi – kirkko jälkikristillisen kulttuurin 
puristuksissa” (Timo Eskola, Iustitia Supplement series). 
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Kirjan painosmäärä oli 300 kpl, mutta siitä otettiin loppusyksystä 100 kpl lisäpainos. Iustitia-
kirjojen vakiotilaajia oli vuoden lopussa 81. 

Lehdet 

Kulmakivi- ja Hörnstenen-lehti julkaistiin kuusi kertaa ja lähetettiin STI:n tukijäsenille sekä joillekin 
ystäville ja yhteistyökumppaneille. Osoitteita, joihin Kulmakivi ja Hörnstenen lähetettiin, oli 
vuoden lopussa yhteensä 1800. Näiden yhteenlaskettu painos oli vuoden lopussa 2200.  

Nettisivut  

”STI:n internetsivut pyritään uudistamaan ja siirtymään niissä WordPress-pohjaiselle alustalle. 
Sivujen rakenne ja tarkoitus mietitään alusta alkaen uusiksi. Samalla STI:n visuaalista ilmettä 
kehitetään.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Nettisivujen uudistustyötä aloiteltiin ja suunnitelmia tehtiin, mutta sivuja ei saatu valmiiksi vielä 
vuoden 2021 puolella. 

STI:n nettisivuilla (www.sti.fi) julkaistiin uutisia, STI:ssä pidettyjä luentoja, lukukausien ohjelmat, 
opetukseen liittyvää materiaalia ja opetuspaketteja, kirjaston tiedot ja kirjaston hakuohjelma, 
uutisia STI:stä, STI:n blogi ja saarnatekstien selityksiä, jotka julkaistaan myös Perusta-lehdessä.  

Nettisivuille laitettiin jotakin uutta lukukausien aikana kaksi tai kolme kertaa viikossa.  

Muuta  

STI:n työntekijät kirjoittivat artikkeleita kotimaisiin ja ulkomaalaisiin teologisiin ja hengellisiin 
lehtiin. STI oli Perusta-lehden julkaisija yhdessä Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, 
Suomen Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetyksen ja Suomen Raamattuopiston 
Säätiön kanssa. Pääsihteeri Santeri Marjokorpi toimi Perustan vastaavana päätoimittajana. 
Teologinen asiantuntija Vesa Ollilainen oli Perustan toinen päätoimittaja. Pääsihteeri Santeri 
Marjokorpi kirjoitti kutsuttuna kolumnistina kolumneja Sanansaattaja ja Uusi tie -lehtiin sekä 
yksittäisiä tekstejä Opkon Arkki-lehteen, Hetkiseen, Elämä-lehteen sekä Länsi-Suomen 
Herännäislehteen. Teologinen asiantuntija kirjoitti artikkeleita Perusta-lehteen. 

”STI:n pääsihteeri kirjoittaa noin kerran kahdessa viikossa kirjoituksen STI:n blogiin sekä 
keskustelee aktiivisesti twitterissä ja facebookissa sekä mahdollisilla muilla sosiaalisen median 
alustoilla. STI:n uusi teologinen asiantuntija kirjoittaa myös blogeja ja Kulmakivi-lehteen.” 
(toimintasuunnitelma 2021) 
Pääsihteeri kirjoitti STI:n blogiin 11 kirjoitusta, joilla avauksia oli keskimäärin 1255 per kirjoitus. 
Kirjoitus ”Tältä näyttää kirkollinen cancel-kulttuuri” sai osakseen 2154 katselukertaa. Teologinen 
asiantuntija ei kirjoittanut blogeja. Pääsihteeri kävi vuoden aikana aktiivista keskustelua 
sosiaalisessa mediassa. 

5. Kirjasto ja lukusalit  

STI:n kirjastoa kehitettiin edelleen. Kirjasto ja lukusalit olivat avoinna lukukausien aikana 
normaalisti maanantaista perjantaihin klo 9-16. Kirjasto palveli teologian opiskelijoiden lisäksi 
jatko-opiskelijoita ja muita teologiasta kiinnostuneita. STI:n kirjastossa oli vuoden lopussa 22309 
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nidettä (vuonna 2019 21994). Teologian opiskelijoita muistutettiin myös mahdollisuudesta lainata 
kurssikirjoja STI:n kirjastosta. Kirjaston lainausten määrä oli noin 328 (edellisenä vuonna noin 221).  

STI:n kirjaston tiloissa toimi osana kirjastoa Suur-Helsingin Israelin Ystävien Israel-kirjasto, johon 
kuuluin 915 nidettä (vuonna 2019 917).  

Kirjoja kirjastoon sekä ostettiin että saatiin lahjoituksina. STI sai kirkkohallitukselta 1.500 euron 
avustuksen kirjahankintoihin. Kirjaostoihin käytettiin yhteensä 1671,72 euroa.  

Kevätlukukauden avajaisissa ei koronan vuoksi järjestetty kirjakirpputoria, mutta syksyllä sitä 
pidettiin kahden viikon ajan. Kahvihuoneessa oli kirjahylly, johon kirjastonhoitaja laittoi kirjoja, 
jotka olivat myytävänä koko ajan. 

STI:n tiloissa varattavia lukupaikkoja oli 22 ja ne olivat kaikki nimellisesti varattuina, mutta 
koronarajoitusten vuoksi hyvin vähällä käytöllä. STI:n sihteeri sopi lukupaikkojen varauksista. 
Lukupaikan saattoi varata vuodeksi kerrallaan.  

6. Opiskelijoiden ohjaus  

STI:n työntekijät ohjasivat ja tukivat teologian opiskelijoita heidän opinnoissaan, mm. pro gradu -
tutkielmien, esseiden ja esitelmien tekemisessä. Opiskelijoita tuettiin myös muuten – ohjaamalla 
ja neuvomalla opiskeluun, elämään, teologin identiteettiin ja henkiseen jaksamiseen liittyvissä 
kysymyksissä sekä sielunhoidollisilla keskusteluilla. Kevään koronan aiheuttamien poikkeusolojen 
aikana opiskelijoita liikkui STI:ssä huomattavan vähän ja siksi keskusteluja käytiin keväällä 
vähemmän. Määrällisiä tavoitteita näille keskusteluille ei toimintasuunnitelmassa asetettu eikä 
keskustelujen määrää tai sisältöjä kirjattu.  

7. Strategia ja säännöt  

”STI:n hallitus hyväksyy syksyllä 2020 STI:n strategian vuosille 2021-2023. Strategiaa ryhdytään 
toteuttamaan vuoden 2021 aikana.” (Toimintasuunnitelma 2021) 
STI:n hallitus hyväksyi STI:lle marraskuussa 2020 uuden strategian. Siinä missioksi, visioksi, 
strategisiksi askeleiksi ja arvoiksi päätettiin seuraavat: 

*Missio: Raamatullisen ja luterilaisen uskon puolesta 
*Visio 2023: Olemme Suomen tärkein raamatullista luterilaista teologiaa tekevä, ylläpitävä ja 
kouluttava laitos. Olemme jäsenjärjestöjen vahva keskustelufoorumi ja yhteistyöelin, joka tukee 
jäsenjärjestöjä muuttuvassa yhteiskunnallisessa ja kirkollisessa ympäristössä. Olemme merkittävä 
keskustelija kirkossa ja yhteiskunnassa.  
*Strategiset askeleemme: Kehitämme ja monipuolistamme järjestämäämme koulutusta. 
Tuotamme hyvää teologiaa eri kanavissa laajentaen vaikutustamme. Huomioimme teologian 
opiskelijat, jäsenjärjestöjen työntekijät ja teologiasta kiinnostuneet maallikot. Lisäämme 
jäsenjärjestöjen määrää ja yhteistyötä. Tuemme jäsenjärjestöjämme monin eri tavoin. 
Kasvatamme näkyvyyttämme ja tehostamme varainhankintaamme. Olemme vahva keskustelun 
synnyttäjä, emme vain reagoija. Olemme valmiita nopeisiin muutoksiin muuttuvassa 
toimintaympäristössä. Tavoittelemme luennoillemme 150000 katselukertaa vuodessa. 
*Arvot: Kuuliaisuus (Room. 6:17), Rohkeus (Joh. 14:27), Viisaus (Luuk. 21:15), Yhteys (1. Joh. 1:7)  
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Vuoden aikana strategiaa lähdettiin toteuttamaan. Toimimme mission ja arvojemme pohjalta, 
jotta Visio 2023 toteutuisi mahdollisimman hyvin. 

8. Toiminta jäsenjärjestöjen kanssa ja hyväksi  

”Kaksi kertaa vuodessa järjestetään teologinen päivä STI:n jäsenjärjestöjen johtajille ja johtaville 
työntekijöille. Päiviin kutsutaan myös STI:n luottamustehtävissä toimivat ja päivien aiheiksi 
valitaan ajankohtaiset, keskeiset aiheet.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Keväällä koronan vuoksi teologista päivää ei järjestetty. Syksyllä se järjestettiin etäyhteyksin ja 
vähän rajoitetulla kokoonpanolla 31.8. Keskustelimme siellä, mitä sanomme arkkipiispan 
tapaamisessa, johon hän kutsui herätysliikkeitä ja kristillisiä järjestöjä 13.9. 

”Mietitään, millaista syvempää yhteistyötä jäsenjärjestöt tarvitsevat, ja vastataan 
mahdollisuuksien mukaan tarpeisiin. Yhteistyö voi liittyä esimerkiksi messuyhteisöihin, tarvittaessa 
yhteisen kannan ilmaisuun, toisten tukemiseen tai STI:n jäsenjärjestöjen edustamiseen.” 
(toimintasuunnitelma 2021) 
STI:n messutyöryhmä kokoontui neljä kertaa. Siinä oli mukana edustaja seuraavista STI:n 
jäsenjärjestöistä: Lähetysyhdistys Rauhan Sana, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen 
Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Raamattuopisto sekä Svenska Lutherska Evan- 
geliföreningen i Finland. Työryhmässä kuultiin terveiset järjestöjen messuista ja messuyhtei- 
söistä, kerrottiin mahdollisista suunnitelmista kehittää tai lisätä messuja ja messuyhteisöjä sekä 
suunniteltiin ja luotiin puitteita mahdolliselle yhteistyölle.  

”STI:n internetsivuilla pidetään yllä ja päivitetään listaa STI:n jäsenjärjestöjen säännöllisistä 
messuista ja messuyhteisöistä.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Lista messuyhteisöistä ja säännöllisesti kokoontuvista messuista on STI:n nettisivuilla. 
Messuyhteisöjä tai paikkoja, joissa pidetään säännöllisesti messu, oli 33 ja ne kokoontuivat 20 eri 
paikkakunnalla. Koronarajoitusten vuoksi listaus ei kuitenkaan monilta osin ollut ajantasainen, 
vaan poikkeusoloissa messuja saattoi jäädä pitämättä tai ne pidettiin vain etäyhteyksin. 

”Kesällä STI:n esittelypiste on melkein kaikissa STI:n jäsenjärjestöjen kesän pääjuhlissa, mikäli niitä 
taas järjestetään.” (toimintasuunnitelma 2021) 
Koronapandemia jatkui käytännössä kaikki STI:n jäsenjärjestöjen kesäjuhlat joko peruttiin tai 
pidettiin etäyhteyksin tai poikkeusjärjestelyin. Sen vuoksi esittelypöytää ei ollut kesäjuhlissa. 

9. Julistus- ja opetustoiminta seurakunnissa ja järjestöissä  

”STI:n pääsihteeri ja tutkija vierailevat seurakuntien ja kristillisten järjestöjen tilaisuuksissa, mutta 
koronan vuoksi mahdollisuuksia on keväällä 2021 todennäköisesti vähemmän kuin vuotta 
aiemmin. Näissä kerrotaan myös STI:stä ja kutsutaan tilaisuuksiin osallistujia STI:n ystäviksi ja 
tukijäseniksi.” (toimintasuunnitelma 2021) 

Koronapandemia rajoitti ja vähensi vierailuja vuoden aikana. Pääsihteeri vieraili 26 tilaisuudessa, 
joista suuri osa oli etänä. Teologisella asiantuntijalla ei ollut seurakunta- tai järjestövierailuja. 

10. Muu toiminta  

”Joka toinen tiistai pidetään Iltamessu Pyhän Sydämen kappelissa Helsingissä. STI järjestää 
iltamessun yhdessä Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Suomen Evankelisluterilaisen 
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Opiskelija- ja Koululaislähetyksen, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, Suomen 
Raamattuopiston Säätiön, Laestadiernas Fridsföreningars Förbund:n sekä Svenska Lutherska 
Evangeliföreningen i Finland:n kanssa. Tavoite on, että iltamessussa on keskimäärin 50 
osallistujaa. (toimintasuunnitelma 2021)” 
Keväällä iltamessuja ei voitu järjestää koronarajoitusten vuoksi. Syksyllä iltamessujen 
vapaaehtoisjoukkoa ei saatu enää kasaan, koska messujen järjestämisessä oli tullut puolentoista 
vuoden mittainen tauko. Sen seurauksena iltamessutoiminta STI:n puitteissa päätettiin lopettaa 
eikä messuja enää järjestetty. Messut olivat kokoontuneet SLEY:n Pyhän Sydämen kappelilla, joten 
SLEY:lle annettiin vapaat kädet käyttää iltamessujen brändiä tulevaisuudessa oman toimintansa 
puitteissa, muokata sitä uusiksi tai lopettaa toiminta kokonaan. 

STI järjesti yhdessä Perusta-lehden, Suomen Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähe- 
tyksen sekä Suomen Raamattuopiston Säätiön kanssa Raamattuopistolla Kauniaisissa kolmi- 
päiväiset teologiset opintopäivät tammikuun alussa. Vierailevana luennoitsijana oli Saksasta 
teologian tohtori Rolf Sons, joka puhui Lutherin sielunhoidon teologiasta. Päivät järjestettiin 
kokonaan etäyhteyksin. 

STI:n tiloja annettiin jäsenjärjestöjen käyttöön ilman korvausta. Koronarajoitusten vuoksi 
tiloja käytettiin vähemmän kuin aiempina vuosina ja jo sovittuja varauksia peruttiin pandemian 
takia paljon. Kesäyliopisto vuokrasi tilaa kahteen kurssiinsa elo-syyskuussa ja 
Kristillisdemokraattien Helsingin piiri piti syyskokouksensa STI:ssä. STI:n tilassa kokoontuivat 
vuoden aikana myös Intia-rukouspiiri ja rukouspiiri vainottujen kristittyjen puolesta (nämä osana 
KRS:n toimintaa), Karmel-yhdistyksen Maitoa ja hunajaa -teemaillat ja oikeustieteen opiskelijoiden 
kristillinen kerho. Osa näistä ryhmistä keräsi STI:lle kolehdit. 

11. Tiedotus, tukijäsenet ja yhteydenpito tukijäseniin  

STI tiedotti toiminnastaan nettisivuilla, Facebook-sivulla, Instagramissa, sähköposteilla ja 
Kulmakivi-lehdessä. Kummankin lukukauden ohjelmasta tehtiin vihko. Joka maanantai noin 200:lle 
lähettiin sähköposti, jossa kerrottiin viikon tapahtumista. Joistakin STI:n tapahtumista oli juttu 
Sanansaattaja-lehdessä, Seurakuntalainen-verkkolehdessä ja Uusi Tie -lehdessä. Pääsihteeri antoi 
haastatteluja eri medioihin vuoden aikana yhteensä 15 kpl. 

”Vuoden aikana tukijäsenten määrää – luku on nyt noin 2.000 – pyritään kasvattamaan 10:llä.” 
(toimintasuunnitelma 2021) 
Tukijäseniä oli vuoden alussa 1941 ja vuoden lopussa 1861. Uusia tukijäseniä saatiin vuoden 
aikana 66, joista yksi maksoi ainaisjäsenyyden. Vuoden aikana erosi 32, kuoli 6 ja katsottiin 
eronneeksi 108 tukijäsentä. Näissä luvuissa aviopari on laskettu kahdeksi jäseneksi. Yhteensä 
ainaisjäseniä oli vuoden lopussa 21 henkilöä. 

Tukijäseniltä, jotka eivät olleet maksaneet tukijäsenmaksua tai antaneet muuta taloudellista tukea 
kahden vuoden aikana, kysyttiin, haluavatko he jatkaa STI:n tukijäseniä, ja heidät, joilta saatiin 
kielteinen vastaus tai ei saatu vastausta, poistettiin tukijäsenistä.  

Keväällä tukijäsenille ei lähetetty erikseen kirjettä, vaan pyrimme keräämään tukijäsenmaksut 
Kulmakiven välissä tulleen maksuviestin välityksellä. Marraskuussa lähetettiin kirje niille 
tukijäsenille, jotka eivät olleet vuoden aikana tukeneet STI:tä taloudellisesti.  
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Koronapandemian vuoksi ihmisiä tavoitettiin pääosin etäyhteyksin. Etenkin STI:n YouTube-videot 
kasvattivat suosiotaan. Vuoden alussa seuraajia STI:n YouTube-kanavalla oli 852 ja vuoden lopussa 
1381. Jokaisen videon alussa kannustettiin liittymään tukijäseneksi. 

Toiminnasta ja STI:hin liittyvistä uutisista kerrottiin STI:n Facebook-sivulla. Lukukausien aikana 
sinne laitettiin jotakin uutta pari kertaa viikossa. Vuoden alussa Facebookissa seuraajia oli 916 ja 
vuoden lopussa 1091. Myös STI:n Instagramiiin päivitettiin tietoja tulevista luennoista.   

12. Talous  

Melkein kaikki STI:n tulot olivat vapaaehtoisia lahjoja ja kolehteja. Osa tukijäsenistä maksoi 40 
euron jäsenmaksun, osa tuntuvati enemmän ja säännöllisesti. Opiskelijoiden tukijäsenmaksu oli 10 
euroa ja yhteisöjen 100 euroa. Jäsenjärjestöt maksoivat jäsenmaksuja yhteensä 30.500 euroa. 
Testamenttituloja ei ollut. Tukea Agricola-opintokeskuksen (1.9.2021 alkaen uusi nimi: STEP-
opintokeskus) kautta saatiin 811,82 euroa ja Kirkkohallitukselta 1.500 kirjahankintoihin. STI:n 
tilinpäätös vuodelta 2021 oli 12.258,22 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä johtui pääasiassa siitä, että 
STI:n teologinen asiantuntija palkattiin vasta marraskuussa osa-aikaisena ja muun osan vuodesta 
tehtävä oli täyttämättä, jolloin säästimme henkilöstökuluissa aiempiin vuosiin verrattuna. Lisäksi 
saimme syksyllä yksittäisen 10000 euron lahjoituksen yksityishenkilöltä. 

Pääsihteeri lähetti syksyllä useille kirkkoherroille viestin, jossa muistutettiin mahdollisuudesta 
koota kolehti STI:lle. Kolehtitulot olivat samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna, mutta olivat silti 
huomattavasti alemmat kuin ennen korona-aikaa. Pyrittiin siihen, että STI:n työntekijöiden 
vierailussa seurakuntien tai kristillisten järjestöjen tilaisuuksissa pääsääntöisesti kootaan kolehti 
STI:n toiminnan tukemiseen.  

Vuoden aikana järjestettiin kolme keräystä: Keväällä järjestimme keräyksen nettisivujen 
uudistamiseksi. Syksyllä pyysimme tukemaan STI:tä viidellätoista eurolla. Joulun alla pyysimme 
joululahjaa STI:n työlle. Keräysten tarkkaa summaa ei voi sanoa, koska näillä keräyksillä ei ollut 
erillistä viitettä, jonka avulla keräyksen tulot tileille olisi helppo laskea. Jokaisessa Kulmakivi-
lehdessä kerrottiin jotakin STI:n taloudesta ja kehotettiin tukemaan. 

”Varainhankintaa kehitetään aloittamalla pääsihteerin ja teologisen asiantuntijan 
henkilökohtaiset tukirenkaat ensi vuoden aikana.” (Toimintasuunnitelma 2021) 
Koska teologinen asiantuntija palkattiin vasta marraskuussa osa-aikaisena, ei tukirenkaita lähdetty 
vielä kehittämään, vaan rahaa kerättiin yleisesti Kulmakiven, jäsenmaksujen ja erilaisten keräysten 
kautta. 

13. Hallinto ja henkilöstö  

Jäsenjärjestöt  

STI:llä oli vuoden lopussa kymmenen jäsenjärjestöä: Laestadiernas Fridsföreningars Förbund, 
Lähetysyhdistys Kylväjä, Lähetysyhdistys Rauhan Sana, Länsi-Suomen Rukoilevaisten yhdistys, 
Medialähetys Sanansaattajat, Suomen Ev.lut. Kansanlähetys, Suomen Ev.lut. Opiskelija- ja 
Koululaislähetys, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Raamattuopiston Säätiö ja 
Svenska Lutherska Evangeliföreningen. Näiden edustajat käyttävät ylintä päätösvaltaa yh- 
distyksen varsinaisissa kokouksissa. Tukijäsenillä on varsinaisissa kokouksissa läsnäolo-oikeus.  
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Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 19.5. ja syyskokous 24.11.  
  
Hallitus, jäsenet (suluissa varajäsen) ja järjestö  
Kotimaantyön johtaja Tomas Klemets (toiminnanjohtaja Albert Häggblom), SLEF 
Julistustyön johtaja Petri Kortelahti 2. vpj (kappalainen el. Mauri Tervonen) 
TT Timo Laato (rovasti Teuvo Huhtinen), LSRY 
Teol.yo Kalle Pajala (Teol.yo Konsta Järviluoma), opiskelijaedustaja 
Pääsihteeri Jussi Miettinen (johtava opiskelijatyöntekijä Lilian Lindén), OPKO/FSSM  
Lähetysteologi Jukka Norvanto (aluekoordinaattori Jarmo Mäki-Mikola), KYLVÄJÄ 
Lähetysjohtaja Jukka Paananen (Rauhan Sanan hallituksen pj Matti Rahja), RAUHAN SANA 
(professori Jarno Tepora), SANSA 
Ulkolähetyksen toiminnanjohtaja Vesa Pöyhtäri (LFF:n toiminnanjohtaja Per-Ole Hjulfors), LFF 
Ylilääkäri el. Ilkka Seppälä (diplomi-insinööri Erkki Hartikka), maallikkoedustaja 
Pääsihteeri Kirsi Smeds (toimittaja Virpi Kurvinen), naisteologien edustaja 
Toiminnanjohtaja Tom Säilä (kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen) 
Lähetysjohtaja Daniel Nummela (kotimaantyön johtaja Jukka Repo), SEKL 
Toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen, pj (metropolialueen johtaja Juha Vähäsarja), SRO  
Rovasti Stig-Olof Fernström 8.5.2021 asti, 1. vpj (Raamattukouluttaja, pastori Mika Ebeling) 
  
Pääsihteeri Santeri Marjokorpi 
Sihteeri Kirsi Kuru 
  
Asiantuntijana hallituksessa oli Sleyn Luther-kirkon teologi Soili Haverinen. 
  
Hallitus kokoontui 4 kertaa. 
  
Työvaliokunta 
Työvaliokuntaan kuuluivat seuraavat:  
Pastori, raamattukouluttuja Mika Ebeling, SEKL 
Daniel Ebeling, opiskelijajäsen 
Opiskelijatyöntekijä Toni Mäkelä, OPKO 
Kotimaantyönjohtaja Juhana Tarvainen, SLEY 
Pastori Vesa Pöyhtäri, LFF 
Vararehtori Veli-Matti Kujala, SRO 
Pääsihteeri Santeri Marjokorpi, STI 
Teologinen asiantuntija Vesa Ollilainen 1.11. alkaen 
Sihteeri Kirsi Kuru, STI 
  
Työvaliokunta kokoontui 4 kertaa. 
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Opiskelijaneuvosto 
Opiskelijaneuvostoon kuuluivat seuraavat (nimen jälkeen vuosikurssi):   
Hannes Ihalainen 20 
Konsta Järviluoma 17 
Miikka Korpiranta 12  
Saija Larjava  17 
Eetu Lehtinen 18 
Riku Luoto  16 
Sari Nuutinen 18 
Kalle Pajala  17 
Tenho Rajala  15 
Juho Ylitalo  18 
  
Opiskelijaneuvosto kokoontui 2 kertaa, keväällä ja syksyllä. 
 
Opettajina, lukupiirien vetäjinä tai keskustelijoina toimivat seuraavat:  
TM Arto Antturi, TT Kaarlo Arffman, FT Martti Arkkila, TT Ville Auvinen, TM Mika Ebeling, TT Timo 
Eskola, TT Heikki Haataja, TT Jouko M. V. Heikkinen, Dos. Juha Hiltunen, TT Pekka Huhtinen, TT 
Gunnar Af. Hällström, TT Eero Junkkaala, TT Timo Junkkaala, VTT Jouko Jääskeläinen, TT Ilmari 
Karimies, TT Jyrki Knuutila, TM Joona Korteniemi, TT Erkki Koskenniemi, TT Aleksi Kuokkanen, PhD 
Jukka Kääriäinen, TT Anni-Maria Laato, TT Antti Laato, TT Timo Laato, taidemaalari Annukka Laine, 
TT Antti Luoma, TM Santeri Marjokorpi, TT Jouko Martikainen, TM Esko Murto, Dipl. ins. Miikka 
Niiranen, TT Timo Nisula, TL Jukka Norvanto, TM Daniel Nummela, TM Leif Nummela, TT Vesa 
Ollilainen, TM Pasi Palmu, TM Eero Pihlava, TM Risto Pottonen, TT Pauliina Pylvänäinen, Dos. Panu 
Rantakokko, TM Karoliina Rauhio-Pokka, Dos. Markku Ruotsila, TM Matti Rusama, TT Juho 
Sankamo, PhD Samuli Siikavirta, TT Seppo Suokunnas, TT Jouko Talonen, TM Topias Tanskanen, 
FM Mikko Tassia, TT Martti Vaahtoranta, TM Juha Vähäsarja, TM Esa Yli-Vainio. 
  
TT 25, TL 1, TM 15, muiden alojen tohtoreita 6, muu 3 
 
Työntekijät 
Pääsihteeri Santeri Marjokorpi 
Sihteeri Kirsi Kuru 
Teologinen asiantuntija Vesa Ollilainen (1.11. alkaen) 
Kirjastonhoitaja Irja Mustaparta, 20 h kuukaudessa 
Lisäksi päivystäjiä ja talkoolaisia, yms. vapaaehtoista työvoimaa 
  
Toiminnantarkastajat 
Varsinainen toiminnantarkastaja oli KHT Matti Jyrkkiö ja varatoiminnantarkastaja KHT, KTM Kari 
Lydman 
 
 
 


