Suomen teologinen instituutti ry:n Toimintakertomus 2020
1. Yleistä
Vuosi 2020 oli Suomen teologisen instituutin (STI) 33. toimintavuosi.
Vuosi 2020 oli globaalisti hyvin poikkeuksellinen vuosi. Keväällä puhjennut koronaviruspandemia
lamautti lähes koko maailman. Ensimmäinen suomalaisella tavattu koronatapaus todettiin
Helsingissä 26.2. Maaliskuussa Suomeen julistettiin poikkeustila, jonka aikana kokoontumisia
rajattiin, Uusimaa suljettiin, koulut ja päiväkodit suljettiin ja ihmiset siirtyivät pitkälti etätöihin.
Tiukoilla sulkutoimilla pandemia saatiin pysymään hallinnassa ja kesällä rajoitustoimia
lievennettiin. Marraskuussa pääkaupunkiseudulla korona lähti uudelleen leviämään laajemmin ja
palattiin taas tiukempiin rajoituksiin, jotka jatkuivat vuodenvaihteen yli.
Korona vaikutti suuresti uskonnollisten yhteisöjen, evankelisluterilaisen kirkon, STI:n
jäsenjärjestöjen ja STI:n toimintaan. Periaatteessa koronarajoitukset eivät rajoittaneet
uskonnollisten yhteisöjen kokoontumisia, mutta niissäkin haluttiin vastuullisesti noudattaa yleisiä
rajoituksia. Rajoitusten vuoksi keväällä ei pääosin pidetty ehtoollisjumalanpalveluksia eikä
jumalanpalveluksiin voinut osallistua kirkkotiloissa. Sen sijaan suurin osa jumalanpalveluksista
videoitiin ja lähetettiin suorana lähetyksenä käyttäen erilaisia etäyhteyden mahdollistavia
välineitä.
Moni joutui olemaan pitkiä aikoja ilman ehtoollista. Kesällä jumalanpalveluksiin osallistuvien
määrää oli monin paikoin rajattu esimerkiksi viiteenkymmeneen henkilöön. Lähes kaikki STI:n
jäsenjärjestöjen kesäjuhlat joko peruttiin, toteutettiin pelkästään suoratoistona tai pienellä
määrällä ihmisiä. Loppusyksystä tiukemmat rajoitukset palasivat pääkaupunkiseudulle. Monissa
jumalanpalveluksissa siirryttiin taas etäyhteyksiin ja sanajumalanpalveluksiin, mutta niiden lisäksi
järjestettiin esimerkiksi 10 hengen ehtoollishetkiä eli rajoitukset mahdollistivat sen kokoiset
kokoontumiset.
Teologian opiskelijoiden elämään koronarajoitukset vaikuttivat myös. Joitakin yksittäisiä
poikkeuksia lukuun ottamatta Helsingin yliopisto järjesti käytännössä lähes kaikki teologian
opinnot etäopintoina. Tämä tarkoitti sitä, että opiskelijoita oli huomattavasti vähemmän liikkeellä
yliopistolla ja STI:n tiloissa kuin aiempina vuosina. Uusien teologian opiskelijoiden tavoittaminen
oli tässä tilanteessa aiempia vuosia haastavampaa.
STI:n toiminnassa koronarajoitukset aiheuttivat monia poikkeuksia ja muutoksia, joita ei
toimintasuunnitelmassa osattu ennakoida. Luentoja pidettiin sekä keväällä että loppusyksystä
tyhjille saleille tai etäyhteyden välityksellä. Osa luennoista jouduttiin keväältä siirtämään syksylle
tai johonkin tulevaan ajankohtaan. Myös STI:n aukioloa vähennettiin tiukimpien rajoitusten
aikaan. Silloin kävijöitä oli muutenkin erittäin vähän. Tämän vuoksi STI:n luennoille osallistujien
määrät eivät ole vertailukelpoisia aiempiin vuosiin.
Kirkossa pandemia vei keväällä huomiota ajankohtaisilta kiistakysymyksiltä, mutta niihin palattiin
kesän jälkeen. Avioliittokysymyksestä keskusteltiin koko vuoden ajan, mutta mitään suurempia
päätöksiä asiassa ei tehty. Uudempana teemana kirkolliseen keskusteluun nousi jooga, jonka
yhteensopivuudesta kristinuskoon heräsi paljon keskustelua.

Marraskuussa julkaistiin kirkon uusi nelivuotiskertomus, jonka tilastot olivat varsin synkkää
luettavaa. Kirkon tilanne oli heikentynyt lähes kaikilla mittareilla. Evankelisluterilaisen kirkon
jäsenmäärä väheni vuoden 2020 aikana noin 50000 suomalaisella eli kirkkoon kuuluvien osuus
väestöstä väheni noin prosentin verran. Yksittäinen valopilkku oli nuorten miesten uskonnollisuus,
joka oli yllättäen suurempaa kuin vastaavan ikäluokan naisilla. Heidän joukossaan on myös
vähemmän ateisteja kuin vanhemmissa ikäluokissa.
Vuoden 2018 syksyllä STI:n hallitus muotoili STI:n visio 2020:n näin: ”STI on osaava ja tunnettu
hyvän, korkeatasoisen ja kiinnostavan teologian kouluttaja ja tuottaja. Se palvelee
jäsenjärjestöjään ja niiden yhteistyötä. STI on aloitteellinen ja pystyy tarvittaessa nopeisiin
muutoksiin muuttuvassa kirkollisessa kentässä.” Vuonna 2020 tämä visio on pitkälti toteutunut.
Varsinkin koronapandemia pakotti STI:n nopeisiin muutoksiin. Vuoden 2020 lopussa hyväksyttiin
STI:lle uusi strategia, joka kattaa vuodet 2021-2023.
Vuonna 2020 STI:ssä tapahtui tärkeitä työntekijävaihdoksia. Jari Rankinen irtisanoutui pääsihteerin
tehtävästään 29.2. alkaen ja siirtyi Suomen luterilaisen evankeliumiyhdistyksen palvelukseen.
Hänen tilalleen palkattiin kahden vuoden määräaikaisella sopimuksella Santeri Marjokorpi, joka
aloitti tehtävässään 1.4. STI:n pitkäaikainen tutkija Timo Eskola jäi puolestaan eläkkeelle 1.9.
alkaen. Timo Eskolan tilalle ei heikentyneen taloustilanteen vuoksi vielä syksyllä palkattu ketään.
Rekrytointiprosessissa löydettiin kuitenkin sopiva kandidaatti, joka oli valmis tulemaan töihin
STI:hin taloustilanteen helpottaessa.
***
Toimintakertomuksessa kursiivilla kirjoitetut ja lainausmerkkien sisälle laitetut ovat suoria
lainauksia vuoden 2020 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 2020)
Kevätlukukaudella järjestettiin seuraavat luennot, kurssit, keskustelut ja tapahtumat:
*Avajaiset, kirjatori, tarjoilu ja keskustelu Puhuuko Raamattu aivan muusta? (eri osallistujia
keskustelussa 49, videolla katselukertoja 1148)
Eksegetiikka, Vanha testamentti:
*Vanhan testamentin kummallisia kohtia, iltapäivä (eri osallistujia 18, videolla katselukertoja 1584)
Eksegetiikka, Uusi testamentti:
*Kirje Roomalaisille, luentosarja, 13 kertaa (eri osallistujia 23, keskimäärin 6, videoilla
katselukertoja keskimäärin 521)

Patristiikka:
*Syyrialaiset isät, iltapäivä (eri osallistujia 18, videolla katselukertoja 719)

Systemaattinen teologia:
*Miksi toiset uskovat Kristukseen ja toiset eivät? (eri osallistujia 21, videolla katselukertoja 1168)
*Vapaa tahto – mistä nyt puhutaan? (eri osallistujia 23, videolla katselukertoja 656)
*Luominen evoluution kautta (eri osallistujia 12, videolla katselukertoja 878)
Kirkkohistoria:
*Uskonpuhdistusliikkeet ennen reformaatiota, iltapäivä (eri osallistujia 10, videolla katselukertoja
442)
Käytännöllinen teologia:
*Klassinen retoriikka haltuun (eri osallistujia 5, ei videoitu)
*Ajankohtaista, ilmiöitä, mitä ajatella, luentosarja, 11 kertaa (eri osallistujia 23, keskimäärin 4,
videoilla katselukertoja keskimäärin 741)
Alkukielet:
*Biblia Hebraica -lukupiiri, 5 kertaa lähiopetuksena (eri osallistujia 13, keskimäärin 6)
*Novum-lukupiiri, 7 kertaa (eri osallistujia 8, keskimäärin 4)
*Latina-lukupiiri, 4 kertaa (eri osallistujia 5, keskimäärin 3)
*Kuukauden vieras, yksi kerta (eri osallistujia 17)
Näissä osallistujia yhteensä 245 (eri osallistujia -luvut laskettu yhteen, vuonna 2019 465). Näiden
luentojen ym. videoilla katselukertoja enimmillään 1584 ja vähimmillään 361.
Lisäksi Laestadius-seura, 2 kertaa. Tiililä-seura, 2 kertaa. Priscilla-aamiaiset jouduttiin perumaan
koronan aiheuttamien poikkeusolojen vuoksi.
Syyslukukaudella järjestettiin seuraavat luennot, kurssit, keskustelut ja tapahtumat:
*Avajaiset, tarjoilu, Timo Eskolan eläköitymisjuhlat ja luento Ateistit alttarilla ja sudet
saarnatuolissa – onko teologia oikeasti kriisissä? (eri osallistujia 10, videolla katselukertoja 1802)
Eksegetiikka:
*Qumranin tekstit avaavat Uuden testamentin maailmaa (eri osallistujia 6, videolla katselukertoja
647)
*Vertaukset ja historian Jeesus, lauantaipäivä (eri osallistujia 4, videolla katselukertoja 1030)
Systemaattinen teologia:
*Kristinusko ja ideologiat, luentosarja, 5 kertaa (eri osallistujia 15, keskimäärin 4, videoilla
katselukertoja keskimäärin 1158)
*Lapset ovat Herran lahja, keskustelu (eri osallistujia 4, videolla katselukertoja 687)
*Urho Muroman pelastuskäsitys (eri osallistujia 2, videolla katselukertoja 682)
*Luterilaisuuden erityiskysymyksiä, luentosarja, 5 kertaa (eri osallistujia 13, keskimäärin 4,
videoilla katselukertoja keskimäärin 538)
*Eksegetiikan vaikeat kysymykset, luentosarja, 13 kertaa (eri osallistujia 15, keskimäärin 3,
videoilla katselukertoja keskimäärin 501)

Patristiikka:
*Kahdentoista apostolin opetus, iltapäivä (eri osallistujia 3, videolla katselukertoja 537)
Missiologia:
*Missiologiaa ja uskontoteologiaa, luentosarja, 6 kertaa (eri osallistujia 16, keskimäärin 4, videoilla
katselukertoja keskimäärin 513)
Käytännöllinen teologia:
*Mitä on teologia ja mitä on olla teologi? (eri osallistujia 8)
*Koronaviruksen vaikutuksista teologiaan, iltapäivä (eri osallistujia 6, videolla katselukertoja 380)
*Etääntyvätkö nuoret naiset kirkosta, iltapäivä (eri osallistujia 5, videolla katselukertoja 568)
*Teologiaa käytännössä, luentosarja, 5 kertaa (eri osallistujia 6, keskimäärin 3, videoilla
katselukertoja keskimäärin 267)
Alkukielet:
*Biblia Hebraica -lukupiiri, 5 kertaa (eri osallistujia 13, keskimäärin 4)
*Novum-lukupiiri, 12 kertaa (eri osallistujia 9, keskimäärin 3)
Kuukauden vieras, kolme kertaa (eri osallistujia 21, osallistujia keskimäärin 9)
Näissä osallistujia yhteensä 156 (eri osallistujia -luvut laskettu yhteen, vuonna 2019 378). Näiden
luentojen ym. videoilla katselukertoja enimmillään 2150 ja vähimmillään 125.
Näiden lisäksi Laestadius-seura, 1 kerran. Priscilla-aamiainen, 1 kerran. Tiililä-seura, 3 kertaa.
Koko vuoden aikana katselukertoja STI:n luentovideoilla oli 94861 (vuonna 2019 64931). Videoita
katseltiin tunneissa 36571 tuntia (vuonna 2019 25877 tuntia).
”Tavoite on, että STI:n opetukseen osallistuu kevään ja syksyn aikana yhteensä 30 ensimmäisen
vuosikurssin ja 30 toisen vuosikurssin teologian opiskelijaa Helsingin yliopistosta.
(toimintasuunnitelma 2020)
Kevään ja syksyn aikana STI:n opetukseen STI:n toimitilassa osallistui 4 (vuonna 2019 37) ensimmäisen vuoden ja 11 (vuonna 2019 34) toisen vuoden teologian opiskelijaa Helsingin yliopistosta.
”Teologian opiskelijoille ja valmistuneille teologeille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa STItutkinto. 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 2020)
Tutkinnon suorittajiksi ilmoittautui vuoden aikana 3 uutta teologian opiskelijaa. Tutkinnon
suorituksiin kuuluu myös luentoja, joista monille monet näistä opiskelijoista osallistuivat.
Suorituksia, joihin kuuluu tenttikirjoja ja luentoja ja joista annetaan arvosana, suoritti kolme
opiskelijaa. Näyttää, että opiskelijoilla on täysi työ yliopisto-opinnoissa ja aikaa ja voimia suorittaa
tenttejä yliopisto-opintojen lisäksi ei kovin paljon ole.
”STI:n tutkijan siirtyminen eläkkeelle huomioidaan ohjelmassa.” (toimintasuunnitelma 2020)
Syksyn avajaisissa pidettiin STI:n tutkijan eläköitymisjuhlat ja juhlaluento. Syksyn ohjelma
suunniteltiin niin, että pystyimme toteuttamaan sen, vaikka emme saaneetkaan rekrytoitua uutta
tutkijaa vielä syksylle.

”Joensuussa, jossa on Itä-Suomen yliopisto ja siellä teologian osasto, järjestetään yksi kahden
päivän mittainen kurssi, jolla opiskellaan raamattuteologiaa. Tavoite on, että kurssilla on 10
opiskelijaa. Vastaava kurssi järjestetään Turussa, jossa on ruotsinkielinen teologien tiedekunta.”
(toimintasuunnitelma 2020)
STI ei järjestänyt Joensuussa eikä Turussa toimintaa vuonna 2020 koronarajoitusten vuoksi. STI:llä
ei ollut tutkijaa syksyllä 2020, joka olisi pitänyt tällaisia koulutuksia. Siitä huolimatta yhteyksiä
pidettiin yllä Itä-Suomen Yliopistoon ja Åbo Akademiin. Syksyllä 2020 Itä-Suomen yliopiston
eksegetiikan professori Lauri Thuren vieraili STI:ssä luennoimassa.
”Mahdollisuuksia yhteistyöhön Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan kanssa selvitetään ja
pidetään esillä.” (toimintasuunnitelma 2020)
STI:stä pidettiin yhteyksiä useisiin Helsingin Yliopiston professoreihin. Luennoimassa kävivät mm.
Jouko Talonen ja Jyrki Knuutila, sekä entisistä professoreista Miikka Ruokanen ja Kaarlo Arffman.
”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 kirkkomusiikkia
opiskeleville. Koulutuksella vahvistetaan luterilaista identiteettiä sekä sitoutumista Raamattuun ja
Jumalan valtakunnan työhön.” (toimintasuunnitelma 2020)
Yhdessä Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Suomen Luterilaisen
Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen Raamattuopiston kanssa järjestettiin yksi kahden päivän
mittainen koulutus kirkon eri aloille (teologia, diakonia, nuorisotyö) opiskeleville. Kurssilla Suomen
Raamattuopistolla oli 19 kurssilaista, joista teologian opiskelijoita 9. Kurssia pidettiin tarpeellisena
ja vastaava kurssi järjestetään jatkossakin.
”STI:n jäsenjärjestöjen työntekijöille järjestetään kahden päivän mittainen kurssi otsikolla
Vapaaehtoiset – valtava mahdollisuus. Kurssi on maaliskuussa Suomen Raamattuopistolla.
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 2020)
Kurssi STI:n jäsenjärjestöjen työntekijöille järjestettiin Raamattuopistolla maaliskuussa. Kurssilaisia
oli 19. Ilmoittautuneita oli alun perin 25, mutta korona alkoi tuossa vaiheessa leviämään ja tuli
useampia peruuntumisia. 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 2020)
Toukokuussa järjestimme kolmen päivän mittaisen valmennuskurssin Helsingin yliopistoon
opiskelemaan pyrkiville. Itä-Suomen yliopistossa ei ollut normaaleja pääsykokeita ollenkaan
koronapandemian vuoksi. Koronarajoitusten vuoksi järjestimme koko kurssin etänä ja vähän
kevennettynä versiona. Mukana oli 7 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 2020)

Kurssia ei järjestetty koronarajoitusten vuoksi, koska sitä ei haluttu pitää etänä.
”Pääsihteeri on mukana Helsingissä kokoontuvassa teologian opiskelijoiden teologipiirissä.”
(toimintasuunnitelma 2020)
Piirit ja kokoontumiset olivat pääosin vuonna 2020 tauolla, mutta syksyllä opintopiiri järjestettiin
kerran ja pääsihteeri oli silloin mukana.
”Luennot ja kurssit STI:n toimitilassa pääsääntöisesti videoidaan ja mahdollisuutta katsoa ne STI:n
nettisivuilla pidetään esillä.” (toimintasuunnitelma 2020)
Lähes kaikki STI:ssä pidetyt luennot videoitiin. Edellä on kerrottu niiden katsojamääristä.
”STI:hin ostetaan Päivän Tunnussana -kirjoja alkukielillä. Kulmakivilehdessä kerrotaan, että niitä
voi tilata STI:stä.” (toimintasuunnitelma 2020)
Päivän tunnussana kirjoja -alkukielillä myytiin STI:n kautta 15 kpl.
”STI:n kahvitilassa on joka arkipäivä hartaushetki ja päiväkahvi klo 14. Kerran kuukaudessa
päiväkahvilla on kuukauden vieras, jota jututetaan noin tunti. Mahdollisuutta tarjota kuukauden
kahvit tarjotaan STI:n tukijoille.” (toimintasuunnitelma 2020)
Hartaushetki ja päiväkahvi olivat arkisin päivittäin maaliskuun puoliväliin asti ja syksyllä syyskuun
alusta marraskuun loppuun. Koronarajoitusten vuoksi niitä ei voitu pitää koko vuotta. Syksyllä
hartauteen ja päiväkahveille osallistui yleensä 5-10 opiskelijaa ja STI:n työn ystävää. Kuukauden
vieras osallistui näihin hetkiin kerran kuukaudessa silloin kun koronarajoitukset sen sallivat.
”STI:n koulutusta pidetään esillä myös siten, että se voi palvella STI:n jäsenjärjestöjen ja muitakin
maallikkoja.” (toimintasuunnitelma 2020)
STI mainosti koulutustaan nettisivuillaan, Facebookissa ja loppuvuodesta avatussa Instagramissa.
Monia teologiasta kiinnostuneita maallikoita osallistui luennoillemme joko videoiden kautta tai
paikan päällä.
3. Tutkimustyö
STI:n tutkija Timo Eskola on saattanut viimeisenä keväänä ennen eläkkeelle jäämistään
kielentarkastuksen kautta painokuntoon useita vuosia valmistellun englanninkielisen
tutkimuksen New Testament Semiotics. Teos on hyväksytty julkaistavaksi Brill-kustantamon
sarjassa Biblical Interpretation Series seuraavan vuoden aikana. Tutkimus käsittelee kielen
luonnetta ja merkityksen muodostumista tarkastellen aihetta Aristoteleesta Saussureen ja
Benvenisteen ja soveltaen merkitysteoriaa monin tavoin Uuden testamentin tulkintaan. Kirja ottaa
kriittisen kannan Derridan aloittamaan dekonstruktionismiin ja sitä seuranneeseen postmoderniin
tulkintaan. Merkitysteoriassa teos keskittyy kielen merkkiluonteeseen (semiotiikka) ja hakee
uuden semantiikan avulla tekstin kommunikatiivisia merkityksiä.
Uran olennaisiin löytöihin keskittyvässä Iustitian numerossa “Teologinen testamentti” ja muita
esseitä Eskola esittelee “parhaita teologisia löytöjään” koko 28 vuoden työuran varrelta (Iustitia
37). Numeroon Iustitia 38 Eskola on puolestaan kirjoittanut artikkelin “Euroopan faustinen sielu,
postmodernismi ja prekariaatti: aatehistorian tie yhtenäiskulttuurista jälkikristilliseen aikaan ja
orjakauppiaiden patsaiden kaatamiseen.” – Kirkot muutoksen tilassa: ideologisia konflikteja ja
suuria kehityslinjoja. Iustitia 38 (2020) 82-134.

Melko tuotteliaan kevään aikana Eskola on valmistellut lisäksi jo edellisenä vuonna aloitettua
käsikirjoitusta Arvosodan aikakausi: kirkko jälkikristillisen kulttuurin puristuksissa. Teoksessa
tarkastellaan gender-ideologiaa ja cancel-kultuuria sekä sosiaalisen median toimintapoja asettaen
aatevirtaukset historiallisiin yhteyksiinsä ja ideologisiin konteksteihinsa. Analyysi pyrkii
selittämään, miten arvokonflikti on syntynyt ja miksi juuri monet kristityt vaikuttajat ovat
joutuneet aggressiivisten hyökkäysten kohteiksi. STI julkaisee kirjan seuraavan talven aikana.
Mainittujen kirjoitustehtävien ohella Eskola toimi lausunnonantajana Itä-Suomen yliopiston
väitöskirjaan Joensuussa (Puustinen) ja ohjasi kahta väitöskirjan tekijää samaan yliopistoon.
4. Julkaisutoiminta
Kirjat
”Iustitia-kirjoja julkaistaan kaksi: Eläkkeelle siirtyvän tutkijan artikkelikokoelma sekä
artikkelikokoelma, jossa on useita kirjoittajia. Tavoite on, että kirjojen artikkelit palvelevat STI:n
jäsenjärjestöjä ja niiden tarpeita.” (toimintasuunnitelma 2020)
Vuoden aikana julkaistiin kaksi Iustitia-kirjaa: *”Teologinen testamentti” ja muita esseitä (Timo
Eskola, Iustitia 37), *Kirkot muutoksen tilassa – ideologisia konflikteja ja suuria kehityslinjoja
(artikkelikokoelma, Iustitia 38). Artikkeleiden kirjoittajina olivat Kaarlo Arffman, Anders Brogren,
Timo Eskola, Jukka Kääriäinen, Santeri Marjokorpi, Miikka Niiranen, Tapio Puolimatka, Markku
Ruotsila ja Kati Tervo-Niemelä.
Iustitia 37 -kirjan painosmäärä oli 400 kpl, Iustitia 38:n 300 kpl. Iustitia-kirjojen vakiotilaajia oli
vuoden lopussa 83.
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 1892. Näiden yhteenlaskettu painos oli vuoden lopussa 2200.
Koronapandemian vuoksi painosmäärää vähennettiin edellisvuodesta.
Nettisivut
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.
Facebook
Toiminnasta ja STI:hin liittyvistä uutisista kerrottiin myös STI:n Facebook-sivulla. Lukukausien
aikana sinne laitettiin jotakin uutta pari kertaa viikossa. Vuoden alussa Facebookissa seuraajia oli
806 ja vuoden lopussa 916.
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. Tutkija
Timo Eskola oli Perustan toinen päätoimittaja osan vuodesta eläkkeelle jäämiseensä asti.
Pääsihteeri Santeri Marjokorpi kirjoitti kutsuttuna kolumnistina kolumneja Sanansaattaja -lehteen
sekä yksittäisiä tekstejä Opkon Arkki-lehteen, Hetkiseen sekä Länsi-Suomen Herännäislehteen.
Tukija kirjoitti artikkeleita Perusta-lehteen, Kristet Perspektiveen, Länsi-Suomen Herännäislehteen,
Hetkiseen ja kolumnia Elämä-lehteen.
STI:n pääsihteeri kirjoittaa noin kerran kahdessa viikossa kirjoituksen STI:n blogiin. STI:n nykyisellä
tutkijalla on oma blogi osoitteessa timoeskola.wordpress.com. (toimintasuunnitelma 2020)
Pääsihteerit kirjoittivat STI:n blogiin 16 kirjoitusta, joilla avauksia oli keskimäärin 1369. Kirjoitus
”Totuus ei tarvitse väkivaltaa tuekseen” sai osakseen 7130 katselukertaa. Timo Eskola on pitänyt
myös blogia (timoeskola.wordpress.com). Kiinnostavinta ajankohtaista tekstiä avattiin tilastojen
mukaan noin 12.000 kertaa.
Joulukuussa STI:lle avattiin Instagram tili, jossa tiedotetaan tulevista luennoista.
5. Kirjasto ja lukusalit
STI:n kirjastoa kehitettiin edelleen. Kirjasto ja lukusalit olivat avoinna lukukausien aikana
normaalisti maanantaista perjantaihin klo 9-19, mutta koronarajoitusten aikoihin myös niiden
aukioloaikoja rajattiin. Kirjasto palveli teologian opiskelijoiden lisäksi jatko-opiskelijoita ja muita
teologiasta kiinnostuneita. STI:n kirjastossa oli vuoden lopussa 21.994 nidettä (vuonna 2019
21.650). Teologian opiskelijoita muistutettiin myös mahdollisuudesta lainata kurssikirjoja STI:n
kirjastosta. Kirjaston lainausten määrä oli noin 221 (edellisenä vuonna noin 216).
STI:n kirjaston tiloissa toimi osana kirjastoa Suur-Helsingin Israelin Ystävien Israel-kirjasto, johon
kuului 917 nidettä (vuonna 2019 921).
Kirjoja kirjastoon sekä ostettiin että saatiin lahjoituksina. STI sai kirkkohallitukselta 3.000 euron
avustuksen kirjahankintoihin. Kirjaostoihin käytettiin yhteensä 3050,30 euroa.
Kevätlukukauden avajaisissa järjestettiin kirjakirpputori, mutta syksyllä sitä ei koronan vuoksi
järjestetty. Kahvihuoneessa oli kirjahylly, johon kirjastonhoitaja laittoi kirjoja, jotka olivat
myytävänä koko ajan.
”Tietokonehuonetta kehitetään siten, että sinne jätetään vain kaksi tietokonetta ja uusia
lukupaikkoja saadaan noin viisi.” (toimintasuunnitelma 2020)
STI:n tiloissa varattavia lukupaikkoja oli 22 ja ne olivat kaikki nimellisesti varattuina, mutta
koronarajoitusten vuoksi hyvin vähällä käytöllä. Vuoden aikana tietokoneluokka kunnostettiin
lukupaikoiksi ja näin lukupaikkojen määrää kasvatettiin edellisvuodesta viidellä. 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. Keskusteluja käytiin viikoittain, joskus
päivittäin. Kevään koronan aiheuttamien poikkeusolojen aikana opiskelijoita liikkui STI:ssä
huomattavan vähän ja siksi keskustelujakin käytiin vähemmän. Määrällisiä tavoitteita näille
keskusteluille ei toimintasuunnitelmassa asetettu eikä keskustelujen määrää tai sisältöjä kirjattu.
7. Strategia ja säännöt
”STI:n hallitus hyväksyi syksyllä 2017 STI:n tien noin kolmeksi vuodeksi eteenpäin sekä STI:n vision,
mission ja arvot. Strategiatyöskentelyä jatketaan näiden pohjalta ja päivitetään STI:n visio, missio
ja arvot.” (toimintasuunnitelma 2020)
STI:n hallitus hyväksyi STI:lle marraskuussa uuden strategian kaudelle 2021-2023, jossa STI:n
visioiksi, arvoiksi ja missioksi 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)
Vuoden aikana toimittiin tätä edeltävän mission ja arvojen mukaisesti, jotta visio 2020 toteutuu
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 2020)
Koronan kokoontumisrajoitusten vuoksi teologista päivää ei järjestetty keväällä eikä syksyllä.
”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 2020)
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 Evangeliföreningen i Finland. Työryhmässä kuultiin terveiset järjestöjen messuista ja messuyhteisöistä, kerrottiin mahdollisista suunnitelmista kehittää tai lisätä messuja ja messuyhteisöjä sekä

suunniteltiin ja luotiin puitteita mahdolliselle yhteistyölle. Työryhmässä puhuttiin etenkin
koronapandemian aiheuttamista poikkeusoloista ja jaettiin ideoita jumalanpalvelusten
toteuttamiseen etäyhteyksin ja rajatulla joukolla.
”STI:n internetsivuilla pidetään yllä ja päivitetään listaa STI:n jäsenjärjestöjen säännöllisistä
messuista ja messuyhteisöistä.” (toimintasuunnitelma 2020)
Lista messuyhteisöistä ja säännöllisesti kokoontuvista messuista on STI:n nettisivuilla.
Messuyhteisöjä tai paikkoja, joissa pidetään säännöllisesti messu, oli 35 ja ne kokoontuivat 21 eri
paikkakunnalla.
”Kesällä STI:n esittelypiste on melkein kaikissa STI:n jäsenjärjestöjen kesän pääjuhlassa.”
(toimintasuunnitelma 2020)
Koronapandemian vuoksi lähes kaikki STI:n jäsenjärjestöjen kesäjuhlat joko peruttiin tai pidettiin
etäyhteyksin. STI:n esittelypiste oli vain Lähetys- ja Raamattuteologisilla päivillä Karkussa.
9. Julistus- ja opetustoiminta seurakunnissa ja järjestöissä
STI:n pääsihteeri ja tutkija vierailevat seurakuntien ja kristillisten järjestöjen tilaisuuksissa. Näissä
kerrotaan myös STI:stä ja kutsutaan tilaisuuksiin osallistujia STI:n ystäviksi ja tukijäseniksi.
Pääsihteeri ja tutkijat vierailevat vuoden aikana 60 tilaisuudessa, joissa opettavat Raamattua.
(toimintasuunnitelma 2020)
Koronapandemian vuoksi monet sovitut tilaisuudet peruuntuivat. Pääsihteeri Jari Rankinen vieraili
seurakuntien ja kristillisten järjestöjen 7 tilaisuudessa. Pääsihteeri Santeri Marjokorpi vieraili 17
tilaisuudessa, joista suuri osa oli etänä. Tutkija vieraili seurakuntien ja kristillisten järjestöjen 3
tilaisuudessa.
”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 2020)
Radio Patmokseen tehtiin yhdeksän Puhutaan teologiaa – Suomen teologinen instituutti -ohjelmaa. Jokainen ohjelmista lähetettiin kaksi kertaa.
10. Muu toiminta
”Joka toinen tiistai pidetään Iltamessu Pyhän Sydämen kappelissa Helsingissä. STI järjestää
iltamessun yhdessä Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Suomen Evankelisluterilaisen
Opiskelija- ja Koululaislähetyksen, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen, Suomen
Raamattuopiston Säätiön sekä Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland:n kanssa. Tavoite
on, että iltamessussa on keskimäärin 50 osallistujaa.” (toimintasuunnitelma 2020)
Iltamessu pidettiin lukukausien aikana joka toinen tiistai, mutta koronarajoitusten aikaan se oli
tauolla, yhteensä 11 kertaa. Iltamessuista vastasivat pastori Ville Auvinen ja STI:n pääsihteeri.
STI järjesti yhdessä Perusta-lehden, Suomen Evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetyksen sekä Suomen Raamattuopiston Säätiön kanssa Raamattuopistolla Kauniaisissa kolmipäiväiset teologiset opintopäivät tammikuun alussa. Vierailevana luennoitsijana oli Ruotsista EFS:n
(Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen) kansainvälisen osaston johtaja Erik Johansson.

STI:n tiloja annettiin jäsenjärjestöjen käyttöön ilman korvausta. Koronarajoitusten vuoksi tiloja
käytettiin vähemmän kuin aiempina vuosina. Alkuvuodesta tilaa vuokrasivat Helsingin seudun
kesäyliopisto ja KD naiset. STI:n tiloja varasivat Intia-piiri ja rukouspiiri vainottujen kristittyjen
puolesta (nämä osana KRS:n toimintaa), Karmel-yhdistyksen Maitoa ja hunajaa -teemailtaryhmä, oikeustieteen opiskelijoiden raamattupiiri ja viidennen liikkeen historiatoimikunta. Osa
näistä keräsi STI:lle kolehdin muodossa tukea osallistujiltaan. Alkuvuonna tiloissamme järjestettiin
OPKO:n ja IEC:n (kansainvälinen seurakunta) kansainvälisiä opiskelijailtoja. Korona vaikutti
varauskalenteriin siten, että moni jo sovittu kokoontuminen peruuntui vuoden aikana.
11. Tiedotus, tukijäsenet ja yhteydenpito tukijäseniin
STI tiedotti toiminnastaan nettisivuilla, Facebook-sivulla, Instagramissa, sähköposteilla ja
Kulmakivi-lehdellä. Kummankin lukukauden ohjelmasta tehtiin vihko. Joka maanantai noin 200:lle
lähetettiin sähköposti, jossa kerrottiin viikon tapahtumista. Joistakin STI:n tapahtumista tai
henkilövaihdoksista oli juttu Kotimaan printti- tai verkkolehdessä, Sanansaattaja-lehdessä,
Seurakuntalainen-verkkolehdessä ja Uusi Tie -lehdessä. Etenkin Timo Eskolan eläköityminen ja
pääsihteerin vaihtuminen sai melko runsaasti huomiota osakseen. Sekä Eskolaa että uutta
pääsihteeriä haastateltiin moniin kristillisiin lehtiin ja kristilliseen radioon. STI sai vuoden aikana
paljon medianäkyvyyttä osakseen.
”Vuoden aikana tukijäsenten määrää – luku on nyt noin 2.000 – pyritään kasvattamaan 10:llä.”
(toimintasuunnitelma 2020)
Tukijäseniä oli vuoden alussa 2135 ja vuoden lopussa 1940. Uusia tukijäseniä saatiin vuoden
aikana 15. Vuoden aikana erosi 41, kuoli 20 ja katsottiin eronneeksi 149 tukijäsentä. Näissä
luvuissa aviopari on laskettu kahdeksi jäseneksi. Ainaisjäseniä saatiin vuoden aikana 8 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.
Helmikuussa lähetettiin tukijäsenille kirje ja tukijäsenlasku. Marraskuussa lähetettiin kirje niille
tukijäsenille, jotka eivät olleet vuoden aikana tukeneet STI:tä taloudellisesti.
Koronapandemian aikana ihmisiä tavoitettiin pääosin etäyhteyksin. Etenkin STI:n YouTube-videot
kasvattivat suosiotaan. Vuoden alussa seuraajia STI:n YouTube-kanavalla oli 514 ja vuoden lopussa
849.
12. Talous
Melkein kaikki STI:n tulot olivat vapaaehtoisia lahjoja ja kolehteja. Osa tukijäsenistä maksoi 40
euron jäsenmaksun, osa tuntuvasti 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 kautta saatiin 1696,22 euroa ja
Kirkkohallitukselta 3.000 kirjahankintoihin. STI:n tilinpäätös vuodelta 2020 oli -10.261,28 euroa
alijäämäinen. Alijäämä ei ole euroissa suuri, mutta käytännössä oma pääoma on nyt niin vähäinen,
että tappiota ei voi tehdä enää tulevina vuosina.
Pääsihteeri lähetti vuoden aikana useille kirkkoherroille viestin, jossa muistutettiin
mahdollisuudesta koota kolehti STI:lle. Kolehtitulot laskivat vuoden aikana koronapandemian

vuoksi paljon. Saimme kirkkohallitukselta koronatukea 3500 euroa vähentyneiden kolehtitulojen
vuoksi. Pyrittiin siihen, että STI:n työntekijöiden vierailussa seurakuntien tai kristillisten järjestöjen
tilaisuuksissa pääsääntöisesti kootaan kolehti STI:n toiminnan tukemiseen.
Vuoden aikana järjestettiin kolme keräystä: Edellisen vuoden puolelta jatkui alkuvuoteen keräys
tietokoneluokan saattamiseksi kuntoon. Keväällä aloitettiin Keräys Timo Eskolan jäädessä
eläkkeelle, joka jatkui kesän yli alkusyksyyn. Joulun alla pyysimme joululahjaa STI:n työlle. Nämä
keräykset toivat STI:lle tuloja varsin hyvin. Tarkkaa summaa ei voi sanoa, koska näillä keräyksillä ei
ollut erillistä viitettä, jonka avulla keräyksen tulot tileille olisi helppo laskea.
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 yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa. Tukijäsenillä on varsinaisissa kokouksissa läsnäolo-oikeus.
Yhdistyksen kevätkokous pidettiin 13.5. ja syyskokous 25.11.
Hallitus, jäsenet (suluissa varajäsen) ja järjestö
Rovasti Stig-Olof Fernström 1. vpj (TT Magnus Riska), ruotsinkielinen edustaja
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
TM Tuomas Lukkaroinen (TK Jussi Seppälä), 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
Henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa (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), SLEY
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen pj (päätoimittaja Leif Nummela), SEKL
Toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen (metropolialueen johtaja Juha Vähäsarja), SRO
Pääsihteeri Jari Rankinen 29.2. asti, Santeri Marjokorpi 1.4. alkaen
Sihteeri Kirsi Kuru
Asiantuntijana hallituksessa oli Sleyn Luther-kirkon teologi Soili Haverinen.
Hallitus kokoontui 5 kertaa.

Työvaliokunta
Työvaliokuntaan kuuluivat seuraavat:
Rovasti Stig-Olof Fernström, pj.
Pastori, raamattukouluttuja Mika Ebeling, SEKL
Toiminnanjohtaja (ulkolähetys), Vesa Pöyhtäri, LFF
Teol.kand. Karoliina Rauhio-Pokka
Opiskelijatyöntekijä Toni Mäkelä, OPKO
Kotimaantyönjohtaja Juhana Tarvainen, SLEY
Vararehtori Veli-Matti Kujala, SRO
Pääsihteeri Jari Rankinen, STI (29.2. asti), Santeri Marjokorpi 1.4. alkaen
Tutkija Timo Eskola, STI kevätkauden ajan
Sihteeri Kirsi Kuru, STI
Työvaliokunta kokoontui 4 kertaa.
Opiskelijaneuvosto
Opiskelijaneuvostoon kuuluivat seuraavat (nimen jälkeen vuosikurssi):
Konsta Järviluoma
17 (uusi)
Miikka Korpiranta
12
Saija Larjava
17
Eetu Lehtinen
18
Tuomas Lukkaroinen
14
Riku Luoto
16
Sari Nuutinen
18
Noora Nätkin
14
Kalle Pajala
17 (uusi)
Tenho Rajala
15
Karoliina Rauhio-Pokka
16
Mikko Salo
17
Jussi Seppälä
15
Juho Simojoki
14
Markus Taipale
13
Juho Ylitalo
18
Koronan takia opiskelijaneuvosto kokoontui vain yhden kerran syksyllä.
Opettajina, lukupiirien vetäjinä tai keskustelijoina toimivat seuraavat: TT Emil Anton, TM Arto
Antturi, Prof. Kaarlo Arffman, TT Ville Auvinen, teologian opiskelija Daniel Ebeling, dos. TT, FT Timo
Eskola, TT Heikki Haataja, TT Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen, TT Pekka Huhtinen,
prof. Gunnar af Hällström, TM Soili Haverinen, TT Eero Junkkaala, TM Timo Keskitalo, TT Rope
Kojonen, TM Riikka Korpinen, dos. Erkki Koskenniemi, prof. Jyrki Knuutila, TT Jukka Kääriäinen,
prof., TT Antti Laato, teologian opiskelija Saija Larjava, teologian opiskelija Eetu Lehtinen, TL Matti
Liljeqvist, prof. Jouko Martikainen, TM Jussi Miettinen, TM Antti Mustakallio, prof. Martti Nissinen,
LL Miikka Nummenpää, TM Jari Rankinen, TT Vesa Ollilainen, TK Karoliina Rauhio-Pokka, TT
Magnus Riska, prof. Miikka Ruokanen, dos. PhD Markku Ruotsila, TT, YTT Hanna Salomäki, TK Jussi
Seppälä, Associate Professor Mulki al-Sharmani, ThM Avi Snyder, prof. Jouko Talonen, TM Topias
Tanskanen, prof. Lauri Thurén, dos., TT Timo Vasko, TT Aku Visala, TM Anu Vuola, TM Henrik
Wikström

TT 26, TL 1, TM 10, TK 2, muita 4
Toiminnantarkastajat
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat KHT, KTM Kari Lydman ja KHT Matti Jyrkkiö ja
varatoiminnantarkastajat HTM Janne Turpiainen ja KHT Timo Virkilä.

