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1. OPKOn identiteetti
OPKO on kristillinen opiskelija- ja koululaisjärjestö. Järjestön koko nimi on Suomen
Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys r.y. Järjestö on kaksikielinen:
toimimme sekä suomeksi että ruotsiksi.
Ev.lut. kertoo, että toiminnan pohjana on luterilainen tunnustus. OPKO on siis osa
Suomen luterilaisessa kirkossa tapahtuvaa opiskelija- ja koululaistyötä.
Opiskelijat ja koululaiset voivat liittyä jäseniksi OPKOon. OPKOlla on myös
jäsenjärjestöjä useimmilla opiskelupaikkakunnilla. Jos opiskelet vaikkapa Jyväskylässä
tai Turussa, voit liittyä sikäläiseen opiskelijalähetykseen.
Monet etääntyvät kotiseurakunnastaan opiskeluaikana. Tässä tilanteessa OPKO
tarjoutuu avuksi. Se on opiskelijoiden hengellinen koti.

2. Tavoite
OPKOn tavoitteena on, että sanoma Jeesuksesta kohtaisi opiskelijat ja koululaiset.
Sanomaa Jeesuksesta julistamme, jotta mahdollisimman moni voisi tulla uskoon ja
kasvaa uskossa.
Pyrimme siihen, että opiskelijat kasvaisivat itsenäisiksi kristityiksi, jotka kykenevät
hoitamaan uskonelämäänsä ja ottamaan vastuuta seurakunnan elämässä. Tavoitteena
on, että opiskelijat valmistuttuaan menisivät seurakuntiin mukanaan luja luottamus
Raamattuun ja että he toimisivat siellä kirkon uudistamiseksi.
Säännöissä sanotaan, että OPKOn tarkoituksena on oppiperustansa mukaisesti edistää
Jumalan valtakunnan leviämistä Suomen opiskelevan nuorison keskuudessa
- johdattamalla heitä vastaanottaman Jeesus Kristus omakohtaiseksi Vapahtajakseen ja
Herrakseen
- ohjaamalla uskovia kasvamaan Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa ja
keskinäisessä yhteydessä
- korostamalla Raamattua Jumalan sanana, rukouksen merkitystä ja antautumista Pyhän
Hengen hallintaan
- ohjaamalla uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristukselle ja toteuttamaan hänen

lähetyskäskyään.

3. Toiminta - opiskelijat
Paikalliset OPKOt järjestävät opiskelijailtoja, raamattupiirejä ja erilaisia
opiskelijatapahtumia.
Erityisen tärkeänä pidämme raamattuopetusta, joka toteutuu sekä luennoilla että
raamattupiireissä. Pyrimme siihen, että jokainen olisi mukana raamattupiirissä ja oppisi
sellaista myös johtamaan.
Ns. ilosanomapiirit ovat OPKOn raamattupiirimuoto. Sen on kehittänyt Mailis
Janatuinen. Olemme juuri hakeneet internetiin osoitteet ”ilosanomapiiri” ja
”raamattupiiri”, joista materiaalia on saatavissa. Ilosanomapiiriin voidaan kutsutaan
mukaan erityisesti niitä, joille Raamattu ennestään on vieras. OPKO järjestää kursseja
ilosanomapiiri-työstä.
Evankelioimistyötä tehdään boksilähetyksessä, ilosanomapiireissä, kouluvierailuissa ja
monin muin tavoin. Boksilähetys tarkoittaa yleensä pareittain tehtäviä käyntejä
opiskelija-asunnoissa. Nykyään metodina on ollut haastattelu uskonnollisista
kysymyksistä. Halukkaiden kanssa keskustellaan uskonasioista, kutsutaan mukaan
toimintaan ja lainataan kirjoja. Lukuvuoden alussa järjestetään erityinen syysaktio,
jonka avulla pyritään tavoittamaan erityisesti uusia opiskelijoita.
Tärkein valtakunnallinen tapahtumamme on Koulutuskonferenssi. Vuonna 2004
järjestämme pohjoismaisen opiskelijavastuunkantajien kokouksen Enä-Sepässä 5.-7.11.
OPKO julkaisee myös lehtiä. ARKKI-nimistä tiedotus- ja opiskelijalehteä lähetetään
kaikille, jotka sen haluavat saada.
Opiskelijat kantavat itse vastuuta OPKOn työssä. He muodostavat kullakin
paikkakunnalla hallituksen tai tiimin, joka suunnittelee ja johtaa työtä. OPKO on myös
palkannut työntekijöitä opiskelijatyötä varten.
OPKOn suomenkielistä opiskelijatyötä on tällä hetkellä seuraavilla paikkakunnilla:
Helsinki, Turku, Rauma, Pori, Tampere, Lahti, Jyväskylä, Pieksämäki, Savonlinna,
Joensuu, Kuopio, Kajaani ja Oulu. Ruotsinkielistä toimintaa on Helsingissä, Turussa ja
Vaasassa.

4. Toiminta - koululaiset.
OPKOn koululaistyössä kohderyhmänä ovat varhaisnuoret ja nuoret. Tärkeänä pidetään
sekä Raamatun opettamista että nuorten aitoa kohtaamista. Varhaisnuorille järjestetään
leirejä sekä Enä-Sepässä että paikallisseurakunnissa. Tarjoamme heille mahdollisuutta
osallistua Ruttureppu-kortin Raamatunlukuohjelmaan ja kirjekurssityöhön. Teemme
myös kouluvierailuja. OPKO järjestää vuosittain rippikoululeirin Lapissa ja Enä-Sepässä
kesästä 2005 alkaen. Helsingissä on säännöllistä OPKOn toimintaa rippikoulun käyneille
nuorille.
OPKO julkaisee Ruttureppu-julkaisua varhaisnuorille sekä EVÄSpaperi-lehteä
nuorille. Julkaisemme raamatunlukuopasta Lukkaria yhdessä Raamatunlukijoiden liiton

kanssa. Sekä yksityiset henkilöt että seurakunnat tilaavat lehtiä lahjaksi nuorille.
5. Lähetystyössä mukana.
Nimestään huolimatta OPKO ei ole ulkolähetysjärjestö. Tavoitteena on kuitenkin tehdä
lähetystyö tutuksi nuorille ja auttaa heitä pohtimaan omaa paikkaansa lähetystyössä.
Toivomme, että jokainen toiminnassamme mukana oleva opiskelija löytäisi oman
paikkansa lähetystyössä joko lähtijänä tai lähettäjänä. Lähetyspiireissä ja -illoissa
nuorilla on mahdollisuus tutustua lähetystyöhön. He voivat myös liittyä lähettien
kannattajapiireihin ja saada näin läheisen yhteyden johonkin lähettiin.

6. Kansainvälisyys.
OPKOssa opiskelijat ja koululaiset saavat yhteyden eri maiden kristittyihin opiskelijoihin.
On mahdollisuus osallistua erilaisiin kansainvälisiin opiskelijatapahtumiin.
OPKO kuuluu jäsenenä kansainväliseen kristilliseen opiskelijajärjestöön, International
Fellowship of Evangelical Students (IFES). Järjestöllä on jäsenjärjestöjä n. 150
maassa ja lisäksi se tukee opiskelijatyön aloittamista kymmenissä muissa maissa.
IFES järjestää kolmen vuoden välein suuren opiskelijakokouksen Euroopassa. Ensi
keväänä tapahtuma pidetään Unkarin Györissä.
Kiinteimmät yhteydet OPKOlla on pohjoismaisiin sisarjärjestöihin, joiden kanssa
järjestetään koulutusta vastuunkantajille.

7. Julkaisutoiminta.
Edellä mainittujen lehtien (Arkki, Eväspaperi, Lukkari, Ruttureppu) lisäksi OPKO
julkaisee teologista aikakauslehteä Perusta. Lehti sisältää painavaa asiaa kirkosta,
Raamatusta ja elämästä. Vahvasta teologisesta sisällöstään huolimatta lehti ei ole
tarkoitettu vain teologeille vaan kaikille niille, jotka haluavat paneutua uskonelämään ja
kirkon kysymyksiin pintaa syvemmälle.

8. Talouden perusta.
Evankeliumi on ilmainen lahja, mutta sen julistaminen maksaa. OPKO saa jonkin verran
tukea sekä valtiolta että kirkolta, mutta suurimman osan tuloistaan se saa työn ystäviltä.
OPKOn työntekijöillä on omat kannattajarenkaansa. Renkaisiin kuuluu sekä vanhempia
työn ystäviä, jotka pitävät opiskelija- ja koululaistyötä tärkeänä, että opiskelijoita ja
koululaisia. Työntekijä lähettää renkaalle kirjeitä, joiden avulla voi seurata työtä ja rukoilla
sen puolesta. Esirukous on tärkein tuki, mutta haluamme opettaa nuoriakin antamaan
omastaan kristillisen työn tukemiseen.

9. OPKO ja muut

OPKO on perustettu vuonna 1964 nimellä Suomen Evankelisluterilainen
Ylioppilaslähetys. Järjestön perustivat opiskelijat, jotka jo usean vuoden ajan olivat olleet
tyytymättömiä Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton (SKY) toimintaan. Tuo vanhempi
kristillinen opiskelijajärjestö oli luopunut herätyskristillisestä linjasta ja omaksui
1960-luvulla poliittis-yhteiskunnallisen ohjelman.
OPKOn toiminta laajeni nopeasti eri korkeakoulupaikkakunnille. Pian aloittivat myös
muutamat muut järjestöt, kuten Kansan Raamattuseura (KRS) opiskelijatyön suurimmilla
opiskelupaikkakunnilla. Evankelinen Ylioppilasliitto (EYL) erosi SKYstä ja ulotti niin ikään
toimintaansa uusille paikkakunnille. 1970-luvun alussa aloitettiin myös kirkon virallinen
korkeakoulutyö ja muutamat seurakunnat palkkasivat opiskelijatyöntekijöitä.
Useiden opiskelijatyötä tekevien tahojen olemassaolo voi tuntua opiskelijoista
hämmentävältä, mutta toisaalta se merkitsee myös rikkautta. OPKO haluaa pitäytyä
Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen, ohjata nuoria itsenäiseen vastuun
ottamiseen ja avata yhteyksiä kansainväliseen kristilliseen toimintaan. Uskomme, että
tällaista toimintaa tarvitaan sekä nuorten tähden että kirkon uudistumiseksi. Tältä
pohjalta haluamme myös toimia yhteistyössä muiden kristillisessä opiskelija- ja
koululaistyössä toimivien kanssa, mikäli heidän näkemyksensä ei ole ristiriidassa
OPKOn teologisen linjan kanssa.
OPKOn teologinen pohja on määritelty oppiperustassa. Se liittää OPKOn sekä
luterilaiseen uskonnäkemykseen että kansainväliseen evankelikaaliseen (evangelical)
opiskelijatyöhön.
10. Oppiperusta
Pyhä Raamattu on meidän uskomme, elämämme ja opetuksemme ylin ohje ja sen
mukaan kaikkea oppia on tutkittava ja arvosteltava.
Ohjeenamme ovat myös Suomen evankelisluterilaisen kirkon tunnustuskirjat.
Korostamme erityisesti seuraavaa:
1. Koko Raamattu on Pyhän Hengen vaikutuksesta syntynyt ja on Jumalan sanana
ehdoton totuus.
2. Kolmiyhteinen Jumala on Sanallaan luonut maailmankaikkeuden. Historiassa
tapahtuneessa syntiinlankeemuksessa ihminen saatanan houkutuksesta asettui
vastustamaan Jumalan pyhää tahtoa, joutui eroon Hänen yhteydestään ja Hänen
vihansa alaiseksi.
Lankeemuksen jälkeen ihmiset syntyvät synnin läpikotaisin turemelemina ja ovat
luonnollisessa tilassaan saatanan orjia. Ihminen ei voi eikä tahdo rakastaa Jumalaa ja
lähimmäistään eikä pelastaa itseään tästä tilasta.
3. Rakkaudessaan Jumala lähetti ainoan Poikansa, joka syntyi neitsyt Mariasta
todelliseksi ihmiseksi. Synnittömänä Kristus sovitti ristinkuolemallaan maailman Jumalan
kanssa ja kantoi synnin, syyllisyyden ja rangaistuksen sekä valmisti syntisille
vapahduksen synnin, kuoleman ja perkeleen vallasta. Jumalan herättämä Kristus nousi
kuolleista ruumiillisesti ja astui taivaaseen.
4. Kun ihminen ottaa uskossa vastaan Kristuksen omakohtaisena Vapahtajanaan,
Jumala ei lue hänelle hänen syntejään, vaan antaa ne Kristuksen tähden anteeksi ja

pukee hänet Kristuksen puhtauteen ja pyhyyteen: Jumala vanhurskauttaa ihmisen yksin
armosta uskon kautta. Kun ihminen on uudestisyntynyt ja siirtynyt armotilaan, hän pysyy
kuitenkin syntisenä ja tarvitsee uudistuvaa anteeksiantamusta Jeesuksen veressä ja yhä
kokonaisempaa antautumista hänessä asuvan Pyhän Hengen hallintaan.
5. Kaste ja ehtoollinen, joissa armo tarjotaan, ovat Jumalan teko ja lahja uskon
herättämiseksi ja vahvistamiseksi. Ilman uskoa sakramentteihin yhdistettyyn Jumalan
sanaan sen lupaukset jäävät toteutumatta.
6. Jumalan seurakunta on kaikkien Pyhästä Hengestä syntyneiden uskovien yhteisö,
jossa evankeliumia puhtaana julistetaan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan.
Kristuksen omat ovat yhtä Pyhässä Hengessä, joka tekee heidät Kristuksen todistajiksi ja
lähimmäisen palvelijoiksi seurakunnan rakentamiseksi.
7. Seurakunta odottaa Kristuksen toista tulemista.
Viimeisellä tuomiolla uskovat saavat omistaa heille varatun iankaikkisen ilon ja
epäuskoiset tuomitaan iankaikkiseen kadotukseen.

11. Juhlavuoden teema ”Jeesus ainoa pelastustie” sekä tapahtumat
Vuonna 2004 juhlimme 40-vuotiasta OPKOa. Järjestö syntyi pitämään yllä ja toteuttamaan
herätyskristillistä työnäkyä opiskelijoiden parissa. Vaikka aika on muuttunut, tehtävämme ei
ole muuttunut. Jeesus on edelleen ainoa pelastustie Jumalan luokse. Tätä sanomaa emme
tahdo suhteellistaa, vaikka aikamme niin tekeekin. Tahdomme opiskelijoiden ja
koululaisten heräävän siihen uskon todellisuuteen, että Jeesus on heidän Vapahtajansa.
Kun vuonna 2004 juhlimme OPKOn syntymäpäiviä, silloin siis juhlimme ennen kaikkea sitä
mitä Jeesus, ainoa pelastajamme, on meidän edestämme tehnyt ja tekee. Kiitämme
etuoikeudesta olla tämän sanoman välittäjinä ja pyydämme viisautta ja uskollisuutta
tehtäväämme.
Juhlavuosi käynnistyy koulutuskonferenssissa, joka pidetään uudessa leiri-ja kurssikeskuksessamme Enä-Sepässä 3.–6.1. Teemana on ”Act(s) now”. Olemme länsimaissa
tulleet kristillisen yhtenäiskulttuurin jälkeen samankaltaiseen tilanteeseen, jossa apostolit
elivät, eli kristillinen totuus on suhteellistunut yhdeksi ”totuudeksi” muiden joukkoon.
Opettelemme mitä on elää kristittynä ja miten kertoa evankeliumi tällaisessa tilanteessa.
Teologisilla opintopäivillä 11.–13.1. juhlitaan OPKOn julkaiseman Perustalehden 30-vuotista taivalta. Olemme myös jakamassa ideoita ja hakemassa intoa
evankeliointiin yhdessä toisten kristittyjen kanssa MESK:n järjestämässä ”Usko
Jeesukseen pelastaa” -evankeliomiskongressissa, joka pidetään 21.–25.1. Espoon
Dipolissa.
Lähes 20 000 5-6-luokkalaista tavoittanut Raamattuvisa huipentuu finaaliin, joka pidetään
Temppeliaukion kirkossa 20.3. Visan toivomme herättävän innon lukea Raamattua elämän
leipänä jatkossakin. Juhlavuoden kunniaksi esitetään Passiodraama kolme kertaa
Temppeliaukion kirkossa: 31.3.; 2.4. ja 3.4. Tämä OPKOn perinteinen musiikkinäytelmä
suuntaa ajatukset Jeesuksen viimeisiin vaiheisiin ja näin valmistaa pääsiäisen viettoon.
Myös muille paikkakunnille tarjotaan mahdollisuutta koota joukko passiodraaman
esittämiseen.
Juhlavuosi huipentuu Vanhalla Ylioppilastalolla 24.4. järjestettävään pääjuhlaan. Silloin
julkaistaan OPKOn juhlakirja. Seuraavana päivänä kokoonnumme jumalanpalvelukseen

Vanhaan kirkkoon. OPKOn kaikkien aikojen työntekijäkokous pidetään Enä-Sepässä 13.–
14.8. Siellä järjestetään myös pohjoismainen opiskelijakonferenssi 5.–7.11. Muista
juhlavuoden asioista mainittakoon Arkin erikoisnumero.
Enä-Seppä toimii tulevaisuudessa monien tapahtumien paikkana. Olemme ottaneet
kiitollisina vastaan ne uudet mahdollisuudet, jotka Enä-Seppä tuo tehtävämme
toteuttamiseen. Toivomme, että mahdollisimman moni työmme ystävä vierailisi EnäSepässä juhlavuoden aikana. 40-vuotiskeräyksen kohteena onkin Enä-Seppä.
Tavoitteenamme on saada kauppasumma kokoon ystävien ja ystävätahojen suosiollisella
avustuksella! Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän
Hengen osallisuus olkoon kaikkien meidän kanssamme!

