Suomen teologinen instituutti ry:n
Toimintakertomus 2019
1. Yleistä
Vuosi 2019 oli Suomen teologisen instituutin (STI) 32. toimintavuosi.
Muutokset kirkollisessa, uskonnollisessa ja teologisessa kentässä tapahtuvat
yleensä hitaasti. Hyvin suuria muutoksia ei tapahtunut menneenkään vuoden aikana. Suomen
evankelisluterilaiseen kirkkoon kuuluminen laski noin 1 %, kuten se on laskenut useiden vuosien ajan. Syksyllä kiinnitettiin huomiota siihen, että varsinkin nuorten naisten uskonnollisuus
on heikentynyt tai loitontunut kristillisestä uskosta ja perinteisestä luterilaisesta kirkollisuudesta. Tällä lienee suuri vaikutus lapsiin. Ennusteiden mukaan lähivuosina kirkkoon kuuluu alle
puolet helsinkiläisistä ja noin 20 vuoden kuluttua kaikista suomalaisista. Vuonna 2019 valmistauduttiin helmikuussa 2020 pidettyihin kirkolliskokousvaaleihin. Uusi kirkolliskokous määrittää eri tavoin kirkon linjaa. Todennäköisesti se tulee linjaamaan myös kirkon kantaa avioliitosta – vihitäänkö kirkossa avioliittoon vain eri sukupuolta vai myös samaa sukupuolta olevia.
Teologian opiskelijoissa on tapahtunut muutamassa vuosikymmenessä huomattava muutos: Pääosalla heistä, jotka aloittavat teologian opinnot yliopistossa, ei ole kontaktia
STI:n jäsenjärjestöihin tai seurakuntien nuorisotyöhön, jossa Jeesukseen uskovan seurakuntanuoren identiteetti on vahva. Monet teologian opiskelijat eivät tavoittele työtä kirkossa tai
kristillisissä järjestöissä. Tämä koskee etenkin Helsingin yliopistossa teologiaa opiskelevia.
Vuonna 2019 kahdesta kansanedustaja Päivi Räsäsen kirjoittamasta tekstistä
käynnistettiin esitutkinta, jossa poliisi ja valtakunnansyyttäjä selvittävät, onko Päivi Räsänen
näiden mielestä mahdollisesti syyllistynyt kiihottamiseen kansanryhmään vastaan ja tuleeko
asia viedä oikeuteen. Molemmat tekstit liittyvät homoseksuaalisuuteen ja homoseksuaalisiin
suhteisiin ja edustavat perinteistä kristillistä näkemystä, joka on ainakin useimpien käsitys
myös STI:n jäsenjärjestöissä. Kuluvan vuoden aikana nähdään, eteneekö asia oikeuteen, ja jos
etenee, lähivuosina tiedetään, mikä on korkeimman oikeuden ratkaisu. Mikäli Päivi Räsänen
tuomitaan, tuomioita tulevat luultavasti saamaan myös monet muut.
Messuyhteisöistä on tullut yhä tärkeämpi osa kirkollista elämää Suomessa ja
STI:n jäsenjärjestöjen toimintaa. STI:llä on messutyöryhmä, jossa edustettuina ovat ne STI:n
jäsenjärjestöt, jotka järjestävät messuja. STI:n nettisivuilla on lista jäsenjärjestöjen messuyhteisöistä ja säännöllisistä messuista. Näitä on 21 paikkakunnalla yhteensä 35. Messutyöryhmässä on puhuttu usein mahdollisuudesta pitää messu useamman STI:n jäsenjärjestön yhteistyönä joka sunnuntai ympäri vuoden Oulun Haukiputaan Kellonkartanossa. Remontti, jolla
Kellonkartano saadaan ympärivuotiseen käyttöön ja joka mahdollistaa messun joka sunnuntai, käynnistyi vuoden 2020 alussa.
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.” Tätä visiota kohti on kuljettu ja vuonna
2020 arvioidaan tarkemmin, missä määrin visio on toteutunut.
Jo vuoden alussa oli tiedossa, että STI:n pitkäaikainen tutkija Timo Eskola jää
eläkkeelle kesällä 2020. Syksyllä STI:n hallitus ja pääsihteeri Jari Rankinen pääsihteerin toivomuksesta sopivat, että hänen määräaikainen työsuhteensa päättyy vuotta sovittua aiemmin,
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kevättalvella 2020. Syksyllä hallitus asetti työryhmän valmistelemaan uusien työntekijöiden
valintaa.
***
Tässä toimintakertomuksessa kursiivilla kirjoitetut ja lainausmerkkien sisälle laitetut ovat suoria lainauksia vuoden 2019 toimintasuunnitelmasta. Toteutumista siis verrataan suunnitelmaan. Toimintasuunnitelman suorien lainausten jälkeen on myös mainita, että lainaus on toimintasuunnitelmasta.

2. Opetus, kurssit ja luennot
”STI:n toimitilassa järjestetään runsaasti opetusta, kursseja ja luentoja teologian eri aloilta.”
(toimintasuunnitelma 2019)
Kevätlukukaudella järjestettiin seuraavat luennot, kurssit, keskustelut ja tapahtumat:
*Avajaiset, kirjatori, tarjoilu ja keskustelu Millaista kymmenen vuoden kuluttua? (eri osallistujia keskustelussa 38, videolla katselukertoja 829)
Eksegetiikka, Vanha testamentti:
*Vanhan testamentin historiakirjat, iltapäivä (eri osallistujia 23, videolla katselukertoja 830)
*Varhaisen juutalaisuuden tekstejä, luentosarja (eri osallistujia 22, keskimäärin 16, videoilla
katselukertoja keskimäärin 529)
Eksegetiikka, Uusi testamentti:
*Juutalaisuus ja kristinusko, kaksi iltapäivää (eri osallistujia 34, keskimäärin 21, videoilla katselukertoja keskimäärin 665)
Patristiikka:
*Ignatioksen seitsemän kirjettä, iltapäivä (eri osallistujia 13)
Systemaattinen teologia:
*Luterilaisen uskon ydinkohtia, luentosarja (eri osallistujia 25, keskimäärin 8, videoilla katselukertoja keskimäärin 447)
*Virka, luentosarja (eri osallistujia 55, keskimäärin 25, videoilla katselukertoja keskimäärin
463)
Kirkkohistoria:
*Reformaatio, iltapäivä (eri osallistujia 21, videolla katselukertoja 993)
Käytännöllinen teologia:
*Seksi, seksuaalisuus, seurustelu, avioliitto, keskustelu (eri osallistujia 22, videolla katselukertoja 519)
*Saarnapiiri (eri osallistujia 6, osallistujia keskimäärin 4)
*Sielunhoito, luentosarja (eri osallistujia 22, keskimäärin 10, videoilla katselukertoja keskimäärin 346)
*Keskustelu karismaattisista lahjoista (eri osallistujia 23, videolla katselukertoja 911)
*Ajankohtaista, ilmiöitä, mitä ajatella, luentosarja (eri osallistujia 58, keskimäärin 9, videoilla
katselukertoja keskimäärin 609)
Alkukielet:
*Biblia Hebraica -lukupiiri, 12 kertaa (eri osallistujia 21, keskimäärin 6)
*Kreikan peruskurssin kertausta, kaksi päivää (eri osallistujia 4, keskimäärin 3)
*Kuukauden vieras, neljä kertaa (eri osallistujia 45, osallistujia keskimäärin 17)
*Simo Kiviranta -seminaari (eri osallistujia 33, videoilla katselukertoja keskimäärin 201)

3

Näissä osallistujia yhteensä 465 (eri osallistujia -luvut laskettu yhteen, vuonna 2018 324). Näiden luentojen ym. videoilla katselukertoja enimmillään 1162 ja vähimmillään 163.
Näiden lisäksi Laestadius-seura, 3 kertaa
Priscilla-aamiainen, 3 kertaa
Tiililä-seura, 4 kertaa
Syyslukukaudella järjestettiin nämä luennot, kurssit, keskustelut ja tapahtumat:
*Avajaiset, kirjatori, tarjoilu ja keskustelu Miten erilaiset mahtuvat samaan kirkkoon? (eri
osallistujia keskustelussa 55, videolla katselukertoja 698)
Eksegetiikka, Vanha testamentti:
*Ensimmäinen kuningasten kirja, luentosarja (eri osallistujia 8, keskimäärin 6, videoilla katselukertoja keskimäärin 332)
*Arkeologia – mitä uutta, luento (eri osallistujia 14, videolla katselukertoja 778)
*Nooa, iltapäivä (eri osallistujia 18, videolla katselukertoja 953)
Eksegetiikka, Uusi testamentti, systemaattinen teologia:
*Kiista sovitusopista, luentosarja (eri osallistujia 22, keskimäärin 10, videoilla katselukertoja
keskimäärin 340)
*Jumala – jumalat – korkein jumaluus, iltapäivä (eri osallistujia 10, videolla katselukertoja 450)
*Uskoiko Paavali Nikean uskontunnustuksen mukaan? lauantaipäivä (eri osallistujia 13, videolla katselukertoja 304)
*Eksegeettinen iltapäiväkahvi, luentosarja (eri osallistujia 27, keskimäärin 6, videoilla katselukertoja keskimäärin 302)
Patristiikka:
*Kirkkoäidit teologeina ja Ignatioksen seitsemän kirjettä, iltapäivä (eri osallistujia 15, videolla
katselukertoja 323)
Missiologia
*Mitä lähetystyötä ajatellen tulisi tietää? luentosarja (eri osallistujia 17, keskimäärin 7, videoilla katselukertoja keskimäärin 421)
Systemaattinen teologia – kirkkohistoria
*Miksi toiset uskovat ja toiset eivät? neljä puheenvuoroa (eri osallistujia 22, videolla katselukertoja 557)
*Politiikka, talous, uskonto, luentosarja (eri osallistujia 38, keskimäärin 15, videoilla katselukertoja keskimäärin 485)
*Syvennymme luterilaiseen uskoon, luentosarja (eri osallistujia 20, keskimäärin 12, videoilla
katselukertoja keskimäärin 352)
Käytännöllinen teologia:
*Onko minut tarkoitettu teologiksi? (eri osallistujia 9)
*Teologiaa käytännössä, luentosarja (eri osallistujia 17, keskimäärin 7, videoilla katselukertoja
keskimäärin 490)
Alkukielet:
*Biblia Hebraica -lukupiiri, 10 kertaa (eri osallistujia 11, keskimäärin 5)
*Iltapäivä avioliitosta (eri osallistujia 37, videoilla katselukertoja keskimäärin 688)
Kuukauden vieras, neljä kertaa (eri osallistujia 25, osallistujia keskimäärin 12)
Näissä osallistujia yhteensä 378 (eri osallistujia -luvut laskettu yhteen, vuonna 2018 438). Näiden luentojen ym. videoilla katselukertoja enimmillään 953 ja vähimmillään 162.
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Näiden lisäksi Laestadius-seura, 3 kertaa
Priscilla-aamiainen, 3 kertaa
Tiililä-seura, 4 kertaa
”Tavoite on, että STI:n opetukseen osallistuu kevään ja syksyn aikana yhteensä 30 ensimmäisen vuosikurssin ja 30 toisen vuosikurssin teologian opiskelijaa Helsingin yliopistosta. (toimintasuunnitelma 2019)
Kevään ja syksyn aikana STI:n opetukseen STI:n toimitilassa osallistui 37 (vuonna 2018 28) ensimmäisen vuoden ja 34 (vuonna 2018 25) toisen vuoden teologian opiskelijaa Helsingin yliopistosta.
”Joensuussa, jossa on Itä-Suomen yliopisto, järjestetään yksi kahden päivän mittainen kurssi,
jolla opiskellaan raamattuteologiaa. Tavoite on, että kurssilla on 15 opiskelijaa. Vastaava
kurssi järjestetään mahdollisesti Turussa.” (toimintasuunnitelma 2019)
Itä-Suomen yliopistossa järjestettiin syksyllä vierailuluento ja tämän yhteydessä teologipiiri.
Luennon ja alustuksen teologipiirissä piti STI:n tutkija. Luennon aiheena oli merkitysteoria ja
sen anti Uuden Testamentin teologialle ja piirin aiheena lundilaisen motiivitutkimuksen
luonne ja sen seuraukset kahden korin teologiassa.
”Kirkon eri aloille opiskeleville järjestetään yhdessä Suomen Evankelisluterilaisen Kansanlähetyksen, Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja Suomen Raamattuopiston kanssa kaksi
koulutusta, toinen näistä on kahden päivän ja toinen yhden päivän mittainen. Tavoite on, että
näissä koulutuksissa kummassakin on mukana 25 opiskelijaa.” (toimintasuunnitelma 2019)
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 24 kurssilaista, joista teologian opiskelijoita 7. Kurssia pidettiin tarpeellisena ja
vastaava kurssi järjestetään jatkossakin.
”STI:n jäsenjärjestöjen työntekijöille järjestetään kahden päivän mittainen kurssi sielunhoidosta ja kohtaamisesta. Kurssi on maaliskuussa Karkun evankelisella opistolla. Muutkin hengellistä työtä tekevät ovat tervetulleita. Kurssin sisältö laaditaan sellaiseksi, että se innostaa
työntekijöitä lähtemään koulutukseen. Kurssi järjestetään yhdessä jäsenjärjestön kanssa. Tavoite on, että kurssille osallistuu 25 työntekijää.” (toimintasuunnitelma 2019)
Kurssi STI:n jäsenjärjestöjen työntekijöille järjestettiin Karkun evankelisella opistolla maaliskuussa. Kurssi nimi oli Sielunhoito ja kohtaaminen. Kurssilaisia oli 26. Kurssi tuntui tarpeelliselta ja suunniteltiin, että vastaava koulutus järjestetään kerran vuodessa.
”Toukokuussa järjestetään neljän päivän mittainen valmennuskurssi teologiaa Helsingin yliopistoon ja Itä-Suomen yliopistoon opiskelemaan pyrkiville. Tavoite on, että kurssilla on 15
osallistujaa.” (toimintasuunnitelma 2019)
Toukokuussa järjestettiin neljän päivän mittainen valmennuskurssi. Kurssille osallistui 13 teologiaa opiskelemaan pyrkivää, joista 77 % sai opiskelupaikan.
”Pääsihteeri on mukana Helsingissä kokoontuvassa teologian opiskelijoiden teologipiirissä.”
(toimintasuunnitelma 2019)
Teologipiiri kokoontui kevät- ja syyslukukauden aikana noin kerran kuukaudessa ja pääsihteeri
oli mukana siinä.
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”Luennot ja kurssit STI:n toimitilassa pääsääntöisesti videoidaan ja mahdollisuutta katsoa ne
STI:n nettisivuilla pidetään esillä. Uudet videointilaitteet parantavat videoiden tasoa ja helpottavat videointia.” (toimintasuunnitelma 2019)
Melkein kaikki STI:n toimitilan luentosalissa pidetyt luennot, kurssit ja keskustelut videoitiin.
Edellä on kerrottu videoiden katselumääristä. Syksyn lopulla luennolla näytettiin japanilaista
piirroselokuvaa, jonka näyttämiseen STI:llä ei ole oikeuksia Youtubessa. Luennoitsija teki tämän tietämättä oikeuksien puuttumisesta. Tämän takia suora-striimausta ei voitu näyttää kolmeen kuukauteen. Tuonakin aikana melkein kaikki luennot videoitiin ja siirrettiin niiden pitämisen jälkeen nettiin.
”STI:hin ostetaan Päivän Tunnussana -kirjoja alkukielillä. Kulmakivilehdessä kerrotaan, että
niitä voi tilata STI:stä.” (toimintasuunnitelma 2019)
Päivän Tunnussana -kirjoja alkukielillä myytiin STI:n kautta 25 kpl.
”STI:n kahvitilassa on joka arkipäivä hartaushetki ja päiväkahvi klo 14. Kerran kuukaudessa
päiväkahvilla on kuukauden vieras, jota jututetaan noin tunti.” (toimintasuunnitelma 2019)
Hartaushetki ja päiväkahvi oli arkisin päivittäin. Yleensä hartauteen ja päiväkahviin osallistui
10-20 opiskelijaa ja STI:n työn ystävää. Kerran kuukaudessa saatiin kuukauden vieras. Nämä
keskustelut olivat varsin suosittuja.
”Teologian opiskelijoille ja valmistuneille teologeille tarjotaan mahdollisuutta suorittaa STItutkinto. Tutkinto sisältää Vanhan ja Uuden testamentin eksegetiikkaa, patristiikkaa, systemaattista teologiaa, luterilaista dogmatiikkaa, missiologiaa, käytännöllistä teologiaa – mm.
sielunhoitoa, retoriikkaa ja seurakunnan johtamista – kirkkohistoriaa sekä alkukieliä ja sen
laajuus on 20 opintopistettä. Tutkinnon voi suorittaa vähitellen, esimerkiksi viiden opiskeluvuoden aikana. Tutkinto ei ole ammatillinen.” (toimintasuunnitelma 2019)
Tutkinnon suorittajiksi ilmoittautui vuoden aikana 14 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.
3. Tutkimustyö
STI:n tutkija saattoi viimeisen kokonaisen työvuotensa aikana loppuun englanninkielisen tutkimuksen New Testament Semiotics. Merkitysteoriaa käsittelevä käsikirjoitus on kielentarkastuksessa Yhdysvalloissa ja etenee julkaisuprosessissa Brill-kustantamossa ensi vuoden aikana.
Vuoden 2018 Iustitia-kirja (nro 34) Merkitysten verkossa sisälsi suomeksi suppeassa muodossa
keskeisiä aiheita tästä tutkimuksesta.
Tutkija jatkoi sovitusteologian tutkimista lundilaisesta Christus Victor -teoriasta
(artikkeli kirjassa Iustitia 36). Vuoden lopulla tutkija aloitti Iustitia-sarjassa julkaistavan artikkelikokoelmansa kirjoittamisen. Kirja tulee sisältämään tutkijan “parhaita löytöjä” 28 vuoden
työuransa varrelta.
Näiden lisäksi tutkija kirjoitti käsikirjoituksen kirkossa ja yhteiskunnassa tällä hetkellä menossa olevasta arvokonfliktista (“Arvosodan aikakausi”). Teoksen tavoitteena on tarjota teologisia ja aatehistoriallisia selityksiä sille, miksi olemme ideologisesti päätyneet nykyiseen tilanteeseen. Kustantajasta ei ole vielä tietoa.
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4. Julkaisutoiminta
Kirjat
”Iustitia -kirjoja julkaistaan kaksi: Simo Kivirannan tutkimus Albrecht Ritschlistä tammikuussa
sekä artikkelikokoelma lokakuussa. Iustitia -kirjasarjaa kehitetään siten, että sen artikkelit palvelevat vielä paremmin STI:n jäsenjärjestöjä ja niiden tarpeita.” (toimintasuunnitelma 2019)
Vuoden aikana julkaistiin kolme Iustitia-kirjaa: *Salattu ja ilmoitettu Jumala (Simo Kiviranta,
uusintapainos vuonna 2006 julkaistusta kirjasta), *Turvallinen tila? – kysymyksiä ja vastauksia
kirkosta (artikkelikokoelma, Iustitia 36). Artikkeleiden kirjoittajina olivat Leif Erikson, Timo Eskola, Timo Keskitalo, Antti Koskenniemi, Aleksi Kuokkanen, Marja-Kaarina ja Pentti Marttila,
Timo Pöyhönen, Jari Rankinen, Hanna Salomäki ja Tom Säilä. *Kirkkolakijärjestelmän ongelmat
(Pekka Leino).
Salattu ja ilmoitettu Jumala -kirjan painosmäärä oli 200 kpl, Iustitia 36:n 300 kpl
ja Kirkkolakijärjestelmän ongelmat -kirjan 250 kpl. Iustitia-kirjojen vakiotilaajia oli vuoden lopussa 98.
Simo Kivirannan tutkimusta Albrecht Ritschlistä ei julkaistu, koska julkaisuprosessiin aikana selvisi, että käsikirjoitus, joka luultiin Simo Kivirannan laatimaksi, onkin TL Olavi
Turjan kirjoittama teksti. Turjan ansiokas tutkimus julkaistiin keväällä STI:n nettisivuilla.
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 1937. Näiden yhteenlaskettu painos oli vuoden lopussa 2630.
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, tietoja STI:stä, STI:n blogi ja saarnatekstien selityksiä, jotka julkaistaan myös Perustalehdessä.
Linkki melkein kaikkien STI:ssä pidettyjen luentojen tallenteeseen on nettisivuilla
lukukauden ohjelmassa kyseisen luennon tai tapahtuman kohdalla.
Nettisivuille laitettiin jotakin uutta lukukausien aikana kaksi tai kolme kertaa viikossa. Nettisivuilla käytettiin kuvia enemmän kuin aiemmin.
Facebook
Toiminnasta ja STI:hin liittyvistä uutisista kerrottiin myös STI:n facebook-sivulla. Lukukausien
aikana sinne laitettiin jotakin uutta vähintään kerran viikossa. STI:n tapahtumat lisättiin facebook-sivulle tapahtumina yleensä kuukausi kerrallaan.
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. Perustan toisena päätoimittajana toimi STI:n tutkija ja toimitusneuvostoon kuului STI:n pääsihteeri. Pääsihteeri kirjoitti kutsuttuna kolumnistina kolumneja Uusi Tie
-lehteen.
”STI:n pääsihteeri kirjoittaa noin kerran kahdessa viikossa kirjoituksen STI:n blogiin. Tutkijalla
on oma blogi osoitteessa timoeskola.wordpress.com.” (toimintasuunnitelma 2019)
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Pääsihteeri kirjoitti STI:n blogiin 25 kirjoitusta. Näillä avauksia oli keskimäärin 623. Tutkija kirjoitti omiin blogeihinsa 25 kirjoitusta. Sivustoilla oli laskurin mukaan kävijöitä 18.300 ja näyttökertoja noin 28.900. Päivi Räsästä kohtaan tehtyjä syytöksiä käsittelevää blogikirjoitusta
avattiin parissa päivässä noin 4.000 kertaa.
5. Kirjasto ja lukusalit
STI:n kirjastoa kehitettiin edelleen. Kirjasto ja lukusalit olivat avoinna lukukausien aikana maanantaista perjantaihin klo 9-19. Kirjasto palveli teologian opiskelijoiden lisäksi jatko-opiskelijoita ja muita teologiasta kiinnostuneita. STI:n kirjastossa oli vuoden lopussa 21.650 nidettä
(vuonna 2018 21.562). Teologian opiskelijoita muistutettiin myös mahdollisuudesta lainata
kurssikirjoja STI:n kirjastosta. Kirjaston lainausten määrä oli noin 216 (edellisenä vuonna noin
296).
STI:n kirjaston tiloissa toimi osana kirjastoa Suur-Helsingin Israelin Ystävien Israel-kirjasto, johon kuuluin 921 nidettä (vuonna 2018 929).
Kirjoja kirjastoon sekä ostettiin että saatiin lahjoituksina. STI sai kirkkohallitukselta 2.000 euron avustuksen kirjahankintoihin. Kirjaostoihin käytettiin yhteensä 6.286 euroa.
Molempien lukukausien avajaisissa järjestettiin kirjatori. Lisäksi kahvihuoneessa
oli kirjahylly, johon kirjastonhoitaja laittoi kirjoja ja nämä olivat myytävänä koko ajan.
STI:n tiloissa varattavia lukupaikkoja oli 17 ja ne olivat varattuina. Vuoden lopulla päätettiin,
että tietokoneluokkaan avataan viisi tai kuusi uutta lukupaikkaa, koska lukupaikoille on kysyntää. 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. Määrällisiä tavoitteita näille keskusteluille ei toimintasuunnitelmassa
asetettu eikä keskustelujen määrää tai sisältöjä kirjattu.
7. Strategia ja säännöt
”STI:n hallitus on hyväksynyt STI:n tien noin kolmeksi vuodeksi eteenpäin sekä STI:n vision, mission ja arvot. Strategiatyöskentelyä jatketaan näiden pohjalta.” (toimintasuunnitelma 2019)
STI:n hallitus päätti syksyllä 2018 STI:n visioksi, arvoiksi ja missioksi nämä:
*Visio 2020: 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.
*Missio: - STI antaa hyvää teologista koulutusta teologian opiskelijoille, teologeille, muuta kirkollista alaa opiskeleville ja teologiasta kiinnostuneille. Se innostaa innostumaan teologiasta.
- STI tekee ja julkaisee korkeatasoista, kiinnostavaa ja ajankohtaista teologista tutkimusta. STI tukee jäsenjärjestöjään ja syventää niiden yhteistyötä. - STI tunnetaan ja sitä arvostetaan.
- STI seuraa, osallistuu ja reagoi.
*Arvot: - Luterilainen hengellisyys. – Korkeatasoisuus. – Turvallisuus. – Aloitteellisuus. - Yhteistyön rakentaminen.
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Toimittiin mission ja arvojen mukaisesti, jotta visio 2020 toteutuu mahdollisimman hyvin.
STI:n päivitettyihin sääntöihin tehtiin Patentti- ja rekisterihallituksen ehdotuksesta kaksi korjausta ja uudet säännöt, joissa ovat nämä korjaukset, hyväksyttiin kevätkokouksessa ja syyskokouksessa.
8. Toiminta jäsenjärjestöjen kanssa ja hyväksi
”Vähintään 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. … 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 2019)
Toukokuussa ja marraskuussa järjestettiin teologinen päivä STI:n jäsenjärjestöjen johtajille ja
johtaville työntekijöille. Toukokuussa puhuttiin suhteesta kirkkoon ja vuoden 2020 kirkolliskokousvaalista ja marraskuussa kirkolliskokousvaalista ja avioliitosta.
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 useaan
otteeseen Oulun Kellonkartanosta ja siellä alkavista, ympäri vuoden säännöllisesti pidettävistä
messuista. Nämä voidaan aloittaa Kellonkartanon remontin jälkeen ja niitä toteutetaan useamman STI:n jäsenjärjestön yhteistyönä.
Kesäkuussa julkaistiin julkilausuma, jolla 11 järjestöjohtajaa antoi tukensa neljän
kirkkoherran ja kirkolliskokouksen jäsenen kirjoitukselle. Kirjoituksessa arvosteltiin voimakkaasti sitä ratkaisua, että Suomen evankelisluterilainen kirkko ryhtyi Helsinki Pride -tapahtuman viralliseksi tukijaksi. Tuen ilmaisseista järjestöjohtajista melkein kaikki olivat STI:n jäsenjärjestöjen johtajia ja allekirjoitusten kokoaminen tapahtui STI:n toimesta. Julkilausuma sai
varsin paljon huomiota kirkollisessa mediassa.
”STI:n internetsivuilla pidetään yllä listaa STI:n jäsenjärjestöjen säännöllisistä messuista ja
messuyhteisöistä.” (toimintasuunnitelma 2019)
Lista messuyhteisöistä ja säännöllisistä messuista on STI:n nettisivuilla. Messuyhteisöjä tai
paikkoja, joissa pidetään säännöllisesti messu, oli 35 21 eri paikkakunnalla.
”Kesällä STI:n esittelypiste on melkein kaikissa STI:n jäsenjärjestöjen kesän pääjuhlassa.” (toimintasuunnitelma 2019)
STI:n esittelypiste oli Evankeliumijuhlassa, Kansanlähetyspäivillä, Rauhan sanan Suvijuhlassa
ja LFF:n Sommarmötessä, Rukoilevaisten kesäseuroissa, Hengellisen elämän syventymispäivillä sekä Raamattu- ja lähetysteologisilla päivillä Karkussa.
Näyttää, että STI:n rooli sen jäsenjärjestöjen yhteistyöelimenä oli ja on yhä merkittävämpi.
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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 50 tilaisuudessa, joissa opettavat Raamattua. Vuoden aikana järjestetään paikallisseurakunnan kanssa yhdessä neljä kaksipäiväistä
Raamatun vaikeita kohtia -tapahtumaa.” (toimintasuunnitelma 2019)
Pääsihteeri vieraili seurakuntien ja kristillisten järjestöjen 53 tilaisuudessa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Hämeenlinna, Eurajoki, Imatra, Joensuu, Jyväskylä, Kankaanpää, Kauniainen, Kouvola, Kotka, Lappeenranta, Pomarkku, Pori, Pälkäne, Sastamala, Seinäjoki, Tampere,
Turku, Vaasa ja Veteli.
Raamatun vaikeita kohtia -tapahtumia järjestettiin kolme (Länsi-Pori, Pälkäne,
Veteli). Pääsihteeri oli opettajana näissä tapahtumissa.
Tutkija vieraili seurakuntien ja kristillisten järjestöjen 14 tilaisuudessa seuraavilla paikkakunnilla: Helsinki, Hämeenlinna, Kauniainen, Lahti, Pori ja Ryttylä.
Pääsihteeri vieraili opettajana Kansanlähetysopistossa, Karkun evankelisella opistolla, Suomen Raamattuopistolla ja Kylväjän lähetyskurssilla. Tutkija vieraili opettajana Itä-Suomen yliopistossa, Kansanlähetysopistolla sekä Suomen Raamattuopistolla.
”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 2019)
Radio Patmokseen tehtiin yhdeksän Puhutaan teologiaa – Suomen teologinen instituutti -ohjelmaa. Jokainen ohjelmista lähetettiin kaksi kertaa.
Pääsihteeri osallistui kolmeen virkateologiseen seminaariin. Niissä eri tavalla kirkon virasta
ajattelevat avasivat käsityksiään ja pyrittiin siihen, että eri tavalla ajattelevat oppisivat paremmin ymmärtämään toisiaan. Pääsihteeri kirjoitti kahdesta ensimmäisestä seminaarista katsauksen Perusta-lehteen.
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 2019)
Iltamessu pidettiin lukukausien aikana joka toinen tiistai, yhteensä 20 kertaa. Keskimäärin
osallistujia oli noin 42. 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 päivillä oli
professori N.T. Wright.
STI toimi aktiivisesti vuoden 2020 kirkolliskokousvaalin suhteen: Vuoden aikana kahdessa teologisessa päivässä keskusteltiin vaalista ja suunniteltiin, miten tulisi toimia. Hiippakunnista etsittiin yhdyshenkilö tai -henkilöitä ja näille lähetettiin kesällä lista seurakuntien
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luottamushenkilöistä ja pastoreista, joilla on äänioikeus vaalissa. Teologian opiskelija kokosi
listat palkkatyönä ja listoilla pyrittiin auttamaan ehdokkaiden löytämistä. STI:n jäsenjärjestöjä
kehotettiin pitämään eri tavoin esillä lähestyvää vaalia ja kertomaan sen tärkeydestä. Hiippakuntien yhdyshenkilöistä kerrottiin heille, jotka mahdollisesti halusivat asettua ehdolle tai
tehdä muuta vaalin hyväksi. Syksyllä monille ehdokkaille lähetettiin lista hiippakunnan äänioikeutetuista maallikoista ja pastoreista.
STI:n tiloja annettiin jäsenjärjestöjen käyttöön ilman korvausta. Jäsenjärjestöt käyttivät STI:n
tiloja ilahduttavan usein. Lisäksi STI:n tiloja käyttivät säännöllisesti mm. viidennen liikkeen historiatoimikunta, oikeustieteen opiskelijoiden raamattupiiri, Intia-piiri (KRS:n toimintaa) ja vainottujen kristittyjen rukouspiiri. Tiloissamme järjestettiin myös Karmel-yhdistyksen säännöllisiä kokoontumisia (Maitoa ja hunajaa) ja kansainvälisiä opiskelijailtoja. Viimeksi mainitut ovat
OPKO:n ja kansainvälisen seurakunnan yhteistyötä.
11. Tiedotus, tukijäsenet ja yhteydenpito tukijäseniin
STI tiedotti toiminnastaan nettisivuilla, facebook-sivulla, sähköposteilla ja Kulmakivi-lehdellä.
Kummankin lukukauden ohjelmasta tehtiin vihko. Joka maanantai noin 200:lle lähetettiin sähköposti, jossa kerrottiin viikon tapahtumista. Muutamista STI:n tapahtumista oli juttu Kotimaan printti- tai verkkolehdessä, Sanansaattaja-lehdessä, Seurakuntalainen-verkkolehdessä
ja Uusi Tie -lehdessä.
”Vuoden aikana tukijäsenten määrää – luku on nyt noin 2.000 – pyritään kasvattamaan
10:llä.” (toimintasuunnitelma 2019)
Tukijäseniä oli vuoden alussa 2355 ja vuoden lopussa 2135. Uusia tukijäseniä saatiin vuoden
aikana 29. Vuoden aikana erosi 31, kuoli 18 ja katsottiin eronneeksi 200 tukijäsentä. Näissä
luvuissa aviopari on laskettu kahdeksi jäseneksi.
STI:n sääntöjen mukaan tukijäsen, joka ei ole maksanut tukijäsenmaksuaan kahteen vuoteen, voidaan erottaa. Näin on toimittu aiemmin mutta ei useisiin vuosiin. Nyt 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. Siksi katsottiin eronneeksi
-kohta on nyt noin suuri.
Tammikuussa lähetettiin tukijäsenille kirje ja tukijäsenlasku. Marraskuussa lähetettiin kirje
niille tukijäsenille, jotka eivät olleet vuoden aikana tukeneet STI:tä taloudellisesti.
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 kautta saatiin 1549,16 euroa ja Kirkkohallitukselta 2.000 kirjahankintoihin. STI:n tilinpäätös vuodelta 2019 oli
-13.184,52 euroa alijäämäinen. Alijäämä ei ole euroissa kovinkaan suuri mutta STI, jolla on
hyvin vähän omaisuutta, ei voi monena vuotena tuottaa tuonkaan vertaa tappiota.
Pääsihteeri lähetti vuoden aikana kaksi kertaa useille kirkkoherroille viestin, jossa muistutettiin mahdollisuudesta koota kolehti STI:lle. Pyrittiin siihen, että STI:n työntekijöiden vierailussa
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seurakuntien tai kristillisten järjestöjen tilaisuuksissa pääsääntöisesti kootaan kolehti STI:n toiminnan tukemiseen.
Vuoden aikana järjestettiin kolme keräystä: Keväällä kerrottiin, että kesän aikana
STI:lle lahjoittaneiden kesken arvotaan kuusi lahjakorttia STI:n jäsenjärjestöjen kansanopistoihin. Syksyllä STI:n ystäviä pyydettiin lahjoittamaan STI:lle 15 euroa. Nämä keräykset toivat
STI:lle tuloja varsin hyvin. Tarkkaa summaa ei voi sanoa, koska näillä keräyksillä ei ollut viitettä,
jonka avulla keräyksen tulot tileille olisi helppo laskea. Ennen joulua järjestettiin keräys, jonka
tuotolla STI:n tietokoneluokka ajanmukaistetaan. Viimeksi mainittu keräys jatkui vielä vuoden
vaihteen jälkeen.
Syksyllä Kulmakivessä STI:n ystäville tarjottiin mahdollisuutta kustantaa 100 eurolla kuukauden päiväkahvit. Kahvituksen tarjoajiksi ilmoittautui niin monta, että lista täyttyi
seuraavan vuoden toukokuun loppuun asti.
Mahdollisuus lahjoittaa STI:lle STI:n nettisivujen kautta päivitettiin niin, että se
tehtiin helpoksi. Nyt lahjoituksen voi tehdä ilman rekisteröitymistä, tarvitaan vain omat pankkitunnukset.
”STI:n tiloja vuokrataan varsinkin kesällä Helsingin seudun kesäyliopistolle.” (toimintasuunnitelma 2019)
Helsingin seudun kesäyliopisto vuokrasi jonkin verran STI:n tiloja ja tästä saatiin
tuloja 1143 euroa.
”Vuokrasopimus STI:n nykyisestä toimitilasta on vuoden 2019 toukokuun loppuun asti. Vuokrasopimus pyritään uusimaan.” (toimintakertomus 2019)
Uusi vuokrasopimus nykyisestä toimitilasta tehtiin toukokuussa. Sopimuksesta neuvoteltiin
pitkään talvella ja keväällä. Uusi sopimus on viiden vuoden mittainen ja vuokra on sama kuin
aikaisemmassa sopimuksessa.
STI:n toimitilan luentosaliin ja seminaarihuoneeseen hankittiin uudet pöydät, tuolit ja verhot.
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 8.5. ja syyskokous 27.11.
Hallitus, jäsenet (suluissa varajäsen) ja järjestö
Toiminnanjohtaja Tom Säilä pj (kotimaantyön johtaja Juhana Tarvainen), SLEY
Rovasti Stig-Olof Fernström 1. vpj (TT Magnus Riska)
Julistustyön johtaja Petri Kortelahti 2. vpj (kappalainen el. Mauri Tervonen)
Toiminnanjohtaja Lauri Vartiainen (rehtori Juha Vähäsarja), SRO
Lähetysjohtaja Mika Tuovinen (päätoimittaja Leif Nummela), SEKL
Pääsihteeri Kirsi Smeds (toimittaja Virpi Kurvinen)
Kotimaantyön johtaja Tomas Klemets (toiminnanjohtaja Albert Häggblom), SLEF
TK Tuomas Lukkaroinen (TK Jussi Seppälä)
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TT Timo Laato (rovasti Teuvo Huhtinen), LSRY
Pääsihteeri Jussi Miettinen (johtava opiskelijatyöntekijä Lilian Lindén), OPKO/FSSM
Lähetysteologi Jukka Norvanto (aluekoordinaattori Jarmo Mäki-Mikola), KYLVÄJÄ
Ylilääkäri Ilkka Seppälä (kehittämispäällikkö Markku Ihonen)
Henkilöstöjohtaja Marko Pihlajamaa (professori Jarno Tepora), SANSA
Lähetysjohtaja Jukka Paananen (Rauhan Sanan hallituksen pj Matti Rahja), RAUHAN SANA
Toiminnanjohtaja Stig-Erik Enkvist (LFF:n hallituksen pj Jens Björkskog), LFF
Pääsihteeri Jari Rankinen
Sihteeri Kirsi Kuru
Asiantuntijana hallituksessa oli Sleyn Luther-kirkon teologi Soili Haverinen.
Hallitus kokoontui 4 kertaa.
Ennen joulua saatiin tieto, että STI:n hallituksen pitkäaikainen puheenjohtaja piispa Olavi
Rimpiläinen on saanut kutsun taivaan kotiin.
Työvaliokunta
Työvaliokuntaan kuuluivat seuraavat:
Rovasti Stig-Olof Fernström, pj.
Pastori, raamattukouluttuja Mika Ebeling, SEKL
Teol.yo Meiju Mäkelä
Opiskelijatyöntekijä Erika Stigell, OPKO
Kotimaantyönjohtaja Juhana Tarvainen, SLEY
Vararehtori Veli-Matti Kujala, SRO
Pääsihteeri Jari Rankinen, STI
Tutkija Timo Eskola, STI
Sihteeri Kirsi Kuru, STI
Työvaliokunta kokoontui 3 kertaa.
Opiskelijaneuvosto
Opiskelijaneuvostoon kuuluivat seuraavat (nimen jälkeen vuosikurssi):
Miikka Korpiranta
12
Saija Larjava
17
Eetu Lehtinen
18 (syksystä alkaen)
Tuomas Lukkaroinen
14
Riku Luoto
16
Sari Nuutinen
18 (syksystä alkaen)
Noora Nätkin
14
Tenho Rajala
15
Karoliina Rauhio-Pokka
16
Mikko Salo
17
Jussi Seppälä
15
Juho Simojoki
14
Markus Taipale
13
Juho Ylitalo
18 (syksystä alkaen)
Opiskelijaneuvosto kokoontui neljä kertaa.
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Työntekijät
Jari Rankinen toimi pääsihteerinä. STI:n hallitus päätti syksyllä Jari Rankisen pyynnöstä lyhentää hänen määräaikaista työsopimustaan siten, että se päättyy kevättalvella 2020. Tutkijana
toimi Timo Eskola, sihteerinä Kirsi Kuru, heprean ja kreikan tuntiopettajana Matti Liljeqvist ja
osa-aikaisena kirjastonhoitajana sekä tuntipalkattuna siivoojana Irja Mustaparta. Vapaaehtoistyöntekijöinä päivystyksessä ym. toimivat Aku Kähärä, Kirsti Lehtinen, Irja Mustaparta, Joni
Niemi, Hannu Taipale ja Pirkko Ylönen. Postitustalkoisiin on osallistunut monia työmme ystäviä. Teologian maisterin tutkintoon kuuluvan harjoittelun STI:ssä suoritti teologian opiskelija
Sara Komulainen.
Pääsihteeri kävi kehityskeskustelun tutkijan ja sihteerin kanssa.
”Selvitetään mahdollisuutta saada esimerkiksi missiologian tuntiopettaja. Tämä voisi olla STI:n
jäsenjärjestön työntekijä, jonka palkkakuluista STI maksaa 5 % ja saa vastaavan määrän tuntiopettajan työaikaa.” (toimintasuunnitelma 2019)
STI:n talous ei antanut mahdollisuutta palkata lisää työvoimaa.
Opettajina tai keskustelijoina toimivat seuraavat: TM Tuomas Anttila, prof. Kaarlo Arffman,
TT Ville Auvinen, nuorisotyönohjaaja Stella Björkholm, TT, FT Timo Eskola, nuorisotyönohjaaja
Marko Flöjt, TT Juhani Forsberg, TM Jiska Gröhn, TM Jarkko Haapanen, TM Heikki Haataja,
pastori Teemu Haataja, diakoni Maikku Halme, TM Martti Haverinen, TM Soili Haverinen, nuorisotyön johtaja Juha Heinonen, TM Marko Huhtala, TT Kaisa Huhtala, TT Pekka Huhtinen, nuorisotyönohjaaja Eveliina Huuskonen, prof., TT Gunnar af Hällström, dos. Jari Jolkkonen, TM
Erkki Jokinen, TT Eero Junkkaala, TT Timo Junkkaala, TT Oskari Juurikkala, TM Tiina Karlsson,
TM Joel Kerosuo, TM Timo Keskitalo, psykologi Saara Kinnunen, FM Petri Kivenheimo, LT Kirsti
Kiviranta, TM Jarmo Kokkonen, TT, FL Erkki Koskenniemi, TT Aleksi Kuokkanen, psykologi
Marja-Helena Kunnas, KT, TM Teemu Laajasalo, psykoterapeutti Seppo Laakso, TT Anni Maria
Laato, prof., TT Antti Laato, TM Timo Liiri, TL Matti Liljeqvist, KM Hanna Lindberg, TT Pekka
Lindqvist, ylirabbiini Simon Livson, TM Santeri Marjokorpi, TM Marja-Kaarina Marttila, TM
Esko Matikainen, TM Jussi Mäkelä, TM Leif Nummela, TM Pasi Palmu, TM Teijo Peltola, TT
Juhana Pohjola, TM Tapio Pokka, TM Tuula Portin, TT Pauliina Pylvänäinen, TM Timo Pöyhönen, TM Jari Rankinen, TK Karoliina Rauhio-Pokka, dos. Markku Ruotsila, TM Lasse Räty, TM
Marko Sagulin, TT, YTT Hanna Salomäki, TT Juho Sankamo, PhD Samuli Siikavirta, TM Pekka
Simojoki, TM Erika Stigell, TT Mikael Sundkvist, prof., TT, FT Jouko Talonen, TM Topias Tanskanen, TM Juhana Tarvainen, prof., TT Lauri Thurén, TM Jouni Turtiainen, TM Lauri Vartiainen,
diakoni Heidi Viita-Virtanen ja TK Esa Yli-Vainio.
TT 25, TL 1, TM 33, muita 16
Toiminnantarkastajat
Varsinaiset toiminnantarkastajat olivat KHT, KTM Kari Lydman ja KHT Matti Jyrkkiö ja varatoiminnantarkastajat HTM Janne Turpiainen ja KHT Timo Virkilä.

