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Tulevaisuutta 
rakentamassa

Iso Kirja ry:n vuosikertomus 2017
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Rakennetaan tulevaisuutta

SISÄLLYS REHTORIN TERVEISET

Vuosi 2017 alkoi tiukan talouskurin tunnelmissa. Valtion koulu-
tusjärjestelmiin kohdistamat valtionapuvähennykset ovat konk-
retisoituneet ja arkea Ison Kirjan mäellä on täytynyt sopeuttaa 
vallitsevaan taloustilanteeseen. Myös yleinen yhteiskunnallinen 
taloustilanne oli kireä, joka luonnollisesti heijastui myös IK-pal-
veluihin ja tukijoiden vapaaehtoisiin lahjoituksiin. Monella tapaa 
vuosi on ollut haasteellista aikaa. Säästötoimet ovat koskeneet 
koko taloa ja henkilöstöäkin on vähentynyt luonnollisen poistu-
man kautta. Olemme kuitenkin selvinneet vaikeasta vuodesta 
toimimalla vahvasti osaamisalueellamme ja tavoittelemalla uusia 
mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseksi. 

Uusia avauksia - IK Helsinki ja Opistoseurat

Halusimme haasteista huolimatta tavoitella parempaa tulevai-
suutta. Jo vuoden 2016 lopulla anoimme Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriöltä Kansanopistotoiminnan ylläpitämisluvan muutosta. 
Tuohon asti meillä oli ollut kansanopistotoiminnan järjestä-

mislupa Keuruulla. Olimme 
päättäneet katsoa 

tulevaisuuteen ja 
anoa järjestämis-

lupaa myös 
Helsinkiin. Jo 

pidempään 
etsimme 
mahdol-
lisuuksia 

palvella koko herätysliikettämme paremmin, ja etsimme mah-
dollisuutta päästä lähemmäksi pääkaupunkiseudun seurakuntia 
ja seurakuntalaisia. Vuoden 2017 alkupuolella saimme upean 
vastauksen ministeriöstä. Uskomaton tavoitteemme laajentaa 
toimintaa Helsinkiin mahdollistui ylläpitämisluvan muutoksen 
myötä. IK Helsingin lisäksi myös huikea Alli ja Paavo Markkasen 
testamentti lahjakkaiden ja vähävaraisten opiskelijoiden stipen-
dirahastoon tulee mahdollistamaan monen opiskelijan teologis-
ten opintojen toteutumisen tulevaisuudessa.

Kesällä 2017 saimme myös lisää iloisia uutisia lestadiolaisten 
opistoseurojen rantauduttua Ison Kirjan alueelle. Uuden suurta-
pahtuman tuleminen luonnonkauniille ja valmiiksi suurtapahtu-
mien tarpeeseen rakennetulle alueellemme oli suuri ilo. Yhteis-
työ seurojen rakentamisessa sujui mukavasti ja osaamista on 
jaettu puolin ja toisin kaikkien hyödyksi. 

Vahvaa toimintaa osaamisalueella

IK-opistolla on vahva osaaminen koulutustoimijana. Pitkien 
linjojen ja tutkintojen tarjontaa on kehitetty entisestään ja työtä 
monien yhteistyökumppaneiden kanssa on jatkettu ja kehitetty 
eteenpäin. Nämä koulutustehtävät ovat niitä, joihin haluamme 
vuodesta toiseen satsata. Tavoitteenamme on tarjota mah-
dollisimman laadukasta teologista koulutusta ja nykyaikaisia 
menetelmiä seurakunnallisen työn tekemiseksi.  Opetuslapseut-
tamiseen FolLOW:lla satsasimme ensimmäistä kertaa syksyllä 
2017 Keuruun lisäksi myös Helsingissä.

Koulutustoiminnan rinnalla IK Nuorisotoimintojen vahvuutena 
on tarjota mahdollisuuksia lasten ja nuorten aidolle kohtaa-
miselle sekä reippaalle ja mukavalle yhdessä tekemiselle. 
Valtakunnallinen lasten ja nuorten toiminta mahdollistaa ys-
tävyysverkostojen rakentumista jopa koko eliniän ajaksi sekä 
tietenkin oman hengellisen elämän vahvistumisen ja kristityn 
identiteetin kasvua. Valtakunnallisille leireille ja Fifteenleireille 
osallistui todella hienosti yli 600 lasta ja nuorta. YC tavoitti 
myös reilut 1000 nuorta. 

Kiitos kaikille IK:n henkilökuntalaisille sekä hallituksen ja 
johtokunnan jäsenille venymisestä haastavan vuoden aikana. 
Teidän jokaisen parhaaseen pyrkiminen on mahdollistanut 
tulevaisuuden rakentamisen. 

Lämmin kiitos myös kaikille IK:n tukijoille. Te olette mahdollis-
taneet arvokkaan valtakunnallisen lapsi- ja nuorisotyön, raa-
mattukoulutyön sekä suurtapahtumien järjestämisen. Yhdessä 
olemme enemmän!

Tanja Laulainen, 
IK-opiston rehtori
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”Kaikella on määräaika, ja aikansa on joka asialla taivaan 
alla” (Saarn. 3:1). Tuo lause pitää hyvin paikkansa tarkas-
teltaessa myös Ison Kirjan 2000-luvun toimintaa. Koulu-
tuksilla, tapahtumilla ja rakenteilla on oma elinkaarensa. 
Tarvitaan myös viisautta varautua muutoksiin.

Vuosituhannen vaihde aloitti uuden aikakauden Ison Kirjan 
mäellä. Uudistettuun organisaatioon rehtoriksi valittiin kesällä 

2000 Pasi Parkkila ja vuoden lopulla ry:n ja konferenssikeskuk-
sen johtajaksi kutsuttiin Marko Halttunen.

Kansanopiston koulutus nousi aivan uudelle 
tasolle vuonna 2004 alkaneen yhteistyön myö-

tä Walesin yliopiston kanssa. Samanaikaisesti 
Global University Finlandin (GUF) jo 1990-lu-

vulla alkaneet tutkinto-ohjelmat jatkuivat 
erityisesti etäopiskelijoita varten. Pitkien lin-
jojen opiskelijamäärät olivat hyvän matkaa 
toisella sadalla. 

Walesista Australiaan

Wales-yhteistyön komea keihäskaari alkoi 
kuitenkin kääntyä laskuun vuonna 2011 

ohjelmien muuttuessa vain englanninkieli-
seksi ja yliopiston myöhemmin lopettaessa 

yhteistyön useampien ulkomaisten oppilaitos-
ten kanssa. Syksyllä 2013 oli viimeinen sisäänot-

to Walesin ohjelmiin. Samana vuonna johtokunta 
joutui päättämään, että etäohjelmiin hakeutuminen 

olisi mahdollista enää vuoden 2014 loppuun asti. 

Uusi kaari nousi yllättäen vuonna 2015 uuden yhteistyö-
kumppanin, Australian helluntailiikkeen AlphaCrucis Collegen 
kanssa. Syksyllä 2017 käynnistynyt IK Helsinki oli myös uusi 
avaus, jolla haluttiin palvella etenkin pääkaupunkiseudun väkeä. 
Tavoitteena on edelleen vahvistaa erilaisia etäkoulutusmahdol-
lisuuksia.

Monet seminaarit ja monimuodot ovat vuosien ajan rikas-
tuttaneet opetustarjontaa. Esimerkkeinä mainittakoon jo vuosia 
jatkuneet Toinen Toisellemme -avioliittoleirit, juutalaistyön Da-
var-kurssit sekä Evankelista- ja Diakoniapolut Fifteen-leirit ovat 
pysyneet kestosuosikkeina jo 2000-luvun alkupuolelta asti. 

Suurjuhlien kärjessä edelleen  
Juhannuskonferenssi

Konferenssikeskuksen leipälaji on ollut Juhannuskonferenssi. Jo 
vuonna 1945 alkanut tapahtuma on vuodesta 1993 lähtien juur-
tunut Ison Kirjan alueelle. Helluntaiherätyksen kesäjuhlana se on 
koonnut vuosittain noin 30 000 kävijää. Vuonna 2017 konferens-
sissa olivat mukana kaikki Suomen vapaakristillisen neuvoston 

(SVKN) jäsenyhteisöt juhlistamassa Suomen ja Reformaation 
merkkivuosia. Ison Kirjan telttavalmistamo on osaltaan varmista-
nut konferenssin jatkumisen pitämällä huolta telttakalustosta.

Muut suurtapahtumat ovat kokeneet lyhyempiä elinkaaria. 
Elotulet paloivat vuoteen 2010 asti. Vuodesta 2008 tapahtumien 
joukkoon nousi hengellisen musiikin festivaali Iso Soitto. Ison 
Soiton kaari oli korkeimmillaan vuosina 2011 - 2013, jolloin ame-
rikkalaisartistit Andrae Crouch, Neal Morse ja Petra-yhtye toivat 
tuhansia ihmisiä konserttitelttaan. Vuonna 2016 erehdyttiin 
yrityksessä yhdistää Iso Soitto ja Youth Celebration. Seuraavana 
vuonna panostettiin vain YC:hen.

Leirintätoiminta on ollut kasvava ja uusia mahdollisuuksia 
tarjoava ala. Vuosituhannen alusta asti Iso Kirja Camping on 
kuulunut Suomen leirintäalueyhdistykseen (SLY). Vuonna 2006 
valmistunut SiCafe on tarjonnut hyvät vastaanottopalvelut 
asiakkaille, ja vuosipaikkalaisten määrä on noussut noin 150:een. 
2010-luvulla rakennetut frisbeegolfradat ovat nousseet maan-
maineeseen, ja remontoidut hotellihuoneet ovat nostaneet 
merkittävästi majoittujien määrää Booking.comin kautta. Tavoit-
teena on edelleen kehittää matkailutoimintaa lapsiperheystä-
välliseen suuntaan. Onhan Keuruun kaupunki nimennyt Keuruun 
”lapsiperheiden paratiisiksi”. 

Isosta Padasta Isoon Remppaan

Ison Kirjan rakennuskanta on kehittynyt 2000-luvulla. Palaneen 
savusaunan tilalle voitiin vakuutuskorvauksella rakentaa uusi ran-
tasauna viihtyisine takkatiloineen vuonna 2002. Samana vuonna 
amerikkalaisten rakentajatiimien avulla tehtiin uusi kirjasto Huol-
tohalliin. Amerikan tiimit rantautuivat myös vuonna 2006 rakenta-
maan uutta SiCafea. Samaan aikaan iloittiin pitkäaikaisen haaveen 
toteutumista, kun uusi Iso Pata -ruokala vihittiin käyttöön. Vuonna 
2010 laadittiin kiinteistönkunnostusohjelma, josta suurimpana 
hankkeena tehtiin B-talon iso remontti vuona 2012.

Talouden käyrät ovat kulkeneet melko tasaisesti välillä po-
sitiivisella, välillä negatiivisella puolella. Viimeiset kolme vuotta 
ovat olleet tavallista koettelevampia muuan muassa vähenty-
neiden opiskelijamäärien ja valtionosuuksien vuoksi. Samalla on 
jouduttu arvioimaan organisaation rakenteita. Yksi määräaika 
päättyi vuoden 2018 alussa, kun siirryttiin jälleen uuteen, rehtori-
vetoiseen organisaatiomalliin.

Marko Halttunen 
Konferenssikeskuksen johtaja

IK-opisto on Suomen helluntailiikkeen ainoa kansallinen raamattukoulu ja sen mu-
kaisesti huolehdimme helluntailiikkeen raamattu- ja lähetyskoulutuksesta aina 
tutkinto-opintoihin saakka. IK on asiantuntijayhteisö, joka tarjoaa laadukkaita ja 

monimuotoisia koulutuspalveluja. 

Visiomme on parantaa yhteistyötä seurakuntien ja muiden helluntaitoimi-
joiden kanssa sekä verkostoitua myös helluntailiikkeen ulkopuolelle koulu-
tustehtävämme vaatimalla tavalla. Pyrimme uudistamaan koulutustarjon-
taamme jatkuvasti seurakuntien ja yksilöiden tarpeet huomioon ottaen.

Vuoden 2017 
kohokohtia

Ison Kirjan kehityskaaria 2000-luvulla

Monet seminaarit ja 

monimuodot ovat vuosien 

ajan rikastuttaneet opetus-

tarjontaa.”

MENNYT JA TULEVA MENNYT JA TULEVA
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Helsingin IK-opisto

Iso Kirja sai ministeriöltä uuden järjestämisluvan, joka mahdollisti 
opistotoiminnan aloittamisen Helsingissä. Elokuussa käynnistet-
tiin ensimmäisenä FolLOW-opetuslapseuskoulu Fida Internatio-
nal ry:ltä vuokratuissa tiloissa.

Opistoseurat

Jämsän kristillinen kansanopisto järjesti Opistoseuransa heinä-
kuussa Ison Kirjan alueella. Yli 17 000 seuravierasta koonneen 
vanhoillislestadiolaisen tapahtuman päätoimikunta päätti jo 
juhlilla jatkaa tapahtuman pitoa Isossa Kirjassa myös tulevien 14 
vuoden aikana.

Markkasten testamentti

Jo 1990-luvulla Markkasen stipendirahaston perustaneet Alli ja 
Paavo Markkanen testamenttasivat suurimman osan omaisuu-
destaan Isolle Kirjalle. Molempien poismenon jälkeen testa-
mentti realisoitui vuonna 2017. Merkittävin osa testamentista 

olivat kolme metsätilaa, joiden 
myyntituotot tuli korvamerkitä 
stipendirahastoon. Metsänmyynti tuotti 
historialliset 430 500 euroa! Uusilla opiskelijoilla on 
nyt historiallinen mahdollisuus hakea jopa 1000 euron stipendiä 
syksyllä 2018 alkaville linjoille.

Keuruun kehittäjä -tunnustuspalkinto

Mieltä lämmittävää oli myös Keurusseudun yrittäjien Isolle Kir-
jalle antama Keuruun kehittäjä 2017 -tunnustuspalkinto. Palkinto 
perustui Ison Kirjan pitkäaikaiseen ja monialaiseen työhön, joka 
on tuonut elinvoimaisuutta koko kaupunkiin.

Lämmin kiitos kaikille seurakunnille, opiskelijoille, talkoolai-
sille, kannattajajäsenille ja yhteistyökumppaneille! Suuri kiitos 
Jumalalle hänen armostaan!
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Keväällä 2017 tehtiin mittava markkinointiuudistus, jolloin myös Iso Kirja -opiston nimi muuttui IK-opistoksi.  
Samalla lähiopiskelun linjojen nimet uudistettiin ja graafinen ilme päivitettiin.

KOULUTUS

core=ydin

I vuoden opinnot:

• FolLOW-opetuslapseuskoulu

• CORE 1.0 (ent. Raamattulinja)

• CORE EN (ent. English Line)

• Team Action

• CORE TELLUS  
(ent. Lähetyslinja)

• CORE AC

II vuoden opinnot:

• CORE 2.0 (ent. seurakunta-
työn linja)

• CORE TELLUS

• CORE AC

III vuoden opinnot:

• CORE 2.0

• CORE TELLUS

• CORE AC

IK-opiston  
tutkinto-ohjelmat
IK-opisto (IK) on tehnyt yhteistyötä australialaisen Alphacru-
sis Collegen (AC) kanssa kesästä 2015 lähtien. Kuluneena vuonna 
tuli siten kaksi vuotta täyteen yhteistyötä. AC on Australian 
helluntaiherätyksen teologinen koulu.

AC hyväksiluki aloitusvaiheessa IK:n omia kursseja siirto-opinto-
viikkoina BMin (pastoraalityön alempi korkeakoulututkinto) oh-
jelmaan. Näin voitiin aloittaa kaikki kolme vuosiluokkaa kerralla. 
Tämän ansiosta ensimmäiset neljä BMin opiskelijaa valmistuivat 
toukokuun 2017 valmistujaisissa.

BMin (Bachelor of Ministry) -ohjelma tarkoittaa alempaa 
korkeakoulututkintoa pastoraalityössä. Tutkinnon tavoitteena 
on antaa valmiuksia erityisesti seurakuntatyön eri tehtäviin. Tut-
kinto soveltuu hyvin myös erilaisissa järjestöissä työskentelyn 
lähtökohdaksi. Ne opiskelijat, joilla toisena pääaineena on ollut 

kulttuurien välisen viestinnän aineita, saavat hyviä val-
miuksia erilaisiin kehitys- ja lähetystyön tehtäviin. BMin 

tutkinto-ohjelmassa on ollut 27 opiskelijaa keväällä 
2017 ja 30 opiskelijaa syksyllä 2017.

MA (Master of Arts ) -ohjelma tarkoittaa 
ylempää korkeakoulututkintoa. Tutkinnon 
tavoitteena on antaa syvempää ymmär-
rystä sekä Raamatusta että seurakun-
tatyöstä. Vaihtoehtona on valita joko 
pastoraalityöhön tai Raamatun tuntemi-
seen suuntautuva linja. Tällä hetkellä on 
tarjottu pastoraalityöhön suuntautuvaa 
linjaa. MA -ohjelmaan voi tulla joko kor-

keakoulututkinnon pohjalta tai soveltuvan 
työelämäkokemuksen kautta. Keväällä 2017 

MA -ohjelmassa opiskeli 13 opiskelijaa ja 12 
opiskelijaa syksyllä 2017. Ensimmäiset neljä AC:n 

MA opiskelijaa valmistuvat toukokuussa 2018.

GCL (Graduate Certificate of Leadership) -tutkinto 
on osa MA tutkintoa. GCL -tutkinto koostuu neljästä valikoi-

dusta MA -aineesta. Opiskelija voi suorittaa vain nämä neljä 
ainetta ja saada GCL -johtajuuskoulutustodistuksen. Kaikki MA 
-tutkintoon työelämäkokemuksen kautta tulevat opiskelijat suo-
rittavat ensin GCL -aineet, ennen kuin he voivat jatkaa muiden 
MA -aineiden opiskelua.

IK:n yhteystyö Walesin yliopiston kanssa on loppusuoralla. 
13 opiskelijaa sai MTh-tutkintonsa valmiiksi toukokuulla 2017. 3 
opiskelijaa sai Walesin yliopiston Post Graduate Diploma -tut-
kinnon. Muutama opiskelija on vielä kirjoitellut graduaan syksyllä 
2017. Heidän on tarkoitus valmistua toukokuussa 2018. 

KOULUTUS

Uudistusten vuosi
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2017

Tammikuu
Kansanopiston  

ylläpitämisluvan  
myöntäminen

Helmikuu
Tieto ylläpitämis- 
luvasta opiston  

johdolle

Maaliskuu
Ylläpitämisluvan  
varmistuminen 

valitusajan umpeu-
duttua

Maaliskuu
Ensimmäinen  

mainos Helsingin 
IK-opistosta

Elokuu
Ensimmäinen FolLOW  
-opetuslapseuskoulu  
Fida Internationalin  

tiloissa alkaa

Syyskuu
IK-opiston  

viralliset avajaiset  
Helsingissä

Marraskuu
Ensimmäinen  

viikonloppukurssi  
toteutetaan

Joulukuu
FolLOW:n  

opiskelijoiden  
valmistuminen

TULEVAN VUODEN SUUNNITELMISSA on toteuttaa 
useita viikonloppukursseja sekä keväällä että syksyllä, 
muutaman illan mittaisia iltaraamattukoulujaksoja. Ly-
hytkurssitoiminnassa pyritään huomioimaan mahdol-
lisimman joustavasti seurakuntien toiveita ja tarpeita. 
Kokoaikaisten opintolinjojen rinnalle tavoitteena on 
suunnitella monimuotokoulutuksena tarjottava kou-
lutuskokonaisuus, jossa seurakuntatyön opintoja voisi 
suorittaa työn tai muiden opintojen ohella. 

2018

IK-OPISTON HELSINGIN TOIMIPISTEEN käynnistämiseen 
panostivat erityisesti vararehtori Markku Ojaniemi, oppilaitos-
pastori/koordinaattori Katri Latokangas sekä Follow:n opettaja 
Lari Launonen. Kehittämisen kannalta tärkeää oli myös erityisesti 
pääkaupunkiseutua edustavien hallituksen jäsenten eli Timo Ti-
kan (Helsingin Saalem), Mira Kariluodon (Vantaan Minttukirkko) 
ja Juha Marinin (Espoon Lähetyskappeli) aktiivinen rooli IK-Hel-
singin käynnistämisen hyväksi. Syyslukukauden aikana luotiin 
perusrakenteita IK-opiston toiminnalle Helsingissä muun muassa 
käynnistämällä ja toteuttamalla ensimmäinen lähiopiskelulinja 
sekä luomalla toimivia rakenteita opistolle esimerkiksi Fidan, 
työterveydenhuollon ja Keuruun kampuksen näkökulmasta. Sa-
malla kartoitettiin seurakuntien tarpeita ja pyritty vahvistamaan 
henkilökohtaisia kontakteja pääkaupunkiseudun työntekijöiden 
kanssa.

IK-opiston Helsingin kampuksen ensimmäinen vuosi alkoi 
FolLOW-opetuslapseuskoululla, jonka aloitti seitsemän opiske-
lijaa. Raamattua, uskon perusteita sekä kristityn kasvua opetti 
pääasiassa luokanvalvoja Lari Launonen. Kurssilla vieraili myös 
muita opettajia, kuten pastori Maikki Kuittinen (aiheenaan 
hengellinen sodankäynti), pastori Mira Kariluoto (evankeliointi 
eri kulttuureissa), pastori Shaun Rossi (evankeliointi ja Raamat-
tu), Helluntaikirkon johtaja Esko Matikainen (armolahjat), pastori 
Muayad Namrood ja vaimonsa Tarja Namrood (muslimievanke-
liointi) sekä toimittaja Elina Rautio (kutsumus). Heidän lisäkseen 
luokassa vieraili kymmenkunta kiinnostavaa asiantuntijavierasta, 
jotka oman elämäntarinansa kertomisen ohella käsittelivät yh-

teiskunnallisesti merkittäviä aiheita Lähi-idän konfliktista ihmis-
kaupan vastaiseen työhön. Viikkorytmiin sisältyi myös urheilua 
jalkapallosta voimisteluun sekä yhteisiä illanviettoja.

Syksy huipentui kuukauden kestävään missiomatkaan Espan-
jassa, jolle lähdettiin yhdessä Keuruun FolLOW:n kanssa. Kolme 
viikkoa vierähti Fuengirolassa, lähetyskeskus Manos Abiertasilla. 
Ryhmät tekivät polkupyöräaktioita Malagan kaupunkiin sekä 
maaseudulle, kohtasivat ihmisiä kadulla, pelasivat lentopalloa 
Fuengirolassa asuvien nuorten aikuisten kanssa, auttoivat erilai-
sissa talkootöissä ja pitivät Manosilla hengellisiä tilaisuuksia. 

Matkan jännittävimpiin hetkiin kuului vierailu Marokossa, 
Tangerin satamakaupungissa. Vaikka aluksi yhteistä kieltä ei 
tahtonut löytyä, lopulta ryhmä kohtasi useita nuoria aikuisia, 
jotka olivat kiinnostuneet evankeliumista. Moni keskustelukump-
pani sai muistoksi kirjasen tai arabiankielisen Uuden testamentin, 
jos vain ryhmän opas, Fidan eläkkeelle siirtynyt lähetti Pertti 
Salmen, katsoi sen viisaaksi. Olihan kyseessä muslimimaa, jossa 
islamista käännyttäminen on kielletty. Viimeiseksi viikoksi ryhmä 
ajoi Pohjois-Espanjaan, Sabinanigon kaupunkiin, jossa IK:n 
lähetyslinjalta valmistunut pariskunta Tuomas ja Suvi Pukarinen 
istuttavat seurakuntaa.

Fidan tilat osoittautuivat todella loistavaksi paikaksi Helsin-
gin IK-opistolle. Avara opetustila, hyvä tekniikka ja keittiönurk-
kaus takasivat hyvät puitteet päivittäiselle opiskelulle. Fidan 
henkilökunta tuli tutuksi, ja opiskelijat saivat kosketusta lähetys- 
ja kehitysyhteistyöhön myös heidän kauttaan.

IK-opiston toiminta  
Helsingissä käynnistyi

  IK-Helsingin ensimmäinen viikonloppukurssi, aiheena  
”Viisaasti Jumalan hullu – Korinttilaiskirjeen sanoma 2000- 
luvulle”

 Helsingin ja Keuruun Follown opiskelijat Espanjassa

IK HELSINGISSÄ IK HELSINGISSÄ
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Aviopareja   9
Nuorin opiskelija  18
Vanhin opiskelija  61
Opiskelijoista  naisia  43 % 

Opiskelijoista miehiä 57 %

LÄHIOPETUS LÄHIOPETUS

VUONNA 2017 IK-opiston oppilaskunta nykyisin opis-
kelijakunta oli mukana monenlaisissa tapahtumissa. 
Huhtikuussa kymmenkunta opiskelijaa lähti Alajärvelle 
Arvokas-tapahtumaan myymään opiston grillin herkkuja. 
Toukokuussa järjestimme opiskelijoille ja valmistuville 
juhlallisen Banquetin lukukauden loppuun.

Saimme myös koottua mukavan talkooporukan 
Juhannuskonferenssiin Opiston Areenalle ja grillille, joista 
osa tuotoista meni opiskelijakunnan stipendirahastoon. 
Elokuussa uuden lukukauden alussa järjestettiin YC, jossa 
opiskelijat olivat mukana talkoissa eri tehtävissä. Talkoilun 
ja opiskelun vastapainoksi opiskelijakunnan johtotiimi ja 
juhla- ja vapaa-ajanvastaavat ovat järjestäneet hausko-
ja teemailtoja SiCafessa. Syyslukukauden puolivälissä 
järjestimme taittajaiset, jossa saimme nauraa luokkien 
tekemille näytelmille reformaatioteeman hengessä.

Vuosi 2017 vierähti nopeasti ja näin opiskelijana sekä 
nykyisen opiskelijakunnan puheenjohtajana on ollut 
hienoa nähdä kehitystä ja huomata, että haasteet on 
uskallettu ottaa vastaan ja niistä on selvitty. On ollut 
antoisaa olla tekemässä suurtapahtumia ja olla kehittä-
mässä opiskelijakunnan toimintaa. Myös opiskelijakunnan 
ja IK-opiston henkilökunnan yhteistyö on sujunut hyvin. 

Marjut Salonen 
Opiskelijakunnan pj.

Monipuolinen vuosi  
vierähti nopeasti

 Liikunta pitää mielen virkeänä! Opiskelijat käyvät 
pelaamassa salibandyä kaksi kertaa viikossa.

 Opiskelijoiden jumalanpalveluksessa Keuruulla Fol-
LOWlaiset siunattiin aktioreissulle ja koko konkka-
ronkka lähti kohti Espanjan lämpöä. 

Lähiopiskelijoiden ikäjakauma

18%
30–39 v.

54%
20–29 v.

22%
40–61 v.

6%
alle  

20 v.

Linja FolLOW CORE 1.0 CORE 2.0 TELLUS Team Action

ikäjakauma 19–57 18–61 20–53 23–45 18–45

Lähiopiskelijoiden ikäjakauma opintolinjoittain

Lähiopiskelijat vuonna 2017 Lähiopiskelijoita yhteensä

kevät / syksy
55 + 89 = 144

Opistolla asuvia 

28 + 38 = 66 (47 %)

Lähiopiskelun vuosi
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Aaro Kallioinen, 
SOUNDCHECK

1. Hain koulutukseen, koska 
kotiseurakunnassani ei ole 
opetusta ylistyksestä, joka olisi 
suunnattu ylistyksen johtajille. 
Tulin ensimmäiseen viikonlop-
puun tosi isojen odotusten 
kanssa ja kaikki odotukset täyt-
tyivät ja enemmänkin.

2. Itse miellän ylistyksen joh-
tajan tehtäväksi johtaa koko 
seurakunta ylistykseen. Siinä 
vastuu on aika iso ja sen takia 
olisi hyvä, että hän tietäisi mitä 
tekee.

3. Yhdessä iltatilaisuudessa oli 
pieni opetus ja sen jälkeen 
ylistystä. Silloin koin Pyhän 
Hengen läsnäolon erityisellä 
tavalla. Silloin tajusin, että 
tämä on sitä, mistä ylistyksessä 
on kyse. Siinä ei ollut yleisöä 
tai esiintyjiä, me kaikki ylistim-
me Jumalaa.

4. Meidän pastorit opiskelevat ja 
yleensä tietävät mistä puhuvat. 
Toivoisin, että ylistyksenjoh-
tajat myös suhtautuisivat 
tehtäväänsä samalla vakavuu-
della. SOUNDCHECK antaa 
erinomaiset valmiudet omaan 
palvelutehtävään.

Syvälle eri teemoihin –  
monimuotoisesti

MONIMUOTOKOULUTUKSISSA syvennytään tarkem-
min eri työmuotoihin, kuten musiikkiin, sielunhoitoon, 
mentorointiin ja evankeliointiin. Koulutukset on suun-
niteltu niin, että ne pystyy suorittamaan työn ohessa. 
Koulutuksia järjestettiin yhteistyössä Fida Internationa-
lin, HELP ry:n, Hyvä Sanoma ry:n ja  Helluntaiseurakun-
tien Musiikki ry:n kanssa.

Hanna Laamanen,  
Mentorointikoulutus

1. Teen töitä ihmisten parissa 
ohjaten nuoria. Hain koulutuk-
seen, jotta voisin olla työssäni 
päämäärätietoisempi ja vii-
saampi, tarvitsen ehdottomas-
ti tällaista koulutusta.

2. Seurakunnissa tarvitaan pää-
määrätietoista mentorointia, 
koska kukaan ei ole täysin val-
mis eli jokainen tarvitsee tukea 
ja ohjausta. Mentorointia 
tarvitaan myös, että jokainen 
uskaltaisi palvella omalla per-

soonallaan seurakuntaa sekä, 
jotta kokeneemmat saisivat 
uusia näkökulmia nuoremmilta. 
Mentoroinnin hieno puoli on-
kin, että molemmat osapuolet 
oppivat toisiltaan.

3. Koin valtavan suurena ilona, että 
mukana oli niin paljon lähetys-
työntekijöitä ja sain kuulla heidän 
näkökulmiaan. Se avasi paljon 
ajatusmaailmaa ja ymmärrystä.

4. Täyttyköön mentoroinnin val-
tatie uusista tulijoista ja olkoot 
työyhteisöt täynnä vuorovai-
kutusta ja hyvinvointia. Sitä 
tarvitsemme ja sillä saamme 
aikaan upeita tuloksia. Mento-
rointi on hieno sana, mutta 
olkoon se enemmän kuin sana 
hengellisessä työssä. Vieköön 
Jumala sen kautta valtakun-
taansa vahvasti eteenpäin. Ja 
pysyköön Pyhä Henki mento-
reiden Mentorina.

Vuokko Pitkänen, 
Evankelistapolku

1. Olen aina sanonut, että 
ainakaan evankelista minä en 
ole. Silti Evankelistapolku alkoi 
kiinnostaa minua. Ajattelin, 
että tämä sopisi kenelle vaan 
seurakuntalaiselle.

2. Ymmärrykseni mukaan 
evankeliointi on seurakunnan 
perustehtävä Jeesuksen lähe-
tyskäskyn perusteella. Jumalan 
tahto on, että kaikki ihmiset 
pelastuisivat. Suurimmassa 
osassa helluntaiseurakuntia 
jäsenmäärä pysyy ennallaan tai 
vähenee.  Sen pitäisi todella 
herättää toimimaan keinoilla, 
jotka toimivat nykymaailmassa.

3. Yksi tärkeä helmi on ollut 
oivaltaa, miten monin tavoin 
ja omalla persoonallisella 
tavalla voi omassa arjessa ja 
palvelutehtävissä evankelioida. 
On helpottavaa nähdä, mitkä 
evankelioinnin keinot eivät ole 

omia, niin että ne voi omalla 
kohdalla sivuuttaa. Opetus kris-
tillisestä teatterista sai  minut 
luovuudellaan syttymään.

4. Meitä on Evankelistapolulla 
hyvin monen ikäisiä, kaksi-
kymppisistä eläkeikäisiin. Se 
on hyvin antoisaa ja auttaa 
näkemään asioita monelta 
eri kantilta ja oppimaan myös 
toinen toisiltaan.

Malla Voutilainen,  
Terapeuttisen sielunhoidon koulutus

1. Hakeuduin TESIKOON, koska 
kannan sydämessäni kutsua. 
Haluan auttaa rikkinäisiä naisia 
ja etenkin ihmiskaupan uh-
reja. Koin tärkeäksi kouluttaa 
itseäni, jotta osaisin toimia 
rikkinäisten ihmisten parissa.

2. Mielestäni sielunhoito on 
äärimmäisen tärkeää. Ihmiset 
voivat tänä päivänä huonosti 
ja he tarvitsevat rinnalla kulki-
joita. Seurakunnan tulisi pystyä 
tarjoamaan tämän kaltaista 
apua. Pelkkä rukoilu ei mieles-
täni riitä, vaan ihmisen tulisi 
saada puhua asioistaan.

3. Yksi hienoimpia hetkiä lähita-
paamisessa on ollut tilanne, 
jossa asiakas on halunnut tulla 
uskoon. Sielunhoitoterapia avasi 
hänen silmänsä näkemään, että 
Jumala on todellinen ja että hä-
nelläkin on mahdollisuus aloittaa 
elämä puhtaalta pöydältä.

4. TESIKO on antanut välineitä 
ihmisten auttamiseen uudella 
tavalla, sekä antanut uuden 
syvyyden sielunhoidollisiin kes-
kusteluihin. Mielestäni jokaisen 
pastorin tulisi käydä Terapeut-
tisen sielunhoidon koulutus. 
Ihmisten ongelmat ovat hyvin 
moniulotteisia, ja jo pelkäs-
tään jaksamisen kannalta, olisi 
suotavaa, että pastoreilla olisi 
välineitä, joiden avulla auttaa 
ihmisiä eteenpäin elämässään.

MONIMUOTOKOULUTUKSET MONIMUOTOKOULUTUKSET

Terapeuttisen sielun-
hoidon koulutus  
sai vuonna 2017  
Suomen ACC:n  

(Association of Christian 
Counsellors Finland)  

akkreditoinnin.

Monimuotokoulutusten opiskelijamäärät: 

27 15 11 20 18Evankelista-
polku 

Terapeuttisen  
sielunhoidon 
koulutus

SOUND- 
CHECK

Mentorointikoulutus
valmistui keväällä aloitti syksyllä

1. Miksi hakeuduit koulutukseen?

2. Miksi seurakunnassa tarvittaisiin enemmän  
osaamista tällä alueella?

3. Kerro joku ”helmi” koulutuksesta.

4. Mitä muuta haluaisit sanoa työstä seurakunnassa 
tai koulutuksesta?

 Iso Kirja ry 2017     13

Mentorointikoulutus

Opiskelijagallup
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Vuonna 2017 järjestettiin 24 toteutunutta kurssia, niistä 
1 Helsingin IK-opistolla. Kursseilla koulutettuja yhteen-
sä 680, heistä 9 Helsingin IK-opistolla

Kurssien tarkoituksena on tuottaa opetuksellista, elämyksel-
listä ja hengellisestä virkistystä sekä kristillistä kasvua yksilön 
elämään. Monilla kursseilla hyödynnetään opiston ulkoilumah-
dollisuuksia ja osallistuvia opetusmenetelmiä. Kursseilla on 
usein mahdollisuus esirukouspalveluun sekä pienimuotoiseen 
sielunhoitokeskusteluun.

Kurssien aiheet on jaettu viiteen kategoriaan:
• Raamattu
• Lähetys
• Sielunhoito ja hyvinvointi
• Johtaminen
• Kasvatus ja ihmissuhteet

Turvakoulutus UUTUUS

Yksi suurimpia koulutuksia oli Uuteen lapsi- ja nuorisotyön 
turvaohjeistoon perustuva Turvakoulutus, joka järjestettiin sekä 
keväällä että syksyllä.

Turvakoulutuksissa koulutettiin yhteensä 111 henkilöä. Mukana oli 
seurakuntien työntekijöitä ja vapaaehtoisia.

”Koulutus oli hyvä ja ammattimaisesti toteutettu kokonaisuus 
turvallisuusasioista.”

Davar-koulutus

Jo 10 vuotta sitten aloitettu koulutussarja Davar innostaa yhä! 
Israel- ja juutalaistyön koulutuksessa syvennytään Israel-teolo-

giaan, juutalaiseen kulttuuriin sekä juutalaisten kohtaamiseen ja 
Israelin ajankohtaisiin asioihin.

• Koulutuksesta vuonna 2017 järjestettiin jaksot 1, 2 ja 3.

• Koulutettuja yhteensä 44 henkilöä

Avioliittotyö

IK-opiston avioliittotyössä panostetaan parisuhteen huoltoon, 
hankitaan työkaluja seurustelu- ja kihlapareille ja koulutetaan 
työntekijöitä avioliittotyön pariin.

Vuonna 2017 avioliittotyön piirissä järjestettiin seuraavat viikon-
loppukurssit:
• Avioliittoviikonloppu 
• 2x Matkalla avioliittoon 
• Ryhmyriviikonloppu
Koulutettuja yhteensä 77 henkilöä.

Sielunhoito ja hyvinvointi -aiheiset kurssit

Kursseilla syvennytään mm. rukoukseen, armolahjoihin sekä 
henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin. Osa kursseista on suun-
nattu nimenomaan esimerkiksi sielunhoitajille tai seurakunnan 
rukouspalvelijoille ja osa ihan jokaiselle, joka haluaa erottaa aikaa 
Jumalasuhteen syventämiseen.

Vuonna 2017 Sielunhoidon ja hyvinvoinnin piirissä järjestettiin 
mm. seuraavat kurssit:
• Tartu rukouksen voimaan
• Pyhä Henki ja sinä
• Hiljaisuuden retriitti
• Levosta käsin
• Juhannuskonferenssin rukousavustajien viikonloppu
Koulutettuja yhteensä 101 henkilöä

Opetusta ja virkistäytymistä

KURSSIT NUORISOTOIMINNOT

Levosta käsin -kurssilainen

Johdonmukaisesti, 

ammattitaitoisesti 

ja rakkaudellisesti 

tehty ja toteutettu 

viikonloppu!

”

#fishrael117

Leirit 2017

14    Iso Kirja ry 2017

Uudistettu 
opetusmateriaali
FIFTEEN-OPETUSMATERIAALI uudistettiin sekä sisällöllisesti 
että graafisesti 2016-2017 aikana. Tampereen helluntaiseu-
rakunnan pastori Jarkko Lindqvist oli keskeisin sisällöntuot-
taja, mutta kirjoittajina hänen lisäkseen oli joukko muitakin 
nuorisotyön ja teologian asiantuntijoita. Leiriläisten vihkon 
lisäksi tuotettiin opettajan materiaali. Materiaali sai hyvän 
vastaanoton sekä leiriläisiltä että opettajilta. Vuonna 2018 
tämä onkin todennäköisesti käytössä jokaisella Suomen 
fifteen-leirillä.
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389 
Pitkät leirit 

(esim. Fifteenit, lastenleirit): 
9 kpl

Leirien osallistujamäärät

Viikonloppuleirit

(esim. Epilogit, Hi-Teen)
7 kpl

336

Koulutukset ja kurssit

6 kpl 241

Yhteensä  

22 kpl 966
Yhteensä
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YC 2017 oli monesta näkökulmasta onnistunut. Tapahtuma- 
aluetta tiivistettiin ja ohjelmaa karsittiin. Ohjelmaa suunniteltiin 
myös enemmän nuoria osallistavaksi. Osallistujilta saatu palaute 
oli positiivista ja monet paikalla olleet nuorisotyöntekijät pitivät 
uudistuksia onnistuneina. Toki jonkin verran oli myös kaipuuta 
esim. opetuskanavien suhteen ja toiminnalliset osuudet kärsivät 
rankkasateesta, mutta YC 2016 osallistujakadon jälkeen tapahtu-
ma nousi taas jaloilleen ja löysi oman identiteettinsä. Seuraavalle 
vuodelle jäi myös talouden tasapainottamisen suhteen haastet-
ta, mutta tämä vuosi oli tietoisestikin panostettu tulevaisuutta 
ajatellen.

Tapahtuman tavoitteena on uuden sukupolven varusta-
minen Jumalan valtakunnan työhön ja seurakuntien varkki- ja 
nuorisotyön toimintakauden aloituksen tukeminen. Tapahtu-
man teema The Generation Awakens alleviivasi tätä tavoitetta. 
Nuorisotyöntekijöiden verkostoitumista tuettiin tapahtumassa 
yhteisellä kokoontumisella.

Tuottajatiimin kokoonpano ja erityisesti sen vahva linkitys 
esiintymisvastuisiin toimi hyvin ja teki kokonaisuudesta yh-
tenäisen. Opetusvastuussa palvelleet Mira Korhonen ja Roni 
Lempiäinen saivat runsaasti kiitosta sekä nuorilta että nuoriso-
pastoreilta. Lyhyemmät puheenvuorot pitivät konkariosaston 
Juha Lehtonen ja Tero Järventausta. Tapahtumassa ylistysmu-
siikista vastasi Bros & Sis, jonka keulakuva Atro Hietala. Tiimiä 

veti Joona Salo ja käytännön organisointia hoiti Leea Miettinen. 
Seurakuntien nuorisotyöntekijöistä koostuva tuottajatiimi 
varmisti tapahtuman ja seurakuntien nuorisotyön yhteistyön 
saumattomuuden ja tällä tiellä jatketaan. YC 2018 tapahtumaa 
onkin suunniteltu pääosin samalla porukalla.

Artistivalinnat osuivat kohdilleen. Erityisesti englantilainen 
Twelve24 ja nousevat kotimaiset rap-artistit keräsivät kehuja.  
YC 2017 kokemusten perusteella pyrimme edelleen suuntaa-
maan artistivalintoja nousevien kykyjen nostamiseen ja artistei-
hin, joiden hengellinen sanoma on kirkas.

YOUTH CELEBRATION YOUTH CELEBRATION

  Lauantai-iltapäivälle Royal Rangerit haastoivat 
YC-kävijöitä mm. pukkitaisteluun ja esterata- 
juoksuun.

  Hurjapäisimmät pääsivät ihailemaan maisemaa 
lintuperspektiivistä LEAP OF FAITH -benjihypyssä.

  Selkeä sanoma ja osuvat lyriikat nostivat Roisi 
Ronin yhdeksi YC:n suosituimmista artisteista.

Nuorta voimaa

Tapahtuman tavoitteena 

on uuden sukupolven 

varustaminen Jumalan 

valtakunnan työhön.”
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27 pystytettyä telttaa       1701 talkoolaista 1100 asuntovaunua/-autoa  108 tilaisuutta 4423 myytyä pizzaa noin 25 000 juhlavierasta

JUHANNUSKONFERENSSI JUHANNUSKONFERENSSI

JUHANNUSKONFERENSSIEN KATKEAMATON HISTORIA alkoi 
jo vuonna 1945. Muutaman tuhannen hengen kokoontumisesta 
on kasvanut noin 30 000 juhlavierasta kokoava suurtapahtuma. 
Vuodesta 1993 alkaen konferenssi on juurtunut Isoon Kirjaan 
Keuruulle. Tapio Sopasen konferenssihistoriaa käsittelevä kirja 
on osuvasti nimetty otsikolla ”Yhteys kantaa” (Aikamedia, 2016).

Konferenssi on ensinnäkin Helluntaiherätyksen yhteinen 
kesäjuhla. Se kokoaa niin juhlaväkeä kuin talkooväkeä lähes 
kaikista Suomen helluntaiseurakunnista. Konferenssi yhdistää 
myös sukupolvet kirjaimellisesti ”vauvasta vaariin”. Tässä tehtä-
vässään konferenssi on onnistunut varsin hienosti aikana, joka 
mieluummin ruokkii sukupolvien välistä kuilua jopa seurakuntien 
sisällä. Tapahtuman ohjelma- ja palvelutarjonnassa on haluttukin 
huomioida eri ikäryhmät monipuolisesti – vaikkapa Kultaisen 
Sydämen palvelusta Puuhatelttaan. Myös nuorten tilaisuuksiin 
on panostettu määrätietoisesti.

Konferenssi tarjoaa ainutlaatuisen näyttämön myös hellun-
tailiikkeen valtakunnallisille palvelujärjestöille esiintyä yhdessä 
saman katon alla Missioteltassa ja esitellä laajaa toimintaansa 
lähetystyöstä kotimaan evankeliointiin. Konferenssi vahvistaa 
herätysliikkeen yhteistä missiota. 

Konfe-
renssissa on 
rakennettu kris-
tittyjen yhteyttä myös 
laajemmin. Suomen juhlavuonna 
2017 kaikki Suomen vapaakristillisen neuvoston (SVKN) jäsen-
yhteisöt osallistuivat virallisesti Juhannuskonferenssiin. Samalla 
kun konferenssi edistää herätysliikkeen yhteyttä, se rakentaa 
luontevia siltoja myös muihin seurakuntiin ja pyrkii myönteisellä 
tavalla myötävaikuttamaan myös koko yhteiskuntaan.

Nettiyhteyden välityksellä konferenssiohjelmaa seuraa 
aktiivisesti myös tuhatpäinen virtuaaliyleisö niin kotimaassa kuin 
ulkomailla. Konferenssin hengellinen sisältö koetaan tarpeellisek-
si. Rakentakoon se jatkossakin yhteyksistä tärkeintä: konferenssi-
vieraan henkilökohtaista Jumala-suhdetta.

Marko Halttunen 
Konferenssi-isäntä vuodesta 2001

Juhannus- 
konferenssi  
rakentaa  
yhteyden siltoja

JANE UUSIKYLÄ, Lahti

1. Kuinka kauan olet ollut konffatalkoo-
laisena? 
Vuonna 2018 tulee 17 kerta.

2. Mitä talkoohommia teet/olet tehnyt?  
Aloitin vuonna 2000 Mutterissa ja sen 
jälkeen siirryin Lastentelttaan, joka 
sittemmin muuttui Teemateltaksi. 
Esimiehenä olen ollut vuodesta 2007 
lähtien.

3.  Mikä sai sinut alunperin tulemaan 
talkoisiin? 
Fifteen-leirin jälkeen halusin tulla pal-
velemaan.

4. Mikä on parasta konffatalkoissa ja 
mikä saa sinut palaamaan vuosi vuo-
den jälkeen? 
Parasta on yhdessä tekeminen ja Juma-
lan palveleminen. Tämä on lapsiperheen 
äitinä ja opettajana loisto tapa palvella. 
Loma viikko Ison Kirjan padoilla on 
myös motiivina.;)

5. Miltä tuntuu lähteä konffan jälkeen 
kotia kohti? 
Joka kerta on tyhjä olo. Olisi mukava 
edelleen jatkaa ja kehitysideoita pyörii 
mielessä. Voisin vaikka jäädä yhdeksi 
yöksi vielä laskeutumaan konffasta.

6. Millä mielellä odotat ensi juhannusta? 
Odotan innolla, koska meille tulee 
muutoksia teltan sisäiseen ulkonäköön 
sekä jatkokertomus lasten tilaisuuksiin. 
Odotan innolla myös penkin kantajia 
alkuviikon talkoisiin.
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LEIRINTÄ LEIRINTÄ

  Leirintäalueen ohjelmatarjontaa uudistettiin järjestämällä 
neljä cafékeikkaa, jotka sisälsivät musiikkia ja teatteria.

  Leirintäalueen vastaanotto SiCafé palveli asiakkaita koko 
kesäkauden kesäkuun alusta aina elokuun puoliväliin 
saakka.

IK-palvelut –  
Keurusseudun kehittäjä

62 hehtaaria
1500 vaunupaikkaa
yli 300 sähköpaikkaa

Majoitusvuorokaudet kuukausittain 2017

Tammikuu 57

Helmikuu 92

Maaliskuu 168

Huhtikuu 94

Toukokuu 125

Kesäkuu 557

Heinäkuu 1770

Elokuu 582

Syyskuu 106

Lokakuu 62 

Marraskuu 62 

Joulukuu 66 

Leirintäalue

ISO HEITTO:
• 20 väylää
• par 66

• 2195 m

PIKKU PUTTI:
• 9 väylää
• par 27

• 380 m

Frisbeegolf
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4 uimarantaa
5 saunaa
240 vessaa

Frisbeegolf- 
radalle lisättiin  
viisi uutta pro  
tiitä eli heitto- 

paikkaa



22    Iso Kirja ry 2017  Iso Kirja ry 2017     23

VUOSI 2017 OLI MERKITTÄVÄ VUOSI palveluiden myynnin te-
hostamisessa niin matkailun kuin juhla- ja kokouspalveluidenkin 
osalta. Jo aikaisemmin yleiseen myyntiin avatut hotellihuoneet 
houkuttelivat matkailijoita entistä enemmän aina ulkomaita 
myöten. Keväällä IK-palveluille avattiin omat nettisivut, jotka 
palvelevat asiakkaita aina turisteista kokousjärjestäjiin sekä 
teltan vuokraajiin saakka.

Vuoden aikana Ison Kirjan tiloissa on järjestetty mm. seuraavia  
tilaisuuksia:

• häät

• valmistujaiset

• syntymäpäivät

• muistotilaisuudet

• tyhypäivät

• saunaillat

• yhdistysten vuosikokoukset

• ulkoilmatapahtumat

• pikkujoulut

MAJOITUS- JA JUHLAPALVELUT MAJOITUS- JA JUHLAPALVELUT

Myynnin tehostamisen vuosi

Yksi IK-palveluiden käyttämä varauskanava on booking.com. 
Pelkästään sen kautta tulleiden majoitusvarausten määrä kasvoi  
59% verrattuna edelliseen vuoteen.59%
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Suomi 71,1 %

Viro 5,6 %

Puola 6,3 %

Muut 7,3 %

Tsekki 3,6 %

Italia 3,0 %

Ruotsi 1,6 %

Latvia 1,6 %

Majoittujien kansallisuudet 2017
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TELTTAVALMISTAMO TULOJAKAUMA

VUOSI TELTTAVALMISTAMOLLA on kulunut ompelukoneiden 
ruksuttaessa ja massiivisten valkeiden kankaiden ympäröimänä. 
Ensi juhannuksena juhlitaankin uuden telttakaton suojissa, sillä 
viimeinenkin ison juhlateltan päädyistä saatiin loppuvuodesta 
valmiiksi. Vaikkakin kesäaika on aina kiireistä ja tilaustöinä tehtiin 
jonkin verran osia asiakkaiden telttoihin, nähdään telttavalmista-
mossa kasvupotentiaalia laajemmallekin telttojen valmistukselle.

Ilmeisesti tapahtumia ja juhlia järjestetään Suomessa ahkerasti, 
sillä telttojen vuokrausmäärät ovat olleet loivassa kasvussa. 
Kuitenkin noin 80 % vuokrausasiakkaista ovat IK:n pitkäaikai-

sia asiakkaita, jotka vuokraavat telttoja vuosittain 
käyttöönsä. Vuoden 2017 merkittävin tilaus oli Papua 
Uudelle Guinealle tehtävä yli 1000m² 
teltta. 

Valkeiden kankaiden 
ympäröimänä

Teltta- 
valmistamossa 

nähdään 
kasvupotentiaalia 

laajemmallekin 
telttojen 

valmistukselle.

Ison Kirjan tulojakauma 2017

Opiskelijat 

18%

Lahjoitukset 
22%

Jäsenmaksut 

3%

Muut tuotot 

17%

Liiketoiminta 

10%

Valtionosuus 

30%
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HENKILÖSTÖ & TALOUS 

Johtoryhmä

(4 miestä, 1 nainen)

Kiinteistö ja telttavalmistamo

(4 miestä)

Keittiö

(4 naista)

Opettajat

(7 miestä, 3 naista)

Siivous

(3 naista)

Toimisto

(2 miestä, 6 naista)

Kesätyöntekijät  
(keittiö, leirintä, siivous ja toimisto)

(3 miestä, 7naista)

Lisäksi tärkeän työpanoksensa Isolle Kirjalle 
antavat talkoolaiset ja siviilipalvelusmiehet.

Ison Kirjan tuotot (1000 €) 2017 2016 2015

Opetustoiminta 674 820 752

Valtionosuudet 1 079 1 174 1 032

Lahjoitukset ja testamentit 813 150 295

Seurakunnat 61 59 69

Kannattajajäsenet 95 100 115

Suurtapahtumat 506 577 611

Liiketoiminta 380 369 370

Muut tuotot 45 32 59

Tuotot yhteensä 3 653 3 281 3 303

Ison Kirjan kulut (1000 €) 2017 2016 2015

Varsinainen toiminta

Henkilöstökulut -1 299 -1 358 -1 448

Poistot -163 -169 -187

Muut kulut -1 030 -1 091 -1 118

Varainhankinta

Henkilöstökulut -210 -226 -202

Liiketoiminnan kulut -236 -204 -201

Muut kulut -183 -185 -178

Sijoitus- ja rahoitustoiminnan kulut -76 -84 -94

Kulut yhteensä -3 197 -3 317 -3 428

Tuloslaskelman yhteenveto (1000 €)

Tuotot yhteensä 3 653 3 281 3 303

Kulut yhteensä -3 197 -3 317 -3 428

Tilinpäätössiirrot, netto -428* 2 1

Tilikauden ylijäämä/alijäämä 28 -34 -124

*Testamenttivarojen siirto stipendirahastoon
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