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Suomen Kristillinen Ylioppilasliitto ry – Finlands Kristliga Studentförbund rf (SKY / FKS), johon 

jatkossa viitataan liittona, on kaksikielinen, ekumeenisesti suuntautunut ja kansainvälisesti toimiva 

luterilainen opiskelijajärjestö. Liitto on perustettu keväällä 1897 ja on siten vanhin suomalainen 

kristillinen opiskelijajärjestö. 

Liiton toiminnan perustana on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustus ja perintö. SKY kuuluu 

Ylioppilaiden Kristilliseen Maailmanliittoon, World Student Christian Federationiin (WSCF), johon 

jatkossa viitataan maailmanliittona. SKY tekee yhteistyötä seurakuntien, kristillisten kirkkojen ja 

erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.  

  

Liiton arvot 

 

Radikaali rakkaus  

Jeesuksen radikaali ja vallankumouksellinen esimerkki velvoittaa ja rohkaisee meitä puolustamaan 

heikoimpia, tasa-arvoa, ihmisoikeuksia ja toimimaan sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta. 

Haastamme kristinuskon tulkintoja siellä, missä ne rikkovat ihmisarvoa. Jeesus kulki erityisesti 

heikkojen, halveksittujen ja sorrettujen rinnalla. Hän nosti marginaaliin sysätyt kunniapaikalle. 

Radikaali voi olla monella tavalla. 

Jumala on luonut meidät erilaisiksi mutta samanarvoisiksi. SKY haluaa ylittää rajoja ihmisten välillä 

etnisyyteen, sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai yhteiskunnalliseen asemaan 

katsomatta. Jokaisella on jotakin annettavaa yhteiskunnassa. 



Kirje galatalaisille 3:28: 

“Yhdentekevää, oletko juutalainen vai kreikkalainen, orja vai vapaa, mies vai nainen, sillä 

Kristuksessa Jeesuksessa te kaikki olette yksi.” 

SKY on syrjinnästä vapaa alue ja kaikki ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan ja tapahtumiin. 

Pyrimme esteettömyyteen tapahtumissamme. Toimimme ihmisten yhdenvertaisuuden ja 

moninaisuuden kunnioittamisen puolesta vastustamalla eriarvoisuutta paikallisesti ja 

maailmanlaajuisesti katsomuksista riippumatta, ihmisarvoa kunnioittaen. Uskossa ja elämässä 

tunnustamme olevamme etsijöitä.   

  

Dialogisuus  

Dialogi on toista arvostavaa ja kunnioittavaa kohtaamista, jonka lähtökohtana on ihmisten ja 

ajattelutapojen erilaisuus. Toimimme yhteistyössä kristillisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa. 

Käymme myös vuoropuhelua ja pyrimme yhteistyöhön muiden uskontojen ja katsomusten kanssa. 

Pyrimme yhteistyössä kunnioittavaan dialogiin. Meillä on halu ja pyrkimys kristittyjen väliseen 

yhteyteen, ekumeniaan. Yhteiskumppaneissamme on kansallisella ja kansainvälisellä tasolla 

kristillisiä kirkkoja ja kristillisiä järjestöjä sekä eri katsomusten edustajia. 

 

Vastuu luomakunnasta 

Luomakunnan vaaliminen näkyy vaatimattomana elämäntapana. Kulutusvalinnoissamme 

noudatamme kohtuullisuutta. Suosimme vastuullisesti tuotettuja tuotteita ja kannustamme 

jäsenistöä ja yhteistyökumppaneita samaan. Pyrimme käyttämään joukkoliikennettä ja olemme 

sitoutuneet kierrättämään. Pyrimme elämään niin, että maapallo on elinkelpoinen myös tuleville 

sukupolville. 

 

Liiton pitkän tähtäimen tavoitteet  

Vuoden 2022 aikana liitossa toteutettiin strategiatyöskentely. Työskentelyn yhteydessä pohdittiin 

missiota, visiota ja arvoja, toimintaympäristöä ja sidosryhmiä. Liitolle laadittiin pitkän ajan visio sekä 

lyhyen aikavälin visio sekä tavoitteet ja mittarit seuraavalle viidelle vuodelle. 

Liiton pitkän ajan visiona on maailma, joka on 

"turvallinen, elinkelpoinen ja jossa jokainen on rakastettu omana itsenään". 

SKY:n tarkoituksena on tukea opiskelijoiden hengellistä elämää ja henkistä hyvinvointia Jeesuksen 

esimerkin mukaisesti eläen evankeliumia todeksi arkipäiväisessä elämässä, samalla herättäen 

keskustelua kirkollisista ja yhteiskunnallisista aiheista ja aktiivisesti toimien ihmisten ja luomakunnan 

parhaaksi. Kutsumme opiskelijoita ja nuoria rakentamaan yhdenvertaisempia ja hengellisesti 

turvallisempia yhteisöjä. 

 

Strategiakauden tavoitteet vuosina 2023–2027 ovat:  



1. Säännöllisen ja strukturoidun toiminnan lisääminen 

2. SKY:n profiilin kirkastaminen 

3. Omaperäisen ja tunnistettavan radikaalin tyylin löytäminen 
4. Kattojärjestö/paikallisjärjestö –jaottelun virtaviivaistaminen 

 

Toimintavuoden keskeiset tavoitteet  

1. SKY tarjoaa laadukasta toimintaa nuorilta nuorille: Nuorten ja opiskelijoiden henkisen ja 

hengellisen hyvinvoinnin ja jaksamisen tukeminen pandemian jälkeisessä maailmassa eri 

toimintamuotojen ja yhteisöllisyyden kautta.  

2. Uusia opiskelijoita tavoitetaan mielenkiintoisen toiminnan kautta: etätapahtumia ja 

livetapahtumia järjestetään paikallisyhdistysten kanssa yhteistyössä. 

3. Keskustelun herättäminen ja nuorten äänen voimistaminen Etsijä-verkkojulkaisun kautta 

4. Nykyisiä kumppanuuksia vahvistetaan, uusia suhteita luodaan: Muun muassa uskontodialogista 

yhteistyötä jatketaan: Yhteisymmärrysviikon avajaisten ja nuorten tapahtuman järjestäminen 

yhteistyössä yhteistyökumppaneiden kanssa 

5. Uusi pääsihteeri perehtyy tehtäväänsä 

6. Opiskelijailtojen konseptointi ja turvallisemman tilan toimintamallien luominen ja käyttöönotto 

opiskelijatyössä. 

 

Liiton jäsenet  

SKY:lla on sekä yhdistysjäseniä että henkilöjäseniä. Liiton henkilöjäseniä ovat opiskelijatoiminnasta jo 

työelämään siirtyneet ystäväjäsenet, liittoa tukevat kannatusjäsenet sekä kunniajäseniksi kutsutut 

liiton toimintaa edistäneet tai huomattavalla tavalla liiton edistämien tavoitteiden hyväksi toimineet 

henkilöt.  

 Liiton jäsenyhdistykset:  

- Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys r.y. (YKY) Helsinki  

- Turun Ylioppilaitten Kristillinen Yhdistys r.y. (TYKY) Turku  

- Kristliga Studentföreningen vid Åbo Akademi r.f. (KSÅA) Turku  

- Näky ry. (Näsijärven Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys) Tampere  

- Jyväskylän Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys r.y. (JYKY) Jyväskylä  

- Kuopion Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys r.y. (KYKY) Kuopio  

- Pohjois-Suomen Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys r.y. (PYKY) Oulu ja Kajaani  

- Ilosaaren Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (IYKY) Joensuu  

- valtakunnallinen koululaisjärjestö Suomen Kristillinen Koululaiskeskus r.y. (SKK)  



Näistä YKY, TYKY ja IYKY jatkavat toimintaansa. Muiden yhdistysten tilannetta kartoitetaan 

koronapandemian helpottaessa. KYKY:n, Näky:n, JYKY:n ja PYKY:n toiminnan uudelleen 

käynnistämistä kartoitetaan resurssien salliessa. 

Hallinto (00) 
1. Liiton hallintoelimet  

Liiton ylin päättävä elin on liittokokous, joka kokoontuu sääntömääräisiin kokouksiinsa kahdesti 

vuodessa. Liiton kevätkokous pidetään Turussa lauantaina 18. maaliskuuta 2023 ja syyskokous 

Helsingissä lauantaina 18. marraskuuta 2023. Liiton toimeenpaneva elin on liittohallitus. 

Liittohallituksen puheenjohtajan, varapuheenjohtajien ja pääsihteerin muodostama johtoryhmä 

huolehtii asioista, jotka eivät vaadi liittohallituksen päätöstä. Johtoryhmä päättää johtosäännössään 

määritellyistä asioista. Johtoryhmä tukee työntekijöiden tavoitteellista työskentelyä ja työn 

organisoinnin tueksi tarjotaan ulkopuolista työnohjausta. Hallituksen jäsenten ja muidenkin aktiivien 

yksilöllistä osaamista tuetaan myöntämällä koulutusavustuksia eri yhteistyökumppaneiden 

järjestämiin koulutuksiin. Liitossa kiinnitetään jatkuvasti huomiota positiivisen ja oppimiselle 

myönteisen ilmapiirin ylläpitämiseen sekä sisäiseen tiedonkulkuun.   

  

2. Henkilöstö  

Liitossa työskentelee päätoiminen pääsihteeri. Liiton pääsihteeri työskentelee keskustoimistolla ja 

toimii työntekijöiden esihenkilönä. Pääsihteeri palkataan viisivuotiskausittain. Pääsihteeri vuosille 

2023-2027 on aloittanut 21.11.2022. Päätoimisen pääsihteerin lisäksi liitolla on neljä osa-aikaista 

työntekijää: 50% työajalla keskustoimiston viestintä- ja järjestökoordinaattori, 25% työajalla 

opiskelijatoiminnan koordinaattorit Joensuussa ja Helsingissä sekä 25% työajalla Etsijä-

verkkojulkaisun päätoimittaja. Uusi päätoimittaja aloittaa vuoden 2023 alussa. Vuoden 2023 aikana 

Ad Lucem -lehden palkkiotoimisena työntekijänä jatkaa päätoimittaja. Liiton taloushallintoa hoitaa 

Tilitoimisto Paperless Oy.  

  

3. Työryhmät 

Vuonna 2023 liitolla on seuraavat työryhmät:  

- Spiritualiteetti 

- Viestintä ja Etsijä-lehti  

- Luomakunta 

Työryhmiä vetävät kyseisistä tehtävistä vastaavat hallituksen jäsenet ja aktiivit yhdessä 

työntekijöiden kanssa. Työryhmiä voidaan perustaa tarpeen mukaan.  

Liiton sijoitusvarallisuutta hoitaa sijoitusyhtiö Evli Oyj, johon liitto siirsi varansa loppuvuodesta 2021. 

Sijoitustuotoilla tuetaan pitkäjänteisesti liiton ja sen jäsenyhdistysten toimintaa 

vastuullisuusnäkökulmat huomioiden. 

 

4. Koulutustoiminta 



Työntekijöiden ja aktiivien koulutukseen ja jaksamiseen kiinnitetään erityistä huomiota. 

Tammikuussa järjestetään hallinto- ja toimintakoulutus uudelle liittohallitukselle, liiton henkilöstölle 

ja paikallisyhdistysten toimijoille. Koulutuksessa tarjotaan työkaluja hallituksessa toimimiseen ja 

sovitaan hallituksen työnjaosta ja vastuualueista sekä yhdistyksen vuosikellosta. Koulutuspäivässä 

tarjotaan myös henkilökohtaista valmennusta paikallisyhdistysten johtamiseen ja yhteisöllisyyden 

vahvistamiseen niissä. 

Paikallistoimijoita osallistetaan toiminnan suunnitteluun. Työntekijöille ja vapaaehtoisille tarjotaan 

mahdollisuuksia osallistua opintokeskusten ja yhteistyöjärjestöjen järjestämiin järjestö- ja 

nuorisoalan koulutuksiin ja tapahtumiin kuten talous- ja hallintopäiville sekä yhdistystoiminnan 

kursseille. Liitossa on laadittu yhdenvertaisuussuunnitelma ja jäsenistöä koulutetaan suunnitelman 

toteuttamiseen. 

 

5. Keskustoimisto  

Liiton keskustoimisto sijaitsee Helsingissä osoitteessa Oikokatu 3, jossa liitto on alivuokralaisena ja 

jakaa tiloja yhdessä Maailmanvaihto ry:n kanssa. Keskustoimistolla työskentelee pääsihteeri ja 

viestintä- ja järjestökoordinaattori ja tiloja käyttää myös Helsingin paikallisyhdistys YKY. 

 

6. Viestintä  

Liitto viestii aktiivisesti jäsenilleen, yhteistyökumppaneilleen ja suuremmalle yleisölle. 

Koronapandemian myötä otettiin käyttöön uusia ohjelmia, jotka tukevat työyhteisön viestintää 

pandemiasta riippumatta myös toimintavuonna. 

Liitto ottaa arvojensa pohjalta kantaa ajankohtaisiin teemoihin ja tuo esille vaihtoehtoisia 

toimintamalleja ja näkökulmia. Liitto ottaa viestinnässään huomioon kattojärjestönsä WSCF:n 

teemat. Liiton valtakunnallisista toimintamuodoista viestitään. Viestinnässä käytetään myös 

englantia.  

Liitto hyödyntää monipuolisesti erilaisia viestinnän kanavia. Liiton verkkosivut, Facebook-sivu, 

Instagram-tili, Twitter-tili, YouTube-kanava, sähköpostilistat ja kahdesti vuodessa lähetettävät 

jäsenkirjeet toimivat jäsenille ja suurelle yleisölle suunnatun viestinnän pääkanavina. Painetut 

materiaalit, kuten julisteet ja esitteet tukevat kohdennetumpaa viestintää henkilökohtaisella ja 

paikallisella tasolla. Liitolle tehdään uusi visuaalinen ilme vuoden 2023 aikana. Liitolla on oma 

haalarimerkki.  

Viestintä- ja järjestökoordinaattori vastaa liiton ulkoisesta viestinnästä ja jäsenviestinnästä. 

Sisäisestä viestinnästä vastaa pääsihteeri. Pääsihteeri ja hallitus huolehtivat viestinnästä kotimaisten 

ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden suuntaan. Paikallisyhdistysten viestinnästä vastaavat 

opiskelijatoiminnan koordinaattorit sekä vapaaehtoiset tiedotusvastaavat. Viestintä- ja 

järjestökoordinaattori tukee muita työntekijöitä sekä vapaaehtoisia viestinnässä sekä sen 

kehittämisessä. Nykyisiä jäseniä innostetaan olemaan mukana jäsenhankinnassa. Jäsenille, 

yhteistyökumppaneille ja suuremmalle yleisölle kohdistuvassa viestinnässä painotetaan toiminnasta, 

jäsenyydestä ja kansainvälisistä mahdollisuuksista kertomista. 

Tapahtumien mainonnassa viestintä painottuu kuvalliseen viestintään. Kuvissa tuodaan aktiivisesti 

esiin ihmisten moninaisuus ja pyritään saavutettavuuteen kuvien ja tekstin yhdistämisessä. 

Tapahtumista tiedotetaan erityisesti sosiaalisessa mediassa Facebookin sekä Instagramin kautta, 



mutta myös liiton verkkosivuilla. Syksyn 2020 verkkosivu-uudistuksen myötä tapahtumien mainonta 

on entistä saavutettavampaa. Liiton vaikuttamisviestintä pohjautuu yhdistyksen arvoihin ja reagoi 

ajankohtaisiin uutisiin sekä ilmiöihin kotimaassa sekä maailmalla. Maailmanliitolta tulevat 

kansainväliset kampanjat sekä opiskelijoita koskettavat uutiset ovat keskeisessä osassa 

vaikuttamisviestintää. Lisäksi liitto on Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssin sekä Suomalaisten 

kehitysjärjestöjen yhteistyöjärjestön Fingon jäsen, ja molempien kampanjoihin liitto ottaa osaa 

toimintavuonna. Liitto viestii oman yhdistyksen sekä toimintakenttänsä muutoksista. Yhdistyksen 

toimintakenttään kuuluvat erityisesti nuorisoalaa ja opiskelijoita koskettavat uutiset sekä kirkollinen 

ja laajempi uskonnollinen kenttä. Viestinnässä noudatetaan liiton viestintästrategiaa, joka 

hyväksyttiin alkuvuodesta 2017. 

 

Toiminnanalat 
1. Nuorisotyö (01)  

Liiton pääasiallinen kohderyhmä on 18–29 -vuotiaat paikallisyhdistyspaikkakuntien opiskelijat. Kirkon 

nuoriso- ja rippikoulutyön verkostojen sekä Changemaker-verkoston kanssa tehdään 

tiedotusyhteistyötä, jolla tavoitetaan myös alle 18-vuotiaita nuoria. Vuoden aikana lähdetään 

kartoittamaan muita sidosryhmiä nuorten tavoittamiseksi ja SKY:tä tehdään tunnetuksi 

kohderyhmien parissa.  

Liitto tarjoaa nuorisoalan ammattilaisille työkaluja nuorten parissa toimimiseen tarjoten muun 

muassa Luomakunnan puolesta-materiaalipakettia Reilun kaupan, globaalin vastuun ja kestävän 

elintavan teemoista verkkosivuillaan ja tapahtumissa (esim. Nuori2023 ja Mahdollisuuksien torit), 

joihin osallistutaan taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Materiaalin tarjoamisen lisäksi liitto 

haastaa seurakuntia ryhtymään Reilun kaupan seurakunniksi.  

Liitto on aktiivinen toimija Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisotyön jaostossa ja on tätä kautta 

mukana eri kirkkojen nuorisotyössä. 

Liitto osallistuu yhteistyökumppaneidensa kanssa erilaisiin teemaviikkoihin. Ekumeenista 

Vastuuviikkoa ja reilun Kaupan viikkoa vietetään lokakuussa. Liitto kannustaa myös 

paikallisyhdistyksiään tulemaan mukaan teemaviikkojen järjestelyihin ja tapahtumiin. 

 

2. Opiskelijatyö (02)  

Liiton opiskelijatyön tavoitteena on saada toimintaan mukaan opiskelijoita, joita puhuttelevat liiton 

arvot, vaatimukset oikeudenmukaisuudesta ja yhteiskunnallinen kantaaottavuus sekä kansainväliset 

mahdollisuudet ja ekumenia. Toiminnassa tuodaan esille kirkon ja kristittyjen moniäänisyyttä. Liitto 

ja sen paikallisyhdistykset järjestävät retkiä ja kulttuuritapahtumia jäsentensä toiveiden mukaisesti. 

Vuoden aikana järjestetään tarvittaessa myös englanninkielisiä tapahtumia.  

Toiminta on opiskelijoille, jotka kaipaavat yhteisöllisyyttä, vertaistukea opinnoissa jaksamiseen tai 

arkeensa mielenkiintoista toimintaa. Toiminnassa vahvistetaan syrjäytymisvaarassa olevien ja 

yksinäisten opiskelijoiden hyvinvointia. Kaikki toiminta on avointa ja perustuu liiton arvoihin. 

Toiminnassa lisätään yhteisen tekemisen ja kokoontumisten kautta kanssakäymistä, keskinäistä 

tutustumista ja vuorovaikutusta opiskelijoiden välillä. Liiton toimistolla ja vapaaehtoisten kanssa 

kehitetään uusia tapoja opiskelijoiden hengellisen ja henkisen hyvinvoinnin edistämiseen. Liitto 



edistää aktiivisesti yhdenvertaisuutta ja esteettömyyttä. Liitto on syrjinnästä vapaa-alue ja 

yhdenvertaisuussuunnitelma astui voimaan alkuvuodesta 2019.  

Kevät- ja syysliittokokousten yhteydessä järjestetään jäsenistön toiveiden mukaisia 

keskustelutilaisuuksia ja työpajoja sekä kulttuuriohjelmaa. Tapahtumat tuovat yhteen eri 

paikkakunnilla toimivien yhdistysten aktiiveja, sitouttavat heitä liittoon ja luovat yhteishenkeä. 

Laadukkaalla ohjelmalla houkutellaan myös uusia kasvoja mukaan toimintaan. 

Toiminnassa tarjotaan mahdollisuuksia kokoontua, saada vertaistukea ja jakaa kokemuksia 

pandemian jälkeisessä maailmassa. Osallistumismahdollisuudet verkon kautta ovat tulleet pysyväksi 

osaksi liiton toimintaa. 

 

3. Yhteiskunnallinen toiminta   

Liiton toiminta-ajatukseen kuuluu keskustelun herättäminen kirkollisista ja yhteiskunnallisista 

aiheista. Liitto on vuoropuhelulle avoin, yhteiskunnallisesti valveutunut ja avoimesti kristitty toimija 

sekä kristittyjen opiskelijoiden äänitorvi Suomessa. Olennainen osa liiton toimintaa on 

kantaaottavuus ja aktiivinen toiminta. Liitto ja sen paikallisyhdistykset tuovat toiminnassaan esiin 

arvojensa mukaisia näkökulmia muun muassa yhdenvertaisuuden, ihmisoikeuksien ja 

moninaisuuden puolesta.  

Ajankohtaisiin kotimaisiin sosiaali- ja koulutuspoliittisiin keskusteluihin reagoidaan tuomalla esiin 

kristittyjen opiskelijoiden äänenpainoja. Vastuuviikko, Yhteisvastuukeräys sekä Reilu kauppa ry:n 

jäsenyys ovat kanavia kansainvälisen vastuun edistämiseksi järjestön työssä. Paikallisyhdistykset 

kannustavat jäseniään vapaaehtoistyöhön ja järjestävät projektiluontoisia auttamistempauksia.  

Liitto pyrkii kaikessa toiminnassaan ekologisuuteen ja luonnon kuormittamisen vähentämiseen. 

Toimistossa käytetään ekologisia materiaaleja, paperin kulutusta vähennetään, tapahtumissa 

tarjotaan kasvisruokaa ja pyritään valitsemaan ekologisesti kestävä tapa matkustaa. Liitto kannustaa 

yhteistyökumppaneitaan vastaaviin toimintaperiaatteisiin ja pyrkii edistämään erityisesti kirkon ja 

seurakuntien ympäristötietoisuutta. Järjestön säästöistä huolehtiva sijoitusyhtiö ottaa huomioon 

vastuullisuusnäkökulmat. 

 

4. Spiritualiteettitoiminta (22) 

Järjestön hengellisen työn pohjana on evankelisluterilaisen kirkon usko ja kristillisen vastuun 

edistäminen. Järjestö tekee teologista työskentelyä toiminnansuunnittelussa ja paikallisyhdistyksien 

teemailloissa. Maailmanliitto WSCF järjestää vuosittain helmikuun kolmantena sunnuntaina 

maailman opiskelijoiden rukouspäivän (Universal Day of Prayer for Students). SKY ottaa päivän 

myötä kantaa ajankohtaisiin opiskelijoiden elämää koskettaviin aiheisiin ja kutsuu Suomessa 

kristillisiä toimijoita huomioimaan opiskelijoiden hyvinvoinnin. Päivää nostetaan esiin erityisesti 

suomenruotsalaisten seurakuntien parissa. 

Spiritualiteettitoiminta tukee opiskelijoiden hengellistä kasvua ja tarjoaa tilan esittää kysymyksiä 

sekä etsiä elämän merkitystä ja suuntaa. Toimintavuonna järjestettävät raamikset, retriitit, 

hartaudet ja messut ovat keskeisiä spiritualiteettitoiminnan muotoja. Liiton spiritualiteettityöryhmä 

ideoi ja toteuttaa opiskelijoiden hengellisen hyvinvoinnin tukemiseen kokemuksellisuudesta 

ammentavaa erilaista matalankynnyksen hengellistä toimintaa. Tarvittaessa kokoontumiset pidetään 



etäyhteyksin ja hybriditoteutuksena. Spiritualiteettitoiminnassa tarjotaan myös ulkona tapahtuvaa ja 

kokemuksellista, hyvinvointia tukevaa toimintaa, kuten pyhiinvaelluksia lähialueiden luostareihin.  

Oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta kertovaa Salvadorilaista kansanmessua vietetään 

yhteistyössä seurakuntien kanssa eri puolilla Suomea mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi järjestetään 

retki katoliseen karmeliittaluostariin Espooseen. Paikallisyhdistysten hengellistä elämää tuetaan 

tarjoamalla materiaaleja hartauskäyttöön ja luomalla yhteyksiä paikallisseurakuntiin. Yhteistyötä 

seurakuntayhtymien ja seurakuntien oppilaitostyöntekijöiden kanssa jatketaan ja vahvistetaan. 

  

5. Paikallistoiminta (04)  

Liiton toiminnan perustan muodostavat sen paikalliset jäsenyhdistykset. Paikallisyhdistykset 

kokoavat yhteen monenlaisia opiskelijoita kohtaamaan toisiaan ja toimimaan yhdessä luomakunnan 

ja ihmisten parhaaksi. Opiskelijoita puhuttelevat järjestön arvomaailma sekä vaatimukset 

oikeudenmukaisuudesta, yhteiskunnallinen kantaaottavuus, kansainväliset mahdollisuudet ja 

ekumeenisuus.   

Paikallistoiminta on opiskelijalähtöistä: jäsenillä on vapaat kädet ideoida ja toteuttaa yhdistysten 

toimintaa. Liitto ja sen paikallisyhdistykset kiinnittävät huomiota aidon jäsendemokratian 

toteutumiseen toiminnan kaikilla tasoilla. Yhdistyksiä kannustetaan yhteisöllisyyttä vahvistavien 

projektien toteuttamiseen vuoden varrella. Jäsenten toiveita ja tarpeita kartoitetaan muun muassa 

verkkokyselyin. Koronapandemian myötä paikallisyhdistysten toiminta on saanut synergiaetua 

toisiltaan ja yhteistyöstä on tullut entistä vahvempaa. 

Paikallisyhdistykset järjestävät säännöllisesti yliopiston lukukausien aikana opiskelijailtoja, joissa 

käydään keskustelua eettisistä, yhteiskunnallisista ja uskonnollisista kysymyksistä. Keskusteluiltojen 

lisäksi järjestetään vapaamuotoisempaa toimintaa, kuten elokuvanäytöksiä, ruuanlaittoiltoja ja 

kädentaitojen kartuttamista. Paikallisyhdistykset järjestävät myös teatteri- ja taidenäyttelykäyntejä 

sekä tutustumiskäyntejä eri kirkkokuntiin ja muihin uskonnollisiin yhteisöihin. Tapahtumat ovat 

avoimia kaikille ja niihin on vapaa pääsy. Yhdessä kunkin paikkakunnan oppilaitospastoreiden kanssa 

suunnitellaan ja toteutetaan hartauksia sekä vietetään messua. 

 

Helsingin Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (YKY)  

YKY jatkaa yhteistyötä useiden oppilaitospappien kanssa Helsingissä. Vuoden 2023 tavoitteena on 

tiivistää yhteistyötä muiden paikallisyhdistysten kanssa sekä ylläpitää ja luoda yhteyksiä ja 

yhteistyömuotoja pääkaupunkiseudulla. YKY on saanut hyvää palautetta tilaisuuksien hengellisesti 

turvallisesta ja dialogisesta ilmapiiristä.  

YKY järjestää jäsentensä mielipiteitä huomioivaa, avarakatseista ja ajankohtaisiin aiheisiin tarttuvaa 

kristillistä opiskelijatoimintaa. Opiskelijoita kutsutaan erilaisiin teemailtoihin ja piireihin 

kerhohuoneelle sekä ekskursioille ja retkille. YKY ottaa myös osaa valtakunnallisiin liiton 

kampanjoihin ja hankkeisiin ja kiinnittää huomiota jäsenhankintaan ja toiminnan tavoittavuuteen 

opiskelijoiden keskuudessa. YKY pyrkii kutsumaan mukaan toimintaansa erityisesti niitä opiskelijoita, 

jotka eivät löydä paikkaansa hengellisistä tai muista opiskelijajärjestöistä tai jotka ovat vaarassa 

potea yksinäisyyttä ja väsyä opiskelupaineiden alla. Yhdistys tukee jäseniään paitsi hengellisessä 

etsinnässä, myös aktiivisessa kansalaisuudessa. 



Hallituksen jäsenet oppivat työelämässä vaadittavia yhdistystaitoja ja kaikkia jäseniä kutsutaan 

vaikuttamaan ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin: esimerkkinä ympäristönsuojelu arkisissa 

valinnoissa. YKY on viime vuosina järjestänyt Sillanrakennusiltoja yhdessä Teologian Ylioppilaiden 

Tiedekuntayhdistyksen, Sopiva sovittelujournalistit ry:n sekä Helsingin tuomiokirkkoseurakunnan 

kanssa. Sillanrakennusiltojen tavoitteena on edistää sitä, miten eri näkemykset omaavat ihmiset 

voivat rakentaa keskusteluyhteyttä Suomen evankelisluterilaisen kirkon sisällä. Sillanrakennusiltoja 

jatketaan ja mahdollisesti uudistetaan. Lisäksi YKY pyrkii osallistumaan Helsingin 

tuomiokirkkoseurakunnan järjestämiin Maan suola -iltoihin. Iltojen aiheena on ollut muun muassa 

sukupuolen moninaisuus kirkossa ja teologiassa. Vuonna 2020 astui voimaan YKYn pitkän aikavälin 

toiminta- ja yhdenvertaisuusstrategia. Strategian toteutumista tarkastellaan vuoden 2023 aikana. 

Vuoden 2023 tavoitteena on edelleen tehdä ja tiivistää yhteistyötä muiden yhteiskunnallisesti 

vaikuttavien ja hengellisten yhteisöjen, kuten Nuorten Aikuisten Vaikuttamisryhmä NAVIn kanssa. 

Lisäksi YKY pyrkii messuyhteisössä, kuten Tasausmessu-verkostossa, tehtävään yhteistyöhön. 

Yhdistyksellä on osa-aikainen opiskelijatoiminnan koordinaattori, joka tukee toiminnan järjestämistä 

ja opiskelijoiden tavoittamista lukukausien aikana. 

Ilosaaren Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (IYKY)  

Joensuun paikallisyhdistys järjestää muun muassa keskustelu- ja teemailtoja sekä raamiksia. Lisäksi 

IYKY toteuttaa erilaisia vapaaehtoistempauksia ja tekee yhteistyötä Changemakerin, Fides 

Ostiensiksen ja muiden järjestöjen kanssa. Yhteistyössä toimii myös Joensuun Evankelis-Luterilainen 

seurakunta. Vuodelle 2023 suunnitellaan opiskelijoiden toiveita vastaavia tapahtumia ja 

ekumeenista yhteistyötä. Tarkoituksena on käynnistää IYKY:n toimintaa uudelleen, elvyttää vanhoja 

yhteistyösuhteita ja luoda uusia. Yhteistyötä jatketaan etäyhteyksin Helsingin paikallisyhdistyksen 

kanssa. 

Vuoden 2023 tavoitteena on kartuttaa aktiivisia osallistujia tapahtumiin ja luoda turvallista 

hengellistä yhteisöä opiskelijoille SKY:n arvojen mukaisesti. IYKY kiinnittää huomiota 

jäsenhankintaan ja tarjoaa mahdollisimman matalan kynnyksen tapahtumia, jotta opiskelijoiden olisi 

helppoa osallistua toimintaan. Huomiota tullaan kiinnittämään erityisesti yhdistyksen ja sen 

tapahtumien markkinointiin, sekä tiedotukseen opiskelijoiden suosimissa kanavissa. IYKY osallistuu 

myös valtakunnallisiin liiton kampanjoihin ja hankkeisiin. IYKY tulee keräämään opiskelijoilta toiveita 

toiminnasta. Toimintaa tullaan mainostamaan sekä suomeksi, että englanniksi mahdollisimman 

hyvän saavutettavuuden vuoksi. 

Yhdistyksellä on oma, osa-aikainen (25%) opiskelijatoiminnan koordinaattori, joka tukee toiminnan 

järjestämistä ja opiskelijoiden tavoittamista lukukausien aikana. 

Näsijärven Ylioppilaiden Kristillinen Yhdistys (Näky) Tampereen paikallisyhdistyksessä 

käynnistetään keskusteleva raamattupiiri nuorten aikuisten keskuudessa yhteistyössä seurakunnan 

kanssa.  

Turun Ylioppilaitten Kristillinen Yhdistys (TYKY)  

Turun suomenkielinen paikallisyhdistys järjestää toimintaa yhteistyössä Turun 

tuomiokirkkoseurakunnan ja oppilaitospappien kanssa. TYKY:llä on käyttöoikeus ylioppilastalon 

yhteydessä sijaitsevaan kappeliin. Kappelin toimintaa suunnitellaan yhdessä Turun Yliopiston 

Ylioppilaskunnan ja oppilaitospappien kanssa. Etsijä-verkkojulkaisua päätoimitetaan Turusta ja 

tehdään yhteistyötä TYKYn kanssa. 

JYKY:n (Jyväskylä), PYKY:n (Oulu) ja KYKY:n (Kuopio) yhdistyksiin etsitään uusia toimijoita.  



Ruotsinkielisen KSÅA:n (Turku) toimintaa pyritään aktivoimaan.  

Liitto tukee paikallisyhdistysten toimintaa pitämällä yhteyttä niiden työntekijöihin, jäseniin, 

kouluttamalla paikallistoimijoita sekä tarjoamalla viestintämateriaaleja, taloudellista tukea ja 

neuvontaa. Liiton valtakunnalliset toimintamuodot kuten Reilun kaupan seurakunnan materiaalit, 

spiritualiteettitoiminta ja uskontodialogityö tukevat paikallisyhdistysten omaa toimintaa.   

Liiton paikallistoiminnan avustusjärjestelmä koostuu kahdesta osasta: liiton myöntämä yleisavustus 

tarpeen, jäsenmäärän ja toiminnan laajuuden perusteella sekä hankeavustus toiminnan 

kehittämiseen. Paikallisyhdistykset hakevat toimintansa tukemiseksi avustuksia ja kolehteja myös 

ylioppilaskunnilta, seurakunnilta sekä seurakuntayhtymiltä. Paikallisyhdistysten avustuksiin varataan 

vuonna 2023 yhteensä 600 euroa.  

  

6. Ystävätoiminta (05)  

Ystäväjäsenyys on tarkoitettu opiskelunsa jo päättäneille jäsenille, jotka haluavat pitää yhteyttä 

toisiinsa ja liittoon. Jäsenmaksullaan liiton ystävät tukevat paitsi liittoa myös vanhaa 

paikallisyhdistystään. Liiton toimintaa vahvistetaan kutsumalla ystäväjäseniä mentoreiksi. 

Ystäväjäsenille on oma ryhmä Facebookissa.  

Menneiden vuosien aktiiveja pyritään löytämään ja saamaan ystäväjäseniksi henkilökohtaisissa 

kohtaamisissa, kirjeitse ja SKY:n ystävät -Facebook-ryhmän kautta.  

 

7. Uskontodialogityö (07)  

Liitto on kehittänyt 2018-2019 STEA:n kohdennetun pienavustuksen tuella toimintamallin, jonka 

puitteissa järjestettiin nuorille aikuisille suunnattua uskontokuntien vuoropuhelua edistävää 

Uskontojen kahvila -toimintaa Helsingissä, Joensuussa ja Turussa. Kahvilatoiminta edistää positiivista 

uskonnonvapautta ja sen avulla tehdään yhdessä työtä rauhan, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden 

puolesta sekä tarjotaan ihmisille mahdollisuuksia käydä avointa dialogia, jotta ennakkoluulot eri 

uskontokuntiin kuuluvien ihmisten välillä lientyisivät. Kahviloissa eri uskontokuntiin kuuluvat nuoret 

kokoontuvat yhteisen teeman äärelle avoimessa, hyväksyvässä ja turvallisessa ilmapiirissä oppimaan 

toinen toisiltaan ja ystävystymään. Kehittämistyön aikana vahvistettiin yhteyksiä muiden uskontojen 

edustajien kesken, kartoitettiin uusia yhteistyökumppaneita, tavoitettiin nuorten ikäryhmään 

kuuluvaa kohderyhmää, innostettiin vapaaehtoisia aloittamaan kahvilatoimintaa sekä tiedotettiin 

toiminnasta. Uskontojen kahvila -toiminnan laajentaminen pyritään turvaamaan jatkorahoituksella.  

FOKUS ry:n koordinoimaan YK:n Uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoon osallistutaan 

helmikuussa järjestämällä jo perinteeksi muodostunut nuorten aikuisten tapahtuma yhteistyössä 

FOKUS ry:n, evankelisluterilaisen kirkon, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon 

kanssa sekä eri uskontojen edustajien kanssa. Yhteisymmärrysviikon avajaiset järjestetään vuonna 

2023 uudella konseptilla, jossa ääni annetaan nuorille suunnittelusta lähtien. Avajaisten teema on 

“Edistänkö rauhaa”. SKY on mukana avajaisten järjestämisessä muiden yhteistyökumppaneiden 

kanssa. Uskontodialogista yhteistyötä jatketaan USKOT-foorumin ja FOKUS ry:n kanssa. Uusia 

yhteistyökumppaneita kartoitetaan.   

Julkaisut 
Ad Lucem (40)  



Liiton ruotsinkielinen julkaisu Ad Lucem käsittelee elämänkatsomuksia ja kulttuuria, kuten 

kirjallisuutta, kuvataidetta, esseistiikkaa, musiikkia ja teatteria. Se täyttää kaksoistavoitteen, joka on 

olla toisaalta kristillinen ääni kulttuurikeskustelussa, toisaalta kulttuurillinen äänitorvi kirkollisessa 

keskustelussa. Lehti on perustettu vuonna 1909. Vuoden 2022 aikana Ad Lucemista tuli 

verkkojulkaisu ja se ilmestyy osoitteessa www.adlucem.fi. Ad Lucemin tavoitteena on rajat ylittävä 

dialogi eri elämänkatsomusten välillä. Ad Lucem painottaa avoimuutta hengellisyydelle 

materialistisessa yhteiskunnassamme. Samalla lehti raivaa tilaa luovuudelle hengellisessä elämässä, 

joka on usein kaavoihin kangistunutta. Lehden tehtävänä on puhua solidaarisuuden ja empatian 

puolesta yhä koventuvassa yhteiskunnallisessa ilmapiirissä, jossa monikulttuurisuuden ja 

erilaisuuden syrjiminen valtaavat alaa. Lehti kannattaa monimuotoisuutta uskontoa, seksuaalisuutta 

ja perhettä koskevissa kysymyksissä. Lehti nostaa esille myös ekologisia huolenaiheita ja on ääni 

ekologisesti kestävän yhteiskunnan puolesta. Vuoden 2023 pyritään kasvattamaan uudistuneen 

lehden levikkiä. Päätoimittaja vastaa rahoituksen hakemisesta vuodelle 2023. Lehdellä jatkaa sama 

päätoimittaja. Lehteen etsitään kirjoittajia myös toimituskunnan ulkopuolelta. Lehdelle haetaan 

kulttuurilehtitukea TAIKEsta sekä säätiörahoitusta ja sitä julkaistaan neljä numeroa vuodessa mikäli 

rahoitus lehdelle saadaan. Vanhoja numeroita voi ostaa SKY:n toimistolta. 

  

Etsijä (41) 

Etsijä on älykäs mielipidelehti niille, joita yhteiskunnalliset, hengelliset ja elämänkatsomukselliset 

asiat kiinnostavat. Etsijä on vuonna 1908 perustettu ylioppilaslehti, joka pitää kiinni riippumattoman 

vahtikoiran asemastaan aikana, jolloin useat lehdet, erityisesti paperilehdet, ovat lakkautusuhan alla. 

Etsijä-lehti uudistui verkkojulkaisuksi vuoden 2019 aikana. (www.etsijalehti.fi) Neljä kertaa vuodessa 

ilmestyvä Etsijä haastaa lukijan dialogiin erilaisten maailmankatsomusten ja yhteiskunnallisten 

teemojen kanssa. Näin syntyy kiinnostavia numeroita ajankohtaisista asioista, jotka esittelevät 

erilaisia näkemyksiä ja luovat dialogia. Jo lehden nimi kertoo lehden tavoitteesta; tarjota turvallinen 

tila eksistentiaaliselle pohdiskelulle ja totuuden etsinnälle. 

Etsijässä erilaiset näkemykset saavat näkyä ja kuulua. Juuri tästä syystä Etsijään kirjoittaa kirjava 

joukko nuoria, opiskelijoita, asiantuntijoita ja aikuisia. Etsijä ei pelkää ottaa kantaa, vaan osallistuu 

aktiivisesti, asioihin perehtyen, yhteiskunnalliseen keskusteluun. 

Etsijän sydän on dialogissa, näin ollen kaikki ovat tervetulleita osallistumaan keskusteluun Etsijän 

sivuilla.  

Siinä tuodaan esiin nuorten aikuisten näkökulmia ajankohtaisiin aiheisiin ja se haastaa lukijan 

dialogiin erilaisten maailmankatsomusten ja ajankohtaisten aiheiden kanssa.  

Muutos verkkojulkaisuksi on mahdollistanut erilaiset kerronnan muodot, kuten videosisällöt, 

podcastit, kuvareportaasit, testit tai kyselyt ja osallistanut lehden lukijat uudella tavalla.  

Verkkojulkaisuksi muuttumisen myötä Etsijä on kasvattanut lukijamääränsä moninkertaiseksi. 

Lehdellä on noin 4 000 lukijaa ja määrät nousevat jatkuvasti.  

Julkaisun kehittämistä jatketaan vuoden 2023 aikana ja sosiaalisen median näkyvyyttä kasvatetaan. 

Myös saavutettavuutta kehitetään. Verkkosivuille on lisätty kirjoittajaohjeet. Etsijälle haetaan 

aiempaa suurempaa rahoitusta, jotta päätoimittajalla olisi enemmän aikaa julkaisun kehittämiselle 

edelleen. Päätoimittaja on työskennellyt 25 % työajalla, mutta työaikaa pyritään korottamaan 

lisärahoituksella. Etsijällä on Instagram-tili, joka toimii aktiivisesti. Instagram-tilillä markkinoidaan 

numeroita, käydään viestinvaihtoa toimituskunnan kesken ja etsitään uusia kirjoittajia. 

http://www.adlucem.fi/


Päätoimittajan apuna on vapaaehtoinen toimituskunta, johon voi liittyä mukaan. Toimituskunta on 

yhteydessä Whatsappin välityksellä. Lehteä esitellään eri messuilla ja tapahtumissa. Etsijää 

julkaistaan neljä numeroa vuodessa, mikäli rahoitusta saadaan riittävästi. Muussa tapauksessa 

julkaisutahtia harvennetaan ja uusia rahoituskanavia selvitetään. Julkaisun tukemiseksi ja 

kehittämiseksi haetaan kulttuurilehtitukea TAIKEsta sekä säätiörahoitusta. Lehden rahoitusta 

pyritään kehittämään myös muiden varainkeräysmuotojen avulla, esimerkiksi mainoksilla. 

 

Yhteistyö  
Kotimainen yhteistyö  

Liiton tärkeimmät kotimaiset yhteistyökumppanit ovat Suomen evankelisluterilainen kirkko, 

Ortodoksinen Opiskelijaliitto (OOL), Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN), Kulttuuri- ja 

uskontofoorumi FOKUS, Nuorten Uskontodialogi -ryhmä ja USKOT-Foorumi. Liitto ja sen 

paikallisyhdistykset tekevät läheistä yhteistyötä ev.lut. seurakuntien yliopisto- ja 

korkeakoulupastorien kanssa. Liitto osallistuu aktiivisesti kirkossa käytävään keskusteluun nuorista 

aikuisista ja pyrkii vahvistamaan kirkollisten järjestöjen asemaa opiskelijatyön tunnustettuina 

toimijoina. Liitto on Suomen Ekumeenisen Neuvoston kumppanuusjäsen ja lähettää edustajansa 

neuvoston kevät- ja syyskokouksiin.  

Yliopistopaikkakunnilla toimivien kristillisten järjestöjen ja teologian opiskelijoiden ainejärjestöjen 

edustajia tavataan säännöllisesti. Tiedotusyhteistyön lisäksi pyritään toteuttamaan myös muuta 

yhteistoimintaa.  

Lisäksi liitto kuuluu jäsenenä seuraaviin järjestöihin: Suomalaisten kehitysjärjestöjen 

yhteistyöjärjestö Fingo ry, Kirkkopalvelut, Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi, Reilu kauppa 

ry, YK-liitto ja Suomen kristillinen rauhanliike. Liitto lähettää edustajansa näiden vuosikokouksiin. 

Sidosryhmäyhteistyötä vahvistetaan toimintavuonna painopisteiden mukaisesti.  

 

Kansainvälinen yhteistyö (06)  

Toiminnassa tarjotaan kansainvälisiä mahdollisuuksia ja ekumeenista yhteistyötä muiden kristillisten 

kirkkojen, järjestöjen sekä eri katsomusten kanssa. Kynnys näihin on madaltunut erityisesti verkossa 

tapahtuvan toiminnan kautta. 

Liitto on osa kansainvälistä kristillistä ylioppilasliikettä. Sillä on OOL:n kanssa yhteisjäsenyys 

Ylioppilaiden Kristillisessä Maailmanliitossa (World Student Christian Federation, WSCF), joka on 

perustettu vuonna 1895. Yhteistyötä tehdään läheisesti WSCF:n Euroopan järjestön kanssa. WSCF:n 

ja WSCF Europen kampanjoihin osallistutaan. WSCF Europe järjestää tapahtumia ja liitto lähettää 

mahdollisuuksien mukaan edustajiaan kansainvälisiin kokouksiin, seminaareihin ja koulutuksiin. 

Liitto tekee tunnetuksi maailmanliiton toimintaa Suomen kirkollisten toimijoiden piirissä. 

Liitto on jäsenenä maailmanliiton Pohjoismaiden ja Baltian alueen yhteistyötoimikunnassa (Nordic-

Baltic Co-operation Council (NBCC)). NBCC järjestää pohjoismais-baltialaisia opiskelijatapahtumia, 

joihin Suomesta lähetetään mahdollisuuksien mukaan osallistujia. Liiton pääsihteeri toimii 

yhteyshenkilönä Suomen Ekumeenisen Neuvoston nuorisojaoston ja Ecumenical Youth Council of 

Europeen (EYCE) välillä. Tämä vahvistaa myös liiton ekumeenisia ja kansainvälisiä suhteita.  



Varainhankinta (90) 
Liitto myi vuonna 2011 asunto-osakkeensa Helsingissä ja perusti varojaan hoitamaan Suomen 

Kristillisen Ylioppilasliiton Holding Oy:n. Holding Oy lakkautettiin loppuvuodesta 2021 sijoitusten 

taloudellisemman hoitamisen vuoksi ja sijoitukset siirrettiin EVLI pankin hoidettavaksi toiminnan 

pitkäjänteisen tukemisen mahdollistamiseksi. Yksi EVLI pankin valintakriteereistä oli pankin tarjoama 

vastuullinen varainhoitoratkaisu. Sijoitustoiminnan tuotot ovat tehneet osaltaan mahdolliseksi osa-

aikaisen viestintä- ja järjestökoordinaattorin palkkaamisen.  

Paikallisyhdistyksiltä sekä paikallisyhdistysten opiskelijajäseniltä- ja jo valmistuneilta ystäväjäseniltä 

peritään jäsenmaksua. Entisille paikallisyhdistysten opiskelijajäsenille tarkoitettua ystäväjäsenyyttä 

markkinoidaan yhä laajemmalle joukolle. Ystäväjäseniä kiitetään heidän osallistumisestaan liiton 

taloudelliseen tukemiseen ja muistutetaan mahdollisuuksista tukea liiton toimintaa myös muilla 

keinoilla, kuten testamenttilahjoituksilla.  

Liitto tarvitsee yleis- ja hankeavustuksia voidakseen toteuttaa laadukasta ja laajamittaista 

toimintaansa sekä toteuttaakseen jäsentensä toiveita paremmin, varmistaakseen toiminnan laadun 

ja laajentaakseen sekä tukeakseen toimintaa paikkakunnilla, jossa sillä on paikallisyhdistyksiä. 

Yleisavustuksia haetaan Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, Suomen evankelisluterilaisen kirkon 

kirkkohallitukselta sekä seurakuntayhtymiltä. Seurakunnat avustavat liittoa myös vapaaehtoisin 

kolehdein.  

Toimintavuonna haetaan hankeavustuksia erilaisilta säätiöiltä ja seurakuntayhtymiltä lehdille. 

Pienkeräyslupaa hyödynnetään varainhankinnan kampanjoissa. Varainhankinnassa pyritään 

hyödyntämään myös suoria kontakteja sekä kehittämään lahjoitusmahdollisuuksia. 

Suomen Kristillisen Ylioppilasliiton Kustannus Oy lakkautettiin vuonna 2017. Liitto osti Kustannus 

Oy:n CD-levy- ja t-paita-varastot ja tekee pienimuotoista tuotemyyntiä. Tuotteiden hinnat pidetään 

kohtuullisina. Latinalaisamerikkalaista rytmikästä messumusiikkia sisältävää Señor ten piedad -cd-

levyä ja Salvadorilainen kansanmessu -nuottivihkoa markkinoidaan seurakuntiin. Messulevy on 

oikeudenmukaisuudesta ja tasa-arvosta kertova, musiikillisesti tarttuva kokonaisuus, jonka 

julkaiseminen vuonna 2012 jatkoi liiton aiempien vuosien musiikkituotantoa. SKY:n YouTube-

kanavalla voi kuunnella katkelmia kansanmessun lauluista. Señor ten piedad -levyä ja muita tuotteita 

myydään liiton toimistolla, verkkokaupassa ja tapahtumissa.  Myyntituotteisiin kuuluvat muun 

muassa vuosien 1960–1990 äänilevyistä tehty kokoelma Nostokurki, muita levyjä sekä Reilun kaupan 

luomupuuvillasta valmistetut T-paidat, joista toisessa on Oscar Romeron kuva ja toisessa slogan 

”Näen vasta kun uskon”. Myös liiton 1960–1990 julkaisemia LP-levyjä ja historiikkeja myydään liiton 

verkkokaupassa. Tuotemyynnin päämääränä ei ensisijaisesti ole varainhankinta, vaan tiedon 

välittäminen ja globaalikasvatustoiminta. 

 

 

 


	Kirje galatalaisille 3:28:
	Hallinto (00)
	Toiminnanalat
	Julkaisut
	Yhteistyö
	Varainhankinta (90)

