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erksamheten ute i lokalföreningarna kör i gång och det är mycket
som ska hända på våra studieorter.
Vi vill presentera oss för de nya studerandena och bjuda med dem i verksamheten.
Vi hoppas att de ska finna en öppen och
attraktiv gemenskap som de kan känna sig
hemma i. Be gärna för detta!
Det är också dags att fundera på den
övergripande verksamheten för nästa år
och åren som kommer. Det är dags för utvärdering och att fundera, vad har funkat,
vad kunde vi göra bättre, finns det något
nytt vi kunde börja med eller något gammalt vi borde lämna? Lokalföreningarna
gör själva sina egna verksamhetsplaner,
men vi har också gemensamma mål och
visioner.
Inom Studentmissionen är vi i nuläget
bra på att skapa gemenskap och att fostra
dem som är med i verksamheten till lärjungar. Det vi kunde bli ännu bättre på är att
bjuda in och att se nya som kommer. En
ny sak vi tänker satsa på inkommande år
i anslutning till detta är något som kallas
Mission Week. Mission Week är en räcka
av samlingar på ett trevligt ställe nära campus där man ger studerande möjlighet att
ställa frågor och utforska kristen tro. Programmet kan bestå av tal, musik och ståuppkomik. Sättet att jobba kommer från
Studentmissionen i England, och på finskt
håll har de redan provat på det med goda
resultat. Därför vill vi också på svenska sidan bekanta oss med arbetsformen och se
om den passar oss.

Vi kommer också att fortsätta ordna öppna föreläsningar i Veritas Forums
regi. Dessa föreläsningar ordnas på campus och handlar om relevanta ämnen
för studerande. Diskussionsdeltagarna
företräder olika världsåskådningar och
minst en av dem är kristen. Veritas Forum
kan ordnas skilt, eller som inledning på
en Mission Week.
För att studerandena ska få erfarenhet av missionsarbete siktar vi på att
etablera kontakt till en Studentmission i
ett annat land med siktet inställt på att
besöka den inom tre år. Under tiden
samlar vi information om landet och föreningen och samlar in pengar till föreningen samt till resan dit.
Vi vill upprätthålla kontakten med
såna som varit med i Studentmissionen
tidigare. Vi samarbetar kring detta med
Pro Studentmissionen, som för tillfället
funderar på att ordna en gemenskapshelg i Österbotten under våren 2018. Vi
siktar också på att ordna träffar med våra
seniorer i närheten av varje lokalförening
varje år. Träffen kan vara en brunch, en
kvällssamling, en öppen föreläsning eller
en särskilt ordnad vängudstjänst eller en
kombination av dessa. Har du idéer om
detta, ta gärna kontakt!
Vi siktar på att få ekonomin i balans,
och för det behöver vi 50 000 € i året.
Det har vi nått upp till tidigare år, men
just i år måste understödet öka för att vi
ska nå det igen. Med 50 000 € i året kan
vi behålla de anställda vi nu har, dvs en

ledande på 60% och tre studentarbetare på
våra största studieorter, Helsingfors, Vasa
och Åbo, på 20%.
Målet är naturligtvis att vi ska kunna
anställa någon också i Jakobstad, samt
att de anställda vi nu har skulle kunna få
mer %. Både i Helsingfors och i Åbo är studentarbetarna klara med sina studier och
behöver såna jobb de kan leva på. Vi skulle
väldigt gärna behålla både Oscar och Robert och därför siktar vi på att få upp understödet så att de kunde få minst 40% var.
Om du har idéer för hur det kunde gå till, ta
kontakt med mig!
Ett sätt att uppnå detta som vi funderat
på är att de olika verksamhetsområdena
skulle ta större ansvar för att öka sitt eget
understöd. Målet skulle då vara att varje
verksamhetsområde, dvs lokalföreningarna och Veritas Forum, skulle få in 600 € i
månaden eller 7200 € i året, sammanlagt
36 000 €. Tack vare StudentChallenge nådde Helsingfors nästan upp till sin del redan
ifjol, så nu är det bara för de andra studentföreningarna att haka på!
Andra viktiga inkomstkällor är stödkåren och de kollekter vi får från församlingarna. Stödkåren har bara för några år sedan inbringat 28 000 € flera år i följd, alltså
10 000 € mer än i år, och om vi nådde upp
till det igen, skulle vi vara närmare vårt mål
att få ekonomin i balans och om möjligt
anställa våra studentarbetare på högre %.
Be gärna att detta skulle bli verklighet!
Lilian Lindén
ledare för svenska verksamheten

Arkki 3/2017 17

Intervju med
Robert Ojala

”JA G VI LL GÖ RA

JESUS KRISTUS
KÄND, TRODD OCH ÄLSKAD”
Vem är du?
Jag är 38 år, gift, trebarnsfar, teologie doktor, filosofie magister, präst och bosatt i
Åbo. Mina föräldrar är finskspråkiga, men
jag är född och uppvuxen i Sverige. Jag
har tidigare jobbat bland annat som församlingspastor i Kronoby församling. Jag
är intresserad av sport och datorer.

Varför vill du jobba för Studmiss
i Åbo?
Det var en vän till mig som länkade på
Facebook att Studentmissionen sökte studentarbetare till Åbo. Jag är glad över att
jag sökte. Jag tänker mig att det är intressant och utmanande att jobba med studeranden. Förhoppningsvis kan jag hjälpa dem i deras funderingar gällande den
kristna tron och livet i allmänhet.

Vad är din vision?

Biskop Erik Vikström frågade vad jag ville
göra i kyrkans tjänst när jag blev vigd till
präst. Han förväntade sig kanske ett längre svar, men jag svarade att jag vill göra
Jesus Kristus känd, trodd och älskad. Det
är fortfarande min vision. Nu kan ju metoderna vara olika i olika kontext och situationer. När det gäller studievärlden i Åbo,
kan man inte längre bara ordna något och
förvänta sig att folk är intresserade, utan
det gäller att försöka finna nya vägar. Själv
tänker jag att det är viktigt för mig att arbeta individuellt med studeranden och
låta dem bli engagerade och ta ansvar. På
så sätt blir det mer relevant, eftersom de
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i sin tur bättre kan nå sina bekanta inom
studievärlden.
Såhär skrev Robert i sin arbetsansökan:
”Jag vill på olika sätt nå studerande i Åbo:
via traditionella kvällssamlingar, genom
olika större och mindre events samt med
utåtriktat arbete. Att nätverka är viktigt och
att samarbeta med andra aktörer samt att
använda de möjligheter som sociala medier
ger. En viktig del är också apologi, eller att
försvara kristen tro med förnuftet. Man ska
ändå inte glömma att de flesta studerande
vill delta i en verksamhet där de får träffa
andra kristna studerande och leva ett kristet
studieliv. Denhär sociala biten är också mycket viktig i studentarbetet.”

Vad har du lärt dig av att skriva en
doktorsavhandling?
Först och främst uthållighet. Jag skrev om
rättfärdiggörelseläran, och det tog betydligt längre tid att skriva än vad jag hade
förväntat mig, eftersom jag också var tvungen att lära mig latin och grekiska. Sedan
lärde jag mig ett och annat om den kristna
tron och allt runtomkring. Jag lärde mig
också att läsa texter och förstå hur personer argumenterar för sin sak, alltså det rent
tekniska, och det har man nytta av i väldigt
många olika sammanhang.

Finns det nåt du kan ta med dig
till Studmiss av det du lärt dig?
Jag har lärt mig väldigt mycket om teologin, men jag har förhoppningsvis också
har mognat som person under min tid som
studerande och forskare.

Något minne från när du själv var
aktiv i Studmiss som studerande?
En gång hade vi en föreläsare som var
väldig kunnig på ett område och betonade väldigt starkt en sak som jag inte höll
med om. Då jag vågade fråga föreläsaren
om det kunde vara också på det sättet som
jag tänkte, höll han inte med, utan han var
helt säker på att det var just så som han
sade och att allt annat var uteslutet. Några
år senare läste jag en bok av en världsledande bibelforskare som tyckte exakt som
jag i just den här saken. Det var inte fråga
om någon dogmatisk sak, utan en väldigt
enkel teknisk detalj. Det som jag lärde mig
av den här episoden var att ifall jag talar
över ett ämne och hävdar något, behöver
jag inte alltid vara så säker på att jag har
rätt, det kan också vara så att jag har tänkt
fel, eller åtminstone att den andra personen som hävdar något annat kan ha vettiga
argument för sin sak.
Lilian Lindén

jungatränade, en plats där relationer skapas och man lär känna Gud tillsammans.
Jag tror att folk söker en gemenskap och
ett ställe där de är accepterade som dom
är. Vasa Studentmission behöver synas
och välkomna folk in.

Simon Tallgren,
ny studentarbetare
i Vasa:

”M IS SI ON KÄ NN S
OFTA LÄTTARE

UTOMLANDS”
Vem är du?
Jag är en 25 årig essebo som är utbildad
svetsare/plåtslagare från yrkesskola men
studerar till byggnadsingenjör på andra
året i Vasa. Jag trivs med att resa, motionera, umgås med vänner och har ett hjärta för att lära känna Jesus bättre var dag.

Varför vill du jobba för Studentmissionen i Vasa?
Jag vill ge också andra möjligheten att
lära känna Jesus bättre. Jag vill se Studentmission utvecklas mer och mer som
en familj och en plats där folk får bli lär-

Du har dragit flera missionsaktioner med ”Bli som Jesus”, bla
till Tjeckien och nu senast till
Serbien. Vad har du lärt dig av
det?
Jag har lärt mej att mission känns lättare så fort man åker bort hemifrån, tex till
ett annat land. Man känner inte folket på
samma sätt och kan vara mer öppen. På
så vis är det en bra möjlighet att få känna på mission. Man får också en positiv
upplevelse och nya vänner, men kommer
förhoppningsvis också till insikt att det
behövs mission hemma, att man är en
missionär i det vardagliga livet. Det vill
jag leva ut i mitt liv.

Du har gått lärjungaskola i
Sheffield, vad har det gett dig?
Sådär i allmänhet tror jag att det är enklare att nå ut till folk när det handlar mer
om relation och att man visar intresse för
själva personen. Man ska inte lära känna
folk endast för att konvertera dem. Låg
tröskel är viktigt för många i början och
tex grillfest och filmkvällar, att bjuda in till
dylika evenemang är effektivt. Det är saker som intresserar varje individ oberoende om man är troende eller icke-troende.

Studentmissionen söker
medarbetare till Österbotten
Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdomsmission
rf (FSSM) söker studentarbetare, främst till Vasa men
också till Jakobstad. Anställningen är i kraft tillsvidare
från och med 1.1.2018 eller enligt överenskommelse. Arbetsförhållandet är 20 % separat till Vasa och
Jakobstad, eller 40-50% sammanlagt. Den anställde
förbinder sig att samla in medel i samarbete med organisationen så att anställningsprocenten kan ökas
på lång sikt.
Till arbetet hör att planera, utveckla och förverkliga
FSSMs studentarbete. Uppgiften förutsätter lämplig högskoleexamen eller pågående högskolestudier. Egenskaper som vi värdesätter är ett coachande
arbetsgrepp, förmåga till lärjungaträning och bibelundervisning, en vision för evangelisation, god
samarbetsförmåga, erfarenhet av frivilligarbete, initiativrikedom, organisationsförmåga och förmåga till
självständigt arbete. Arbetet görs i linje med FSSMs
lärogrund, vision, värderingar, strategi och verksamhetsplan. Arbetet görs främst bland svenskspråkiga
studerande men goda kunskaper i engelska är ett
plus.
En fritt formulerad ansökan tillsammans med CV och
kontaktuppgifter till två referenspersoner bör vara
framme senast 10.10.2017 till adressen Tavastvägen
155 A 9, 00560 Helsingfors eller studentmissionen@
studentmissionen.fi. I ansökan bör du svara på frågan:
Vad är min syn på andligt arbete? På kuvertet eller
som rubrik bör du skriva ”Vasa/Jakobstad”. Mera information fås av ledaren för svenska verksamheten
Lilian Lindén, lilian.linden@studentmissionen.fi.
Placeringsorten är Vasa ifall man söker arbetet på
båda orterna, och i så fall är tillgång till bil en fördel.

Lilian Lindén

FINLANDS EV. LUTH. STUDENTOCH SKOLUNGDOMSMISSION RF

STÖD VÅRT ARBETE!
Svenska FSSM:s kontonummer FI 6680 0007 1022 9793

Tavastvägen 155 A 9, 00560 Helsingfors
Tfn (09) 612 9940, fax (09) 612 99 444
www.studentmissionen.fi
studentmissionen@studentmissionen.fi
fornamn.efternamn@studentmissionen.fi

Referensnummer:
Allmänt stöd för svenska verksamheten
Studentarbete i Helsingfors			
Studentarbete i Jakobstad			
Studentarbete i Vasa			
Studentarbete i Åbo			
Veritas Forum-arbete på svenska		

Lilian Lindén, ledare för svenska verksamheten, tfn 050 526 5318
Oscar Sundman, studentarbetare Helsingfors, tfn 040 847 5395
Matti Aspvik, studentarbetare i Jakobstad på
frivillig basis, tfn 050 598 4703
Simon Tallgren, studentarbetare i Vasa, tfn 044 981 8211
Robert Ojala, studentarbetare i Åbo, tfn 050 355 2045
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Polisstyrelsen har 17.3.2015 beviljat Finlands Ev. Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
insamlingstillstånd POL-2014-13477 för tiden 17.3.2015-31.12.2019. Tillstånd att samla in
pengar gäller för hela Finland utom på Åland så, att resurserna används direkt för arrangerandet av studerande- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, smågruppsverksamhet, klubbar,
läger samt informations- och publikationsverksamhet. De insamlade pengarna kan också
användas för ungdomars personliga coaching samt till att rusta upp föreningens utrymmen.

