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En rörelse av
gemenskaper
Temat för Studentmissionen år 2020 är “En
rörelse av gemenskaper”.
I en kristen studentförening som Studentmissionen gäller samma förutsättningar som
för andra gemenskaper: för att förbli livskraftiga måste vi vara utåtriktade och hela
tiden se över våra sätt att arbeta och uppdatera våra arbetsmetoder.
Vårt arbete baserar sig också på vårt mandat
att göra just kristet studentarbete. Det baserar
sig på lärogrunden som har sin bas i bibelordet.
Till en kristen gemenskap hör som en naturlig
del att tjäna sina medmänskor och tillsammans vända sig till Gud. Vår gemenskap är
också missional, vilket betyder att vi vill nå ut
till nya. Det kan man göra på flera sätt.
Dels vill vi uppmuntra de ungdomar som är
med i rörelsen att vara rejält kristna där de rör
sig samtidigt som de respekterar att andra
kanske är annorlunda.
Dels vill vi tillsammans ordna olika event, som
kaffebjudningar och andra tillställningar där vi
möter människor en och en, men också större
tillställningar som Mission week, som är ett
öppet tillfälle dit man kan komma och lyssna
och ställa frågor tillsammans med andra.

Före julen hade vi besök av generalsekreteraren för Studentmissionen i Burkina Faso,
Tindano Dieudonné. Här tillsammans med Jussi Miettinen, generalsekreterare i Finland.

Vi koordinerar också de akademiska diskussionstillfällen som ordnas i Veritas Forums
regi.
Vi erbjuder de unga gemenskaper där de får
växa i tron och som människor, få nya vänner och förverkliga sig själva i en trevlig gemenskap. Vi vill vara en lågtröskelgemenskap där olika sorters unga ryms med.
Som en del av en världsvid gemenskap vill vi
dela med oss av det goda vi själva har fått.
Därför vill vi också i år tipsa våra ungdomar
om de utbildningar som erbjuds av kyrkans
missionsorganisationer, bjuda in missionärer som talare till våra samlingar och be för
dem och deras arbete.

Jussi Miettinen
Generalsekreterare för OPKO/FSSM
Utdrag ur inledningen till verksamhetsplanen. Översättning av Lilian Lindén
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Vår mission är
att göra Kristus känd bland
studerande och skolelever
och att kalla de unga att
helhjärtat följa Honom ut i
hela världen.
Visionen för 2020 är
att vara en rörelse av fängslande gemenskaper där vi
undervisar Bibeln kvalitativt
och handleder och
uppmuntrar till att växa som
Jesu efterföljare och att leva
ett missionerande liv.

Verksamhetsplan
för det svenska
arbetet 2020

Fyra prioriterade områden
för studentarbetet
I. Teamledarskap
Vi utbildar nästa generation av ledare och lärjungar genom
personlig handledning. I samarbete med Petrus församling
ordnas Learning Community, där team från våra lokalföreningars styrelser deltar.
II. Träffar
Vi bygger gemenskaper som är lätta att bjuda in till och där
man får växa i den kristna tron. Vi ordnar temasamlingar och
bibelstudier i närheten av campus, och böne- och cellgrupper i hemmen. Vi ordnar sportevenemang och chillkvällar för
att bredda gemenskapen. Vi ordnar konferensen Disciple i
samarbete med Petrus församling.
III. Ut på campus
Vi vill vara missionerande och nå ut till nya studerande på
olika sätt. I början av läsåret ordnar vi egna infotillfällen i
form av grill- eller pizzakvällar, dit vi bjuder in studerande via
sociala medier och personliga kontakter. Lokalföreningarna
är synliga på de olika campus genom att t.ex. delta i specialföreningsmässor. Under läsåret arrangerar vi fester som gospelsitzar, vapp- och julfester.
Vi ordnar öppna föreläsningar och diskussionstillfällen i Veritas Forums regi. Vi vill ta tillvara erfarenheten av att ha ordnat Mission Week i Åbo, och utreder möjligheten att ordna
en liknande grej i Helsingfors.
IV. Ut i världen
Vi utmanar studerande att ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen och missionsarbetet utanför landets gränser. Vi
erbjuder studerande möjlighet att delta i internationella utbildningar och aktioner inom ramen för IFES. Vi utreder möjligheten att etablera kontakt till ett annat IFES-land med siktet inställt på att besöka det inom den nära framtiden. Vi
informerar om de finländska missionsorganisationernas utbildningar för unga vuxna.

Finlands Ev-.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf (FSSM) är medlem i världens största studentförening, International Fellowship of Evangelical Students
(IFES), som har 170 medlemsorganisationer i 160 länder. FSSM har sedan grundandet 1964 verkat på två språk, svenska
och finska, samt på senare tid också på
engelska.
Den långsiktiga uppgiften är att göra Kristus känd bland studerande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat
följa Honom ut i hela världen. Visionen
för 2020 är att vara en rörelse med
fängslande gemenskaper där vi undervisar Bibeln kvalitativt och uppmuntrar till
att växa som Jesu efterföljare och att
leva ett missionerande liv.
Temat för år 2020 är “En rörelse av gemenskaper”. Under året satsar vi på att
befästa verksamheten i Vasa och Jakobstad, starta studentgrupper som planerar
Veritas Forum, ordna en Mission Week i
Helsingfors och starta en grupp för stödmedlemmar i Helsingfors.

Studentarbete
Verksamhet på svenska finns på fyra orter: i Åbo sedan 1965 (reg. 1978), i Helsingfors sedan 1969 (1971), i Vasa sedan
1980 (1984) och i Jakobstad sedan 2014.
Den enskilda studerande är medlem i sin
lokalförening och därigenom också i
FSSM.
Med stöd av den gemensamma verksamhetsplanen planerar och förverkligar lokalföreningarna verksamheten lokalt.
Medarbetarnas uppgift är att handleda,
stödja och fungera som resurspersoner.
Forts på andra sidor.

Förbundsstyrelsen 2019-2020. De svenska representanterna är Christian Perret, Hanna Järveläinen, Christian Nygård och Susanna Hietanen. Lilian Lindén har rätt att delta i mötena.

Mediearbete och information
Vi informerar om vår verksamhet via
FSSMnytt och Facebook. FSSMnytt
Jonatan Gauffin, som är studentarbetare i Helsingfors, förklarar något för de
som deltar i HSSM´s kväll på Corhuset i Arabia.

sänds ut en gång i månaden per e-post
till lokalföreningarnas e-postlistor och
stödkåren, samt till församlingarna i

Borgå stift m.fl., till sammanlagt över

Skolungdomsarbete
Vi håller kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per epost och deltar i konferensen för ungdomsarbetsledare som ordnas
av Borgå stift.

Resurser för verksamheten
Medlemmar
Studerande är vår största resurs. Vi har ca 260 studerandemedlemmar, varav 100 finns i Åbo, som för tillfället är största lokalföreningen
i landet. Vasa är på andra plats med ca 90 medlemmar och Helsingfors på fjärde plats med ca 70. Vi strävar efter att alla medlemmar
både hittar en plats inom gemenskapen och erbjuds möjligheter att
upptäcka sin kallelse och plats i Kristi kropp.

tusen mottagare. Pappersversionen går
per post till ca 360 personer.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus
består av en representant per lokalförening och tre stödmedlemmar. Medarbetarna har rätt att delta. Medarbetare anställs för att stöda arbetet i lokalföreningarna.
Budgeten för 2020 är uppgjord så att
den totala anställningsprocenten är
130. Av dessa är 50 % ledande studen-

Arbete bland stödmedlemmar

tarbete där det ingår information (som

Kontakten till våra stödmedlemmar är viktig. Vi samarbetar med Pro
Studentmissionen och grundar en ny grupp för stödmedlemmar i
Helsingfors utöver den som redan finns i Vasa. Vi fungerar som medarrangörer i Kyrkhelg Syd och Nord och på Keswickdagarna i
Helsingfors.

är finansierad med gemensamma me-

Samarbete

tarbete i lokalföreningarna, samt 10 %

Vi värdesätter en god relation till den finska sidan av verksamheten.
Vi strävar efter att ha en god representation i förbundsstyrelsen. Vi
samarbetar över språkgränsen, t.ex. via konferensen Disciple.

för Veritas Forum arbetet i Svenskfin-

del med finska sidan med 10 %), medelanskaffning och arbete bland stödmedlemmar. 70 % är budgeterat för studen-

land.

Ekonomi (ur verksamhetsplanen för år 2020)
Vi undervisar om givande i lokalföreningarna och i
FSSMnytt. Medlemmarna i lokalföreningarna utmanas
att ge tionde av sina inkomster. Vi ansöker om en stiftskollekt från Borgå stift, samt om extra kollekter och
bidrag från församlingarna. Dessutom ansöker vi om
understöd från undervisningsministeriet och olika
stiftelser.
Så fort budgeten tillåter vill vi utöka anställningsprocenten för studentarbetaren i Jakobstad, ledande arbetaren och för Veritas Forum arbetaren med 10 %.
Målet är att ha anställda på 160 %. Därför måste inkomsterna öka, bl.a. genom att de olika verksamhetsområdena tar större ansvar för sitt understöd.
Stödmedlemmarna i de olika regionerna behöver informeras om behoven, t.ex. så att de bjuds in till en
träff på den studieort som finns närmast. Träffarna
ordnas av lokalföreningarna i samarbete med FSSM
och Pro Studentmissionen.

Tacka och be med oss!
•

Tack för den ”stjärngosse” som föddes
den 13.12 åt vår studentarbetare Jonatan!
Mamma och baby mår bra.

•

Be att vi skulle kunna sända några studerande till England under våren för att få
idéer och inspiration för Mission week!

•

Be för Disciple konferensen och Kyrkhelg
Syd som ordnas i Helsingfors på våren!

•

Be för de seniorteam som kommer att träffas och planera progam i Vasa- och Helsingforsregionen.

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Referensnummer
Ledande:
Helsingfors:
Jakobstad:
Vasa:
Åbo:
Veritas Forum svenska:

9108
9108 15
9108 57
9108 31
9108 28
9399

Mission Week:

9030

Insamlingstillstånd
Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth.
Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd
RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att
samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland
så, att resurserna används direkt för arrangerandet av
student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar,
smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informations- och publikationsverksamhet. Tillståndet har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH.

