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Upptäck din
potential!
Så sjuttons präktig,
noggrann, snäll, liten

Alltid så ordentlig
Vad än jag vill, det gör jag
Jag vet inte längre vem jag är
Vem jag är (Petra)

Den ovan citerade, fritt översatta, radiohiten ”Kuka mä oon?” av Petra beskriver de
ungas identitetskamp på ett bra sätt. Identitetsarbete hör ungdomen till: att fundera
på sig själv och sina gåvor och att välja inriktning för sitt liv.
Allt går ändå inte alltid som det ska. En ung
person kan hamna in på fel spår, till exempel på grund av bristfälligt stöd, dålig
självkänsla, depression, rusmedel eller yttre
förväntningar. Att bygga sin identitet och bli
självständig från sina föräldrar handlar ofta
om att spjärna emot och det kan göra ont.
Studentmissionen arbetar i enlighet med
sitt namn främst med under 29-åriga unga,
som står på tröskeln till vuxenlivet och funderar på de stora frågor som hör samman
med identitet.
Som årstema har vi valt ”Upptäck din potential” och med det strävar vi efter att svara på den alltid så aktuella frågan hos unga
– Vem är jag? I en tid då den unga känner
press att smälta ihop med det ansiktslösa
havet av ungdomskultur är det viktigt att
stödja individualiseringen, att den unga får

växa och bli den bästa versionen av sig
själv.
Utifrån från den kristna människobilden i Bibeln stödjer vi identiteten hos
de unga som är med i vår verksamhet
och hjälper dem att upptäcka sina gåvor och sin kallelse. Uppfattningen om
varje människas unika värde och
uppgift ligger som grund för detta. Det
här vill vi förmedla genom den undervisning och träning vi ger, men också
på de evenemang och läger vi ordnar
och i de poddar, bloggar och annan
media som vi upprätthåller.
Ett samhälle som snabbt ändras på
grund av robotisering, immigration,
osäker ekonomi och värdegrundsskifte
behöver ett nytt slags ledarskap. Genom att satsa på utbildning för ansvarstagande och ledare svarar vi också på
de kommande årens behov av att utbilda egna medarbetare till vår organisation. Utbildning är ledarskapets moder,
som man säger.
Vad annat strävar vi efter år 2021?
Grunden för Studentmissionens arbete
är lokalföreningarna och smågrupper
som vi kontinuerligt och målmedvetet
vill stödja och förstärka. Mitt i osäkerheten som coronaepidemin orsakat
förbereder vi oss på att hålla veckoverksamhet, utbildningar och evenemang på webben. Mitt i allt detta
riktar vi oss modigt utåt för att kalla
nya studerande till att få del av det
kristna budskapet. Varje ungdom är
betydelsefull för oss.
Jussi Miettinen
generalsekreterare
Översättning: Susanna Hietanen
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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 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.

Vi presenterar

verksamhetsplanen!

Fyra prioriterade områden
I. Teamledarskap
Vi utbildar nästa generation av ledare och lärjungar genom personlig
handledning, speciellt i styrelserna och andra ansvarsgrupper i lokalföreningarna. Planen är att utbildningen skulle gå vidare till nästa
generation studerande.
II. Gemenskap och undervisning
Vi vill vara öppna och välkomna nya studerande. Vi vill bygga gemenskaper där man får växa som människa i den kristna tron. Vi vill
lära känna Jesus bättre genom att studera Bibeln, be tillsammans
och dela liv med varandra. Vi ordnar Alpha- och Uncover-grupper. Vi
ordnar sportevenemang och chillkvällar. Under läsåret arrangerar vi
fester som gospelsitzar, vapp- och julfester som är lätta att bjuda in
till. Vi ordnar konferensen Disciple i samarbete med Petrus församling.

III. Ut på campus
Vi vill vara missionerande och bjuda in nya på olika sätt. I början av
läsåret ordnar vi infotillfällen i form av grill- eller pizzakvällar, dit vi
bjuder in studerande via sociala medier och personliga kontakter.
Lokalföreningarna ordnar kaffebjudningar på campus och deltar i
specialföreningsmässor. Vi ordnar öppna föreläsningar och diskussionstillfällen i Veritas Forums regi. Vi vill ta tillvara erfarenheten av
att ha ordnat Mission Week i Åbo och ordnar ett liknande evenemang i Helsingfors.
IV. Ut i världen

Vi utmanar studerande att ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen
och missionsarbetet utanför landets gränser. Vi erbjuder möjlighet
att delta i utbildningar och aktioner inom ramen för IFES, bl.a.
CrossCurrent som riktar sig till nyligen utexaminerade. Vi utreder
möjligheten att etablera kontakt till ett annat IFES-land med siktet
inställt på att besöka det så snart tillfälle ges. Vi informerar om de
finländska missionsorganisationernas utbildningar för unga vuxna.
Konferensen Revive ordnas på nytt vid årsskiftet 2021–2022.

Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdomsmission r.f. (FSSM) har sedan grundandet 1964 verkat på två språk, svenska och
finska, samt på senare tid också på engelska.
FSSM är medlem i världens största studentförening, International Fellowship of
Evangelical Students (IFES), som har medlemsorganisationer i 170 länder.

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. Målet för 2021 är att växa
som rörelse och temat är “Upptäck din potential”. Vi vill bjuda in och välkomna studerande till trygga gemenskaper där vi får
växa som individer och med varandra.
Under året siktar vi på att ordna en Mission
Week i Helsingfors. Vi vill utvidga verksamheten till Otnäs och Mariehamn. För det
behövs rekrytering av goda medarbetare
och finansiering för deras löner.
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.

Åbo Studentmission firade julfest utomhus pga Corona-situationen. Tjugo personer fick delta.

Studentmissionen i Jakobstad avslutade höstterminen med en julfest.

Våra medlemmar är våra
bästa resurser

Vi vill växa, och till
det behöver vi stöd
Medarbetare

Resurser för verksamheten

Medarbetare anställs för att stöda arbetet i
lokalföreningarna. Budgeten för 2021 är
uppgjord så att den totala anställningsprocenten är 150. Av dessa är 60 % ledande
studentarbete där det ingår medelanskaffning och arbete bland stödmedlemmar, samt
information (som delvis är finansierad med
gemensamma medel med finska sidan). 70 %
är budgeterat för studentarbete på studieorterna och 20 % för Veritas Forum arbetet i
Svenskfinland.

Medlemmar och stödmedlemmar

Ekonomi

Vi har ca 250 studerandemedlemmar, varav 110 är registrerade
medlemmar i Åbo, som för tillfället är den största lokalföreningen i
landet. Helsingfors är på andra plats med knappa 80 medlemmar
och Vasa på tredje plats med knappa 70 medlemmar. Vi har ca 620
stödmedlemmar och samarbetar med Pro Studentmissionen och de
grupper för stödmedlemmar som finns i Helsingfors och Vasa.

Vårt mål är att utvidga verksamheten till
Otnäs och Mariehamn. Målet är alltså att ha
anställda på 200 % inom några år, bla. på 20
% också i Jakobstad. För det behövs rekrytering av goda medarbetare och finansiering
för deras löner. Därför måste inkomsterna
öka, bla. via medarbetarnas stödringar. Stödmedlemmarna behöver informeras om
behoven, bla. så att de bjuds in till en träff på
varje ort en gång om året. Vi undervisar om
givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt.
Både studerande och stödmedlemmar
uppmuntras att stöda Studentmissionen
ekonomiskt. Vi ansöker om stiftskollekt från
Borgå stift och om extra kollekter från församlingarna. Dessutom ansöker vi om understöd från utbildnings- och kulturministeriet och bidrag från olika föreningar och
stiftelser.

Skolungdomsarbete
Vi håller kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per epost och deltar i konferensen för ungdomsarbetsledare som ordnas
av Borgå stift. Vi deltar med infobord på t.ex. Höstdagarna och Ungdomens Kyrkodagar.

Samarbete
Det svenska arbetsutskottet Sarbus ska bestå av en representant per
lokalförening och tre stödmedlemmar. Medarbetarna har rätt att
delta i Sarbus möten. Vi strävar efter att ha en god representation i
förbundsstyrelsen. Vi samarbetar över språkgränsen, tex. via konferensen Disciple. Vi är medarrangörer i Kyrkhelg Syd och Nord och på
Keswickdagarna i Helsingfors.
Mediearbete och information
Vi informerar om vår verksamhet via webben, FSSMnytt och våra
Facebook-grupper samt WhatsApp, Instagram och andra social medier. FSSMnytt sänds ut en gång i månaden per e-post till lokalföreningarnas e-postlistor och stödkåren och till församlingarna i Borgå

Disciple = Restored
Disciple21 blir en multi-site konferens med
hubbar i Helsingfors, Åbo, Vasa, Jyväskylä, Kuopio, Kokkola & Oulu! Hitta en hub som fungerar
för dig eller delta online!
Temat för Disciple21 är Restored. Kolla in
webbsidan för mera info om vad konferensen
handlar om och anmäl dig på www.disciple.fi !

Tacka och be med oss!
•

Be för Oskar som jobbar med Veritas Forum! Be att alla våra
stödringar skulle få de medlemmar de behöver! Tack för de
nya som kommit med som regelbundna understödjare!

•

Tackaför Benjamin Häggblom som jobbat i Åbo, först som
ordförande för lokalföreningen och sedan som studentarbetare. I vår satsar han på gradun och på att bli färdig med studierna inför sin kommande prästvigning.

Studentarbetare till Åbo
Anställningen är i kraft 15.3-31.5.2021, med möjlighet till förlängning från hösten. Arbetsförhållandet är 20 %. Till arbetet hör att planera, utveckla
och förverkliga FSSM:s studentarbete i samarbete
med studerande på orten.

•

Be för arbetet i Vasa och Jakobstad och studerandena där! Be
att vi skulle hitta goda medarbetare under våren!

•

Be också för Mariehamn och Otnäs, att vi skulle få grunda nya
verksamhetspunkter där!

För mer info, se www.studentmissionen.fi/jobb!

Kom med i en stödring!
Så här gör man:
1. Prenumerera på personliga nyhetsbrev!
Lilian Lindén, ledande och info, lilian.linden@ studentmissionen.fi
Jonatan Gauffin, Helsingfors, jonatan.gauffin@ studentmissionen.fi
Jakobstad och Vasa, studentmissionen@studentmissionen.fi
Benjamin Häggblom, Åbo, benjamin.haggblom@ studentmissionen.fi
Oskar Palomäki, Veritas Forum på svenska, oskar.palomaki@
veritasforum.fi

Studentmissionens insamlingskonto
FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH)
Sv verks, ledande:
Helsingfors:
Otnäs:

9108
9108 15
9108 1520

Jakobstad:
Vasa:

9108 57
9108 31

Mariehamn:

9108 60

Åbo:
Veritas Forum :

9108 28
9399

Mission Week:
9030
Se www.studentmissionen.fi/stod-oss

2. Bli en regelbunden givare!
För tillfället jobbar alla medarbetare på 20 %, alltså en
dag i veckan, utom ledande arbetaren som jobbar på
60 %. Alla stödringar behöver ca 600 € i månaden i
inkomster medan ledande arbetaren behöver ca 2000
€ i månaden.
Om någon stödring får in mer än den behöver går
överskottet till att satsa på nya orter eller att stödja
där det bäst behövs.
Om du är studerande kan du ge tex 5 €/månad, om
du redan är i arbetslivet tex 20 €/månad. Se kontouppgifter och referensnummer nere till vänster!

Om du vill ha FSSMnytt också per e-post, skicka
din e-postadress till studentmissionen@ studentmissionen.fi!

Insamlingstillstånd
Polisstyrelsen har den 8.12.2020 beviljat Finlands
Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd RA/2020/1574. Tillståndet är i
kraft tillsvidare från och med 1.1.2021. Tillståndet
har beviljats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC
DABAFIHH.
För mer info, se www.studentmissionen.fi/stod-oss

