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Att inte orka, rädsla för morgondagen, 
marginalisering och arbetslöshet är ex-
empel på fenomen som är bekanta för 
finländska unga idag, och som orsakar 
olika slags illamående. Coronatiden har 
ökat illamåendet ytterligare, och proble-
men är i vissa fall allvarliga.  

Många problem med mental hälsa visar 
sig för första gången just i ungdomen, 
och i värsta fall hänger de med hela li-
vet. Enligt olika undersökningar lider 
upp till 20–25 procent av de unga av 
problem med mental hälsa idag, och de 
är de vanligaste hälsoproblemen bland 
skolelever och unga. De som jobbar med 
unga hamnar att fundera på hur de på 
bästa sätt ska gå vid de ungas sida och 
stöda deras hälsa och välmående. 

Finlands Evangelisk-lutherska Skol- och 
Studentmission har, som namnet säger, 
arbetat för ungas bästa - utifrån en kris-
ten värdegrund - allt sedan 1964. Även 
om kulturen har ändrat under årens 
lopp har de unga inte ändrat mycket. De 
ungas behov är de samma i alla tider: 
kärlek och innehåll och mening i livet. 

Temat för vår organisation år 2022 är 
Fylld av liv. Utifrån det temat vill vi 
framhäva vikten av ett fullständigt liv 
med tanke på den unga människans väl-
mående. Till den holistiska människosy-
nen hör kropp, själ och ande. Enligt den 
kristna människosynen är alla människor 
lika värda, värdefulla och unika. Då män-

niskan växer mot vuxenlivet behöver 
hon vänskap, gemenskap, hobbyer som 
stöder utvecklingen och lagom med 
utmaningar.  

Vi tror att det också finns en andlig 
dimension i varje människa. Som kris-
ten ungdomsorganisation vill vi därför 
kalla unga att bygga sitt liv på Guds kär-
lek, att hitta spiritualiteten och den 
kristna ungdomsverksamheten som en 
positiv resurs och med det bibliska livet 
som en kartbok. 

Under verksamhetsåret 2022 vill vi 
utvidga vår verksamhet till nya studie-
orter samtidigt som vi betonar betydel-
sen av vår grundläggande verksamhet: 
veckovisa student- och ungdomskvällar.  

Vår strävan är att föra fram glädje, 
mänsklighet och passionerad kristen-
dom i all vår verksamhet. Vi vill skapa 
och upprätthålla mångsidig ungdoms-

verksamhet där det finns plats både för 
sökare och tvivlare, men också för dem 
som vill växa till i ansvar, för att alla i 
sinom tid ska hitta sin plats i föräldra-
skap, arbetsliv, politik, församlingar och 
föreningsverksamhet.  

Kristet ungdomsarbete har en given 
plats i ett samhälle där de unga ställer 
kämpar med vardagen och ställer frågor 
som duger jag och räcker jag till? Svaret 
på dessa frågor är evangeliet om korset 
och en Gud som älskar också halvfärdiga 
människor. Och det finns ju inga andra 
slags människor!  

Jussi Miettinen, generalsekreterare  

Översättning av Susanna Hietanen  

Inför år 2022 

- generalsekreterare Jussi 

Miettinen har ordet 



Detta vill vi prioritera             
i studentarbetet  

 

I. Teamledarskap och bön 

Vi utbildar nästa generation av ledare och lärjungar genom personlig 
handledning, speciellt i styrelserna och andra ansvarsgrupper. Bö-
nen genomsyrar allt vi gör.  

II. Gemenskap och undervisning 

Vi vill bygga öppna gemenskaper där vi gärna välkomnar nya, och 
där man får växa som människa med den kristna tron som bas. Vi vill 
lära känna Jesus bättre genom att studera Bibeln, be och dela liv 
med varandra. Vi ordnar smågrupper och hemgrupper, sportevene-
mang och chillkvällar, fester, utflykter och weekender. 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. Vi 
ordnar kaffebjudningar på campus och deltar i specialföreningsmäs-
sor. Vi ordnar öppna föreläsningar och diskussionstillfällen i Veritas 
Forums regi. Vi vill bekanta oss med konceptet Mission Week och 
ordna ett liknande evenemang i Helsingfors. 

IV. Ut i världen 

Vi utmanar studerande att ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen 
och missionsarbetet utanför landets gränser. Vi informerar om ut-
bildningar och aktioner inom ramen för IFES.  Vi informerar om de 
finländska missionsorganisationernas utbildningar för unga vuxna.  

År 2022 vill jag vara 

”Fylld av liv!” 

Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdoms-
mission 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 Stu-
dents (IFES), som har medlemsorganisationer 
i ca 170 länder.  

Mission och tema för år 2022 

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.  

Temat för år 2022 är “Fylld av liv” (på eng-
elska ”Fully alive” och på finska ”Täysillä 
elossa”).  

Speciella satsningar under året  

Vi vill befästa verksamheten på alla våra stu-
dieorter efter Coronan, speciellt i Vasa och 
Jakobstad. Vi satsar på skolungdomsarbete i 
Mariehamn och fortsätter samtidigt att un-
dersöka möjligheten att starta upp ett stu-
dentarbete där. Dessutom vill vi utvidga verk-
samheten i huvudstadsregionen till Otnäs 
campus.  

Studentarbete 

Studentarbete 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. Med stöd av den 
gemensamma verksamhetsplanen planerar 
och förverkligar lokalföreningarna verksam-
heten lokalt.  

Den enskilda studerande är medlem i sin 
lokalförening och därigenom också i FSSM. 
Medarbetarnas uppgift är att handleda och 
fungera som resurspersoner.  

Skolungdomsarbete 

Vi fortsätter arbetet med ungdomarna i Mari-
ehamn och hjälper dem att komma i gång 
med regelbunden verksamhet.  

Vi håller kontakt med församlingarnas ung-
domsarbetsledare per e-post och deltar i kon-
ferensen för ungdomsarbetsledare som ord-
nas av Borgå stift. Vi deltar med infobord på 
tex. Höstdagarna och Ungdomens Kyrkoda-
gar.  

Vasa Studentmission med Benjamin Sandell i spetsen ordnade fyra diskuss-

ionskvällar kring aktuella teman under hösten. Samlingsplatsen var Café 

Aveny i centrum. Ca 15-20 personer deltog varje gång.  



 

Medlemmar och stödmedlemmar 

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 ca 80 medlemmar och 

Vasa på tredje plats med ca 70 medlemmar. Vi har ca 620 stödmed-

lemmar, och samarbetar med Pro Studentmissionen och de grupper 

för stödmedlemmar som finns i Helsingfors och Vasa. 

Samarbete 

Det svenska arbetsutskottet Sarbus består av en representant per 

lokalförening och tre stödmedlemmar. De svenska medarbetarna 

samt generalsekreteraren, ekonomichefen och förbundsordföran-

den har rätt att delta i Sarbus möten. Vi strävar efter att ha en god 

representation i förbundsstyrelsen. Vi samarbetar över språkgrän-

sen, t.ex. via konferensen Disciple. Vi är medarrangörer i Kyrkhelg 

Syd och Nord samt på Keswickdagarna i Helsingfors. 

Medarbetare 

Medarbetare anställs för att stöda de olika arbetsområdena. Budge-

ten för 2022 är uppgjord så att den totala anställningsprocenten är 

180. Av dessa är 40 % ledande studentarbete och 20 % information 

(den senare är finansierad med gemensamma medel med finska si-

dan). Dessutom är 120 % budgeterade för de olika arbetsområdena: 

Helsingfors, Jakobstad, Mariehamn, Vasa, Åbo och Veritas Forum ar-

betet i Svenskfinland.  

Mediearbete och information 

Vi informerar om vår verksamhet via hemsidorna, FSSMnytt, våra Fa-

cebook-grupper och andra sociala medier. FSSMnytt sänds en gång i 

månaden per e-post till lokalföreningarnas e-postlistor och stödkåren, 

församlingarna i Borgå stift mfl., sammanlagt till över tusen motta-

gare. Pappersversionen går per post till ca 360 personer. 

Ekonomi 

Vårt mål är att ha anställda på 240 % inom några år, bla. på 40 % i 

Helsingfors och Vasa. Därför måste inkomsterna öka, bla. genom att 

medarbetarna aktivt värvar nya medlemmar till sina stödringar. Vi 

undervisar om givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt. Både stu-

derande och stödmedlemmar uppmuntras att bli regelbundna givare. 

Vi ansöker om stiftskollekt från Borgå stift och om bidrag och extra 

kollekter från kyrkan och församlingarna. Dessutom ansöker vi om 

understöd från utbildnings- och kulturministeriet samt bidrag från 

olika föreningar och stiftelser.  

Resurser för verksamheten 

Studentmissionen 

på Åland 
Vår studentpastor på Åland, Jean Banyanga, 

representerade Studentmissionen på Kyrko-

dagarna i Mariehamn. Här vid infobordet.  

Skojfriska typer i 
Mariehamn. 
Aron ville inte 
vara med på bild.  

Ledarteamet har 
planerat samling-
arna via zoom.  



 

Tacka och be!  

Bli en regelbunden givare!  

De som behöver mer stöd enligt det här 
årets medeltal och långtidsmålet framåt 
är följande:  
 
Vasa: 675 € fattas av 1400 € i månaden 
Helsingfors-Otnäs: 460 € fattas av 1200 €  
Jakobstad: 445 € fattas av 600 € 
Mariehamn: 445 € fattas av 600 € 
Åbo: 380 € fattas av 600 € 
Veritas Forum SF: 395 € fattas av 600 € 
Ledande: 475 € fattas av 2400 € 
 
Som studerande kan du ge tex 10-20 €/
månad, och om du är i arbetslivet tex 50-
200 €/månad. Se kontouppgifter och 
referensnummer nere till vänster!  

Vi siktar högre!  

Vår vision är att Studentmissionen ska få bli ett red-

skap för väckelse i Svenskfinland. Vi vill se livs-

kraftiga gemenskaper av ungdomar, studerande och 

unga vuxna på de orter där vi finns, och vi vill finnas 

på fler orter och fler campus. Om du vill investera i 

den här visionen, bli en regelbunden givare! Och 

tack till dig som redan är med!  

Nästa år har vi budgeterat för 190 % medarbetare 

sammanlagt, tack Gud för detta! Men vi siktar på att 

höja anställningsprocenten för Vasa och ledande så 

fort som möjligt, samt att anställa en skild medarbe-

tare till Jakobstad, Otnäs och Veritas Forum. Det 

betyder en sammanlagd ökning till 260 %.  

För en 20 % medarbetare behövs det 600-800 € per 

månad, och för en 40 % medarbetare 1200-1600 € 

per månad. För att nå detta förutsätter det att alla 

medarbetare utvidgar sina stödringar med några 

hundra euro per termin tills de når upp till sina mål.  

• Tack för året som gått! Tack för att 

vi fått starta ett nytt arbete i Ma-

riehamn! Be för Jean och ungdo-

marna!   

• Tack för att vi har medarbetare på 

alla orter! Be för Amos i Åbo, Ben-

jamin i Vasa och Jakobstad! Be för 

Edith i Helsingfors!  

• Tack för Jussi, vår generalsekrete-

rare! Tack för Australien-modellen 

som hjälpt oss höja understödet!  

• Tack för jullovet och de möjligheter 

den ger till vila och rekreation! Vi 

ber om förnyade krafter inför vår-

terminen!  

Insamlingstillstånd 

Finland: RA/2020/1574. Tillståndet är i kraft tillsvi-
dare från och med 1.1.2021.  

Åland: ÅLR 2021/8572. Tillståndet är i kraft 1.1.-
31.12.2022.  

Tillstånden har beviljats för kontot FI66 8000 0710 
2297 93, BIC DABAFIHH. Insamlingstillstånd och mer 
info på https://studentmissionen.fi/stod-oss 

Insamlingskonto för Finlands ev.luth.  

Student- och Skolungdomsmission rf  

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) 

    Ref.nr Mobile Pay:  

Sv verks, led, info:  9108  35985 

Helsingfors:    9108 15 16490 

Otnäs:    9108 1520  

Vasa:    9108 31 11925 

Jakobstad:    9108 57 84466 

Mariehamn:   9108 60  

Åbo:     9108 28  92413 

Veritas Forum SF:  9399  76201 

För mer info, se www.studentmissionen.fi/stod-oss 

Om du har flyttat eller har ny e-post-

adress, meddela din nya adress till stu-

dentmissionen@ studentmissionen.fi!  


