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Det är nu mer än ett år sen vi först introdu-
cerade Australien-modellen för våra läsare. 
Då berättade vi att vi har en ny kultur inom 
stödringsarbetet i Studentmissionen som 
innebär att medarbetarna för det första har 
egna stödringar, och för det andra att de 
själva mer aktivt än förut värvar nya med-
lemmar till sina stödringar. De har också 
möjlighet att få veta vem som stöder dem.  

Modellen har väckt en del frågor. Förut 
hade vi ju en gemensam stödring, och det 
var en modell som fungerade det också. 
Men när en undersökning gjordes visade 
det sig att de flesta understödjare var av 
den årsmodellen att de hade varit med och 
grundat Studentmissionen. Man hade inte 
lyckats få nya understödjare med i någon 
större utsträckning.  

Och som vi alla vet blir ingen av oss yngre, 
och när den äldre generationen går bort 
krävs nya tag, och kanske nya modeller för 
understöd.  

De senaste femton-tjugo åren har vi inte 
haft anställda på mer än 130 %, och ett tag 
var vi tom. nere i 100 %. Då måste vi välja 
om vi skulle ha en heltidsanställd i Helsing-
fors, eller flera på mindre % runt om i lan-
det. Vi valde den senare modellen, men det 
betyder att medarbetarna byter oftare och 
det är svårare att få kontinuitet.  

 

Redo för Australien-modellen  

Ifjol började vår generalsekreterare Jussi 
Miettinen prata om Australien. Han hade 
varit i kontakt med generalsekreteraren 

därifrån och hört om deras modell för me-
delinsamling.  

Det var utmanande för dem ekonomiskt, 
de hade bara några anställda på en befolk-
ning på 20 miljoner. Då gick de in för att 
testa en ny modell där de anställda själva 
tog större ansvar för att få in medel till sina 
löner. (Detta står i korthet också på Wikipe-
dia.) Idag har de ca 50 anställda, men alla 
är inte på heltid förstås.  

Men modellen fungerade, och när man 
tänker efter förstår man varför. Det är ju 
bättre att alla gör lite för en sak än att bara 
en gör något. Och det är bättre att många 
betalar in ett regelbundet understöd än att 
det kommer in oförutsägbara summor ore-
gelbundet.  

 

Modellen verkar fungera 

Ifjol höstas gick vi in för att alla arbetsom-
råden skulle jobba med att höja inkomster-
na för sina stödringar med hundra euro i 
månaden. Vi tog först och främst kontakt 
med sådana som tidigare varit med i Stu-
dentmissionen och som vi kände personlig-
en, men vi har också frågat andra som vi 
känner.  

Och nu, ett halvår senare, kan vi konstatera 
att testet lyckades. Med Guds hjälp och 
tack vare positiv respons har alla arbetsom-
råden fått fler regelbundna givare. Det ger 
oss frimodighet att gå vidare med den här 
typen av arbete. Personlig medelinsamling 
kommer att höra till allas arbetsbilder 
också framöver.  
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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 fängs-
lande gemenskaper där vi 
undervisar Bibeln kvalitativt 
och handleder och 
uppmuntrar till att växa som 
Jesu efterföljare och att leva 
ett missionerande liv.  

Nästa mål är att höja understödet tills 
varje stödring får in det som behövs för 
att täcka utgifterna för den arbetaren. 
Vårt mål är att höja arbetsprocenten 
från de ca 140 % vi har nu sammanlagt 
till 240 % inom några år.  

Kan du tänka dig att vara med? En re-
gelbunden summa är bättre än en som 
vi inte kan förutse, men allt tas tack-
samt emot. Be Gud att visa på vilket sätt 
du ska vara med i arbetet!  

Lilian Lindén 

Tack Gud för Australien-modellen!  

Några frågor och svar om medelinsamlingen  



Amos - vår man i Åbo!  

 

Amos Airola studerar organisation och ledning på Handelshögskolan 
vid Åbo Akademi, med redovisning som biämne. Han planerar att 
söka till teologiska fakulteten vid ÅA för en magisterexamen i höst.  

Amos, varför vill du jobba för Studentmissionen?  

Jag valde att börja utföra min kandidat i ekonomi på två år, och bli 
vd för ett av ämnesföreningens företag under samma höst jag bör-
jade på Handelshögskolan. Jag har lärt mig mycket på en kort tid, 
men har samtidigt saknat att tjäna Gud på en djupare nivå. 

Jag känner att jag vill lämna ett spår i Åbo nu när jag kommer att bo 
här i ett par år till. Jag ser Studentmissionens funktion som central i 
Guds rike; det är det naturliga steget vidare efter ungdomstiden i 
församlingen.  

Berätta mer om dig själv!  

Jag är uppvuxen i en bohem familj i Östra Helsingfors och älskade att 
hänga på alla köpcentrum kring stan. Men plötsligt mitt i mina vild-
aste tonår blev jag brindande troende då en ung man delade evan-
geliet med mig på gatan. Därefter hittade jag ett andligt hem i Petrus 
församling, som jag var aktiv i under flera år.  

Innan mina akademiska studier har jag gått lärjungaskolan Tulisielu i 
Tammerfors, och jag har älskar att vara på skribaläger under 
sommrarna. Jag har just blivit färdig ekonomie kandidat, och siktar 
på magisterprogrammet i teologi inför hösten. 

Jag har mycket erfarenhet av kyrklig verksamhet. Jag var hjälpledare 
i fyra år, och ordnade många ungdomssamlingar, spelade i lovsångs-
team, planerade hjälpisskolningar och ledde smågrupper under de 
åren. Vissa perioder gick jag regelbundet till kyrkan fem gånger per 
vecka.  

Senare har jag varit säsongsteolog i olika församlingar, 
holmungdomsledare på Lekholmen, och kyrkvaktmästare för Petrus 
församling. Jag har också varit i Station Jokelas ungdomsarbete där 
rap-musik har en central roll i ungdomsarbetet. Just nu är jag förtro-
endevald i Petrus församlingsråd och funderar på förvaltningen där.  

Levande gemenskap 

som syns på campus 

Vad är din vision för arbetet i Åbo?  

Vi är nu bra igång med årets styrelse, och jag 

drömmer om att Åbo Studmiss efter koronan 

igen skulle bli en levande gemenskap som 

syns på campus och kallar folk till att gå dju-

pare i sin tro.  

Jag tror det finns mycket tomhet och ned-

stämdhet bland studerande, och vi behöver 

lära oss att stiga fram i vår kallelse som värl-

den ljus. Innan läget helt normaliserat sig, har 

vi goda möjligheter att bemästra mediepro-

duktion och skapa digitala andliga forum un-

der tiden.  

Arbetet med unga vuxna är särskilt viktigt, 

eftersom kedjan av kristen gemenskap oftast 

bryts när tiden som ungdom i hemförsamling-

en tar slut.  

Kom med som regelbunden givare!  

Precis som Benjamin Häggblom före mig, fort-

sätter jag samla bidrag till en stödring för stu-

dentarbetaren i Åbo. För dig som ser värde i 

arbete bland studerande i Svenskfinland, vill 

jag fråga om du kan stöda mitt arbete med 

regelbunden summa?  

Ett av mina mål är att göra stödringen självgå-

ende, och inte belasta takorganisationen eko-

nomiskt. Jag fortsätter jobba i augusti, så 

skicka mig en hälsning eller ge anonymt - upp-

gifterna finns på sista sidan.  

Be för arbetet!  

Be gärna för att Guds planer ska få förverkli-

gas i Åbo genom vårt arbete. Jag vill uttrycka 

en stor uppskattning för all uppmuntran och 

stöd jag redan fått. Jag ser fram emot att dela 

med er alla kommande äventyr!   

Amos Airola 

Studentarbetare i Åbo  

amos.airola@studentmissionen.fi  



 

På nya äventyr 
Vår familj lever i de stora förändringarnas 

tider och går allt som planerat åker flyttlas-

set till Vasa i början av juni.  

Det här är en förändring som för bara ett år 

sen inte ens fanns på kartan, men det sköna 

med att leva ett liv med Gud är att man vå-

gar ta chansen när man upplever att han 

leder vidare. Vi ser fram emot allt det nya 

och att få vara del av det som Jesus gör. 

På ett mera praktisk plan så har Eva-Lina fått 

jobb på Snellman som kvalitetsansvarig vete-

rinär och jag kommer att jobba deltid i Stu-

dentmissionen och eventuellt en dag i 

veckan på distans i Petrus församling med 

våra nationella satsningar. 

Sist men inte minst, ifall du är nyfiken på att 

hållas up to date med vad som händer i våra 

liv och stöda det arbete vi kommer att börja 

jobba med via Studentmissionen så kommer 

jag att samla en stödring där jag skickar ny-

hetsbrev, böneämnen mm.  

Skicka meddelande så lägger jag med dig på 

listan. Arbetet börjar i augusti så då kan ni 

vänta er att höra något.  

Benjamin Sandell  

benjamin.sandell@studentmissionen.fi  

Några ivriga medlemmar i styrelsen fixade reklamvi-

deon för Åbo Studentmissions nya satsning.  

Välkommen till Österbotten!  
Benjamin Sandell har blivit vald till studentarbetare i Vasa och Jakob-

stad från hösten. Han har tidigare arbetat som ledande anställd för 

svenska verksamheten och som studentarbetare för HSSM.  

Benjamin är teologie magister från Helsingfors universitet och har 

sedan 2016 jobbat som församlingspastor i Petrus församling i 

Helsingfors. Där har han bla jobbat med Disciple konferensen och 

PULS gudstjänsterna.  

Vilka är dina visioner för arbetet? 

Under det senaste året har Eva-Lina och jag upplevt att Gud på olika 

sätt kallat oss att flytta till Vasa och engagera oss i Guds rikes arbete 

just där. På vårt hjärta är särskilt att vara del av det Gud vill göra bland 

studerande och unga vuxna i trakten.  

Även om vi upplever att Gud kallar oss att göra något nytt så ser vi att 

Guds liv kan gå fram via etablerade sammanhang och vi tror att Gud 

har kallat oss att finnas till för Kristi kropp i Vasa-regionen. Att jobba 

via Studentmissionen känns därför som ett naturligt sätt att både nå 

studerande i staden och att få förtroende och bygga en god relation 

till församlingarna där.  

Jag vill satsa på forma en gemenskap där studerande möter Gud och 

upplever gemenskap som förvandlar.  Där får vi bli utrustade att till-

sammans med Gud nå universitet och skolor. Vår bild av hur vi vill 

bygga gemenskap är långt formade av värderingar om delat liv, lär-

jungaträning, närhet till Jesus och vandring i Andens ledning i varda-

gen. Vårt hem skulle därför ha en central plats i arbetet såväl som 

arbete ute på campus & skolor.  

Benjamin i korthet 

Jag är en utåtriktad 34-årig man från Helsingfors. Jag tycker om männi-

skor och sport. Som person gillar jag nya utmaningar och har en seriös 

inställning till mina arbetsuppgifter och plikter. Jag är gift med Eva-Lina 

och vi har två barn, Amos (4 år) och Ella (1 år).  

Mina hobbyer är, förutom sport och att träffa vänner, bland annat mat-

lagning, resande och teknologi. Jag gillar också att läsa och strävar mot 

att ständigt utveckla mig själv.  



Insamlingstillstånd 

Polisstyrelsen har den 8.12.2020 beviljat Finlands 
Ev.-luth. Student- och Skolungdomsmission rf in-
samlingstillstånd 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 

 

Tacka och be med oss!  

Insamlingskonto för Finlands ev.luth. Stu-

dent- och Skolungdomsmission rf  

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) 

Sv verks, ledande:   9108 

Helsingfors:    9108 15 

Otnäs:    9108 1520 

Vasa:     9108 31 

Jakobstad:    9108 57 

Mariehamn:    9108 60 

Åbo:     9108 28  

Veritas Forum :   9399 

Mission Week:   9030  

Se www.studentmissionen.fi/stod-oss 

Om du har flyttat eller har ny e-
postadress, meddela din nya adress till 
studentmissionen@ studentmissionen.fi!  

Bli en regelbunden givare!  

De som för tillfället behöver mer stöd 

är följande arbetsområden:  

Vasa: 935 € fattas i månaden  
Helsingfors-Otnäs: 550 € fattas  
Mariehamn: 515 € fattas per månad 
Jakobstad: 470 €  
Åbo: 450 €  
Veritas Forum SF: 380 €  
Ledande: 120 € fattas i medeltal  

Som studerande kan du ge tex 10 €/

månad, och om du är i arbetslivet tex 

40-100 €/månad. Se kontouppgifter 

och referensnummer nere till väns-

ter!  

Vi har höga förhoppningar!  

Vår vision är att Studentmissionen ska växa. Vi vill se livskraftiga och 

sprudlande gemenskaper av studerande på de orter där vi finns, och 

vi vill finnas på fler orter. Därför är vi så glada att vi får börja med 

skolungdomsarbete i Mariehamn, som det nu ser ut. Som jag skrev 

sist behövs det 1400 € för en 10 % anställning på hösten. Hittills har 

det kommit in 400 € delat på tre personer. En har gett 50 e, en 150 e 

och en 200 e. Tidigare i vår har det kommit in 200 € vilket betyder 

600 € sammanlagt, tack till er som bidragit! Det fattas ännu 800 €, så 

om du kan tänka dig att hjälpa till vore det toppen! 

Vi siktar på att budgetera för följande anställningsprocent inom kort: 

ledande 40 %, info 20 %, Österbotten 40 % och de övriga, Helsing-

fors, Åbo och Veritas Forum, 20 % var. Dessutom, så fort det är möj-

ligt, 20 % för Mariehamn och 20 % till för Helsingfors, Vasa och le-

dande. Det betyder en ökning från de ca 140 % vi har idag till 240 %.  

För en 20 % medarbetare behövs det 600-800 € per månad, så för en 

100 % ökning behövs 3000-4000 € mer i månaden. För att nå detta 

förutsätter det att alla medarbetare utvidgar sina stödringar med 

200 € mer i månaden tills de är självförsörjande.  

• Tack för våra medarbetare, Amos i Åbo 

och Benjamin i Vasa och Jakobstad! Be 

att de skulle få vara välsignade och bli 

till välsignelse i sina jobb på hösten!   

• Tack för möjligheten att satsa på sko-

lungdomsarbete i Mariehamn! Tack för 

de ungdomar som redan är med. Vi ber 

att fler ska hitta till Tankstationen och 

få nytt liv med Jesus.  

• Tack för sommaren och de möjligheter 

den ger till vila och rekreation! Vi ber 

om förnyade krafter inför hösttermi-

nen!  


