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Vision 
• • • 

Den långsiktiga uppgiften 

för Studentmissionen är att 

göra Kristus känd bland 

studerande och skolelever.  

Temat för strategin åren 

2022-2025 är ”Med onådda 

unga på hjärtat”. År 2023 

har vi gjort verksamhets-

planen med strategin som 

bas.  

Under nästa år vill vi 

befästa verksamheten på 

våra studieorter, speciellt i 

Mariehamn och Jakobstad.  

Vi ordnar Mission week i 

Helsingfors och i Marie-

hamn, och uppmuntrar 

Studentmissionen i Åbo att 

bekanta sig med konceptet. 

 

Jussi Miettinen, generalsek-

reterare och ledarskribent.  

 

 

Med Finlands unga på hjärtat 
– Generalsekreteraren har ordet!  

De senaste nyheterna från Finland och världen har varit som 

sidorna i Uppenbarelseboken: coronapandemin med dess 

varianter, kriget i Ukraina, de exceptionella klimatförhållandena 

med deras värmerekord och andra extrema fenomen, energibrist 

och förvärrad inflation.  

Den värld där dagens ungdom växer upp skiljer sig mycket från 

deras föräldrars och morföräldrars. Kyrkan ligger inte längre 

mitt i byn, och för många är det svårt att känna tillhörighet.  

Till exempel, trots skriftskolans allmänna popularitet, är det inte 

lätt att engagera ungdomen efter det. Ungdomar möts, men de 

nås inte. Detta är också utmaningen för vår organisation: Hur 

når man nya ungdomar och gör den typ av arbete som unga 

människor vill engagera sig i av hjärtat? Studentmissionens nya 

fyraårsstrategi heter Med onådda unga på hjärtat.  

Unga människor kan vara utom räckhåll på många sätt. Till 

exempel riskerar nästan en tredjedel av ungdomarna att drabbas 

av social uteslutning. Detta får långtgående konsekvenser, både 

för den unga själv och för samhället. Social exkludering brukar 
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förknippas med till exempel en känsla av obetydlighet, ensamhet och missbruk och psykiska problem. 

Att förebygga uteslutning och nå ut till och uppmuntra marginaliserade ungdomar är ett gemensamt 

ansvar och en uppgift för alla ungdomsorganisationer.  

Studentmissionens uppdrag är att göra Kristus känd. I Studentmissionens verksamhet är alltså onåbara 

ungdomar framför allt de för vilka kristendomens grundläggande budskap om korset och en 

barmhärtig Gud är mer eller mindre avlägset. Vi tror att den högkvalitativa ungdomsverksamhet som 

vår organisation bedriver har mycket att erbjuda detta land och framför allt ungdomarna själva.   

Människan är och kommer alltid att vara en homo religiosus, en religiös person.  I vår basverksamhet 

erbjuder vi ungdomar möjligheten att, som en del av en lokal gemenskap, få känna en trygg kristen tro 

och gemenskap, få vänner, lära sig om Bibeln och att ta ansvar för föreningsverksamheten. Samtidigt 

drar vi vårt strå till stacken genom att öka antalet möjliga ansvarsbärare i församlingar, arbetsliv, 

föreningsverksamhet – inom olika samhällssektorer. Evenemang, läger, utbildningar, internationella 

kontakter och den coachning som ges stöder vårt stora mål: att bjuda in ungdomar att leva som en vän 

till Jesus. Tack för att du är med och når ut till Finlands unga! 

Jussi Miettinen, generalsekreterare för Studentmissionen  

Visioner för studentarbetet  
- Kolla in verksamhetsplanen för år 2023! 

Studentarbete på svenska 

finns på fem orter: i Åbo, 

Helsingfors, Vasa, Jakobstad 

och Mariehamn.  

De fyra prioriterade 

områdena för studentarbetet 

är: 

I. Att bygga gemenskaper 

Vi bygger gemenskaper som 

har en missionerande 

identitet, där olika 

personligheter och kallelser 

får frodas. Som del av den 

ekumeniska studentrörelsen 

IFES är vi gästvänliga mot 

kristna från olika bakgrunder 

och önskar dem välkomna.  

Vi utrustar unga till att i 

gemenskaperna kontinuerligt 

skapa smågrupper som de 

unga själv leder, där varje 

studerande och skolungdom 

har en plats att bli bemött 

och växa som människa och 

Guds barn. Medlemmarna i 

gemenskapen lever frimodigt 

ut sin tro enligt sin egen 

kallelse som Guds familj, 

Jesu vänner och efterföljare, i 

den Helige Andens kraft och 

genom att studera Bibeln.  

Vi ordnar samlingar och 

hemgrupper, sportevene-

mang och chillkvällar, fester 

och utflykter. Vi ordnar 

konferensen Disciple i 

samarbete med Petrus 

församling. Också Veritas 

Forum arbetet har ett eget 

team av studerande som 

planerar och organiserar 

arbetet på riksplan.  

Vi väntar oss att det finns 

minst en grupp på varje ort 

som upplever sig vara en 

gemenskap och att medlem-

marna i gemenskapen leder 

mindre grupper kring olika 

teman.  

II. Att nå nya 

Vi vill målmedvetet – steg för 

steg – utvidga vårt influens-

område till nya campus, till 

betydande studieorter och 

orter där vi inte ännu har 

verksamhet. Här tillämpar vi 

en femstegsmodell: 1. vi ber 

om öppna dörrar, 2. vi söker 

visionärer eller andra 

nyckelpersoner för att inleda 
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en smågrupp, 3. vi grundar 

en gemenskap, 4. vi anställer 

en medarbetare som har en 

fungerande stödring och 5. vi 

grundar en registrerad 

lokalförening.  

Vi tar hand om de nuvarande 

gemenskapernas tillväxt 

genom att träna ansvarsta-

garna i varje studerandege-

neration att nå ut med 

evangeliet till unga i sin 

närhet. 

Vid läroverken följer vår 

verksamhet IFES tankesätt 

Engaging the Whole 

Campus: 

- vi är pietistiska, dvs. vi 

stöder kristna studerande att 

växa i sin tro. 

- vi är evangeliserande, dvs. vi 

når ut till nya bland annat 

genom att evangelisera för 

vänner och ordna 

universitetsaktioner som till 

exempel Mission Week. 

- vi är apologetiska, dvs. vi 

försvarar tron, speciellt i 

studerandegemenskaper. I 

dem utrustar vi studerande 

att i studievärlden möta 

förnuftsmässiga utmaningar 

som hör till kristen tro. 

- vi är dialogiska, dvs. vi har 

en genomgripande 

växelverkan med läroverken, 

bland annat genom Veritas 

Forum. 

I början av läsåret ordnar vi 

infotillfällen i form av grill- 

eller pizzakvällar, dit vi 

bjuder in studerande via 

sociala medier och person-

liga kontakter. Vi ordnar 

kaffebjudningar på campus 

och deltar i specialförenings-

mässor.  

Vi ordnar öppna föreläs-

ningar och diskussions-

tillfällen i Veritas Forums 

regi. Vi ordnar en Mission 

Week i Helsingfors och en i 

Mariehamn och uppmuntrar 

Åbo att bekanta sig med 

konceptet. Vi grundar en 

förening för student- och 

skolungdomsarbetet på 

Åland.  

Vi väntar oss att vi ska hitta 

flera kristna studerande på 

varje ort som vill delta i vårt 

arbete, bli medlemmar och 

själva ta ansvar för att föra 

det vidare. Vi väntar oss 

också att hitta nya stude-

rande som ännu inte är 

kristna, men som vill lära 

känna Jesus och leva i 

gemenskap med honom och 

oss, och som vi kan 

lärjungaträna.  

III. Att utrusta  

Vi fokuserar systematiskt på 

att utrusta unga att tjäna 

enligt sitt eget kall och sina 

förmågor. Eftersom de ungas 

bakgrundskunskap om 

Bibeln och kristendomen blir 

allt snävare och allt färre har 

blivit döpta lär vi ut Bibeln 

och den kristna läran syste-

matiskt och ger praktiska 

modeller. Vi vill att alla som 

är med i vår verksamhet 

växer i att känna Gud, sig 

själv och sitt kall, i enlighet 

med Jesu missionsbefallning 

(Matt. 28:18–20).  

Vi utbildar nästa generation 

av ledare och lärjungar 

genom personlig handled-

ning, speciellt i styrelserna 

och andra ansvarsgrupper. 

Vi ordnar en coachingwee-

kend för lokalföreningarnas 

styrelser. Vi uppmuntrar 

lokalföreningarna att delta i 

konferensen Disciple för att 

utrustas att leva nära Gud, 

vara i en gemenskap och 

vara sänd av Gud. Bönen 

genomsyrar allt vi gör.  

Vi väntar oss att de 

studerande som är med i 

våra gemenskaper blir 

utrustade så att de själva 

vågar ta sig an nya 

utmaningar och kan betjäna 

andra. Detta leder till att 

antalet frivilliga som leder 

andra ökar.  

IV. Att sända 

Vi vill vara med och bygga 

Guds rike och delta i den 

stora missionsuppgiften både 

i hemlandet och bland andra 

folk. Vi uppmuntrar och 

sänder unga att tjäna enligt 
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sitt eget kall i olika uppgifter 

då de övergår till arbets- och 

församlingslivet. Vi kallar 

var och en att bli en 

samarbetspart för vårt arbete 

genom att fungera som 

förebedjare, frivilliga 

ansvarstagare och som 

ekonomiska understödjare.  

Vi informerar om 

utbildningar och aktioner 

inom ramen för IFES. Vi 

informerar om de finländska 

missionsorganisationernas 

utbildningar för unga vuxna.  

Vi väntar oss att 

missionsarbete i dess olika 

former blir bekant för dem 

som är med i gemenska-

perna, och att de förstår vilka 

uppgifter de kan ha, som 

sändande eller som utsända.   

Kritiska framgångsfaktorer för verksamheten 
Medlemmar och samarbete 

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 90 medlemmar och Vasa på 

fjärde plats med ca 50 medlemmar. I skolungdomsgruppens verksamhet i Mariehamn deltar ca 15 

personer regelbundet. Vi har ca 670 stödmedlemmar. Vi samarbetar med Pro Studentmissionen och de 

lokala grupper av stödmedlemmar som finns i Helsingfors och Vasa. 

Det svenska arbetsutskottet Sarbus består av en representant per lokalförening och tre stödmedlemmar. 

De svenska medarbetarna samt generalsekreteraren, ekonomichefen och förbundsordförande har rätt 

att delta. Vi strävar efter att ha en god representation i förbundsstyrelsen. Vi samarbetar över 

språkgränsen, till exempel via konferensen Disciple. Vi är medarrangörer i Kyrkhelg Syd och Nord samt 

på Keswickdagarna i Helsingfors. Vi håller kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per e-

post och deltar i konferensen för ungdomsarbetsledare som ordnas av Borgå stift. Vi deltar med 

infobord på tex. Höstdagarna och Ungdomens Kyrkodagar. 

Mediearbete och information 

Eftersom ungas växelverkan alltmer sker på sociala medier utökar vi vår synlighet och inverkan bland 

annat genom dynamiska webbsidor och annan media. Vi informerar om vår verksamhet via 

hemsidorna, FSSMnytt, våra Facebook-grupper och andra sociala medier. FSSMnytt sänds en gång i 

månaden per e-post till lokalföreningarnas e-postlistor och stödkåren, församlingarna i Borgå stift m.fl., 

sammanlagt till ca 800 mottagare. Pappersversionen går per post till ca 360 personer.   

Medarbetare 

Vi inser att Studentmissionens arbete kräver professionella medarbetare som har en stark andlig vision, 

yrkeskunskap och de nådegåvor som behövs. Att långsiktigt bygga upp och utveckla arbetet förutsätter 

också kontinuerligt lärande och ordinarie arbetsförhållanden på heltid.  

Medarbetare anställs för att stöda de olika arbetsområdena. Budgeten för 2023 är uppgjord så att den 

totala anställningsprocenten är 215. Av dessa är 60 % ledande arbete och 10 % information (delvis 

finansierad med gemensamma medel med finska sidan). Dessutom är 50 % budgeterat för Vasa och 

Jakobstad samt 20 % för ledande studentarbete. I budgeten ingår 20 % vardera för de olika 
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arbetsområdena Helsingfors och Åbo. Dessutom har vi en handledare och en koordinator för Veritas 

Forum arbetet i Svenskfinland på 25 % sammanlagt och en 10 % anställd i Mariehamn.   

Ekonomi 

Målsättningen är att stegvis stärka de anställdas stödringar utifrån den så kallade Australien-modellen, 

så att alla anställda samlar in ett understöd på 110 % av sin egen lön, och att det i de största städerna 

skulle finnas minst två anställda, varav den ena kunde vara deltidsanställd. Vårt mål är att ha anställda 

på 260 % inom några år, bland annat en skild medarbetare på 20 % i Jakobstad och en på 20 % i 

Mariehamn. Därför måste inkomsterna öka, bland annat genom att medarbetarna aktivt värvar nya 

medlemmar till sina stödringar.  

Vi undervisar om givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt. Både studerande 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.  

Visioner för framtiden 
Några anställda på heltid och några på deltid  

Målet är att vi inom några år skulle ha flera medarbetare som är anställda på heltid, och flera som är 

anställda på deltid. När studerandegenerationerna växlar är det viktigt med kontinuitet och att bygga 

momentum. Om du vill investera i den här visionen, bli en regelbunden givare! Och tack till dig som 

redan är med!  

 

 

För att få en medarbetares stödringsbrev, skicka din e-postadress till medarbetaren direkt, 

kontaktuppgifter på nästa sida! Eller kontakta studentmissionen@studentmissionen.fi, så skickar vi 

dina uppgifter vidare!  

mailto:studentmissionen@studentmissionen.fi
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Stöd vårt arbete 
Bli en regelbunden givare! Beställ våra medarbetares nyhetsbrev! Be för arbetet!    

Kontonummer  

för svenska verksamheten:  

FI 6680 0007 1022 9793 

- Använd referensnummer så 

går din gåva rätt! 

 

Ref nr för svenska 

verksamheten:  

Arbetet på riksplan, ledande, 

info: 9108   

Helsingfors: 9108 15 

Otnäs: 9108 1520 

Vasa: 9108 31 

Jakobstad: 9108 57 

Mariehamn: 9108 60 

Åbo: 9108 28 

Veritas Forum: 9399 

Utåtriktat arbete: 9030 97 

Mission week events: 9030  

 

MobilePay 

Stöd till det riksomfattande 

arbetet, info 35985 

Stöd till Helsingfors 16490 

Stöd till Jakobstad 84466 

Stöd till Vasa 11925 

Stöd till Åbo 92413 

Stöd till Veritas Forum 76201 

Insamlingstillstånd  

Finland: RA/2020/1574. 

Tillståndet är i kraft 

tillsvidare från och med 

1.1.2021.  

Åland: ÅLR 2021/8572. 

Tillståndet är i kraft 1.1.-

31.12.2022.  

Tillstånd att samla in pengar 

gäller så, att resurserna 

används i enlighet med 

Studentmissionens ideella 

mål.  

Våra 

medarbetares 
Kontaktuppgifter  

E-post enligt modellen 

fornamn.efternamn@student

missionen.f!  

Lilian Lindén, ledare för sv. 

verks, tfn 050 526 5318 

Benjamin Sandell, led. 

stud.arb, Vasa och Jakobstad, 

tfn 045 630 0237 

Caspian Boström, 

studentarbetare i 

Mariehamn, tfn 045 7345 

0070 

Jonathan Vik, koordinator för 

Veritas Forum SF, tfn 045 

7344 3161 

Nico Villanen, 

studentarbetare i 

Helsingfors, tfn 045 6128501 

Be med oss 
För våra medarbetare och för 

nya och gamla projekt!  

• Tack för de medarbetare 

som vi har i Studentmissio-

nen! Be för Lilian, Benjamin,  

Nico, Jonathan, Caspian!  

• Tack också för den tid vi 

har fått ha Amos Airola med 

oss i Åbo! Vi ber om 

välsignelse för hans 

graduarbete på våren och för 

hans fortsatta vandring med 

Herren efter det!  

• Be för den nye 

studentarbetaren i Åbo, om 

välsignelse och framgång i 

arbetet! Presentation 

kommer senare.  

• Tack för arbetet med 

Mission week! Be för Misison 

week i Helsingfors, för goda 

idéer och villiga medhjälpare 

till april! Be också för teamet 

i Mariehamn som ordnar ett 

Mission week i sommar!  

• Be att konceptet med 

”Grilla en kristen” skulle få 

slå rot i vårt land! Be för den 

skolning vi planerar för att 

lära oss konceptet med 

”Grilla en kristen”!   

• Be för de Veritas Forum 

event vi planerar på våren, 

där vi låter grilla både en 

kristen och en med en annan 

livsåskådning. Be att en 

diskussionsgrupp får komma 

igång utgående från de 

eventen!  


