
Med hjälp av en byagrupp som stöds av Finska 
Missionssällskapet har Kesh Maya från Nepal 
kunnat förbättra sin utkomst och fått mod att  
ingripa mot kastdiskrimineringen av daliter.
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Budskapet om Jesus kallas ofta för ett glädjebudskap. 
I den internationella verksamheten räknas glädjen 

in bland de mjuka värdena, och det talas mera sällan om 
glädje än om rättvisa och fred. Glädjen kan inte definie-
ras genom lagstiftning eller andra mätinstrument. Det är 
svårt att göra glädjen till en målsättning, men goda mål 
bidrar till att skapa glädje. För människans välbefinnande 
och utveckling utgör glädjen en väldig resurs.

Skepticism mot att betona glädjen kan bottna i att leen-
den och skratt lätt ger ett tillgjort intryck. Från den asiatis-
ka kontexten vet vi dock att det bakom ett vackert leende 
kan dölja sig stora mänskliga tragedier. Uppriktig glädje 
grundar sig emellertid inte på tillgjordhet utan på sanning.

Finska Missionssällskapets årsrapport för år 2019 be-
rättar om källorna till glädje. Redan Bibelns berättelse om 
julens herdar visar hur glädje föds när vi får en gåva, tar 
emot det goda budskapet och blir delaktiga. I vår verk-
samhet har vi fått se vilken stärkande upplevelse det är 
för en människa att få höra glädjebudet och bli del av en 
gemenskap. Delaktighet kan vara en livsförändrande er-
farenhet för en marginaliserad människa.

Glädje föds också då en människa får hjälp med att 
få ordning på de grundläggande sakerna i sitt liv. Glädje 

Glädjen är 
en kraft till förändring

Finska Missionssällskapets 
arbete 2019
Hopp. Samarbete. Framsteg.

Vi bygger en värld där alla får sin röst hörd. Vi verkar 
genom våra lokala samarbetspartner och stöder 

lokalt kunnande.
De senaste åren har tyngdpunkten i vårt arbete flyttat 

från Afrika till Asien, där de små kyrkorna behöver stöd. 
Utrikesministeriet stöder vårt utvecklingssamarbete i 
12 länder, främst i Afrika söder om Sahara.

Vi har ett nära samarbete med Kyrkornas världsråd 
och Lutherska världsförbundet. Vi är medlem i ACT- 
alliansen, en kyrklig sammanslutning för utvecklings-
samarbete, humanitär hjälp och påverkansarbete.

www.finskamissionssallskapet.fi

Här börjar glädjebudet  
om Jesus Kristus, Guds son.
(Mark 1:1)

föds då ett barn som har förlorat sina föräldrar trots allt får 
möjlighet till utbildning och arbete, och då en byagemen-
skap fungerar så att människor med funktionshinder har 
samma möjligheter som andra att vara en del av den. Till 
Bibelns mest grundläggande berättelser hör skildringar-
na om hur Jesus mötte människor som hade drabbats av 
kriser och svårigheter i sina liv. Nytt hopp och nya möj-
ligheter banade väg för glädjen.

Glädje kommer också av att svåra freds- och förso-
ningsprocesser går framåt. Konflikter och orättvisa bin-
der kolossalt med energi och skapar ångest. Det är befri-
ande att hitta rättvisa lösningar.

På följande sidor berättar vi om arbete som har berett 
glädje i hundratusentals människors liv. Utifrån vår krist-
na värdegrund tror vi att glädjen också infinner sig då en 
människa förstår att hon är värdefull och älskad, oavsett 
bakgrund, ekonomisk ställning och prestationer. Därför 
berättar vi även om ett människovärde som grundar sig på 
skapelsetron, på en själv-
utgivande kärlek på korset 
och på Andens förnyelse 
av livet. Detta budskap 
inspirerar människor att 
i ord och handling verka 
som glädjens budbärare.

Rolf Steffansson
verksamhetsledare

Vi arbetar långsiktigt för en rättvis och human värld. Kyrkans budskap om tro, 
hopp och kärlek till nästan har varit vår ledstjärna i 160 år. Vi verkar i trettio 
länder tillsammans med mer än hundra samarbetskyrkor och -organisationer.

http://www.finskamissionssallskapet.fi
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Läs mera: www.finskamissionssallskapet.fi/verksamhet 

 Bild: Mimosa Hedberg

Från gerillan till  
byarådet
Ännu för några år sedan bar colombi-
anen Palacio Flores vapen, nu kramar  
han om sina barn och barnbarn. Man-
nen som stred för gerillan i över 20 år 
ägnar sig nu åt sitt jordbruk och sin 
familj. Inom ramen för ett projekt som 
stöds av Colombias lutherska kyrka 
och Finska Missionssällskapet arbetar 
han också aktivt med att förbättra för-
hållandena i sin by och bygga fred.

Bevattningssystem 
och matförsörjning
I Nepal har de statliga myndigheterna 
tackat byagrupperna som stöds av 
Missionssällskapet för deras arbete för 
att utveckla sina samhällen. Grupper-
na har också fått stöd från de lokala 
myndigheterna för bevattningssystem, 
miljövänlig odling och byggandet av 
toaletter. Kvinnorna i byagrupperna 
berättar att familjernas inkomster har 
ökat, liksom tillgången till mat. Barnen 
går längre i skola, de funktionshindra-
des ställning i byarna har förbättrats 
och familjevåldet har minskat.

Stöd till blivande präster

Erkänsla för arbete 
bland funktions- 
hindrade
I många länder fortlever uppfattningen 
att funktionshinder är en följd av en 
förbannelse eller av något fel som 
föräldrarna har begått. Missionssäll- 
skapets långsiktiga arbete bland  
personer med funktionsvariation har  
belönats tre gånger under de senaste 
åren, såväl i Finland som internatio- 
nellt. I Dessie och Kombolcha i norra  
Etiopien samlas grupper för barn  
med funktionsvariation i kyrkans  
verksamhetscenter, där de får fysio- 
terapi och stöd av andra i samma  
situation. Habtamu som är multi- 
handikappad har utvecklats 
mycket tack vare den rehabili- 
tering han fått i gruppen.

Godlisten Mzulla och Simon Deus Francis 
från Tanzania studerade till präster som 
Finska Missionssällskapets stipendiater. 
Godlisten verkar nu som lärare vid stiftets 
utbildningscenter och skolar nya medarbe-
tare för församlingarna. Simon arbetar som 
präst i ett område där han har ansvar för 
fyra nygrundade församlingar. Missions-
sällskapet stöder teologisk utbildning vid 
bibelinstitut, seminarier och universitet 
på olika håll i världen. Detta stöder 
kyrkornas tillväxt och stärker de 
anställdas och frivilligas kunnande.

http://www.finskamissionssallskapet.fi/verksamhet


Miljöfrågor starkt framme i Finland och i världen

Årsrapport 2019 – ekonomi

Finska Missionssällskapets verksamhet finansieras 
av Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, kristna 

organisationer, utrikesministeriet och privatpersoner. 
I slutet av år 2019 hade Missionssällskapet 207 

arbetstagare, 120 i hemlandet och 87 utomlands. Där-
till åkte 31 personer på frivilliguppdrag utomlands via 
Felm Volunteer-programmet. 

120
arbetstagare 
i hemlandet

31
Felm- 

volontärer
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arbetstagare 
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Hoppets träd fylldes  
av löv
På Höstdagarna fick ungdomarna i Borgå stift 
bekanta sig med Missionssällskapets arbete 
för klimatet i Kishapu, Tanzania. Vår miljö- 
ambassadör för dagarna, sångaren Marey upp- 
manade ungdomarna att engagera sig glo- 
balt. Hoppets träd fylldes av löv med fram-
tidstro och genom kollekten fick ungdomarna  
vara med och plantera träd i Tanzania.

De vackraste julsångerna slog 
alla rekord
Kampanjen De vackraste julsångerna nådde 2019 sitt 
bästa resultat någonsin med 1 165 000 euro i insamlade 
medel. Intäkterna används för att förbättra levnadsförhål-
landena för utsatta barn i utvecklingsländer. 

Under jultiden noterades det ofta i media hur kyrkorna 
fylldes av människor som ville sjunga julsånger. Man sjöng 
också julsånger på restauranger och äldreboenden, i köp-
centrum och på kryssningsfartyg. Enligt Kyrkans forsk-
ningscentral uppgav tre av fem finländare att de sjunger De 
vackraste julsångerna. Beskyddare för kampanjen 2019 var 
artisten Katri Helena. Musikern och journalisten Wivan 
Nygård-Fagerudd delade en svensk julhälsning på Mis-
sionssällskapets kanaler på sociala medier.

Ett stort De vackraste julsångerna-evenemang ordnades  
i köpcentret Tripla i Helsingfors tillsammans med Tölö 
församling och samlade omkring 3 000 deltagare.

Inkomster 28,8 M euro Utgifter 30,8 M euro
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Följderna av klimatförändringarna märks i människors liv överallt 
i världen. Allra mest lider de som redan tidigare har varit utsatta 
och som har bidragit minst till att klimatförändringarna uppstått. 

År 2019 började Missionssällskapet erbjuda sina samarbets-
partner undervisning om klimatförändringarna och hur de kan 
gardera sig mot katastrofer.

Miljöarbetet lyftes också fram inom medelanskaffningen och 
kommunikationen. Missionssällskapet grundade Miljöbanken 

och såväl företag och församlingar som privatpersoner erbjöds 
möjlighet att kompensera för utsläpp från resande genom en kom-
pensationsfond. Medlen används bland annat till att plantera skog 
inom lokala byaprojekt i Nepal och Tanzania. 
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Verksamhetsberättelse och bokslut 2019 
www.finskamissionssallskapet.fi/om-oss
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Internationell 
konferens samlade 
sakkunniga
Konferensen National Dialogues 
ordnades i juni 2019 i Helsingfors 
och sammanförde för fjärde gången  
ett stort antal deltagare i fredspro-
cesser och andra professionella 
fredsaktörer. Finska Missionssäll-
skapet fungerade som sekretariat un-
der konferensen, som arrangerades  
i samarbete med utrikesministeriet, 
CMI och Kyrkans Utlandshjälp. 
Specialtemat för konferensen var 
teknologins fördelar och faror i 
fredsprocesser.

 Bild: Heli Pekkonen

http://www.finskamissionssallskapet.fi/om-oss


160 berättelser om hopp
År 2019 firade Finska Missionssällskapet sitt 160-årsjubileum 
genom att berätta historier om hur kristen tro i ord och hand-
ling bringar hopp till människor. Jubileumsåret till ära inbjöd 
Missionssällskapet ett trettiotal representanter från partnerkyr-
korna och -organisationerna till en konsultation för att diskutera  
gemensamma målsättningar och utmaningar samt för att dela 
erfarenheter och skapa kontakter. I Yle Vega ingick en serie på 
16 radioandakter. I varje andakt delades en berättelse om hopp 
från Missionssällskapets arbete på olika håll i världen. 

 Bild: Ilkka Koivisto



Kom med och sprid hopp i världen!

Ge en gåva  
på adressen 

finskamissions- 
sallskapet.fi/

hopp
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Finska Missionssällskapet
PB 56, 00241 Helsingfors
Tel. 09 12971*
info@finskamissionssallskapet.fi 
www.finskamissionssallskapet.fi
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