svenska verksamheten

På Disciple 17 deltog både
svensk- och finskspråkiga
studerande och unga vuxna.

Allmän del
Finlands Ev.-luth. Student- och skolungdomsmission rf (FSSM)
är en förening som ordnar verksamhet på svenska, finska och
engelska. FSSM är medlem i världens största studentförening,
International Fellowship of Evangelical Students (IFES), som
har medlemsföreningar i 168 länder. Studentmissionens vision
är att göra Kristus känd bland studerande och skolelever och
att kalla de unga att helhjärtat följa Honom. År 2017 var årstemat ”Ett liv i din storlek”.

Studentarbete
På svenskt håll finns det fyra lokalföreningar: Helsingfors
svenska Studentmission rf (HSSM), Vasa Studentmission rf
(VSM), Åbo svenska Ev. Luth. Studentmission rf (ÅSSM) och
Jakobstads Studentmission rf (JSM). Den enskilda studerande är medlem i sin lokalförening och därigenom i FSSM.
Lokalföreningarna gör själva upp sina egna verksamhetsplaner. De fyra prioriterade områdena för studentarbetet är:

Gemenskap
Under det gångna året har vi strävat till att bygga gemenskaper centrerade kring Jesus. Vi ordnade kvällar för studerande, temasamlingar och bibelstudier för att undervisa och
bygga upp enskilda kristna i tron. Vi jobbade för att våra gemenskaper skulle vara lätta att bjuda in till och ge en möjlighet till alla intresserade att lära känna Jesus. Vi ville vara
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för så nära studerandena som möjligt, bl.a. på de olika campus som finns på studieorterna eller hemma hos varandra.

Utåtriktat arbete
I början av läsåret ordnade vi infotillfällen med låg tröskel, t.ex.
grillkvällar, dit vi bjöd in via infobord, kaffebjudningar, annonser,
affischer och infoblad, sociala medier, samt via personliga kontakter. Under läsåret arrangerade vi fester med målet att de skulle vara lätta att bjuda in till. Vi deltog också i allmänna studenttillställningar som ordnades av nationer och kårer under året.
För att ge kristet tänkande en plattform i högskolevärlden ordnade vi öppna föreläsningar i Veritas Forums regi. I Åbo ordnades en diskussion på våren på engelska med Peter Payne och
Joseph Almog som talare, temat var The Origin of the Universe. Ca 90 personer deltog. På hösten hölls en debatt på svenska i Vasa med Mats Selander och Marcus Rosenlund, kring temat Ateist eller kristen – vad är förnuftigast? Ca 140 personer
deltog. På våren ordnades i Vasa dessutom ett forum med temat Behövs religion i dagens samhälle? Med i debatten var
Victoria Grönlund, Christoffer Skuthälla och Tomas Karv. Ca 30
personer deltog. Föreläsningarna handlade alltså om relevanta
ämnen för studerande och föredragshållarna företrädde olika
världsåskådningar. Vi ville utmana studerande att analysera sin
tids trender och hjälpa dem att se evangeliets möjligheter och
konsekvenser, också i sina studieämnen.

Utbildning och lärjungaskap
Vi verkade för att utbilda och fostra nästa generation av lärjungar
och ledare. 27-29 januari 2017 ordnades för tredje gången inspirationshelgen Disciple, som samtidigt fungerade som FSSMs årskonferens. Konferensen hölls i Munkshöjdens kyrka i Helsingfors
i samarbete med Petrus församling och ca 200 deltog. Konferensen var trespråkig och samlade studerande från både svenskt och
finskt håll.
Studerande är vår största resurs i arbetet, och vi vill utrusta dem att
så långt som möjligt själva vara delaktiga i, och ta ansvar för verksamheten på lokalplanet. Styrelserna uppmuntrades att planera
och förverkliga den lokala verksamheten i enlighet med visionen,
samt att utvärdera arbetet kontinuerligt. Medarbetarnas uppgift är
att handleda, stöda och fungera som resurspersoner.

Glada miner i kaffekön på HSSMs måndagssamling. På bilden Jessica
Norrbäck, Mikaela Fougstedt, Benjamin Koskinen och Miriam Sjöblom.

Mission och internationella relationer
Vi informerade om IFES satsningar samt om de finländska missionsorganisationernas utbildningar för unga vuxna. Vi utmanade
studerande att efter avslutade studier ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen och missionsarbetet utanför landets gränser. När de
fått prova på utåtriktad verksamhet i hemlandet är tröskeln lägre
att fortsätta utomlands.

SKOLUNGDOMSARBETE
Vi deltog med ett infobord på Ungdomens Kyrkodagar i Karis för
att få synlighet bland ungdomar i Borgå stift. Vi höll kontakt med
församlingarnas ungdomsarbetsledare per e-post.

RESURSER FÖR VERKSAMHETEN
Medlemmar och samarbete

Strax före jul valdes en ny styrelse i Åbo Studentmission. På bilden Herman Mård,
Alice Brandt, Benjamin Häggblom, Linnéa Nygård, Iréne Jern, och Karolina Wallin.

Sedan år 2006 har antalet studerandemedlemmar ökat från 60 till
270, och Vasa Studentmission är fortfarande störst i landet med
knappa hundra medlemmar. Åbo är på andra plats med ca 90 och
Helsingfors på fjärde plats med knappa 70. Svenska verksamheten
har fler studerandemedlemmarna än finska sidan, medan vi har
ca 20 % av stödmedlemmarna. Vi strävade efter att öka vårt medlemsantal och att alla medlemmar skulle hitta en plats inom gemenskapen och erbjudas möjligheter att upptäcka sin kallelse och
sin plats i Kristi kropp. Vi värnade om ett fungerande tvåspråkigt
arbete inom vår förening och strävade efter att ha en god representation i förbundsstyrelsen; vid årsskiftet var sex av förbundsstyrelsens tolv ordinarie medlemmar svenskspråkiga.
Vi fortsatte vi att arbeta på kontakten till våra seniormedlemmar,
bl.a. genom att tillsammans med Pro Studentmissionen ordna en
vängudstjänst i Jeppo församling i maj. I den deltog ca 30 personer. Vi deltog också som arrangörer i Kyrkhelgen, både i Syd och i
Nord, samt i Keswickdagarna i Helsingfors. 7.9 i Tammerfors deltog
ledaren för det svenska arbetet i en samling för olika organisationer som stöder det kyrkliga livet i Borgå stift. Biskop Björn Vikström och Kalle Sällström, verksamhetsledare för Församlingsförbundet, fungerade som värdar för samlingen.

Veritas Forum i Vasa. Mats Selander och Marcus Rosenlund diskuterade om det är
förnuftigare att vara kristen eller ateist under ledning av studerande Leo Byskata.
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Mediearbete och information
Vi höll kontakt med våra medlemmar och stödmedlemmar via FSSMnytt, vårt månatliga böneoch nyhetsbrev. FSSMnytt sändes ut per e-post
via våra lokalföreningars e-postlistor, samt till
stödkåren, församlingarna i Borgå stift, inomkyrkliga rörelser, medarbetarna på finska sidan,
förbundsstyrelsen och nordiska systerorganisationer, sammanlagt över 1200 personer. Ca 360
personer får ännu FSSMnytt per post. Vi använde vår webbsida och sociala medier såsom Facebook och Instagram för att informera om vår
verksamhet.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus leder, utvecklar och övervakar den svenska verksamheten. Som hjälp till lokalföreningarna är en ledare
för svenska verksamheten och flera studentarbetare anställda. Den totala anställningsprocenten var 60 % (varav 40 % ledande och 20 %
informatör), 20 % Helsingfors, 20 % Vasa ( janmaj, aug) och 20 % Åbo (totalt 120 %). Hälften
av informationstjänsten finansieras med gemensamma medel med finska verksamheten.
I Jakobstad hade vi ingen anställd under året efter samarbetsförhandlingar i november 2016.

Ekonomi
Tack vare StudmissChallenge under 2016 fick
vi in ca 12 000 € för arbetet på våra studieorter. Helsingfors samlade in hälften av de medlen och vann därför tävlingen mellan lokalföreningarna. Under 2017 har bidragen till de olika
verksamhetsområdena minskat, men bidragsnivån i Helsingfors har hållits god. Under våren
2017 testades en modell där de enskilda arbetarna tog större ansvar för att samla understödjare genom personliga inbjudningar, men försöket ledde inte till några synliga resultat. I slutet
av året introducerades ”Operation Oscar” för att
höja anställningsprocenten för den anställde i
Helsingfors, och den gav åtminstone tillfälligt
ett gott resultat.
Vi undervisade om givande i lokalföreningarna
och i FSSMnytt. Vi fick en stiftskollekt från Borgå
stift. Vi ansökte också om understöd från undervisningsministeriet, olika stiftelser samt från
församlingar i Borgå stift.
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På tio år har antalet
studerandemedlemmar
inom Studentmissionen
fyrdubblats,
från 60 år 2006 till
270 år 2017.

Disciple17 konferensen arrangerades tillsammans
med Petrus församling för tredje året.
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