Arbetet på Åland fick en fin start
under året. Under hösten hölls en
Alpha-kurs som samlade många
gymnasiestuderande.

svenska verksamheten
ALLMÄN DEL

F

inlands Ev-.Luth. Student- och Skolungdomsmission rf
(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 Students (IFES), som har ca
170 medlemsorganisationer i 160 länder.

områdena för studentarbetet är:

Verksamhet på svenska finns på fem orter: i Helsingfors sedan
1965 (rf. 1971), i Åbo sedan 1968 (registrerad förening 1978),
i Vasa sedan 1980 (rf. 1984), i Jakobstad sedan 2014 (rf. 2014)
och i Mariehamn sedan 2021. Veritas Forum arbete har bedrivits på svenska i Finland sedan starten 2012.

II. Träffar
Tillsammans med Petrus församling ordnade vi den trespråkiga konferensen Disciple online och så att mindre grupper
samlades på flera studieorter. Pga. coronaläget ordnades en
virtuell Alpha-kurs på våren. Vi bjöd in till hemgrupper, där
studerande kunde lära känna Jesus bättre genom att studera
Bibeln och dela livet med varandra. Vi ordnade vandringar och
utflykter samt fester som Bibelsitzar, vapp- och julfester, vissa hölls utomhus. Vi ordnade samlingar, sportevenemang och
chillkvällar i slutet av året när coronaläget igen tillät det. I Vasa
hölls musikcafékvällar med tal och diskussion i smågrupper i
slutet av hösten.

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. Målet för 2021 var att växa som
rörelse och temat var “Upptäck din potential”. Under året utvidgade vi verksamheten till Mariehamn på Åland och anställde en medarbetare där.

Studentarbete
Den enskilda studerande som är medlem i en lokalförening är
också medlem i FSSM. Med stöd av den gemensamma verksamhetsplanen planerar och förverkligar lokalföreningarna
verksamheten lokalt. Medarbetarnas uppgift är att handleda,
stöda och fungera som resurspersoner. De fyra prioriterade
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I. Teamledarskap
Vi utbildade nästa generation av ledare och lärjungar genom
personlig handledning, speciellt i styrelserna och andra ansvarsgrupper i lokalföreningarna.

III. Ut på campus
I början av läsåret ordnade vi infotillfällen utomhus i form av
grill- eller pizzakvällar, dit vi bjöd in studerande via sociala medier och personliga kontakter. Vi ordnade kaffebjudningar på
campus och deltog i specialföreningsmässor. Vi ordnade ett
par Veritas Forum via zoom på våren, de streamades live och
laddades upp på Youtube efteråt.

Veritas Forum strömmades under året. YouTube-videorna har varit
välbesökta. På bild VF-koordinator Oskar Palomäki och vid teknikbordet
Jonathan Vik.

Vasa Studentmission håller startfest. I Vasa startades under året en ny hemgemenskap och det hölls temakvällar på Aveny Café.

IV. Ut i världen
Kursen CrossCurrent som riktar sig till nyligen utexaminerade ordnade ett avslutningsveckoslut på Enä-Seppä på hösten. Vi skickade två studentrepresentanter till Feuer konferensen i Grekland för att kunna ordna en Mission Week i
Helsingfors. Pga. coronaläget direktsändes Revive konferensen över nyår.

Skolungdomsarbete
Under året utvidgade vi verksamheten till Mariehamn på
Åland och anställde en medarbetare där. Vi höll kontakt med
församlingarnas ungdomsarbetsledare per e-post.

Resurser för verksamheten
Medlemmar och stödmedlemmar
Vi hade ca 270 studerandemedlemmar, varav 110 finns i Åbo,
som för tillfället är största lokalföreningen i landet. Vasa är
på andra plats med ca 90 medlemmar och Helsingfors på
fjärde plats med ca 70. I skolungdomsgruppens verksamhet
i Mariehamn deltog 15–20 personer. Vi har sammanlagt 450
stödmedlemmar i vårt register.

FSSM:s anställda och frivilliga medarbetare. Uppe från vänster Benjamin Sandell,
Amos Airola, Jonatan Gauffin och Daniel Munk Piittala-Jensen. Nere från vänster
Nico Villanen, Edith Kortekangas och Lilian Lindén.

Samarbete
Det svenska arbetsutskottet Sarbus bestod av tre stödmedlemmar och en studeranderepresentant per lokalförening.
Medarbetarna hade rätt att delta. Vi deltog i de medarbetarkonferenser och webbinarier som ordnades med finska sidan. Vi hade en god representation i förbundsstyrelsen med
fyra medlemmar. Vi samarbetade över språkgränsen, bla. via
konferensen Disciple. Vi var medarrangörer i Kyrkhelg Syd
och Nord och på Keswickdagarna i Helsingfors. Vi höll kontakt med stödföreningen Pro Studentmissionen rf. Vi deltog
med infobord på Kyrkodagarna i Mariehamn.
Medarbetare
Medarbetare anställdes för att stöda de olika arbetsområde-

I Helsingfors fortsatte hemgemenskaperna att träffas och växte under
året såpass att väggarna kom emot!
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na. Den totala anställningsprocenten på hösten var 190. Av dessa var 40
% ledande studentarbete och 20 % information. 50 % gick till Vasa och
Jakobstad, 30 % till Helsingfors, 20 % till Åbo och 10 % till Mariehamn,
samt 20 % för Veritas Forum arbetet i Svenskfinland.
Mediearbete och information
Vi informerade om vår verksamhet via FSSMnytt och hemsidorna (studentmissionen.fi och veritasforum.fi/svenska), samt på sociala medier
som Facebook, Instagram och Whatsapp. FSSMnytt sändes en gång i
månaden per e-post till arbetsområdenas e-postlistor och stödkåren,
samt till församlingarna i Borgå stift med flera, sammanlagt till ca 800
mottagare. Pappersversionen går per post till ca 370 personer.
Ekonomi
Våra inkomster ökade med 32 % under året, till största delen för att
medarbetarna själva rekryterade fler medlemmar till sina stödringar.
Stödmedlemmarna informerades också om behoven via FSSMnytt, en
telefonkampanj i juni och en extra satsning i december. Vi ansökte om
understöd från Kyrkostyrelsen och en stiftskollekt från Borgå stift, samt
om extra kollekter och bidrag från församlingarna. Dessutom ansökte
vi om understöd från undervisningsministeriet och bidrag från olika föreningar och stiftelser.
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...den som
sår rikligt får
skörda rikligt.

Vasa Studentmissions
startfest på Sandö.
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