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Svenska verksamheten

Allmän del

Finlands Ev.luth. Student- och Skolungdomsmission rf 
(FSSM), Studentmissionen, ordnar verksamhet på svens-
ka, finska och engelska. FSSM är medlem i världens 

största studentförening, International Fellowship of Evange-
lical Students (IFES), som har medlemsföreningar i över 150 
länder. Den långsiktiga visionen är att göra Kristus känd bland 
studerande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat 
följa Honom. Temat för år 2018 var Be och arbeta.

Studentarbete

Lokalföreningar på svenska finns på fyra orter: Helsingfors 
svenska Studentmission rf (HSSM), Jakobstads Studentmissi-
on rf (JSM), Vasa Studentmission rf (VSM), och Åbo svenska 
Ev. Luth. Studentmission rf (ÅSSM). Den enskilda studerande 
är medlem i sin lokalförening och därigenom i FSSM. Lokal-
föreningarna planerar och förverkligar verksamheten på lokal-
planet. De fyra prioriterade områdena för studentarbetet är: 

Gemenskap

Under det gångna året har vi fortsatt att bygga gemenskaper 
i Åbo och Helsingfors, bl.a. genom att ordna temasamlingar 
där 25–40 deltar varje gång. Under hösten har vi igen kommit 
igång med verksamheten i Vasa och Jakobstad och små grup-
per samlas på båda orterna.

Utåtriktat arbete

I början av läsåret ordnade vi infotillfällen med låg tröskel, dit 
vi bjöd in via infobord, annonser, affischer och infoblad, sociala 
medier, samt via personliga kontakter. Vi deltog också i tillställ-
ningar för studentföreningar, som specialföreningsmässor och 
gulnäbbsintagningar. Under läsåret arrangerade vi flera fester, 
bl.a. vapp- och julfester. Under året bekantade vi oss med en ny 
form av arbete kallat Mission Week, bl.a. genom att sända två 
medarbetare till Feuer-konferensen i Spanien. I Åbo ordnades en 
debatt i Veritas Forums regi.

Utbildning och lärjungaskap

Vi uppmuntrade och utbildade nästa generation av lärjungar 
och ledare i det dagliga studentarbetet och i styrelserna på 
lokalplanet. Vi deltog med ett team i Learning Community, 
samt deltog som arrangörer i konferensen Disciple som ord-
nades i samarbete mellan OPKO/FSSM och Petrus församling. 
Konferensen var trespråkig och samlade studerande från både 
svenskt och finskt håll.

Mission och internationella relationer

Vi informerade om IFES satsningar samt om de finländska mis-
sionsorganisationernas utbildningar för unga vuxna. Vi utma-
nade studerande att efter avslutade studier ta ansvar i yrkeslivet, 
lokalförsamlingen och missionsarbetet utanför landets gränser.

Tid för mingel på Disciple- 
konferensen i Helsingfors. 
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Skolungdomsarbete

Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per e-
post och deltog i Forum, konferensen för ungdomsarbetsledare i 
Borgå stift.

Resurser för verksamheten

Medlemmar och samarbete
I slutet av 2018 hade vi ca 260 medlemmar. Åbo Studentmission 
blev störst i landet med ca 110 medlemmar, tack vare en med-
lemskampanj under året. Vasa Studentmission har fortfarande ca 
90 medlemmar och Helsingfors 55. Svenska verksamheten har fler 
studerandemedlemmarna än finska verksamheten, men bara ca 20 
% av stödmedlemmarna.

Arbete bland stödmedlemmar

Vi höll kontakt med våra stödmedlemmar bl.a. genom att i samar-
bete med Pro Studentmissionen ordna en Gemenskapshelg i Öst-
erbotten på våren. Vi bjöd in till helgen via FSSMnytt, e-post och 
per telefon. Vi deltog som arrangörer i Kyrkhelg Syd och Nord, 
samt på Keswickdagarna i Helsingfors. Vi fick synlighet i Svenskfin-
land i och med att vår nya studentarbetare Karl Granberg blev in-
tervjuad för Kyrkpressen, Österbottens Tidning, Vasabladet och Mis-
sionsstandaret.

Samarbete

Vi värnade om en fungerande relation mellan den finsk- och 
svenskspråkiga verksamheten, bl.a. genom att delta i gemensam-
ma medarbetarkonferenser. Vi strävade efter en god representa-
tion i förbundsstyrelsen, under året var fyra av fjorton medlemmar 
svenskspråkiga. Vi samarbetade över språkgränsen, bl.a. genom 
konferensen Disciple.

Mediearbete och information

Vi höll kontakt med studerande och vänner till Studentmissionen 
via FSSMnytt, det månatliga nyhetsbrevet. FSSMnytt sänds per e-
post till lokalföreningarnas e-postlistor och stödkåren, samt till 
församlingarna i Borgå stift, inomkyrkliga rörelser, medarbetarna 
på finska sidan, förbundsstyrelsen och till kontaktpersoner i våra 
nordiska systerorganisationer, sammanlagt över 1 000 mottagare. 
Pappersversionen gick per post till ca 360 personer. Vi använder 
webbsidor, Facebooksidor och -grupper samt Instagram för att in-
formera om vår verksamhet.

Medarbetare

Det svenska arbetsutskottet Sarbus ledde den svenska verksamhe-
ten. En ledande arbetare för svenska verksamheten samt studentar-
betare var anställda för att stöda lokalföreningarna. Anställningspro-

På Veritas Forum i Åbo diskuterade Mats Selander och Marcus Rosenlund om 
Jesus och vetenskapen går ihop. 

Sociala evenemang är viktiga i studentarbetet. Här på picknick med Helsingfors 
Studentmission. 

Åbo Studentmissionen styrelse är ett glatt gäng. I mitten ordförande 
Benjamin Häggblom. 
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centen på våren var 100 (60 % ledande, 20 % Helsingfors och 20 % Åbo), 
och på hösten 140 (+20 % Vasa och 20 % Jakobstad). I den ledande tjäns-
ten ingick 10 % information som finansieras med gemensamma medel 
med finska verksamheten, 10 % arbete bland stödmedlemmar samt Veri-
tas Forum arbetet i Svenskfinland på 10 %.

Ekonomi

Vi undervisade om givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt. Vi bevil-
jades stiftskollekt från Borgå stift och ansökte om kollekter och bidrag 
från församlingarna i Borgå stift. Vi fick lite mer kollektbidrag än vanligt 
från församlingarna, bl.a. Vasa svenska församling och Närpes försam-
ling, samt separata bidrag för bl.a. arbetet i Jakobstad. Dessutom an-
sökte vi om understöd från undervisningsministeriet och olika stiftelser. 
År 2017 minskade inkomsterna med nästan 10 000 € jämfört med året 
innan, men år 2018 ökade de till samma nivå som tidigare, dvs. ca 47 
000 e (exkl. bidrag från Veritas Forum Global). Satsningen på arbetsom-
råden och kampanjer för dem gav resultat.
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Huvudtalaren på Disciple-konferensen, Ceasar Kalinowski, 
undervisade om hur man kan berätta om Gud.  


