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Svenska verksamheten

Allmän del

Finlands Evangelisk-lutherska Student- och Skolung-
domsmission rf (FSSM) är medlem i världens största 
studentförening, International Fellowship of Evangelical 

Students (IFES), som har verksamhet i över 160 länder. FSSM 
har sedan grundandet 1964 verkat på två språk, svenska och 
finska, och på senare tid också på engelska. 

Den långsiktiga missionen är att göra Kristus känd bland stu-
derande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat föl-
ja Honom ut i hela världen. Temat för år 2019 var ”Känn Gud, 
dig själv och din kallelse”.

Studentarbete
Verksamhet på svenska finns på fyra orter: i Helsingfors sedan 
1965 (reg. 1971), i Åbo sedan 1969 (reg. 1978), i Vasa sedan 
1980 (reg. 1984) och i Jakobstad sedan 2014. Den enskilda stu-
derande är medlem i sin lokalförening och därigenom också 
i FSSM. De fyra prioriterade områdena för studentarbetet är: 

Gemenskap, bibelstudium och bön
Vi har fortsatt att bygga gemenskaper som är lätta att bjuda in 
till och där man får växa i den kristna tron. På alla orter ordna-
des regelbundna temasamlingar på eller i närheten av campus 
och i Åbo och Helsingfors fanns också böne- och cellgrupper 
i hemmen.

Utåtriktat arbete: fester och öppna 
föreläsningar
I början av läsåret deltog vi med infobord på föreningsmässor. 
Vi ordnade också startfester dit vi bjöd in via sociala medier och 
personliga kontakter. I Helsingfors ordnades kaffeutdelningar en 
gång i månaden på olika campus. Under läsåret arrangerades 
fester som gospelsitzer, vapp- och julfester. Vi ordnade en Ve-
ritas Forum debatturné med Peter Payne på alla studieorter på 
våren. I Åbo ordnades Mission Week i november 2019 med Ste-
fan Gustavsson som huvudtalare. Han deltog också i ett Veritas 
Forum med Matti Myllykoski.

Utbildning och lärjungaskap
Vi utbildade nästa generation av lärjungar och ledare genom 
undervisning i lokalföreningarna och handledning av styrel-
serna. Vi ordnade konferensen Disciple i samarbete med Pet-
rus församling. I samarbete med Petrus församling ordnades 
även Learning Community, där ett team från Helsingfors del-
tog.

Mission och internationella relationer
Vi erbjöd studerande möjlighet att delta i IFES nyårskonferens 
Revive i Tyskland. Generalsekreteraren för Studentmissionen i 
Burkina Faso, Dieudonné Tindano, gästade Finland och deltog 
bland annat i en julfest i Petrus kyrka där seniorer deltog. Både 
Tindano och Payne predikade i Puls gudstjänster i Petrus kyrka.

Det glada gänget från HSSM har bjudit 
studerande på kaffe en gång i månaden, 

turvis på Arcada och turvis utanför 
socokom i centrum av Helsingfors.
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Under året befästes verksamheten i Jakobstad, där ett gäng på ca 
åtta studerande deltog i en ungdomsalpha på hösten. Vi höjde 
medlemsantalet i Helsingfors från ca 70 till 80. Vi satsade också på 
att öka inkomsterna för de olika arbetsområdena och det lyckades 
med Vasa, Jakobstad och Veritas Forum.

Skolungdomsarbete
Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per e-
post, och deltog med information om Studentmissionen på Nyårs-
lägret i Karleby.

Resurser för verksamheten

Medlemmar
De studerande är vår största resurs i arbetet. I slutet av 2019 hade 
vi drygt 270 studerandemedlemmar. Studentmissionen i Åbo är 
störst i landet sedan något år tillbaka med 113 medlemmar. Stu-
dentmissionen i Helsingfors har kommit upp på andra plats i den 
interna rankingen med 80 medlemmar och Studentmissionen i 
Vasa är nu på tredje plats med 76. I Helsingfors och Åbo är man bra 
på att erbjuda studerande en möjlighet att delta i planeringsteam 
för olika saker som Social Sports, chillkvällar, fester mm.

Arbete bland stödmedlemmar
Vi ordnade en träff för stödmedlemmar i Vasa på våren där bland 
annat Jussi Miettinen och Timo Holmlund medverkade. Vi kontak-
tade seniorer både på finskt och svenskt håll i Vasaregionen via 
brev. I Helsingforsregionen bjöds seniormedlemmar in per e-post 
till en julfest som ordnades i Petrus kyrka och en seniorgrupp star-
tades. Vi deltog som arrangörer för Kyrkhelg Syd och Nord och för 
Keswickdagarna i Helsingfors.

På Veritas Forum i Åbo debatterade Stefan Gustavsson och Matti Myllykoski 
om Jesu uppståndelse.

Vasa Studentmission presenterade sin verksamhet på föreningsmässan.

Jakobstads Studentmission ordnade mjukisdjursbowling i början på en av 
sina Alphakvällar.

Åbo Studentmission firade vappen med en glad fest.
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Samarbete
Vi deltog i gemensamma medarbetarkonferenser och -webbinarier 
med finska sidan. Vi hade en god representation i förbundsstyrelsen 
med två svenskspråkiga seniorer och två studeranderepresentanter 
(under 30 år). Vi deltog i den trespråkiga konferensen Disciple, som ar-
rangeras av Petrus församling, där också finska verksamheten är med-
arrangörer.

Mediearbete och information
Vi informerade om vår verksamhet via webbsidan och FSSMnytt. 
FSSMnytt sändes ut en gång i månaden per e-post bland annat till lo-
kalföreningarnas e-postlistor och stödkåren och till församlingarna i 
Borgå stift, sammanlagt över 1 000 mottagare. Pappersversionen gick 
per post till ca 360 personer. Lokalföreningarna informerar om sin verk-
samhet via Facebook, Instagram, WhatsApp och Snapchat.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus samlades fyra gånger under året. 
En ledande arbetare för svenska verksamheten och studentarbetare var 
anställda för att stöda lokalföreningarna. Anställningsprocenten förde-
lades på följande sätt: 60 % ledande där det ingick seniorarbete, in-
formation och Veritas Forum-arbete i Svenskfinland, Helsingfors 20 %, 
Jakobstad 10 %, Vasa 20 % och Åbo 20 %. Under våren var den totala 
anställningsprocenten 130, men på hösten fick arbetet i Jakobstad till-
fälligt 10 % till. På hösten hade medarbetarna på svenska sidan tätare 
kontakt än tidigare och höll (video)samtal ungefär varannan måndag.

Ekonomi
Det svenska arbetsutskottet Sarbus samlades fyra gånger under året. Vi 
undervisar om givande i lokalföreningarna och i FSSMnytt. Vi beviljades 
en kollekt från Borgå stift och extra kollekter och bidrag från försam-
lingarna, bland annat från Åbo svenska församling för Mission Week 
och från Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet för arbetet i Jakobstad. 
Dessutom sökte vi understöd från undervisningsministeriet och olika 
stiftelser, bland annat för Mission Week och Veritas Forum-turnén med 
Peter Payne.

År 2017 minskade inkomsterna med drygt 10 000 € jämfört med året 
innan, men år 2018 nådde de upp till samma nivå som tidigare, dvs. till 
knappa 52 000 € (exkl. bidrag från Veritas Forum Global). År 2019 fick vi 
in lika mycket och dessutom bidragen från Veritas Forum Global, som 
hade uteblivit tidigare. Med bidragen för Mission Week och Veritas Fo-
rum-turnén steg inkomsterna till knappa 67 000 €.
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Disciple konferensen hölls i början av året i Helsingfors 
och temat var Guds närvaro, eller Presence. Som huvud-

talare fungerade Martin Cave från Norge.


