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svenska verksamheten

Allmän del

Finlands Ev.-Luth. Student- och Skolungdomsmission rf 
(FSSM) har sedan grundandet 1964 verkat på två språk, 
svenska och finska, samt på senare tid också på engel-

ska. FSSM är medlem i världens största studentförening, In-
ternational Fellowship of Evangelical Students (IFES), som har 
medlemsorganisationer i 170 länder.

Den långsiktiga uppgiften är att göra Kristus känd bland stu-
derande och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat föl-
ja Honom ut i hela världen. Visionen för 2020 är att vara en 
rörelse med fängslande gemenskaper där vi undervisar Bibeln 
kvalitativt och uppmuntrar till att växa som Jesu efterföljare 
och att leva ett missionerande liv. Temat för år 2020 var “En 
rörelse av gemenskaper”. Inför året satsade vi på att befästa 
verksamheten i Vasa och Jakobstad och starta studentgrupper 
som planerar Veritas Forum och det lyckades också. Pga. coro-
napandemin fick vi tyvärr skjuta upp planerna på att ordna en 
Mission Week i Helsingfors, men däremot startade en grupp 
för stödmedlemmar i Helsingfors även om den aldrig träffats 
fysiskt.

Studentarbete
Verksamhet på svenska finns på fyra orter: i Åbo sedan 1965 
(reg. 1978), i Helsingfors sedan 1969 (1971), i Vasa sedan 1980 
(1984) och i Jakobstad sedan 2014. Den enskilda studerande 
är medlem i sin lokalförening och därigenom också i FSSM. 
Med stöd av den gemensamma verksamhetsplanen planerar 

och förverkligar lokalföreningarna verksamheten lokalt. Med-
arbetarnas uppgift är att handleda, stödja och fungera som 
resurspersoner. De fyra prioriterade områdena för studentar-
betet var:

I. Teamledarskap
Vi utbildade nästa generation av ledare och lärjungar genom
personlig handledning och bön i styrelserna. I Helsingfors t.ex.
såg man filmserien The Chosen och diskuterade den.

II. Träffar
I början av året ordnade vi träffar och regelbundna samlingar
i närheten av campus, men pga. coronapandemin har det va-
rit utmanande att ordna fysiska träffar från och med mars och
framåt. Disciple-konferensen ordnades fysiskt i Petrus kyrka i
månadsskiftet januari–februari och den var mycket uppskat-
tad. På hösten startade en ny hemgrupp i Helsingfors och i
Åbo fanns flera böne- och bibelgrupper för studerande. Vi
ordnade sportevenemang och chillkvällar så länge det var
möjligt.

III. Ut på campus
Trots coronapandemin har vi försökt nå ut till nya studerande
på olika sätt. I början av hösten ordnades infotillfällen för nya
studerande utomhus i form av grillkvällar och picknickar, dit vi
bjöd in studerande via sociala medier och personliga kontak-
ter. I Vasa deltog man i gulnäbbssintagningen och i Åbo ord-
nades ett stadsäventyr och en julfest utomhus. I Helsingfors
gjorde man en utflykt till Noux på hösten och producerade en
andaktsserie för sociala medier i slutet av året. I Åbo grunda-
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och Mikaela Fougstedt till höger i bild.
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des ett team för utåtriktat arbete på hösten och i Helsingfors 
bjöd det utåtriktade teamet på kaffe en gång i månaden un-
der våren. Karl Granberg drog en virtuell Alphakurs i slutet av 
året, vilken alla lokalföreningar bjöd in till. På våren ordnades 
ett virtuellt Veritas Forum gemensamt för Finland, Danmark 
och Nederländerna, där bl.a. Stefan Gustavsson deltog som 
talare. På hösten utvidgades Veritas Forum-teamet i Åbo 
med medlemmar också från Helsingfors.

IV. Ut i världen
Medarbetarna hade möjlighet att delta virtuellt i den euro-
peiska Feuer-konferensen, som uppmuntrar de nationella rö-
relserna att ordna Mission Week. Pga. coronapandemin ord-
nades ingen Skepsisuke i Oslo där det var tänkt att några 
studerande från Finland skulle delta. 

Skolungdomsarbete
Vi höll kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare 
per e-post. Vi deltog med infobord på Ungdomens Kyrko-
dagar i Karis.

Resurser för verksamheten

Medlemmar
I slutet av år 2020 hade vi ca 250 studerandemedlemmar, 
varav 113 finns i Åbo, som för tillfället är största lokalför-
eningen i landet. Helsingfors har ca 80 medlemmar medan 
Vasa har ca 60. Vi hade dessutom ca 650 stödmedlemmar i 
föreningen.

Arbete bland stödmedlemmar
På hösten ordnade vi ordnade en vängudstjänst i Kvevlax där 
20 personer kunde delta. Vi grundade en ny grupp för stöd-
medlemmar i Helsingfors. Vi fungerade som medarrangörer 
i Kyrkhelg Syd, som tyvärr inhiberades på våren, och Kyrkhelg 
Nord, som ordnades virtuellt, samt i Keswickdagarna i Hel-
singfors, som ordnades både fysiskt och virtuellt.

HSSM:s styrelse hade hatt-tema på ett av sina första möten i zoomens nya 
tidevarv på våren 2020.

I Jakobstad samlades man för Alpha och häng på Campus Allegro.Det utåtriktade teamet i Åbo bjöd på kaffe på hösten. På bilden från 
vänster Nora Lillas, Kristian Vuoristo, Amos Airola och Linnéa Nygård.

Styrelsen i Åbo.
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Samarbete
Vi ordnade en julfest tillsammans med organisationen Såningsman-
nen/Kylväjä och finska sidan av Studentmissionen. Vi deltog i de med-
arbetarkonferenser och webbinarier som ordnades med finska sidan. 
Förbundsmötet sköts upp till hösten och ordnades virtuellt. Vi hade 
en god representation i förbundsstyrelsen med två svenskspråkiga se-
niorer och två studeranderepresentanter. Vi deltog i den trespråkiga 
konferensen Disciple, där också finska verksamheten är medarrangörer.

Mediearbete och information
Vi informerade om vår verksamhet via webbsidorna (studentmissio-
nen.fi och veritasforum.fi/svenska), FSSMnytt, Facebook och Instagram, 
Whatsapp och Snapchat. FSSMnytt sänds ut en gång i månaden per 
e-post till lokalföreningarnas e-postlistor och stödkåren samt till för-
samlingarna i Borgå stift m.fl., till sammanlagt över tusen mottagare. 
Pappersversionen går per post till ca 360 personer.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus samlades sex gånger under året. 
Det består av en representant per lokalförening och tre stödmedlem-
mar. Medarbetarna har rätt att delta. Medarbetare anställs för att stö-
da arbetet i lokalföreningarna. Budgeten för 2020 var uppgjord så att 
den totala anställningsprocenten var 130. Av dessa var 60 % ledande 
studentarbete där det ingår information (som är finansierad med ge-
mensamma medel med finska sidan med 10 %), medelanskaffning och 
arbete bland stödmedlemmar. 70 % var budgeterat för studentarbete 
i lokalföreningarna och 10 % för Veritas Forum arbetet i Svenskfinland.

Ekonomi
Från och med september gick vi på svenska sidan in för en ny modell av 
medelanskaffning, den så kallade Australien-modellen. Den går ut på 
att alla arbetsområden ska ha egna stödringar och att medarbetarna 
själva ska skaffa nya regelbundna understödjare för arbetet. Målet var 
att medarbetarna skulle höja sina inkomster med minst 100 € i måna-
den och enligt inkomstuppföljningen från slutet av året verkar alla ha 
lyckats.

Vi undervisade om givande och den nya modellen för medelanskaff-
ning i FSSMnytt. Vi fick en stiftskollekt från Borgå stift, även om den 
blev mindre än tidigare pga. virtuella gudstjänster under coronapan-
demin. I stället fick vi ett skilt coronaunderstöd från kyrkostyrelsen. Vi 
fick också en del extra kollekter och bidrag från församlingarna. Dess-
utom ansökte vi om understöd från undervisningsministeriet och olika 
stiftelser.

Jämfört med 2019 som blev ett rekordår ekonomiskt (med ca 67 000 € i in-
komster) pga. extra bidrag för Mission Week och Veritas Forum-turnén 
samt försenade bidrag från Veritas Forum Global, så är vi nu tillbaka på 
ungefär samma nivå som 2018 (med ca 52 000 € i inkomster). 
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Helsingfors Studentmission gjorde en 
vandring i Noux på hösten.
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