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svenska verksamheten

Allmän del
Finlands ev.luth. Student- och skolungdomsmission rf (FSSM) 
är en förening med två språk som vid sidan av Finlands två 

världens största studentförening, International Fellowship of 
Evangelical Students (IFES), som verkar i 168 länder. Student-
missionens vision är att göra Kristus känd bland studerande 
och skolelever och att kalla de unga att helhjärtat följa Honom. 
År 2016 var årstemat Tillsammans.

Studentarbete

Studentmission rf (HSSM), Åbo svenska Ev. Luth. Studentmis-
sion rf (ÅSSM),Vasa Studentmission rf (VSM) och Jakobstads 
Studentmission rf (JSM). Den enskilda studerande är medlem 
i sin lokalförening och därigenom i FSSM. Lokalföreningarna 
gör själva sina egna verksamhetsplaner. De fyra prioriterade 
områdena för studentarbetet är 

Gemenskap
Under det gångna året har vi strävat till att bygga gemenska-
per 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 gemenska-
per skulle vara lätta att bjuda in till och ge en möjlighet till alla 
intresserade att lära känna Jesus. Vi använde oss av Alphakur-
ser och bibelstudiematerialet Uncover Upptäck själv som ett 

sätt att presentera den kristna tron i studievärlden. Vi vill vara 
aktivt närvarande i studerandes vardag och samlades därför så 
nära studerandena som möjligt, t.ex. på de olika studie-kam-
pus eller hemma hos varandra.

Utåtriktat arbete
I början av läsåret ordnade vi lågtröskel infotillfällen, som grill- 
eller pizzakvällar, dit vi bjöd in via infobord, kaffebjudningar, 

-
sonliga kontakter. Under läsåret arrangerade vi fester i stu-
dieanda med målet att de skulle vara lätta att bjuda in till. Vi 
deltog också i allmänna studenttillställningar som ordnade av 
nationer och kårer under året.

För att ge kristet tänkande en plattform i högskolevärlden 
ordnade vi öppna föreläsningar i Veritas Forums regi på stu-
dieorterna. Föreläsningarna handlade om relevanta ämnen 
för studerande och föredragshållarna företrädde olika världs-
åskådningar. 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 verkar för att ständigt utbilda och fostra nästa generation av 
lärjungar och ledare. I januari 2016, ordnades för andra gång-
en inspirationshelgen Disciple, som samtidigt fungerade som 

Rich Grant undervisar på 
Disciple16 konferensen.



OPKON VUOSIKERTOMUS 2016  |   13

Rich Wilson talar om hur vi kan följa Jesus i en digital värld.

FSSMs årskonferens. Konferensen gick av stapeln 29-31.1 i Hel-
singfors i samarbete med Petrus församling och hade ca 250 delta-
gare. Konferensen var helt trespråkig och samlade studerande från 

-
böle kyrka (Gamlas). Under 2016 startade vi också lärjungaskaps-

betyder att följa Jesus.

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 uppmuntras att planera 
och förverkliga den lokala verksamheten i enlighet med visionen, 
samt utvärdera arbetet kontinuerligt. Medarbetarnas uppgift är att 
handleda, stöda och fungera som resurspersoner.

Skolungdomsarbete, mission och 
internationella relationer
Ett team från HSSM besökte Ungdomens Kyrkodagar för att öka 
Studentmissionens synlighet bland ungdomar i Borgå stift. Vi höll 
kontakt med församlingarnas ungdomsarbetsledare per e-post. 
Vi fortsatte samarbetet med den internationella studentrörelsen 
IFES bl.a. genom att evangelisten Michael Ots besökte medar-
betardagarna i augusti. FSSM inledde kontakter med St Thomas 
Crookes år 2014. En grupp från församlingens lärjungskola besökte 
vår årskonferens i januari 2016 under ledning av Rich Grant som 
också fungerande som en av konferensens huvudtalare.

Vi informerade om IFES gemensamma utbildningar och övriga 
-

bildningar för unga vuxna. Vi utmanar studerande att efter avslu-
tade studier ta ansvar i yrkeslivet, lokalförsamlingen och missions-
arbetet utanför landets gränser. När de fått prova på utåtriktad 
verksamhet i hemlandet är tröskeln lägre att fortsätta utomlands. 

RESURSER FÖR VERKSAMHETEN

Medlemmar
Sedan år 2006 har antalet studerandemedlemmar ökat från 60 till 
ca 250, och Vasa Studentmission är störst i landet med knappa 
hundra medlemmar, Åbo är på andra plats med knappa 70 och 
Helsingfors på fjärde plats med drygt 60 år 2016. Svenska verk-
samheten har ca 30 % av studerandemedlemmarna inom FSSM 
medan vi har ca 20 % av stödmedlemmarna. 

Vi strävade efter att öka vårt medlemsantal och att alla medlem-
mar skulle hitta en plats inom gemenskapen och erbjudas möjlig-
heter att upptäcka sin kallelse och sin plats i Kristi kropp. Vi vär-
nade om ett fungerande tvåspråkigt arbete inom vår förening och 
strävade efter att ha en god representation i förbundsstyrelsen.
Under 2016 fortsatte vi att arbeta på kontakten till våra seniormed-
lemmar. Vi uppmuntrade lokalföreningarna att engagera seniorer 
i verksamheten som undervisare. Vi deltog som arrangörer i Kyrk-
helgen, både i Syd och i Nord, samt i Keswickdagarna i Helsingfors.

Vappfest i Åbo.
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Mediearbete och information
Vi höll kontakt med våra medlemmar och stöd-
medlemmar via FSSMnytt, vårt månatliga böne- 
och nyhetsbrev. FSSMnytt sändes ut per e-post 
och vanligt post till studerande och stödkåren, 
samt till församlingarna i Borgå stift, inomkyrk-

förbundsstyrelsen, sammanlagt ca 900 personer. 
Vi använde aktivt vår webbsida och sociala me-
dier såsom Facebook & Instagram för att infor-
mera om vår verksamhet.

Medarbetare
Det svenska arbetsutskottet Sarbus, som är till-
satt av förbundsstyrelsen, leder, utvecklar och 
övervakar den svenska verksamheten. Som hjälp 
till lokalföreningarna anställdes en ledare för 
svenska verksamheten och studentarbetare. Un-
der 2016 var den totala anställningsprocenten 
145 %, (40 % ledande, 20 % informatör, 20 % 
Helsingfors, 25 % Vasa, 20 % Jakobstad och 20 
% Åbo).

Ekonomi
Under 2016 arbetade vi för att förstärka vår 
ekonomi och gjorde inbesparningar. Trots det-
ta påverkade FSSMs samarbetsförhandlingar i 
november 2016 också svenska verksamheten. 
Genom FSSMnytt höll vi kontakt med våra un-
derstödjare och gav dem aktuell information om 
vårt ekonomiska läge. I nyhetsbrevet erbjöd vi 
möjlighet att ekonomiskt stöda Studentmissio-
nen. Avgörande för vår ekonomiska framtid är 
att medlemmar i lokalföreningar i allt större ut-
sträckning upplever att Studentmissionens eko-
nomi också är deras angelägenhet och ansvar. 
För att engagera studerande lanserade vi un-
der 2016 kampanjen ”Studmiss-Challenge” som 
uppmuntrade lokalföreningarna att tävla i gi-
vande under 2016. Kampanjen avlöpte väl även 
om den inte riktigt nådde upp till den ekonomis-

stöda vårt arbete. 

Vi undervisade om givande i lokalföreningarna 
och i FSSMnytt. Vi ansökte om stiftskollekt från 
Borgå stift. Vi ansökte också om understöd från 
undervisningsministeriet, olika stiftelser, samt 
från församlingar i Borgå stift.

Sedan år 2006 har 
antalet studerande- 

medlemmar ökat  
från 60 till ca 250.


