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Vi hade akuta ekonomiska problem inom 
svenska verksamheten för något år sedan, 
men nu ser det ut som om den värsta krisen 
är över. Dags att tacka och be att riktningen 
skulle få fortsätta.   

Den största skillnaden mellan åren 2017 och 
2019 berodde på bidragen från Veritas Fo-
rum Global, och detta går jag mer in på på 
sista sidan i detta FSSMnytt, men även utö-
ver den skillnaden steg inkomsterna.  

År 2018 steg bidragen med ca 10 000 € och 
mellan år 2019 med ca 7 000 €, och då är 
alltså Veritas Forum Global borträknat. Vad 
berodde dessa ökningar på?  

År 2018 steg inkomsterna på många olika 
ställen, men den största enskilda ökningen 
kom från församlingarna, med 2 700 € mer 
än året innan. Tack alltså till de församlingar 
runt om i Svenskfinland som stött oss med 
bidrag och extra kollekter!  

Dessutom ökade följande arbetsområden 
med  ca 1 800 € vardera: det gemensamma 
arbetet, arbetet på studieorterna, samt Veri-
tas Forum privata bidrag (vi fick det också 
2017 men då bokfördes det inte åt oss). Ar-
betet i Jakobstad fick också denna summa 
mer år 2018.  

År 2019 steg inkomsterna med 7 000 €. Det 
året hölls kollekterna på samma nivå som 
året innan (inräknat ett bidrag för arbetet i 
Jbst), medan det gemensamma arbetet öka-
de med 1 600 € och arbetet på studieorter-
na med sammanlagt 900 €. Bidragen från 

privatpersoner till Veritas Forum ökade 
med 530 €, vilket ger en sammanlagt 
ökning på ca 3 000 € till de olika stödrin-
garna på årsbasis.  

Den största ökningen år 2019 berodde 
ändå på två andra arrangemang:  Veritas 
Forum turnén med Peter Payne på våren 
och Mission Week på hösten. För Payne 
turnén fick vi in 2 500 € extra av olika 
organisationer, och för Mission Week 
fick vi in 1 100 € av organisationer och 
lika mycket från privatpersoner. Sam-
manlagt fick vi alltså in 4 700 € för dessa 
projekt. (Åbo Studentmission fick dessu-
tom in bidrag direkt för Mission Week, 
men allt gick åt.)  

Inkomsterna har alltså ökat två år i rad, 
först så att vi kom tillbaka till ”normal” 
nivå eller den nivå vi hade innan, och sen 
tack vare de extra projekt som vi arran-
gerade. Allt har kommit till nytta och vi 
hoppas att vi ännu ska kunna öka in-
komsterna för att kunna anställa me-
darbetare på fler orter, nå flera stu-
derande och genomföra fler projekt. 
Tack till er som varit med och bidragit!  

Lilian Lindén 

Orsak att fira? 
- Om det ekonomiska  

rekordåret 2019 

 

Finlands Ev.-Luth. Student– 
och Skolungdomsmission  
fornamn.efternamn 
@studentmissionen.fi 
www.studentmissionen.fi 
 
Vår mission är  
att göra Kristus känd bland 
studerande och skolelever 
och att kalla de unga att 
helhjärtat följa Honom ut i 
hela världen. 
 
Visionen för 2020 är  
att vara en rörelse av fängs-
lande gemenskaper där vi 
undervisar Bibeln kvalitativt 
och handleder och 
uppmuntrar till att växa som 
Jesu efterföljare och att leva 
ett missionerande liv.  

Två grafer över den ekonomiska 

utvecklingen och mer förklaringar 

finns på sista sidan!  



Välkomna vår nya medarbe-
tare Oskar Palomäki!  

 Kom med på Veritas 

Akademin på finska!  

Oskar Palomäki som studerar kemiteknik i Åbo blir vår Veritas Forum koordinator .  

Oskar har blivit vald till koordinator för Veritas Forum på svenska i 

Finland. Jobbet gäller hösten först och främst, men vi hoppas att 

bidragen ökar så att vi kan fortsätta anställningen också nästa år. 

Kom med i Veritas Forums stödring, det är ett viktigt arbete!  

Här presenterar Oskar sig:  

Mitt namn är Oskar Palomäki, jag är 23 år gammal och hemma från 

Karleby. Som bäst bor jag i Åbo, där jag studerar kemiteknik för 

första året. Mitt mål är att bli diplomingenjör 2024.  

Jag vill jobba som koordinator för Veritas Forum i Svenskfinland på 

grund av att jag är mycket intresserad av apologetik och att fundera 

och reflektera kring olika världsåskådningar.  

Min vision är att det skulle bli väckelse bland studeranden i Finland, 

vid högskolorna och alla dess fakulteter. Det måste man be för.  

Enligt min mening kan man inte argumentera någon till tro, utan det 

måste vara Gud som väcker längtan. Apologetiken är dock ett unikt 

och viktigt redskap när det gäller att få människor att tänka om och 

begrunda kring livets stora frågor. Till mina favoritapologeter hör 

framförallt Oxfordprofessorn John Lennox och fysikern Hugh Ross. 

Jag läste och läser fortfarande mycket litteratur (både med kristet 

och ateistiskt perspektiv), på tre språk. Den första apologetiska 

boken jag fick tag i var William Lane Craigs bok översatt till finska: 

”Valveilla - Uskon perusteltu puolustaminen”. Det var en tuff bok, 

men när jag läste den fick jag en djupare insikt i vad teismen, och i 

synnerhet vad den kristna tron handlar om. 

Den 17-18.8 ordnas för första gången i Fin-

land något som heter Veritas Akademin. Det 

är den finske koordinatorn Miikka Niiranen 

som bjuder in och den hålls på lägergården 

Enä-Seppä i Vichtis. Det förmånliga priset är 

ca 20 € för de två dagarna, och det är tack 

vare en privat sponsor som står för resten av 

kostnaderna.  

Veritas Akademin är tänkt för första årets 

studerande och ska fungera som en in-

körsport till studierna. Om du är kristen och 

intresserad av förnuftsmässigt försvar av 

kristen tro är detta något för dig!  

Oskar Palomäki, vår nya Veritas koordinator 

på svenska, kommer också att delta. Ta kon-

takt med honom om du är svenskspråkig, så 

att ni kan nätverka!  

Mer info finns på https://veritasforum.fi/

akatemia/ 

Man ansöker om en plats före 19.8.  

 

Oskar Palomäki får en autograf av den kände apologe-

ten John Lennox från Storbritannien. 



 

Når vi våra mål?  

- En titt på verksamhets-

planen för i år  

Temat för i år är “En rörelse av ge-
menskaper”. Under året satsar vi på att 
befästa verksamheten i Vasa och Ja-
kobstad, starta studentgrupper som 
planerar Veritas Forum, ordna en Mis-
sion Week i Helsingfors och starta en 
grupp för stödmedlemmar i Helsing-
fors. 

I Jakobstad har man satsat på Alpha i 
två terminer och erfarenheterna är så 
goda att man antagligen kör med det 
en termin till. Dessutom ska man försö-
ka ordna nån annan typ av samling en 
gång i månaden. I Vasa har man tänkt 
bygga upp verksamheten på lite liknan-
de sätt till hösten.  

I och med att Oskar Palomäki nu blir 
anställd för Veritas Forum hoppas vi att 
arbetet ska få en boost och att fler stu-
derandeteam ska bildas. Teamet i Åbo 
fortsätter att träffas till hösten.  

Mission week har blivit uppskjutet i 
Helsingfors, i och med att coronan kom 
och vi inte kunde sända de studerande 
vi hade tänkt utomlands på våren för 
att bekanta sig med konceptet. Vi för-
söker på nytt i höst igen om det är möj-
ligt.  

I Helsingfors har en grupp för stö-
dmedlemmar bildats och sex medlem-
mar ingår i den för tillfället, plus me-
darbetarna i regionen. Gruppen ska 
samlas till hösten och planera något till 
slutet av året.  

De mål vi hade satt upp för 
verksamheten för i år ser alltså ut att 
nås ganska bra.  

Sarbus eller svenska arbetsutskottet består av studerande från alla lokalföreningar, 

seniorer och medarbetare. På bilden Lars Burman, Lilian Lindén, Susanna Hietanen, 

Jonatan Gauffin, Karl Granberg, Victoria Kotkamaa, Lina Snickars och Victoria Grön-

lund. Sarbus träffas ca fyra gånger i året.  

Vad vill vi bli ”bäst i  

 världen” på?  
På det senaste sarbusmöte i maj visionerade vi om studentarbetet, 
och förberedde samtidigt nästa års verksamhetsplan. Det gjorde vi 
genom att fundera på vad vi tycker är viktigast. Till vår hjälp tog vi de 
sex W:na som beskriver olika sidor av studentarbetet med hjälp av 
sex engelska ord som börjar på W.  

WELCOME – Att bjuda in, tex att ordna kaffebjudningar, Mission 
Weeks, delta i föreningsmässor. 

WHAT – Att se dem som kommer, ge dem en plats i gemenskapen. 
Att hålla blomstringssamtal med alla och erbjuda dem en plats i ett 
team. Handleda de styrelseaktiva och teamledarna. 

WORSHIP – Att be och lovsjunga på ett mångsidigt och kreativt sätt. 

WORD – Att undervisa Guds ord på ett kvalitativt och relevant sätt, 
att ordna samlingar och läger. 

WORKS – Att tjäna andra. Hur kan vi finnas till för våra studiekompi-
sar i vardagen? Ordna chillkvällar, social sports med mera.  

WORLD – Att ta ansvar för världen. Delta i missionsaktioner och in-
ternationellt arbete, bland annat via vår paraplyorganisation IFES.  

Ungefär så här skrev Susanna i protokollet efteråt:  

Studentmissionen ska vara en trygg plats och ett välkomnande 
ställe, en gemenskap kring Jesus där man kan växa till i ansvar och 
har möjlighet att pröva sina vingar. Studentmissionen ska vara utåt-
riktad och nå ut till andra. Unga i dag vet allt mindre om kristendo-
men och saknar många gånger faktakunskaper. Alphakurser och 
olika aktioner som grundar sig på Guds ord är något man behöver 
satsa på. Alla behöver en fördjupad förståelse om vem Gud är, men 
studerande är olika, en del dras till mer intellektuella evenemang, 
som exempelvis Veritas Forums, andra dras till mera ”andliga” eve-
nemang, som bön och lovsångskvällar. Det är viktigt att dela gemen-
skap, men också att jobba tillsammans. Det ena ger det andra.  

Lilian Lindén,  ledande studentarbetare  



Insamlingstillstånd 

Polisstyrelsen har 19.12.2019 beviljat Finlands Ev.-luth. 
Student- och Skolungdomsmission rf insamlingstillstånd 
RA/2019/1143 för tiden 1.1.-31.12.2020. Tillstånd att 
samla in pengar gäller för hela Finland utom på Åland 
så, att resurserna används direkt för arrangerandet av 
student- och skolungdomssamlingar, föreläsningar, 
smågruppsverksamhet, klubbar, läger samt informati-
ons- och publikationsverksamhet. Tillståndet har bevil-
jats för kontot FI66 8000 0710 2297 93, BIC DABAFIHH. 

 

• Tack för alla privatpersoner och församlingar som har gett oss 

bidrag under åren! Tack Gud att vi får verka och växa och att 

arbetet får gå framåt!  

• Vi ber speciellt för Veritas Forum och Oskar Palomäki. Vi ber 

om förliga vindar i arbetet och att understödet skulle öka så 

att arbet kan fortsätta.    

• Kyrkhelg Nord ordnas i strömmad form 11–13 september 

2020. Mera information om höstens kyrkhelg publiceras på 

hemsidan www.kyrkhelg.fi under sommarens lopp.   

• Planen är att ordna nästa års kyrkhelg i fysisk form i Karleby 

17–19 september 2021 med temat ”Jesus till alla”.  

Tacka och be med oss!  

Studentmissionens insamlingskonto 

FI66 8000 0710 2297 93 (BIC DABAFIHH) 

Sv verks, ledande:   9108 

Helsingfors:    9108 15 

Otnäs:    9108 1520 

Jakobstad:    9108 57 

Vasa:     9108 31 

Åbo:     9108 28  

Veritas Forum :   9399 

Mission Week:   9030  

För mer info: www.studentmissionen.fi/stod-oss 

Plus och minus  
Om man går på minus eller plus beror inte 
bara på utgifterna utan också på inkoms-
terna.  

År 2018 fick vi in ca 52 000 € i inkomster, ca 10 
000 € mer än året innan. Då fattades ändå 
Veritas Forum Global (VFG) inkomsterna på 3 
500 € eftersom de aldrig betalades ut det året.  

Bl.a. därför gick vi ca 6 260 € på minus, men 
största orsaken var alltså de uteblivna medlen 
från VFG.  

Vi hade ändå hoppats på mer inkomster också 
från annat håll, men den ökningen fick vi inte 
se förrän följande år.  

År 2019 fick vi in 67 000 €, alltså 15 
000 € mer än 2018. Hälften av den 
ökningen berodde på att Veritas 
Forum Global då betalade ut sina 
bidrag för två och ett halvt år ret-
roaktivt till svenska verksamheten, 
och vi fick en summa på ca 8 000 € 
av dem. Vi gick då ca 3 700 € på plus.  

Bidraget från VFG förklarar dock inte 
hela ökningen. Den andra hälften, 
eller 7 000 €, berodde på andra sa-
ker, och dem kan man läsa om på 
första sidan i detta nummer av 
FSSMnytt   

För mer info, kontakta lilian.linden@ 
studentmissionen.fi!  

Strömmad Kyrkhelg i höst 


