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svenska verksamheten
På Åland ordnade ett härligt 
gäng Mission week för första 
gången sommaren 2022. Här med 
frågestunden ”Grilla en kristen” 
på stranden. 

ALLMÄN DEL

Finlands Evangelisk-lutherska Student- och Skolung-
domsmission rf (FSSM) har sedan grundandet 1964 
verkat på två språk, svenska och finska samt på sena-
re tid också på engelska. FSSM är medlem i världens 

största studentförening, International Fellowship of Evangeli-
cal Students (IFES), som har medlemsorganisationer i över 180 
länder.

Den långsiktiga uppgiften är att göra Kristus känd bland stu-
derande och skolelever. Temat för år 2022 var Fylld av liv. Vi 
satsade på att befästa verksamheten på alla våra studieorter 
efter coronan, speciellt i Vasa och Jakobstad som varit utan 
medarbetare i olika repriser. Vi satsade också på arbetet i Ma-
riehamn.

Studentarbete
Studentarbete på svenska finns på fem orter: i Helsingfors se-
dan 1964 (rf 1969), i Åbo sedan 1968 (rf 1978), i Vasa sedan 
1980 (rf 1984), i Jakobstad sedan 2014 och i Mariehamn sedan 
2021 (rf 2022). Den enskilda studerande är medlem i sin lokal-
förening och därigenom också i FSSM. 

De fyra prioriterade områdena för studentarbetet under året 
var:

I. Teamledarskap och bön
Vi utbildade nästa generation av ledare och lärjungar genom 

personlig handledning, speciellt i styrelserna och andra an-
svarsgrupper. Vi ordnade en coaching weekend för styrelser 
på våren och medarbetarna träffades via zoom minst en gång 
i månaden. Vi höll kontakt med ungdomarna i Mariehamn via 
zoom. På de utvidgade medarbetardagarna i augusti fick ock-
så potentiella blivande medarbetare delta.

II. Gemenskap och undervisning
Vi vill bygga öppna gemenskaper där vi gärna välkomnar nya 
deltagare och där unga får växa som människa med den krist-
na tron som bas. På hösten ordnades andakter och fika varje 
vecka i Mariehamn, 10–15 personer deltog. I Vasa ordnades 
Worship Vasa träffar en gång i månaden, ca 30 personer del-
tog. I Helsingfors arrangerades temakvällar varannan vecka på 
hösten och i Åbo har man ordnat samlingar varannan vecka 
under temat Thank God It´s Friday. I Jakobstad bjuder stude-
rande hem sina kompisar på middag och pratar med dem om 
tro.

Vi ordnade konferensen Disciple i samarbete med Petrus för-
samling, där det gick att delta på distans som grupp eller en-
skild. Uppskattningsvis deltog ca 300 personer från hela Fin-
land.

III. Ut på campus
På våren ordnades i Mariehamn en Alphakurs, dit de bjöd in 
sina vänner. På våren hölls en Alphakurs på en studiepub i 
Helsingfors. Det ordnades ett Mission Week-evenemang i Hel-
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singfors i april och ett på Åland i juni. I Helsingfors deltog 
25–55 personer, varav åtminstone en person kom till tro och 
på Åland döptes en person. I Mission Week på Åland deltog 
ett gäng norrmän med program.

I början av läsåret ordnade vi infotillfällen, bland annat Wel-
come to Town i Åbo. I Helsingfors ordnades regelbundet kaf-
febjudningar utanför Arcada, Soc&kom och Hanken. I Vasa 
gick man ut till torget på tisdagkvällar på hösten och del-
tog i föreningsmässor på högskolor. På hösten ordnades 
den första live-diskussionen i Veritas Forums regi efter coro-
nan. Forumet hölls i Åbo, temat var om uppståndelsen är ett 
historiskt alternativ, ca 30 personer deltog. Huvudtalare var 
professor Dick Harrison.

IV. Ut i världen
Vi utmanade studerande att ta ansvar i yrkeslivet, lokalför-
samlingen och missionsarbetet utanför landets gränser. Vi 
sände några studentarbetare till Feuer-konferensen både i 
Norge och i Grekland. I konferensen i Norge deltog också 
några studerande. Avsikten med konferensen är att inspirera 
till att arrangera Mission Week och det lyckades också. Vi 
hade temat mission på några samlingar. Vi informerade om 
Finska Missionssällskapets Min Mission-kurs för unga vuxna. 
Vi informerade om IFES World Assembly som hålls 2023 i In-
donesien.
 
Skolungdomsarbete
Vi sände FSSMnytt per e-post åt församlingarnas ungdoms-
arbetsledare. Ålands studentmission samlar till största delen 
skolungdomar.

Resurser för verksamheten
 
Medlemmar och stödmedlemmar
Vi hade ca 250 medlemmar i åldern 15-28 år. Helsingfors 
har gått upp på första plats med 106 medlemmar. Det finns 

I Åbo ordnades ett Veritas Forum om uppståndelsen som 
ett historiskt alternativ med professorerna Dick Harrison, 
Sven-Olav Back och Antti Laato. 

Vasa Studentmissionen gick ut varje tisdag kväll under hösten 
för att prata med studerande. 

Team Åbo presenterar sina planer för följande läsår på coachningshelgen. 

Styrelsemedlemmar från Åbo, Vasa och Helsingfors fick coachning i hur 
man kan utvärdera verksamheten och visionera framåt. 
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drygt 70 medlemmar i Åbo, som för tillfället är den tredje största lokal-
föreningen i landet, efter Uleåborg. Vasa kommer på fjärde plats med 
knappa 70 medlemmar. Vi hade ca 680 stödmedlemmar.

Samarbete
Det svenska arbetsutskottet Sarbus består av en representant per lo-
kalförening och tre stödmedlemmar. Vi hade fyra representanter i 
förbundsstyrelsen. Vi samarbetade över språkgränsen, bland annat 
genom Disciple och Mission Week i Helsingfors. Vasa har mycket sam-
arbete med finska Vaasan OPKO. Vi var medarrangörer i Kyrkhelg Syd 
och Nord samt på Keswickdagarna i Helsingfors.

Medarbetare
Medarbetare anställdes för att stöda de olika arbetsområdena. Budge-
ten för 2022 var uppgjord så att anställningsprocenten i medeltal var 
180 (för JSM 20 %, HSSM 20 %, VSM 30 %, ÅSM 10 %, ÅSSM 20 %, Veri-
tas 20 % + ledande). På våren hade vi varken Veritas Forum-koordinator 
eller anställd studentarbetare i Helsingfors, anställningsprocenten var 
då 140. På hösten kunde vi anställa de ledande studentarbetarna på 80 
% vardera och anställningsprocenten steg till 230.

Mediearbete och information
Den externa kommunikationen skedde i huvudsak på Instagram, webb-
platsen och i våra Facebook-grupper. FSSMnytt sänds en gång i måna-
den per e-post till lokalföreningarnas e-postlistor och medarbetarnas 
stödringar och bland annat till församlingarna i Borgå stift, sammanlagt 
ca 800 mottagare. Pappersversionen går per post till ca 380 personer. 
Processen med att förnya webbplatsen inleddes. Kommunikationen i 
lokalföreningarna skedde i huvudsak via WhatsApp.

Ekonomi
Inkomsterna ökade med ca 10 % i medeltal jämfört med 2021, framför 
allt för att medarbetarna aktivt värvade nya medlemmar till sina stöd-
ringar. Vi informerade om ekonomin i FSSMnytt och uppmanade till 
regelbundet givande. Vi ansökte om stiftskollekt från Borgå stift och 
om bidrag och extra kollekter från kyrkan och församlingarna. Dessu-
tom sökte vi understöd från undervisnings- och kulturministeriet och 
föreningar och stiftelser. EU beviljade stöd för en dialoggrupp under 
år 2023. 
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