ÅRSRAPPPORT 2015 - Föreningen Luckan r.f.
Föreningsreg: 181.018, FO-nummer: 1637159-4
Simonsgatan 8, 00100 Helsingfors
luckan.fi/helsingfors

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. ÖVERBLICK 2015.................................................................. 4
2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING.................. 11
3. PERSONAL......................................................................... 14
4. EKONOMI......................................................................... 19
5. MARKNADSFÖRING OCH SYNLIGHET................................. 20
6. VERKSAMHETER................................................................ 21
6.1 Informationstjänsten - Luckan centret............................ 21
6.2 Luckan Integration........................................................... 26
6.3 UngInfo 2015................................................................... 37
6.4 Kultur och programverksamhet...................................... 45
6.5 Barnkultur – Luckans starka kulturkort........................... 47
6.6 Den virtuella Luckan ....................................................... 53
7. UTVECKLINGSPROJEKT...................................................... 57
7.1. ESF-projektet KOMET .................................................... 57
7.2. Ungas stöd i mobilen...................................................... 58
7.3 Kreativa Delaktiga Finland............................................... 58
7.4 Projektet SFX svenska...................................................... 58
7.5 FIKA................................................................................. 59
8. SAMARBETE LUCKORNA EMELLAN.................................... 59
9. EXTERNA ARBETS- OCH STYRGRUPPER
SAMT SAMARBETSPARTER................................................ 60
10. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING.................................. 61
11. PUBLIKATIONER OCH RAPPORTER................................... 62

3

1. ÖVERBLICK 2015
Luckan är genom sina många olika aktiviteter ett visitkort för det svenska i
landet. Såväl lokalt och nationellt, som utanför landets gränser, vill Luckan
välkomna andra kulturer och nationaliteter att ta del av det svenska språket och den finlandssvenska kulturen och gemenskapen. Denna uppgift har
Luckan lyckats svara väl på under året genom att visa upp en mångsidig palett av verksamheter, tjänster, finansiärer och ett allt mer växande nätverk
av samarbetspartner och nya utvecklingsprojekt. En stor del av aktiviteterna
ägde rum i Helsingfors i info- och kulturcentret och på LillaLuckan, men allt
mer av verksamheten var förlagd till andra orter i samråd med övriga Luckor
i landet, utlokaliserad i form av skolbesök och i kulturhus samt framförallt
gränsöverskridande via webben.
Luckan har i egenskap av allaktivitets- och mångkulturellt
center lockat många besökare
både till centret och till Luckans
många webbplatser. De internationella kunderna fortsatte
att öka och är numera Luckans
största kundgrupp. Centret i
Helsingfors hade över 65 000 besök, LillaLuckan 7500, Luckans
nationella barnkultursatsningar 12800 besökare. På webben
gjordes drygt 450 000 besök,
sociala medier och bloggar ej
medräknat. På grund av utökad
personal och mer aktivitet hyrde
Luckan extra arbetsutrymme på
Simonsgatan 10 i Gryningen och
från och med augusti hyrdes en
ny lokal på Georgsgatan 31, Nya Verandan, för program- och kulturrelaterad
verksamhet. Samtidigt flyttade även kulturkonsortiet Produforums Vänner in
i Luckans utrymmen för att dela ett kontorslandskap på “gamla” Verandan.
Detta föll sig naturligt som en efterverkning av utvecklingsprojektet Produforum 2007-2015.
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Luckan i Helsingfors verkar idag på tre adresser, Luckan centret på Simonsgatan 8, Nya Verandan på Georgsatan och LillaLuckan på Simonsgatan 9.
Dessutom har Luckan utlokaliserad verksamhet i Luckan Borgå och Kyrkslätt
i form av integrationsverksamheten. En annan förenande länk är verksamheten UngInfo som finns ute i de andra Luckorna i södra Finland och där
Luckan i Helsingfors är huvudman.
Luckans aktiviteter och kontakter tenderar att alltmer söka sig ut på nätet
och arbetsmängden ökar årligen. Ambitionen att profilera den Digitala Luckan som en gemensam underlättande tjänst för Luckorna i landet och dess
kunder, kunde under året utvecklas tack vare bidrag från Konstsamfundet
och Aktiastiftelsen Tre Smeder. Föreningen fungerade som superadministratör för Luckornas webbutbud. Luckan administrerar idag ett tiotal samhällsnyttiga webbtjänster och ett stort antal webbplatser med tillhörande sociala medier. Företagssidan och svensk servicekatalog samordnades till tjänsten
svenskservice.fi.
Samarbetsdiskussioner med delegationen för stiftelser och fonder, i syfte att
profilera deras databas Aurora, motsvarande Fyrk, fortsatte. Idén är att Fyrk.
fi skulle sköta det svenska och Aurora det finska utbudet om bidrag och stipendier och att gemensamma poster skulle uppdateras i samråd för att spara
på knappa resurser. Ett erkännande för Luckans digitala arbete var att föreningen under våren erhöll ett 3-årigt projektanslag av Undervisnings- och
kulturministeriet för att bygga en mobilapp, Ungas stöd på mobilen, med
uppgift att underlätta för svenskspråkiga ungdomar att hitta stödtjänster.
Produktförsäljningen och biljettförmedlingen sköttes av Nina Nordström (Bubonina) som fungerade som entreprenör och verkade i Luckans utrymmen.
Luckan bjöd kostnadsfritt på utrymmet för att kunna erbjuda samma tjänster
för Luckans kunder som tidigare såsom biljettförmedling och produktförsäljning med svenskspråkiga och pedagogiska förtecken. Butikens sortiment av
barnlitteratur växte under 2015. I hyllorna finns nu böcker för barn på bl.a.
spanska, engelska, italienska och finska. Samarbetet med Nina Nordström
har fungerat väl och smidigt.
Luckans barnkultur fortsatte att blomstra och utvidga sin verksamhet. Alla
Luckorna kunde bjuda på kulturaktiviteter för den yngre publiken tack vare
Luckans medverkan i det nationella barnkulturnätverket och understöd bl.a.
för turnéverksamhet från Undervisnings- och kulturministeriet. LillaLuckan,
som haft livligt med program under året, har blivit ett viktigt svenskt rum för
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barnen och deras familjer. Även många organisationer valde LillaLuckan som
sitt samlingsforum som riktade sig till samma publik.
Fortsatta satsningar gjordes på barn och unga med specialbehov. Tack vare
ett bidrag från Hackmans stiftelse kunde man göra en utredning i huvudstadsregionen om hur tillgängligt kulturutbudet är för barn med olika slag
av funktionshinder och vilka åtgärder som skulle krävas för att åtgärda de
eventuella bristerna. Rapporten publicerades i början av 2016. Under verksamhetsåret kunde Luckan igen bjuda på en stor tillgänglig barnfest på Annegården i samarbete med ett tjugotal organisationer. Festen lockade över
800 besökare.

Luckans vuxenkultur gjorde ett teaterår med två produktioner. Under våren
“De va de Live!” med Robert Enckell och på hösten Willy Russels “Shirley
Valentine” regisserad av Marcus Groth och spelad av Nina Hukkinen. För produktionen stod Luckan med producenterna Robert Grew, Karl Norrbom och
Larrie Griffis. Året var mycket lyckat med såväl stora kultursatsningar som
fullbokade barnprogram i och utanför Luckans lokaler.
Luckan i egenskap av informationscenter fortsatte arbetet med att kunna erbjuda Luckans kunder information på bred bas. I en allt högre utsträckning
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hänvisade man kunderna till Luckans informationstjänster på nätet. Arbetet med information via webben utvecklas kontinuerligt och mycket av tiden
har gått åt till att upprätthålla tjänsterna kulturpost, kulturforum, fyrk samt
kulturjobb.fi. Veckovisa nyhetsbrev fortsatte att sändas ut om Luckans programutbud.
Under året avslutades mångåriga EU stödda projekt, såsom mentorskapsprojektet FIKA, och nya projekt inleddes, såsom projekten Kreativa, delaktiga Finland (KDF) och samarbetsprojektet inom integration SFX, där Luckan
fungerade som delgenomförare. Syftet med EU-projektet KDF var att bättre
kunna stödja organisationer i att planera nya projekt och hitta nya samarbetsparter för att generera innovativa projektsatsningar som främjar delaktighet. Detta gjordes främst i form av informationsspridning med hjälp av
fyrk.fi, genom nyhetsbrev via Produforum nätverket och genom att sammanföra och sparra svenskspråkiga aktörer på olika orter i landet.
ESF-projektet SFX, som leds av Arbis, har som uppgift att med hjälp av förbättrade färdigheter i svenska stöda invandrare till yrkesexamen och arbete.
Integrationsverksamheten fortsatte att utvecklas och expandera. Året var
exceptionellt med tanke på det stora antalet projektansökningar (8 stycken
projekthelheter) som har sammanställts under året. Ett resultat av det målinriktade arbetet är att många
nya utvecklingsprojekt kommer
att kunna starta 2016. Detta är
ett konkret bevis på att Luckans
mångåriga arbete för att underlätta en positiv integration burit
frukt.
Det stora antalet asylsökande
som kommit till Finland under
året påverkade givetvis Luckans
integrationsverksamhet och ledde till att såväl organisationer,
myndigheter som enskilda individer tog kontakt och önskade
stöda och initiera till nya samarbetsformer.
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Arbetet med att sammanföra alla verksamheter, som Luckan erbjuder invandrare, till att bilda en ändamålsenlig helhet fortsatte. Man har erbjudit
två huvudsakliga verksamhetsformer; det ESF-finansierade projektet FIKA
med mentorskap som främsta aktivitet samt väglednings- och informationstjänster Bridge för invandrarkunder som finansieras med hjälp av medel från
RAY.
Sammanlagt hade integrationstjänsterna 390 kunder, 77 nya mentorer har
erhållit utbildning och 65 nya adepter har deltagit i mentorprogrammet
FIKA. Både kortkurser och evenemang har kunnat arrangeras med ett stort
antal deltagare.
Intresset för de tjänster Luckan Integration har kunnat erbjuda har fortsättningsvis varit stort. Speciellt glädjande är att så många frivilliga personer valt
att engagera sig i såväl mentorverksamheten som i arrangerandet av evenemang och kurser för målgruppen.
Den största utmaningen har varit att säkra en kommunal basfinansiering för
verksamheten från alla städerna i huvudstadsregionen. Luckan med fokus på
dess integrationsarbete besöktes i juni av stadsdirektör Jussi Pajunen som ett
led i detta arbete.
Luckans ungdomsverksamhet hade också ett aktivt och mångsidigt år. Under
året utvecklade UngInfo sina digitala tjänster genom att förnya både plattform och grafik för frågeportalen Fråga? Den omtyckta chattjänsten Sluta
Panta överfördes till UngInfo från tidigare huvudmannen Finlands Svenska
Ungdomsförbund. Mycket tid ägnades åt att leda koordineringen av de frivilliga chattarna samt att stöda handledarna genom att kunna erbjuda professionell arbetshandledning. Närvaron på sociala medier förbättrades och nya
föreläsningspaket utarbetades och riktades till målgruppen. Verksamheten
har speciellt mycket riktat in sig på utbildningar och skolbesök under året.
Detta behov framkom i Kometutredningen, som utfördes under 2014 i form
av ett ESF projekt, och genererade i en omfattande publikation som lanserades i början av året där brister och åtgärder fördes fram vad gäller behov av
stödfunktioner för unga i regionen.
Arbetet med ESF projektet KOMET 2020, som fick avslag föregående år pga
av att den riksomfattande stora Navigator-satsningen fordrade en kommunal
part som huvudman, fortsatte.
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I samarbete med Nylands NTM-centrals LIV-styrgrupp, där Luckan medverkade, lyckades man hitta en öppning så att projektet kunde beviljas startlov
från och med 2016.
Ungdomar som går i svenska skolor i de så kallade språköarna i Finland har
kunnat erbjudas aktiviteter och utbildningspaket tack vare projektbidrag
från stiftelsen Lisi Wahls. UngInfo arrangerade också “Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete” i Borgå som lockade över 90 deltagare.
Under året har UngInfo i Helsingfors handlett ca 1000 ungdomar inom ramarna för Sluta Panta, 80 unga har fått individuell handledning i huvudstadsregionen och över 120 frågor har besvarats på Fråga.fi. Det normkritiska utvecklingsprojektet Respekt förädlades till föreläsningspaket för skolorna och
för personal inom ungdomssektorn.
Under hösten påbörjades diskussioner med Svenska Folkskolans vänner om
en eventuell samordning av verksamhetsformerna De Ungas Akademi (Dua)
och UngInfo för att stärka den svenskspråkiga ungdomsverksamheten som
drivs av tredje sektorns aktörer.
SFV beslöt att överföra DUA till
Luckan från och med 2016.
Luckan har haft ett arbetsdrygt
verksamhetsår. Mycket tid och
resurser ägnades åt att sammanställa nya projekt riktade
till olika myndigheter vars syfte
är att stärka och trygga Luckans
verksamhetsformer inom bl.a.
integration, kultur, ungdom och
digitala tjänster. Många projekt
gick igenom och erhöll finansiering men tyvärr fick även många
projekt avslag.
Arbetet med skötseln av föreningens ekonomi och mångfacetterade finansieringsstruktur upptog mycket tid av ledningen. Bokföringen sköttes till och
med augusti av företaget Greenstep då CH Accounting tog över föreningens
ekonomihantering.
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Sammanlagt 15 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen
beviljades även kommunala, stats- och EU-bidrag för bestämda ändamål.
Luckans resultat för år 2015 visar ett överskott på 8218 euro. De totala intäkterna var 1 288 866 euro och kostnaderna 1 282 065 euro.
Luckans ledning och styrelse fortsatte det strategiska arbetet med att forma
organisationen för att bättre vara anpassad för en större personalstyrka och
en institution i tiden. Arbetet med att samordna Luckanfamiljen och de tjänster som Luckan utvecklat i egenskap av huvudman under de senaste åren
upptog också ledningens tid. Satsningar gjordes på att förbättra föreningens
HR-funktioner för att bättre kunna stöda personalen i ett hektiskt tempo som
är en följd av att Luckan växer som projektorganisation.
Föreningens gedigna verksamhetspalett och många nya aktiviteter,
som sträcker sig över språk- och
kulturtillhörighet, visar att Luckan
har utvecklats till en institution
som anpassat sig till rådande samhällsklimat och har något att erbjuda såväl den enskilda invånaren
som Svenskfinland som helhet.
År 2015 var sammanfattningsvis
ett aktivt och gott år trots de kärva
samhällstiderna. Luckan har klarat
av året såväl verksamhetsmässigt
som ekonomiskt med ett gott utfall.
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2. ORGANISATION, STYRELSE OCH FÖRVALTNING
Föreningens medlemsorganisationer bestod som tidigare av följande samfund och organisationer: Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska Studieförbundet, Sydkustens landskapsförbund samt Svenska
Kulturfonden.

Styrelsen bestod av följande medlemmar samt personliga ersättare.
-

Maria Björnberg-Enckell, föreningens styrelseordförande
Monica Martens-Seppelin, viceordförande
Harriet Rydberg (ersättare Agneta Eriksson)
Samuel Reuter (ersättare Marie-Louise Blåfield)
Pia Rosvall (ersättare Johan Johansson)
Gun Sandberg-Wallin (ersättare Ann-Louise Laaksonen)
Markus Österlund (ersättare Edvard Silén)

Styrelsen sammanträdde tio gånger under år 2015. Biträdande verksamhetsledare Karl Norrbom fungerade som styrelsens sekreterare, verksamhetsledaren som föredragande med stöd av de ansvariga för respektive verksamhetsområde. Styrelsen har under verksamhetsåret fokuserat på ärenden
som berör Luckans lokaler och behov av renovering, stärkande av en bättre
Luckanhelhet, organisation och sammanhållning, den digitala utvecklingen av Luckan samt en smidigare ekonomiuppföljning på grund av Luckans
många projekt.
Styrelsen utsåg även ett organisationsutskott under året för att avlasta styrelsen och stöda föreningens ledning. Utskottet leddes av ordföranden och
övriga medlemmar var Monica Martens-Seppelin, Samuel Reuter samt verksamhetsledaren. Utskottet sammanträdde 4 gånger.
Medlemsföreningarna samlades till vårmöte 29.4 och höstmöte 14.11.
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Arbets- och styrgrupper
Arbetsgruppen för kultursamarbete på svenska i regionen
sammanträdde fyra gånger under året. I gruppen fanns representanter från Luckan och kommunerna i huvudstadsregionen
samt Kyrkslätt och Sibbo. Luckans interna kulturgrupp möttes
varannan vecka.
Luckan deltog också i det nationella nätverket för barnkulturcenter två gånger under året. Se
närmare om grupperna och andra samarbetsformer i kapitlen
om Kultur och Barnkultur.
ESF-projekten hade sina givna styrgrupper. FIKAS styrgrupp leddes av direktör Agneta Eriksson och sammankom en gång under vårterminen. EU-projektet KOMET som avslutades i mars, sammanträdde en gång under året. Nylands NTM-centrals inspektör Michael Mäkelä fungerade som styrgruppens
ordförande. De nya EU projekten, KDF och SFX, där Luckan fungerade som
delgenomförare, hade sina styrgrupper. Styrgruppen för SFX sammanträdde
en gång i slutet av året.
Ledningsgruppen för UngInfo, som bestod av kommunernas ledande ungdomstjänstemän inom huvudstadsregionen, sammanträdde terminsvis. Ledningsgruppen leddes av Georg Boldt tom april, då Oscar Ohlis tog över. Som
sekreterare fungerade Luckans ungdomsinformatör Mirjam Malik.
Verksamheten UngInfo riks leddes först av Georg Boldt (till och med april)
och sedan av Oscar Ohlis. Styrgruppen samlades för 4 ordinarie möten. UngInfos informatörer samlades ca en gång per månad för att planera och utvärdera verksamheten.
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Utvecklingsprojektet Ungas stöd på mobilen, som startade i april, hade en
bred styrgrupp som sammanträdde två gånger. Inspektör Michael Mäkelä
från Nylands NTM-central fungerade som ordförande för styrgruppen.
Chattjänsten Sluta Panta som administrerades av Luckan under året, hade
sin referensgrupp bestående av chattare och sammankom 2 gånger.
Luckans verksamhetsledare deltog i regionalförvaltningsverkets styrgrupp
för det livslånga vägledandet. (LIV-gruppen) samt i en ledningsgrupp vars
uppgift var att utreda de finländska kultur-och vetenskapsinstitutens möjligheter till internationell finansiering.
Referensgruppen för Luckan Integration består av kommunala tjänstemän,
representanter från invandrarföreningar och samarbetsföreningar samt personer med invandrarbakgrund. Referensgrupper finns från och med början
av året på alla tre orter där verksamheten är förlagd. Det är viktigt med den
lokala förankringen i verksamheten.
Referensgrupperna träffades en gång under våren och en gång under hösten 2015 och leddes av integrationsteamets förman medan koordinatorerna
på de olika orterna fungerade som sekreterare. Under mötena utvärderades
verksamheten, den kommande verksamheten presenterades och finansieringen diskuterades. Information om aktuellt inom de deltagande organisationerna diskuterades också.
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3. PERSONAL
Sammanlagt 20 personer har arbetat för Luckan under verksamhetsåret. Antalet årsverken var sammanlagt 15 personer.

Luckan basverksamhet och medlemmar i Luckans operativa enhetsteam (ET)
- Som verksamhetsledare fungerade Jessica Lerche.
- Karl Norrbom verkade som biträdande verksamhetsledare
(ansvarig kultur, barnkultur och marknadsföring).
- Centeransvarig Sebastian Weckman (grafik, webb, fastigheter och
administrativa personalärenden).
- Även enhetschefen för integration Jenny Asplund samt planerare
för UngInfo (ansvarig UI) Georg Boldt, sedermera Oscar Ohlis
som enhetsansvarig för UngInfo (from april) under Anna Litonius
moderskapsledighet.
Luckan center och Information
- Centret leddes av Sebastian Weckman
- Informations- och ekonomisekreterare Titti Schulman
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Luckans kultur och barnkultur
- Verksamheten leddes av Karl Norrbom
- Zusan Söderström verkade som Luckans barnkulturproducent till
november
- Ida-Lina Nyholm, timanställd konstpedagog
- Anni Rainio, verkstadsledare januari till maj
- Larrie Griffis som barnkulturproducent från augusti, ledande
barnkulturproducent från november
- Sanna Huldén som utredare för projektet Tillgänglig Kultur
- Tanja Bodyanskaya som ryskspråkig verkstadsledare
Verksamheten UngInfo
- Verksamheten leddes av Georg Boldt till april 2015, sedan av Oscar
Ohlis
- Informatör Mirjam Malik, Ung Info lokalverksamhet i huvudstads
regionen
- Projektutredare Lotta Keskinen (ESF-projektet KOMET) t.o.m. mars
Luckan Integration
- Integrationsverksamheten har letts av enhetschef Jenny Asplund
Personalen inom Luckan Integrations handledningstjänst i Helsingfors har
under verksamhetsåret bestått av Muluken Cederborg (1.1 - 31.3.2015),
Nora Karttunen (1.4 - 30.6.2015), Liselott Sundbäck (1.4–31.12.2015) och
Tina Rehnström (deltid 1.7-31.12.2015).
Tina Rehnström har arbetat deltid för projektet SFX under höstterminen.
Handledningsverksamheten i Borgå har skötts av Liselott Sundbäck (1.1.2015
- 31.3.2015) och deltid av Nora Blomqvist Abdi (1.4-31.12.2015).
Verksamheten i Kyrkslätt har skötts av Oscar Ohlis (1.1.2015- 1.3.2015) och
deltid av Michaela Högnabba (1.4.2015 - 31.12.2015).
Projektet FIKA
- FIKA sysselsatte under perioden 1.1 - 30.6.2015 två personer. Tina
Rehnström arbetade som projektkoordinator och Jenny Asplund som
projektledare.
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Projektet SFX
- Tina Rehnström har arbetat deltid för projektet SFX under 1.9-31.122015
Projektet Kreativa, delaktiga Finland
- Titti Schulman, projektkoordinator, Luckan information, deltid
- Verksamheten koordinerades av Anki Hellberg-Sågfors (from april till
augusti som köptjänst och sedermera som anställd på deltid).

Praktikanter
Föreningen hade glädjen åter att ha många praktikanter från läroanstalter
och högskolor, civiltjänstgörare samt personer i arbetslivsträning under året.
Informationstjänsten
- Civiltjänstgörare Janne Lindstedt, 7.1 - 30.9.2015
LuckanIntegration
- Ida Snellman, (15.5-15.9) Helsingfors Universitet
- David Celis (arbetsprövning på Luckan Integration), 1.8-31.1).
UngInfo
- Ida Snellman, (15.5-15.9) Helsingfors Universitet
Luckan Kultur och barnkultur
- Michael Sörensen, (1.2 - 20.4 och 30.9 - 18.11.2015)
Fortbildningar och resor
Personalen har deltagit i externa fortbildningar och studiebesök under året.
Gemensamma Interna fortbildningar arrangerades i Excel, sociala mediers
betydelse för marknadsföring samt en kurs i mental träning.
Se närmare information i samband att de olika verksamhetsområdena och
projekten presenteras i verksamhetsberättelsen.
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Uppvaktningar
Föreningen har uppvaktat såväl personer som organisationer vilka på olika
sett stött föreningen under året med anledning av bemärkelsedagar, jubileum eller firanden av olika slag.

Mötespraxis och övrigt
Under året sammanträdde personalen varje vecka för personalmöten och
en gång i månaden för ett längre månadsmöte. Under året hölls fyra gemensamma planeringsdagar.
Mötena dokumenteras i protokollform och den dagliga verksamheten i kalenderform över Internet. Även en intern Facebook-grupp öppnades för att
underlätta den interna kommunikationen. Luckans enhetsteam sammanträdde varje vecka.
Verksamheterna Kultur och Info, UngInfo samt Luckan integration hade sina
interna teammöten en gång i veckan efter personalmötena och leddes av de
verksamhetsansvariga.
Projektkoordinatorn på deltid för projektet KDF (Kreativa delaktiga Finland),
som startade i april, träffades tillsammans med teamet kultur och info varannan vecka. Arbetsgruppen för kultursamarbete på svenska i regionen sam-
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manträdde fyra gånger under året. I gruppen fanns representanter från Luckan och kommunerna i regionen. Luckans interna kulturgrupp möttes varannan vecka under säsongstid.
Luckan deltog också i det nationella nätverket för barnkulturcenter två gånger under året. Se närmare om grupperna och andra samarbetsformer i kapitlen om Kultur och Barnkultur.
Luckans personal höll terminsvisa utvärderings-, utvecklings- och planeringsdagar, 15-16 juni i Noux och 7-8 december i Tallinn.
Personalhälsovården sköttes av den privata läkarcentralen Diacor. Diacor
utförde en arbetsplatskartläggning, vars syfte var att mäta personalens välbefinnande, arbetshälsa och trivsel för att kunna definiera aspekter som behövde förbättras rörande den fysiska och psykiska arbetsmiljön.
Som föreningens arbetsskyddsombud utsågs Jenny Asplund med Liselott
Sundbäck som ersättare. Luckans enhetsteam erhöll arbetshandledning för
att utvecklas som enhetsteam tre gånger under året av konsult Mats Hildén.
Konsult Mats Kockberg från Interpersona anlitades i organisationsutvecklingsärenden.
Under året arrangerades det två rekreationsdagar per termin: motionsrelaterade aktiviteter (klättring) i mars och “spel” (escape room) som främjar
teamwork i oktober.
Luckans revision utfördes av Eva Bruun från Ernst & Young.
Luckan är medlem i Palta, Nuorten Akatemia, Kepa, Palta, Kansallis Areena,
Barnkulturförbundet och Kultur för alla.
Personalen förde minst ett utvecklingssamtal per år med sina närmaste förmän. Utvecklingssamtalen kompletterades med RAK-samtal (utvärdering av
arbetet, resultat och mål) som fördes ca 1-2 ggr per termin tillsammans med
förman och enhetsansvariga.
Introduktionsdag arrangerades för alla nyanställda och manualen Ny på
Luckan samt Luckans instruktion och arbetsordning uppdaterades. En plan
för hur vi hanterar mobbning och trakasserier samt missbruk på arbetsplatsen utformades.
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4. EKONOMI
Arbetet med föreningens ekonomi och bokföring upptog mycket tid av ledning och styrelse.
Föreningen köpte sina bokföringstjänster externt via ekonomiförvaltningsföretaget Greenstep tom augusti och sedan av bokföringsbyrån CH Accounting. Bokföringen sköttes elektroniskt med hjälp av programmet Netvisor
och from oktober av programmet Fivaldi.
Luckans resultat för år 2015 visar ett överskott på 8219 euro. De totala intäkterna var 1 288 866 euro och kostnaderna 1 282 065 euro.
Av de erhållna bidragen år 2015 var offentliga understöd 637 803. De privata
bidragen uppgick till 764 639 euro och övriga intäkter utgjorde 23 395 euro.
Sammanlagt 15 privata fonder och stiftelser stödde Luckan och föreningen
beviljades även stats- och EU-bidrag för bestämda ändamål. Som EU-medel
erhölls 59 764 euro, integrationsprojektet FIKA (53 764 euro) samt Komet
6000 euro. Som statsbidrag erhölls 150 000 euro för ungdomsinformationsverksamhet samt 35 000 för utveckling av en Mobilapp från UKM. För barnkulturnätverket 35 000 euro och turnéverksamhet 30 000 euro från UKM.
För integrationsverksamheten Bridge erhölls sammanlagt 180 000 euro från
RAY.
Närmare uppgifter över den ekonomiska situationen framgår ut bokslutet
och dess specifikationer. Eftersom många av de aktiviteter som beviljats bidrag fortgår, överfördes en del medel till följande år. Alla kostnader och intäkter har bokförts enligt kostnadsställen i enlighet med föreningens verksamhetsområden och projekt.
På Luckans interna dokumentportal har ekonomiuppföljningen samt andra
centrala handlingar funnits tillgänglig för Luckans finansiärer.
Bokföringen sköttes till och med augusti av ekonomiförvaltningsbyrån
Greenstep, sedan av CH Accounting. Som revisor fungerade Eva Bruun från
Bruun Audit.
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5. MARKNADSFÖRING OCH SYNLIGHET
Luckans varumärke stärktes år 2015 tack vare bättre och mer innehåll på
webben och de sociala medierna. Uppstartandet av Den Digitala Luckan under våren skapade möjligheter att arbeta fram nya webbgrepp både var gäller utseende- som innehållsmässigt.
Luckan annonserade främst i KSF Medias tidningar men också i en rad tidskrifter, programblad och kalendrar. Till exempel annonserades programverksamheter i Ny Tid, Studentbladet, Hem och skola, Kyrkpressen och Helsinki
Times (online), Forum för ekonomi och teknik och Repertoar. Webbreklam
köptes främst på Facebook.
Föreningens samhälleliga och kulturella aktiviteter riktar sig till en bred målgrupp i alla åldrar som kan indelas i följande huvudgrupper: barn och ungdomar, invandrare och nyinflyttare, familjer och vuxna, seniorer, kulturarbetare
samt föreningar och företagare (inkl. konsumenter av svensk service).
Föreningen har informerat om, och marknadsfört verksamheterna, över de
egna webbsidorna, evenemangskalendrar, webbtjänster och bloggar samt
via andra sociala medier. Genom redaktionellt omnämnande i artiklar, intervjuer och notiser i flera finländska
medier har föreningens olika aktivitetsområden, evenemang och personer lyfts fram. Intervjuer har getts i
tidningar, radio och TV under året.
Det stora utbudet av aktiviteter kräver en flexibel marknadsföringsplan
för det informations- och kommunikationsstrategiska arbetet. Personalen
har sänt ut veckovisa pressmeddelanden via Kulturpost till alla finlandssvenska medier. Informationen sänds
också via Luckans egen informationslista. Flyers, broschyrer, säsongsprogram, kort och affischer har tryckts
upp enligt behov.
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Tillsammans med de andra Luckorna gjordes en gemensam annonsering för
turnéer och specifika gemensamma satsningar i olika specialtidningar för att
spara på kostnaderna. Arbetet sköttes av Luckan i Raseborg och Föreningen
Luckan (Luckan i Helsingfors).
Under år 2015 ansvarade Sebastian Weckman för den grafiska profilen och
Karl Norrbom för det redaktionella innehållet. Weckman och Norrbom har
också utformat det mesta av årets webb- och tryckmaterial rörande händelser och program från Luckan samt skött om uppdateringen av Luckans många
webbplatser. De olika projektens webbplatser har administrerats främst av
projektpersonalen.

6. VERKSAMHETER
6.1 Informationstjänsten - Luckan centret
Nyckeltal/noteringar
• Informationstjänsten / kundservicen integrerades i de andra
verksamheterna
• Digitaliseringen av informationstjänsten
• Bättre samarbete mellan tredjesektorn och dess information.
Luckans informationstjänst, bestående av två huvudsakliga delar; den primära informationstjänsten (kundservicen) som riktar sig till alla och fungerar
både på individuell basis och i digital form (epost samt webbtjänster) samt
projektbaserad verksamhet riktad till en specifik målgrupp. Den projektbaserade verksamheten är i främsta hand UngInfo, som tar hand om kunder i
åldern 13-29 år och Luckan Integration med sina två projekt FIKA och Bridge. Tack vare integrationsprojekten kan Luckan stoltsera med en flerspråkig
informationstjänst. Kundernas olika behov möts genom personlig betjäning
och handledning, information som finns tillgängligt genom Luckans breda
sortiment av webbtjänster samt flyers och broschyrer i centret. Dessutom
betjänas kunderna via e-post och per telefon.
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Luckans informationsteam
(kundbetjäning)
Kundbetjänings teamet bestående av Titti Schulman, Veronika Ekman och Sebastian Weckman, har
under 2015 haft som praxis att
träffas en gång i veckan för att gå
igenom de vardagliga rutinerna
gällande Luckans informationstjänsten. Diskussioner har förts
angående behov av marknadsföring och informationsrelaterade
strategier. På agendan har även
funnits olika förbättringsförslag
till hur man bättre bemöter kunder och hur man får kundservicen (lotsandet av kunder) att löpa
smidigare med tanke på alla projekttjänster Luckan erbjuder.
Informationstjänsten som Luckan i Helsingfors erbjuder sina kunder, har under 2015 handlat främst om att kunna svara på kundernas behov om information gällande samhällelig, kulturell eller av privat karaktär. Dessa tangerar
allt från information om dagvårdsplatser, kulturella evenemang till tips om
svenskspråkig service i butiker i huvudstadsregionen. I vissa situationer har
det krävts mer ingående individuell handledning och rådgivning och i dessa
fall har experter från de andra verksamheterna inkluderats för att kunna garantera en professionell nivå inom området. Kundkretsen har varierat från
olika kulturer och åldrar. Största delen är finlandssvenskar men också finskspråkiga och personer med ett annat modersmål besöker Luckan och använder sig av Luckans tjänster. Vikten av att finnas på nätet har under de senaste
åren växt och här har satsningar gjorts. Luckan upprätthåller flertaliga tjänster på nätet som stöder informationssökandet och då främst med tanke på
att leva och verka på svenska i Finland.
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Nyckeltal för informationstjänsten
Informationstjänstens kundfördelning baserar sig på följande:
Ungefärligt antal kundfrågeställningar i procent:
Informationsområde:       
Arbetsrelaterat & Utbildning   
Socialt  	
Tidningar  
Datorer
Evenemang  	
Fonder / Stipendier 	

%
20
20
15
20
10
15

Ungefärlig kundkretstillhörighet 2015:
Ca 50 % finlandssvenskar, resten finskspråkiga, utlänningar, invandrare och
övriga (turister)
Främjande av svensk service
Genom att erbjuda kunderna information om det svenska samt belysa var
man kan hitta svenskspråkig service verkar föreningen för ett bestående
Svenskfinland. För att ytterligare marknadsföra det svenska språket arrangerades utbildning i svenska samt mentorverksamhet för invandrare genom
Luckans Integrationsprojekt.
Under 2015 har Luckan målinriktat arbetat för att utveckla den svenska servicen och lyfta fram vilka aktörer som erbjuder tjänster och service på svenska
i Finland.
De digitala tjänster som Luckan upprätthåller stöder Luckans helhetsmål för
den framtida verksamheten. IT-tjänsterna som Luckan upprätthåller inom
kultur, fritid, ungdom och bildning samt svenska samservicetjänster bidrar
till en stark synlighet på webben och uppfyller en viktig uppgift.
Kunderna har erbjudits såväl handledning, samhällsinformation och rådgivning som informationsevenemang eller plats i ett öppet diskrimineringsfritt
rum för alla. Aktiviteterna som erbjuds via de olika verksamhetsformerna
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och den goda servicen har lockat en bred målgrupp: skolelever och barnfamiljer, seniorer, invandrare och personer med funktionsnedsättningar har
tagit tillvara möjligheten till att ta del av utbudet och gemenskapen. Luckans
lågtröskelprincip och informella mottagande har gynnat besöksunderlaget.
Luckans informationstjänst bestod 2015 av fem delar. 1) Allmän information
och handledning, 2) specifik ungdomsrelaterad information (UngInfo), 3)
integrationsverksamheten Bridge; guidning och handledning för invandrare
i Finland, 4) kulturevenemang och information samt 5) webbtjänster med
brett informativt värde. Därtill har Luckan fungerat som samarbetspartner,
knutpunkt och mötesplats för många föreningar, arbetsgrupper och samfund.
Under de senaste 20 år har Luckan erbjudit personlig kundservice till sina kunder dock har rollen av de nätbaserade tjänsterna, som stöder informationsarbetet, stärkts och kunnat bredda
betjäningsområdet. Kundkretsen består till största delen av
svenskspråkiga personer (ca 50
procent), men både finskspråkiga (ca 20 procent) och personer
som lever på engelska i Finland
(ca 30 procent).
I de flesta frågor har Luckan kunnat hjälpa kunden framåt, alternativt slussat kunden vidare till
en annan instans där expertis nås. Dock har den främsta lotsningen handlat
om att de flesta av de kunder med invandrarbakgrund kunnat lotsas “inhouse” vidare till Luckans experter inom Integration.
Luckans torg fungerar som bas för den dagliga verksamheten. Här finns information riktad till alla åldrar, allt från broschyrer och informationsblad till
möjlighet att använda sig av kunddatorerna för att hitta den information man
söker. I likhet med tidigare år, betjänade Luckan sina kunder genom personlig
betjäning, hjälp till självhjälp och informationsmaterial i Luckans lokaler, per
telefon, e-post och via våra webbtjänster.
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Datorer, tidningar, tidskrifter och bokbytarhylla
Luckans tidningshörna med alla svenska dagstidningar och tidskrifter utgivna
i Finland, var synnerligen uppskattad. Tidningshörnan har sedan länge haft
sin givna plats i den ordinarie verksamhet och många kunder kommer förbi
dagligen för att läsa en tidning eller tidskrift.
Luckan tillhandahåller också en bokbytarhylla där kunder får ta samt lämna
in böcker. Hyllan har bibehållit sina veckovisa bokbytare som uppdaterar utbudet av litteratur i hyllan.
Under 2015 hade Luckan
sex kunddatorer för kunderna, varav en var speciellt avsedd för seniorer
och personer med rörelsehinder. Datorerna får
användas kostnadsfritt 45
minuter per besök. I centret erbjöds dessutom gratis ett snabbt, trådlöst nät
samt fortlöpande IT- och
kanslistöd, (fax- och kopieringstjänster).
Informationsrelaterade
och sociala evenemang
De så kallade rådtorgen fortsatte år 2015 med evenemang och informationstillfällen kring aktuella frågor. Rådtorgen bestod av samarbeten mellan
Luckan och dess samarbetspartners inom sociala och samhälliga områden,
som t.ex. Folkhälsan och Marthaförbundet. Avsikten med Rådtorgen var att i
en kravlös atmosfär erbjuda invånarna i regionen lågtröskelrådgivning.
Var god se mer om Rådtorgsverksamheten i kapitlet om Kulturverksamheten
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6.2 Luckan Integration
Nyckeltal/noteringar
- Informations- och handledningspunkter för invandrare öppnades på Luckorna i Kyrkslätt och Borgå
- Mentorprogrammet FIKA slutade som projekt men fortsätter som en del av
integrationsverksamheten finansierad av RAY
- Strategiarbete genom projektansökningar
Allmän överblick över 2015
Arbetet med att sammanfoga alla
verksamheter som Luckan erbjuder invandrare har fortsatt. Att arbeta i ett team under en gemensam administrativ helhet har gett
synergier för de olika verksamheterna och projekten. Under verksamhetsåret har det under Luckan
Integration funnits två huvudsakliga verksamheter, det ESF-finansierade projektet FIKA med mentorskap som främsta aktivitet samt
informations- och handledningstjänsten “Bridge” som finansierats
med medel från RAY. Luckan Integration har även ordnat kortkurser och evenemang för målgruppen.
Intresset för de tjänster verksamheterna erbjuder har fortsättningsvis varit
stort och det har varit glädjande att så många frivilliga valt att engagera sig
i såväl mentorverksamheten som i ordnandet av evenemang och kurser för
målgruppen.
Ett annat stort delområde för verksamheten är det strategiska arbetet som
utförs för att kunna utveckla tjänsterna att motsvara de behov som målgruppen har. Det stora antalet asylsökande som kommit till Finland under året
har medfört nya finansieringsformer och möjligheter till projektansökningar.
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Året har varit exceptionellt för integrationsverksamheten med tanke på det
stora antal projekt som har ansökts under året. Några projekt har gått vidare
i ansökningsprocessen, medan besked om andra ännu inväntas.
Verksamheten har även nått de strategiska mål som lagts upp för år 2015.
Strategiska mål som nåtts under 2015 är bl.a. att:
1. Utvärdera och avsluta mentorprogrammet FIKA.
2. Utveckla konceptet Luckan Integration genom att förankra mentorprogrammet FIKA efter projekttidens slut (30.6).
3. Sträva efter att utvidga den informations- och handledningstjänst
som piloterades under hösten 2014 i Kyrkslätt och Borgå i samarbete
med de lokala Luckorna.
Den största utmaningen har varit att säkra en kommunal basfinansiering för
verksamheten från alla kommuner i huvudstadsregionen. Luckan och särskilt
dess integrationsarbete besöktes i juni av bl.a. Helsingfors stadsdirektör Jussi
Pajunen som ett led i detta arbete. Diskussionen om ett kompanjonsavtal
fortsätter.
Informations- och handledningstjänsten
Informations- och handledningstjänsten, Bridge-verksamheten, hade under
2015 som mål att driva en lågtröskel informations- och handledningstjänst
och fungera som en mötesplats för vuxna invandrare där de har tillgång till
information och personlig rådgivning, och där de får handledning i att söka
arbete, studieplats, samhällstjänst, språkkurs eller fritidssysselsättning.
Arbetsspråket med kunderna på handledningen var huvudsakligen engelska,
men även svenska och finska förekom. Året präglades av att etablera informations- och handledningstjänsten i Borgå och Kyrkslätt.
Informations- och handledningstjänsten i Helsingfors har erbjudit vägledning
i medeltal 20 timmar per vecka. Under året har enskilda handledningskunder
i Helsingfors varit 315 till antalet, av vilka
48 % varit kvinnor vilket är en ökning från ifjol. Oftast kontaktade kunderna
tjänsten i frågor gällande arbetssökning (30 %) och studier (22 %) och unge27

fär en 1/7 hade frågor gällande svensk integration. De flesta besökte tjänsten
fysiskt men som komplement mottog tjänsten också förfrågningar per e-post
och per telefon.
Vi har fortsättningsvis erbjudit jobbsökningskurser för invandrare på engelska. Under året arrangerades två kamratstödsgrupper för arbetslösa invandrare på engelska. Feedbacken från gruppdeltagarna var mycket positiv och
deltagarna upplevde att de fick redskap för sin arbetssökning tack vare stödet från ledaren och de andra gruppdeltagarna.
Inom verksamheten sociala evenemang har Bridge utvecklat frivilligverksamhet, och från och med hösten har Swedish Language Café letts av frivilliga från Kvinnliga Akademiker r.f. Språkcaféet har arrangerats en gång i veckan
och har under hösten haft totalt 105 deltagare.
Nya kompetenshöjande kurser erbjöds också i form av alkoholpassutbildning
och första hjälp utbildning. Sammanlagt har 352 personer deltagit i totalt
28 evenemang ordnade i huvudstadsregionen och ytterligare har uppskattningsvis över 250 personer deltagit i evenemang som samkoordinerats.
Samarbetet med Helsingfors Arbis kring handledning av eleverna på invandrarlinjen har fortsatt med samarrangerade infotillfällen om aktuella teman.
Samarbetet har varit fruktbart och båda parterna är nöjda med resultatet.
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Utvidgning av informations- och handledningsverksamheten
Tack vare det utökade understödet från RAY piloterades en handledningstjänst för invandrare och nyinflyttade i Kyrkslätt och Borgå under hösten
2014. Handledningstjänsten har fungerat enligt samma princip och koncept
som verksamheten i Helsingfors. Tack vare det utvidgade understödet av RAY
kunde verksamheten etableras på orten.
Handledningen har erbjudits två gånger i veckan i Luckan Kyrkslätts utrymmen. Arbetet har skötts av en deltids projektkoordinator och enhetschefen.
En stor del av arbetet har gått ut på att marknadsföra tjänsten, hitta målgruppen och utforma tjänsten att motsvara målgruppens behov. Handledningspunkten hade sammanlagt 41 besök. Handledning har också getts per e-post
och telefon. Största delen av frågorna handlade om att hitta språkkurser och
söka jobb.
Utöver handledningstjänsten ordnades även evenemang. På våren ordnades
det en CV-klinik och ett jobbsökningsevenemang. En internationell familjedag ordnades en gång på våren och en gång på hösten med program för
både vuxna och barn. Till vårens evenemang kom ca 50 personer medan ca
100 personer kom till höstens evenemang. På hösten ordnades informella
diskussionstillfällen på finska varannan vecka i Luckan. Två informationstillfällen ordnades också, det ena om att studera i Finland och det andra om att
jobba i Finland.
Det ökade antalet asylsökande har medfört att två asylförläggningar öppnats
i Kyrkslätt på hösten. Under hösten ordnades det ett språkcafé i Aavaranta,
den ena av förläggningarna. Familjerna från Aavaranta var också bjudna till
höstens internationella familjedag, vilket var väldigt uppskattat. Koordinatorn har också initierat till möten med övriga frivilligorganisationer och föreningar för framtida samarbetsmöjligheter inom integrationsverksamheten
i Kyrkslätt.
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Luckan Integration upprättade i början av året en informations- och handledningstjänst i Grand i Borgå. Tjänsten har fungerat enligt samma principer som handledningstjänsten i Helsingfors och Kyrkslätt och har erbjudits i
Grands utrymmen två dagar i veckan. Från och med september erbjöds dessutom vägledning i Gammelbacka och Vårberga bibliotek en gång i veckan.
Tjänsten marknadsfördes bl.a. till skolor och andra utbildningsinstanser med
integrationsutbildning. Handledningspunkten hade sammanlagt 34 besök av
personer från tre olika kommuner i Östnyland, 8 av besökarna var män och
18 kvinnor. Besökarna ville främst ha hjälp med frågor gällande studier, myndighetsärenden eller arbetssökning.
Under våren ordnades olika evenemang bl.a. besök till museer, picknick, och
Runebergstårtebakning tillsammans med Marthorna. Under hösten ordnades besök till Porvoo Jazz Festival och pepparkaksbakning med Marthorna.
Luckan Integration erbjöd också en CV-klinik och ett hygienpass testtillfälle
under våren och hygienpassutbildning och test under hösten. Luckan Integration koordinerade fortsättningsvis verksamheten för den internationella
mötesplatsen i Nickby en gång i månaden. Öva svenskkursen med två frivilliga lärare fortsatte i Grand i Borgå med undervisning en gång i veckan.
Deltagarantalet för vårens evenemang var 182. Under hösten deltog 123
personer i Luckan Integrations evenemang. Koordinatorn i Östnyland fungerade också som huvudkoordinator för det årliga evenemanget Möjligheternas torg tillsammans med andra föreningar och frivilliga. Evenemanget
hade ca 1500 besökare. The International Winter Bazaar ordnades i Grand i
december och evenemanget besöktes av ca 600 personer.    
Administration
Referensgruppen för Luckan Integration består av kommunala tjänstemän,
representanter från invandrarföreningar och samarbetsföreningar samt personer med invandrarbakgrund. Referensgrupper finns från och med början
av året på alla tre orter där verksamheten är förlagd. Det är viktigt med den
lokala förankringen i verksamheten.
Referensgrupperna träffades en gång under våren och en gång under hösten 2015 och leddes av integrationsteamets förman medan koordinatorerna
på de olika orterna fungerade som sekreterare. Under mötena utvärderades
verksamheten, den kommande verksamheten presenterades och finansieringen diskuterades. Information om aktuellt inom de deltagande organisationerna diskuterades också.
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Enhetschefen för Luckan Integration Jenny Asplund gav regelbundet översikter över verksamhetens utveckling till Luckans styrelse under det gångna
året.
Personal
Personalen inom Luckan Integrations handledningstjänst i Helsingfors har
under verksamhetsåret bestått av Muluken Cederborg (1.1-31.3.2015),
Nora Karttunen (1.4.-30.6.2015), Liselott Sundbäck (1.4–31.12.2015) och
Tina Rehnström (deltid 1.7-31.12.2015). Tina Rehnström har arbetat deltid
för projektet SFX under höstterminen. Handledningsverksamheten i Borgå har skötts av Liselott Sundbäck (1.1.2015-31.3.2015) och deltid av Nora
Blomqvist Abdi (1.4-31.12.2015). Verksamheten i Kyrkslätt har skötts av Oscar Ohlis (1.1.2015- 1.3.2015) och deltid av Michaela Högnabba (1.4.201531.12.2015). Integrationsverksamheten har letts av enhetschef Jenny Asplund.
Under verksamhetsåret har Luckan Integration haft två praktikanter, Ida
Snellman (15.5-15.9, jobbade även delvis med UngInfo) och David Celis. David Celis var på arbetsprövning på Luckan Integration hela höstterminen (1.831.1).
Finansiering
Det utvidgade fortlöpande verksamhetsunderstödet från RAY på 180 000
euro har tryggat tre årsverken inom Luckan Integration för år 2015. Helsingfors stads sysselsättningskommitté beviljade Luckan Integration bidrag om
7000 euro för kompetenshöjande kurser för invandrare samt 20 000 euro
från stadens Social- och hälsovårdsverk för upprätthållande av en svenskspråkig informationstjänst för invandare. Vidare understödde Vanda stad (4500
euro) och Grankulla stad (2200 euro) föreningens svenska informations- och
rådgivningstjänst för invandrare. Esbo understödde mentorverksamheten
med 1500 euro. Kyrkslätts kommun understödde verksamheten med 3000
euro, Borgå stad med 1500 euro och Sibbo kommun med 1000 euro.
Som ett led i arbetet med en hållbar finansieringsstruktur besöktes Luckan
och särskilt dess integrationsarbete i juni av Helsingfors stadsdirektör. Diskussionen om ett kompanjonsavtal fortsätter.
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Marknadsföring och synlighet
De tidigare främsta marknadsföringskanalerna, tidningarna Six Degrees och
Helsinki TImes lades ner, så tjänsten har inte marknadsförts aktivt i pres�sen. Under våren 2015 hade Luckan Integration en annons i tidningen Metro.
Luckan Integrations verksamhet har vidare synts i broschyren Education &
Social Life under våren och hösten 2015. Vi trycker även upp flyers med programmet halvårsvis. Materialet distribueras i huvudstadsregionen till utbildningsinstanser, bibliotek, invånarhus, myndigheter osv. Under året infördes
även Facebook-annonsering som en marknadsföringskanal, vilket har medfört bra synlighet.
Finlandssvenska medier har kontaktat personalen vid Luckan Integration
upprepade gånger för kommentarer beträffande ärenden som gäller integrationsfrågor.
Luckan Integration har en webbplats och en sida på Facebook och syns regelbundet även på Luckans allmänna sidor.

Resor och fortbildning
Resor under år 2015:
Studiebesök till Stockholm 19-20.11, Liselott Sundbäck och Tina Rehnström.
Under resan besöktes Folkuniversitetet i Uppsala för att ta del av spelkonceptet Spel i Mänskliga Rättigheter och Demokrati i Sverige. Vidare besöktes
Intercult som arbetat med mångfaldsverksamhet i organisationer.
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Studiebesök till Stockholm med projektet SFX 15-17.12,Tina Rehnström. Under resan besökte projektpersonalen yrkesinriktade språkutbildningarna
SFA medicin (läkare), SIFA (pedagoger, ingenjörer, ekonomer, jurister, samhällsvetare) och SFH (hantverkare). Projektpersonalen träffade även avdelningschefen för SFI i Stockholms stad.

Under år 2015 har personalen deltagit i följande fortbildningar:
Johtamisen erikoisammattitutkinto/Omnia. Deltagare: Jenny Asplund.
Kulttuuritietoiset työkäytännöt maahanmuuttajatyössä (30 sp), Åbo. Deltagare: Liselott Sundbäck.

MENTORVERKSAMHETEN FIKA (Förening, Integration, Kommunikation
och Aktivitet)
Projektet FIKA inledde sin verksamhet den 1.1.2012 och pågick till och med
den 30.6.2015 som projekt. Projektet är en del av Luckans integrationsverksamhet och har som målsättning att verka för en positiv samhällsintegration
i form av stödfunktioner och sysselsättning med tredje sektorn som resurs.
Projektet finansieras huvudsakligen med stöd från Europeiska socialfonden via Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland. Svenska kulturfonden
samt medverkande kommuner agerar som delfinansiärer. Som huvudman
för projektet FIKA fungerar Luckan r.f. i Helsingfors. Projektet verkar i huvudstadsregionen, i Kyrkslätt, Borgå, Sibbo och Raseborg. Projektets primära
målgrupper är tredje sektorns föreningsaktörer i Nyland samt medverkande
Luckor. Inom tredje sektorn fokuserar projektet på föreningar inom fritids-,
kultur-, idrotts- och ungdomsverksamhet, invandrarföreningar samt företagarföreningar. Indirekta målgrupper är invandrare som är intresserade av att
integreras på svenska och invandrare från Norden. Projektet är öppet också
för invandrare som integreras på finska.
Projektets övriga indirekta målgrupper kan definieras som kommunanställda
inom sektorerna ungdom, fritid och kultur samt tjänstemän som handhar
invandrarärenden och projektanställda i sammanhanget. Övriga samarbets33

partners är statliga myndigheter, arbetskraftsbyråer, kommunala intresseorganisationer, förbund, arbetsgivar-, fack- och utbildningsorganisationer samt
beslutsfattare inom stat och kommun.
Administration
Under verksamhetsåret har projektets styrgrupp som leds av direktör Agneta Eriksson sammanträtt till ett möte. Styrgruppen består av representanter
från tredje sektorn/föreningar, kommuner och förbund.
Styrgruppen har under verksamhetsåret bestått av (personliga ersättare
inom parentes):
Agneta Eriksson (ordf) (Monica Martens-Seppelin) Sydkustens landskapsförbund
Maritta Samuelsson (Chris Sjöholm) Esbo stad
Börje Mattsson (TBC) Raseborgs stad
Frida Nylund (Christel Raunio) Finlands svenska Marthaförbund
Beatrice Östman (Björn Wallén) Svenska studiecentralen
Heidi Juslin-Sandin (Vesa Kukkamaa) FRK
Kirsi Vuori-Tuompo (TBC) Kyrkslätts kommun
Stina Heikkilä (Glenn Lindholm ) FSI
Tobias Pötzsch (Sara Hagström) Laurea/SLL
Personal
VL Jessica Lerche har fungerat som administrativ projektchef, Jenny Asplund
har fungerat som projektledare och Tina Rehnström som projektkoordinator
och informatör. Projektet sysselsatte under verksamhetsåret två personer på
heltid 1.1.-30.6.2015 och två personer redovisade arbetsinsatser inom projektet.
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Verksamhet
Under året ordnades tre mentorutbildningar i Helsingfors, med 54 nya mentorer. I Borgå ordnade FIKA även i januari ett infotillfälle om frivilligverksamhet som främjar integrationen i Borgå. Vi hade bjudit in en representant från
Röda korsets Juttukolo där frivilliga kan öva finska med invandrare, stadens
invandrarchef berättade om möjligheten att ställa upp som stödperson för
stadens nykomna flyktingar och FIKA koordinatorn berättade om möjligheten att ställa upp som mentor. Evenemanget besöktes av 5 intresserade deltagare av vilka 3 senare ställde upp som mentorer i FIKA.
Under hösten ordnades en tvåspråkig FIKA-mentorutbildning i samarbete
med Borgå Medborgarinstitut. 21 personer deltog i utbildningen och matchades med adepter som anmält sig till programmet. Utbildningen avslutades
med en gemensam middag i Borgå Folkakademi för alla intresserade.
I Kyrkslätt samarbetade FIKA starkt med kommunen under våren, eftersom
Kyrkslätt mottog kvotflyktingar för första gången efter en längre paus. FIKA
tog ansvar för utbildandet av frivilliga mentorer. I mentorutbildningen deltog
6 personer. FIKA presenterade sin verksamhet på olika samarbetsmöten som
ordnades inom kommunen innan flyktingarna anlände.
Under våren träffades sammanlagt 28 nya mentorpar inom projektet varav
18 i Helsingfors, 5 i Borgå, 3 i Sibbo och 6 i Kyrkslätt. FIKA har ordnat besök till
stadsmuseet i Borgå, guidad rundtur på svenska teatern, besök till riksdagen,
nationalmuséet och designmuséet, samt en filmkväll. FIKA ordnade även två
matlagningskvällar varav den ena tillsammans med Borgå Marthor där man
bakade Runebergstårtor. Evenemangen presenterade den finlandssvenska
kulturen och det finska samhället väldigt mångsidigt.
I mars ordnade FIKA en workshop på dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete om mentorskap samt hur man kan använda det som stöd för handledning för olika målgrupper. FIKA presenterade sin verksamhet på en workshop
ordnad av THL där olika stödmodeller för integration diskuterades.
Marknadsföring och synlighet
Projektet upprätthåller en webbplats med väsentlig information om projektet, dess finansiärer, samarbetspartners samt planerad verksamhet. Vidare
har projektet en lättläst informationsbroschyr med information på svenska,
engelska och finska om projektet.
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Projektpersonalen har informerat om projektet genom pressmeddelanden
samt genom deltagande i mässor och evenemang samt samarbetsorganisationers möten och evenemang. Projektet har skickat ut ett nyhetsbrev till
samtliga deltagare 1 gång i månaden. Artiklar om verksamheten har publicerats i Hufvudstadsbladet, Östra Nyland och Yle Hufvudstadsregionen.
Mentorprojektet slut men verksamheten fortsätter aktivt
Som det redan konstaterades tidigare tog projekttiden och finansieringen
från ESF slut 30.6.2015. Mentorverksamheten har ändå fortsatt även efter
det tack vare understödet från RAY och städerna. Arbetsuppgifterna har fördelats om så, att en av integrationskoordinatorerna fortsättningsvis har ansvar över mentorverksamheten i huvudstadsregionen, och koordinerar också
den övriga frivilligverksamheten. Från och med hösten rapporteras inte evenemangen skilt som FIKA- eller handledningsevenemang utan enbart som
evenemang inom integrationsverksmaheten, trots att vissa av dem riktar sig
till deltagarna i mentorprogrammet.
I och med situationen med det ökade antalet asylsökande har intresset för
att ställa upp som mentor ökat. Det har medfört det positiva problemet att
verksamheten inte har minskat utan snarare vuxit trots minskade ekonomiska resurser.
Projektet SFX svenska
I september startade det ESF-finansierade projektet SFX svenska. Som huvudman för projektet fungerar Helsingfors Arbis. Fortbildningscentret Prakticum och Luckan är med som delgenomförare.
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Projektet kombinerar studier i svenska med närvårdarstudier. Målsättningen
är att utveckla språkstudier i svenska och mentorverksamhet för att stödja
invandrare i studier till närvårdare. Det långsiktiga målet är att utveckla ett
motsvarande stöd även för andra svenskspråkiga utbildningar. Programmet
börjar i januari 2016 med allmänna språkstudier i svenska och introduktion
till närvårdaryrket. Den första delen avslutas med lämplighetstest till Fortbildningscentrum Prakticum och närvårdarstudierna där. De studerande som
klarat lämplighetstestet kan fortsätta programmet i augusti 2016 genom att
delta i yrkesstudier på Prakticum, arbetspraktik och extra språkstudier i Arbis. Alla studerande får även en mentor som kan stödja dem i studierna. När
projektet avslutas sommaren 2017 har studerande möjlighet att fortsätta
sina studier i Prakticum, antingen genom läroavtal eller flerformsstudier.
Luckans roll i projektet är att utveckla FIKA mentorkonceptet så att det motsvarar SFX studerandes behov och att de frivilliga mentorerna kan fungera
som stöd för deras studier. Luckan kommer även att utveckla en handbok för
personal på daghem och äldreboende om bland annat lätt och interkulturell
kommunikation.
Under hösten har projektpersonal rekryterats. Som projektchef fungerar
Ann-Marie Rosenqvist-Berg från Helsingfors Arbis. Arbetsgruppen har kontinuerligt träffats för att planera utbildningen och den övriga verksamheten.
En styrgrupp tillsattes och gruppen träffades en gång under hösten. På höstgen kom marknadsföringen av utbildningen igång och studerande rekryterades. Som marknadsföringskanaler har projektet använt sig av bland annat
samarbetspartners, en webbsida med information om projektet och tryckt
material.
6.3 UngInfo 2015
Nyckeltal / Noteringar:
- Över 4000 elever tog del av UngInfos föreläsningar i skolorna
i huvudstadsregionen
- Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete i Borgå, 90 deltagare
- Sluta Panta i UngInfos regi
- Fråga, fraga.fi, flyttades till Luckans egen server och sköts nu helt
internt
- Samarbetsavtal inleddes med Decibel.fi
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- Projektet med mobilapplikationen Ungas stöd i mobilen sattes igång
- De ungas akademi övergår från och med 2016 till Luckan och blir en
del av ungdomsverksamheten tillsammans med UngInfo

UngInfo 2015
UngInfo är en rådgivnings- och informationstjänst för svenskspråkiga unga
och drivs av Föreningen Luckan r.f. Verksamheten riktar sig i huvudsak till
ungdomar i åldern 13-29 samt till personal inom ungdomssektorn. UngInfos
verksamhet startade år 2004 i Helsingfors och finns idag även i Åbo, Borgå,
Kyrkslätt och Raseborg. År 2010 utsågs UngInfo till en av 13 landsomfattande
tjänste- och utvecklingscentrum med stöd från Undervisnings- och kulturministeriet. Av dessa organisationer är UngInfo den enda som erbjuder stödoch informationstjänster på svenska i södra Finland. UngInfos verksamhet
har byggs upp i enlighet med regeringens Barn- och ungdomspolitiska utvecklingsprogram 2012-2015.

Ekonomi och personal
UngInfo bedrivs av medel från Utbildnings- och kulturministeriet samt med
anslag från de kommuner som UngInfo samarbetar med. År 2015 fick UngInfo
ett anslag på 150 000 euro från Utbildnings- och kulturministeriet. Anslaget
delades mellan UngInfos verksamhetsorter. UngInfo i huvudstadsregionen
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fick 20 000 €. Därtill stöds UngInfo även av anslag från kommunerna. Under verksamhetsåret 2015 har Helsingfors stött med 26 250 €, Esbo med
8 400 €, Vanda med 4 200 €, Grankulla med 3 150 €. Dessutom beviljade Aktia
stiftelsen Esbo-Grankulla samt Lisi Wahls stiftelse projektbidrag till UngInfo.
Under år 2015 har Mirjam Malik jobbat som ungdomsinformatör i huvudstadsregionen. Oscar Ohlis anställdes i april som enhetschef för ungdomsverksamheten. Georg Boldt fungerade som chef för ungdomsverksamheten
fram till april 2015.
Personlig Handledning
UngInfo erbjuder individuell handledning för unga i åldern 13-29. Handledningen berör främst frågor gällande studier och arbete. UngInfo utgår alltid
från den ungas behov och önskemål under handledningstillfällena. Handledningen är kostnadsfri och konfidentiell. Handledningarna sker ansikte mot
ansikte på Luckan i Helsingfors, via frågetjänsten Fråga? på webben och via
den svenskspråkiga chatten Sluta Panta. Den mångsidiga möjligheten till
handledning sänker tröskeln för den unga att ta kontakt på det forum som
passar hen bäst. Under år 2015 har UngInfo handlett 80 personer på Luckan
i Helsingfors. De flesta handledningar har berört sommarjobb, deltidsjobb
samt studier på tredje stadiet. På Frågetjänsten Fråga? har UngInfo besvarat 120 frågor under verksamhetsåret. Frågorna har till stor del handlat om
relationer, mentalt och fysiskt välmående samt kärlek och sexualitet. Under
år 2014 har UngInfos informatör i huvudstadsregionen handlett på chatten
Sluta Panta en gång i veckan och sammanlagt 1000 unga har fått handledning via chatten under året. Vanliga teman på chatten är psykiskt illamående,
stress och relationer.
Evenemang
Via sina evenemang vill UngInfo sprida information till sin målgrupp. Evenemangen arrangeras vanligen i form av verkstäder, föreläsningar eller informationstillfällen. Dessa är riktade till unga personer och/eller personal inom
ungdomssektorn.
Evenemangen för ungdomarna har bl.a. tangerat ämnen som studier på
svenska på tredje stadiet eller arbete och studier utomlands. Därtill har UngInfo också erbjudit unga möjligheten att avlägga tentamen i hygienpass för
ett förmånligt pris. Under 2015 har UngInfo ordnat 12 evenemang för unga
och haft ca 220 deltagare.
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UngInfo erbjuder även personal inom ungdomssektorn
möjligheten att delta i verkstäder och föreläsningar producerade på svenska. Under
år 2015 var UngInfo arrangör
för “Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete” i
Borgå. Evenemanget, som
pågick under två dagar, lockade 90 deltagare från hela
Svenskfinland. Temat under
dagarna var tillgänglighet.
Samarbete med skolorna
UngInfo har under verksamhetsperioden arbetat för att uppnå ett närmare
samarbete med skolorna i huvudstadsregionen genom att erbjuda sju kostnadsfria föreläsningspaket för eleverna i högstadiet och gymnasiet. Föreläsningarna handlar om ämnen så som arbete, studier, ekonomi och annat
som uppkommer under individuella handledningarna på Luckan. Syftet med
samarbetet är främst att nå de unga på deras plan och även nå de unga som
kanske inte annars skulle ta initiativet att söka upp UngInfo för handledning.
Samtidigt så vill UngInfo stöda skolorna genom att erbjuda lektionspaket
som kompletterar skolans läroplan. Därtill besöker UngInfo skolorna för att
även ge allmän information om UngInfo under morgonsamlingar.
Under år 2015 har UngInfo gjort ca 80 besök till skolorna och via detta nått
ca 4000 elever, vilket var en ökning med 1500 elever jämfört med år 2014.
Föreläsningshelheterna har fått positiv respons både från elever och lärare.
Dessa tillfällen medför även mera handledningar på Luckan efter föreläsningarna vilket påvisar att lektionshelheterna sänker tröskeln för unga att senare
ta kontakt.
UngInfos styrgrupp i huvudstadsregionen
I huvudstadsregionen har UngInfo en styrgrupp som består av representanter från de fyra kommunerna. Styrgruppen följer upp hur verksamheten
framskrider och hur målen uppfylls samt godkänner årligen en verksamhetsplan och berättelse.
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Följande personer har suttit i styrgruppen för UngInfos lokala verksamhet
år 2015: Sonja Witting (Helsingfors), Marika Lostedt (Esbo), Anders Lindhom-Ahlefelt (Grankulla), Susanne Österlund-Toivanen (Vanda), Oscar Ohlis
(ordförande) och Mirjam Malik (sammankallare och sekreterare). Styrgruppen har sammanträtt två gånger under år 2015 och har godkänt verksamheten, följt med processen och tagit del av utvärderingen.
Nätverksgrupp i huvudstadsregionen
UngInfo är initiativtagare till nätverksträffar som går ut på att sammankalla organisationer och föreningar med
ungdomsverksamhet i huvudstadsregionen. Under två möten diskuterades
sådant som är aktuellt inom respektive organisation, samarbetsmöjligheter
och möjliga synergier.
Samarbetsparter i huvudstadsregionen
UngInfo har ett stort antal samarbetsparter i huvudstadsregionen: De Ungas
Akademi, Krisjouren för unga, Klaari, Syömishäiriökeskus, Solvalla idrottsinstitut, Finlands Svenska Ungdomsförbund FSU r.f., Finlands Ungdomssamarbete Allians r.f, Förbundet Hem och Skola, Finland Svenska Skolungdomsförbund, UngMartha, Psykosociala Rörbundet, Regnbågsankan, Natur och miljö, Svenska familjecentret i Helsingfors , Juriskklubben Codex r.f., Medicinarklubben thorax r.f., Stationens barn r.f., Folkhälsan, Sydkustens landskapsförbund, Sveps, EHYT ry, Förbundet kristen skolungdom, Rauhankasvatusinstituutti, Ung Kultur, Verke, Decibel, Sexpo, Ungdomscentralen vid Helsingfors
stad, Esbo stad svenska ungdomstjänst, Grankulla kultur- och fritidssektorn,
Vanda stads ungdomstjänster samt de fyra kommunernas utbildningsväsen.
Marknadsföring och information
UngInfos verksamhet har marknadsförts i HBL och Stafettkarnevalens programblad. Lokalt har UngInfo fått synlighet i dagstidningar och lokala radiokanaler, bland annat har UngInfo under verksamhetsåret gästat morgonöppet
i Radio Vega. Hufvudstadsbladet har även uppmärksammat en del av UngInfos verksamhet. Vasabladet uppmärksammade också Respekt-kampanjen
som UngInfo hade på Stafettkarnalen. Under året har UngInfos anställda
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gästbloggat på diverse bloggar och skrivit artiklar till bland annat Elevbladet.
En ny grafisk profil togs i bruk för UngInfos alla verksamheter; Information,
Fråga och Sluta Panta.
UngInfos webbsida
Ung Infos webbplats www.unginfo.fi utgör en samhällsnyttig informationsportal för unga i Finland. Webbplatsen strävar efter att innehålla aktuell information för unga och för de som arbetar med unga. Under våren 2015
uppdaterades sidan med ytterligare texter gällande den verksamhet som
UngInfo förmedlar. Webbplatsen har haft ca 1 900 besökare i månaden under verksamhetsåret.
Webbtjänsten Fråga
Webbtjänsten Fråga? (www.unginfo.fi/fraga) är en webbtjänst där unga kan
lämna anonyma frågor som berör bl.a. välmående, hälsa, fritid, arbete, studier eller annat som är aktuellt i ungas liv. Under år 2015 uppdaterades Frågas grafiska profil för att bättre passa ihop med UngInfo:s hemsida. Från och
med hösten 2015 finns Fråga under Luckans egen server och alla uppdateringar sköts internt.
Under året medverkade över 20 organisationer och föreningar för att besvara de inskickade frågorna. De rikstäckande organisationer som medverkar är
Krisjouren för unga, Natur och Miljö, De ungas akademi, Medicinarklubben
Thorax r.f., Juristklubben Codex r.f., Regnbågsankan, Peluuri, Finlands Svenska Ungdomsförbund, Stationens barn r.f, Elämä on parasta huumetta ry – Livet är det bästa ruset r.f., Syömishäiriökeskus och Solvalla Idrottsinstitut.
Under hösten 2015 inledde UngInfo ett samarbete och ingick ett avtal med
frågetjänsten Decibel i Österbotten. Samarbetet baserar sig på utbyte av frågor regionvis för att bättre och med mer sakkunskap kunna svara på de frågor som kommer in till båda frågetjänsterna.
Sluta Panta
Samtalstjänsten Sluta Panta där unga kan samtala online med professionella
handledare var under år 2015 populär bland ungdomarna. Chatten som är
riksomfattande och har handledare från hela Svenskfinland hade ca 1000
inloggningar under året. Utöver chatten publicerades också ett blogginlägg,
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varannan vecka, under ett specifikt tema. Sluta Panta administreras av UngInfo i samarbete med Svenska Yle, som sköter det tekniska kring chatten och
bloggen.
Sommarkompassen 2015
I Luckans regi ansvarade UngInfo i huvudstadsregionen för att sammanställa
Sommarkompassen 2015. Upplagan var 15 000 exemplar. Sommarkompassen 2015 bjöd denna gång på ett ännu bredare utbud än tidigare. Broschyren
delades ut direkt till skolorna i huvudstadsregionen, i Nyland och i Åboland.
Dessutom kunde Sommarkompassen också laddas ned via UngInfos hemsida.
UngInfos Riks
UngInfo har under verksamhetsåret haft verksamhet i Helsingfors, Borgå,
Kyrkslätt, Raseborg och Åbo. Sammanlagt hölls 12 informatörsträffar för ungdomsinformatörerna vid dessa verksamhetspunkter under året. Dessutom
träffades en styrgrupp för UngInfo verksamheten bestående av representanter från de medverkande Luckorna. Styrgruppen har under år 2015 bestått av
Oscar Ohlis (Föreningen Luckan r.f. ), Hedda Mether (Åbo svenska föreningsråd r.f.), Jan-Erik Mansikka (Kulturföreningen Grand r.f. / Borgå), Crista Åberg
(Kyrkslättsnejdens ungdomsförbund r.f.) och Annette Ström (Västnyländska
kultursamfundet r.f.).
Styrgruppen har under det gångna året bland annat förnyat samarbetsavtal
samt informatörernas arbetsbeskrivningar. Avsikten med dessa är att förenhetliga UngInfos verksamhet och service.
Respekt
Materialet som utvecklades år 2014 och som består av beprövade metoder
som behandlar diskriminering och fördomar för ungdomsgrupper var ett populärt inslag i både skolor och bland personal inom ungdomssekorn. Under
året deltog UngInfo vid alla orter med en Respekt-verkstad vid flera skolor.
Verkstaden fick ett gott vitsord av deltagarna och en dylik verkstad för professionella inom ungdomssektorn arrangerades också under hösten i Österbotten med ca 30 deltagare.

43

Utvecklingsprojektet Komet
Projektet Komet avslutades formellt i mars och ett avslutningsseminarium
arrangerades i februari i Arcada där den omfattande utredningen presenterades, som sammanställts av projekutredare Lotta Keskinen. Vidare genererade projektet i en projektplan Komet 2020 (ESF) vars målsättning var att
åtgärda de brister som framkom i utredningen. Projektet i sin ursprungliga form beviljades inte finansiering men ledde till att YH Novia och Luckan
tillsammans fick till uppdrag av Tavastlands NTM-central att skriva en projektplan med delvis samma syfte. Projektet kommer att kunna starta under
våren 2016.
Projektet Ungas stöd i mobilen
Luckan beviljades ett bidrag under våren av UKM, som ett resultat av Kometutredningen, vars syfte var att utarbeta en mobilapplikation för att de unga
lättare skulle kunna orientera sig för att hitta rätt stödtjänst på svenska. Projektet hade ett operativ arbetsutskott som bestod av Jessica Lerche, Sebastian Weckman, Oscar Ohlis samt praktikant Ida Snellman. Utskottet gjorde
upp en konkret handlingsplan och projektet leddes inledningsvis av Lerche
för att övergå till enhetschefen för UngInfo, Oscar Ohlis. Projektet inleddes
med en bred behovskartläggning om vilka stödtjänster de unga behöver och
vilka som finns att tillgå på svenska samt uppgörande av en ändamålsenlig kategorisering av de många splittrade stödtjänsterna. Ett stort arbete var
att hitta rätta leverantör(er) för att utveckla den tekniska applikationen. En
ungdomsgrupp under ledning av Frida Westerback utsågs för att definiera
hur applikationen i praktiken borde utarbetas för att nå de unga, En bred
stygrupp utsågs under ledning av inspektör Michael Mäkelä från regionalförvaltningsverket.
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6.4 Kultur och programverksamhet
Nyckeltal:
- Över 12800 deltagare i nätverksprogram för barn nationellt
- Över 7500 barnprogrambesökare i LillaLuckan
- Nya konst- och kulturverkstäder
- Två lyckade teaterproduktioner

Som medlem i det nationella Nätverket för barnkulturcenter lockade Luckornas turnéverksamhet närmare 13000 barn under 2015. LillaLuckan på Simonsgatan 9 i Helsingfors lockade över 7000 besökare.
Luckans vuxenkultur gjorde ett gott teaterår med två produktioner. Under
våren “De va de Live!” med Robert Enckell och på hösten Willy Russels “Shirley Valentine” regisserad av Marcus Groth och spelad av Nina Hukkinen. För
produktionen stod Luckan. Året var mycket lyckat med såväl stora kultursatsningar som fullbokade barnprogram i och utanför Luckans lokaler.
Vuxenkultur
Som kulturcenter erbjuder Luckan artister och konstnärer plats och möjlighet
till att genomföra kulturevenemang på svenska. Under 2015 märktes det egna
programmet främst i de två teaterproduktionerna De Va De Live! (våren 2015)
och Shirley Valentine (hösten 2015). Luckan satte samman en produktionsgrupp för teater bestående av Karl Norrbom, Robert Grew, Larrie Griffis och
Dev Adhikari som gick igenom de teaterförfrågningar som inkommit till Luckan.
För vårens produktion valdes att arbeta med Robert Enckell och hans nyskrivna pjäs De Va De Live! Pjäsen som gavs 14 gånger handlar om en döende
man som levt missförstådd hela sitt liv. Över 550 personer såg teatern på
Luckan studioscen för 45 personers publik. Pjäsen övergick som samproduktion till Teater Viirus och går på turné under 2016.
För hösten valdes Willy Russels pjäs Shirley Valentine, en monolog om en
hemmafru som söker en mening i ett allt tråkigare liv. Arbetsgruppen bakom
pjäsen bestod av regissör Marcus Groth, skådespelare Nina Hukkinen, designer Lucas Karlsson, producenter Karl Norrbom och Larrie Griffis. Pjäsen gavs
sju gånger och sågs av nästan 400 personer.
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Under Svenska veckan gavs Åbo Svenska Teaters monolog Einar på Luckans
Veranda.

I Luckan genomfördes åtta författar- och bokpresentationer i samarbete med
de finlandssvenska förlagen, tio konstutställningar och fem vernissager med
såväl nya som etablerade konstnärer. Under våren deltog Luckan som samarbetspart i Andy Warhol Superstars på Kiasma. Luckans stora fönster mot
Georgsgatan användes också som utställningsvägg för modellfotona till Superstars.
Fjorton informativa rådtorg om aktuella ämnen (samhälls- och kulturteman)
genomfördes i samarbete med andra
organisationer och lockade drygt 700
besökare. Rådtorgen är oftast ett samarbete med andra Luckanverksamheter och andra organisationer som har
kunskap om det aktuella tema som
behandlas. År 2015 arrangerades torgen på Luckan främst i samarbete med
Helsingfors fredsvänner, LillaLuckans
pedagogiska verksamheter och UngInfo.

46

Luckan har under året fungerat som
ett informationscenter också för kulturen i Finland, utifrån ett finlandssvenskt perspektiv. Varje dag, året om,
informerar Luckan direkt till kunder
om vad som händer och sker i regionen och landet.

6.5 Barnkultur – Luckans starka
kulturkort
Till barnevenemangen kommer det barn, unga och familjer från hela regionen (Esbo, Grankulla, Helsingfors och Vanda) och till fortbildningarna kommer personer som arbetar med barn och unga. Luckans barnprogram har
spritt sig också över språkgränserna, och specialsatsningar för språkbadsbarn, barn med specialbehov och invandrarbarn görs kontinuerligt. Luckans barnprogram hålls förutom i de egna lokalerna också i statens museer
och städernas kulturhus. Luckans konst- och kulturverkstäder har också förankrats som del i barnträdgårdslärarutbildningen i Helsingfors.
Luckan arbetade 2015 målinriktat för att på ett gott inkluderande sätt representera och utveckla det svenska i huvudstadsregionen, regionalt, nationellt
och även genom samarbete över landsgränserna. Syftet är att stärka det svenska språket genom arrangerade av utbildningar i svenska och kulturstärkande
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begivenheter för invandrare genom föreningens integrationsarbete samt genom att informera om befintliga svenskspråkiga utbildningar i regionen.
År 2015 erbjöds över 7500 barn och familjemedlemmar möjlighet att delta
i Luckans barnkulturverksamhet. Totalt arrangerades över 300 evenemang
riktat till daghemsgrupper, lågstadieklasser, föräldrar med småbarn, familjer samt vuxna intresserade av informativa evenemang kring barnkultur och
specialpedagogik.
Årets fokusområde var inarbetande av och synlighet för Luckans tillgängliga barnkulturrum,
LillaLuckan på Simonsgatan 9.
Saftsalonger
Luckan köper in ett antal föreställningar av professionella
scenkonstföreställningar med
stor variation på målgrupp och
form per år. Varje år bjuder
Luckan två föreställningar till
huvudstadsregionens kommunala och privata daghem. År 2015 har 11 föreställningar erbjudits med över 520 teaterbesökare.
Familjelördagar
Tolv interaktiva lördagsprogram för hela familjen hölls under året. Andra organisationer, föreningar, fria grupper och aktörer har möjlighet att erbjuda
kulturprogram för familjer. År 2015 har åtta Familjelördagar erbjudits med
över 230 deltagande barn och vuxna.
Konst- och kulturverkstäder
(Busklubb, Språkkul och Cross over)
Verkstäderna har ofta samma upplägg, med olika konstformer och teman
och riktar sig till olika målgrupper (språkbadsbarn, barn med funktionsnedsättning, alla barn).
Verkstäderna fokuserar på kreativitet, fantasi, samarbete och konstformen).
48

År 2015 har konstverkstäder och inlärningsklubbar erbjudits barn i daghem
och skola varje tisdag och torsdag under terminstid. Över med 1400 deltagande barn och drygt 100 vuxna.
Bok-Stav-Skoj
Lekarna är tänkta att stimulera barnens nyfikenhet och stödja ett individuellt
intresse för kunskap gällande bokstäver, grammatik och geometri. Varje lek
har flera infallsvinklar vilket ger ett bredare spektrum av möjligheter. Detta
för att frångå tankesättet att en barngrupp är homogen och likartad, utan består av unika och suveräna individer med individuella behov och möjligheter.
Tanken bakom lekarna är att presentera och etablera en stabil igenkänningsfaktor som stöd för livslångt lärande. Verksamheten utprövades i LillaLuckan
hösten 2015 med omkring 160 deltagande barn och pedagoger. Bok-StavSkoj fortätter år 2016 som fast verksamhet i LillaLuckan.
Färgbad
Riktas till barn mellan 3-12 månader i förälders sällskap. Färgbadet går ut på
att stimulera sinnen med ätbara konstmaterial.
År 2015 har 8 färgbad erbjudits i LillaLuckan med ca 280 deltagande föräldrar
och barn.
Filmkamraten / fredagsfilm
Riktat till lågstadieelever med en drama bearbetningsverkstad efteråt. Visningarna är ett lyckat samarbete med Finlandssvenskt Filmcentrum.
Sinnesfest för alla barn den 28.3
Barnfesten är ett samarbete med ett tjugotal organisationer, och målet är att
erbjuda tillgänglig professionell barnkultur för alla barn. Luckan i Helsingfors
koordinerar Barnfesten i sin helhet. År 2014 deltog ca 850 barn och vuxna.
Turnéer och nationella satsningar från Luckan och Luckorna
Över 12800 besökare deltog i nätverksprogrammen för barn fördelat över de
elva Luckorna. Under 2015 gjordes tre teaterturnéer och flera konserter tack
vare gemensamma medel från Undervisnings- och kulturministeriet.
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Cinemaissito
Årets Latinamerikanska filmfestival för barn gick av stapeln i LillaLuckan den
25 oktober och lockade 65 barn och föräldrar.
Svenska veckan för barn
Under veckan gav Luckan en rikssvensk teaterpjäs av Teater DaCapo (Uppsala) kallad Nusse-kudden som sågs av nästa 100 barn och 22 vuxna på Annegården. Samma dag uppträdde Cirkuskalaset, en pröva-på-cirkus, som lockade fler än 60 deltagare till LillaLuckan. För ändamålet restes en scen utanför
LillaLuckan på torget.
Tillgänglig kultur
År 2015 erhöll Luckan medel från Stiftelsen Leo, Mary och Mary-Ann Hackman för projektet Tillgänglig Kultur. Det treåriga projektets målsättning är att
förbättra tillgången till svenskspråkiga kulturaktiviteter och främja kulturdelaktighet för barn med funktionsnedsättning, särskilt barn med nedsatt hörsel och syn, i huvudstadsregionen och i förlängningen på andra orter i landet.
Projektets främsta målgrupp är svenskspråkiga barn och unga med funktionsnedsättning.
Under projektets första år har utredare Sanna Huldén gjort en utredning vid
namn Tillgänglig Kultur - Ett underlag för fortsatt arbete för en ökad funktionshindermedvetenhet inom svenskspråkig barnkultur i huvudstadsregionen.
Målsättningen med utredningen var att få nödvändig kunskap om målgruppen, dess behov, önskemål och förutsättningar vad gäller delaktighet i kulturverksamhet samt om utbudet av kultur för målgruppen och kulturaktörernas
förhållningssätt, behov, önskemål och utmaningar vad gäller verksamhetens
tillgänglighet för målgruppen.
Kultursamarbeten
En värdefull del av verksamheten baseras på samarbeten och varje år sker
det flera samarbeten med ett tiotal olika aktörer och ett tjugotal produktioner. För ändamålet deltar Luckan i en arbetsgrupp med representanter från
regionens städer.
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Interna kulturgruppen 2015
Syftet med kulturgruppen är att diskutera, planera och fatta beslut gällande
kulturproduktionen på Luckan och LillaLuckan. År 2015 ingick följande personer / tjänster i gruppen.
Karl Norrbom (bitr. verksamhetsledare), Larrie Griffis (producent), Anki
Hellberg-Sågfors (Kreativa Delaktiga
Finland), Ida-Lina Nyholm (redaktör),
Sebastian Weckman (webbmaster)
och Titti Schulman (informatör).
Kulturgruppen 2015 (huvudstadsregionen)
Syftet med gruppens arbete är samarbetsmöten om kultur på svenska i huvudstadsregionen samt turnésamarbete främst inom barnkultur (teater och
musik).
Gruppen samlades fyra gånger 2016 och bestod av Nina Gran, (specialplanerare vid Helsingfors kulturcentral, gruppordförande), Siw Handroos-Kelekay
(Helsingfors kulturcentral), Camilla Nemlander-Sjöberg (Esbo stads kulturtjänster), Larrie Griffis (Luckan barnkultur), Richard Silin (Grankulla stads kulturtenhet), Tuula Kinos (Vanda stads kultur- och bibliotekstjänster) och Ida
Stolt-Haglund (Svenska bildningstjänster, Esbo).
Nätverket för barnkulturcenter (Förbundet från 2016)
Luckan (Luckornas) medlemskap i nätverket för barnkulturcenter har skapat
ett unikt samarbete mellan Luckorna men även med de andra medlemmarna
i nätverket. Nätverksgruppen möttes fyra gånger under 2015, med minst en
representant från Luckorna på varje möte.
Arbetsgruppen Barnkultur för alla barn
Gruppen arbetar tillsammans för att möjliggöra mera tillgängliga barnkulturevenemang. Ett fint exempel är den populära Barnfesten på Annegården
som gruppen samarbetar kring. Samtidigt diskuterar gruppen hur gruppen
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kan hjälpa kommunala och statliga kulturaktörer att erbjuda mera tillgängliga konst- och kulturmöten för alla barn. Ett annat evenemang värt att nämna
är “Säg hej till mig” på Barnens rättigheters dag. Gruppen arrangerade ett
barnvänligt evenemang för att lyfta upp tillgänglighetens betydelse för alla
barn köpcentret Forum med olika öppna konstverkstäder och aktion på ett
antal fotografier som barn med funktionsnedsättning fotograferat. Under
2015 sammanträdde gruppen tre gånger. Gruppen bestpd av representanter från Helsingfors kulturcentral - Fantsko - FDU - Arbis - UngMartha - Helsingfors stadsmuseum - Ateneum - Projekt gnistan - FSS - Bubonina Oy - Ad
Astra - Svenska teatern - HAM Museum - Kvinnoförbundet i Sörnäs - Regnbågsankan - Unga Teatern - Esbo stad Svenska bildningstjänster - DOT r.f. - Annegården - Röda Korset - Luckan i Helsingfors
Samarbete med Barnträdgårdslärarutbildningen
Samarbetet med utbildningen har formats till en återkommande och välfungerande del av kursen Barns praktiska lärande.
Kulturmarknadsföring
En kombination av nya satsningar lokalt och nationellt, projekt och goda
samarbeten, tillräcklig marknadsföringsbudget och aktiv personal har gett en
bra genomslagskraft för evenemang och verksamheter också redaktionellt i
medierna.
Luckans kultur och barnkultur annonserade traditionellt i pappers-HBL,
Hem och skola och Kyrkpressen, och tillsammans med andra Luckor gjordes
specialannonsering och tryckmaterial för gemensamma barnteaterturnéer.
Webbreklam, bloggar och Facebook nyttjades för spridning av information
och marknadsföring av händelser, liksom de egna webbplatserna: luckan.fi/
kultur, lillaluckan.fi och facebook.com/barnkultur
Luckans kultur har sänt ut veckovisa pressmeddelanden via Kulturpost till
alla finlandssvenska medier. Informationen sänds också via Luckans egen informationslista. Flyers, broschyrer, säsongsprogram, kort och affischer trycks
upp för specifika aktiviteter. Dessutom skriver personalen notiser om kommande aktiviteter och program som skickas till pressen och publiceras på
bloggar och sociala medier.
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Personal i Luckan Barnkultur år 2015
-

Chef för kulturen vid Luckan, Karl Norrbom
Huvudproducent, barnkultur Zusan Söderström
Producent, Larrie Griffis
Redaktör, utställningar Ida-Lina Nyholm
Värd Luckan och LillaLuckan, Piotr Pachucki

6.6 Den virtuella Luckan
•
•
•
•
•

Erkännande av finansierer i form av nya understöd
Luckorna i landet samarbetar kring konceptet “Digitala Luckan”
Nya projekt understöd stöder vidare arbetet
Arbetet kring Luckans första app har börjat
Fråga.fi flyttades till Luckans egna server och sköts nu internt

Luckans synlighet på nätet
De digitala tjänsterna i Luckan och dess betydelse för verksamheten är synnerligen viktig. Luckans allmänna webbsidor presenterar verksamheten och
de olika projekten inom Luckan. Via de digitala tjänsterna kan man t.ex. få
information om lediga arbetsplatser inom kulturfältet, hitta lämpliga projektfinansiärer, söka svenskspråkiga aktörer i regionen, delta i Luckans olika
delprojekt och inte minst komma i kontakt med föreningens gränsöverskridande informationstjänst. En kort sammanfattning om Luckan ges dessutom
på sex europeiska språk.
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Luckan upprätthöll, utöver de egna webbplatserna Luckan.fi, också övriga
sex Luckors webbsidor och en rad olika webbplatser och tjänster i såväl egen
regi som i samarbete med andra aktörer. Luckans projekt hade sina givna
webbsidor och flera program krävde bra virtuell synlighet, ibland med tjänster som anmälningar och förfrågningar. Detta innebar att föreningen skapade
webbsidor för större programhelhet och verksamhet.
Luckans webbtjänster samlade år 2015 ett stort antal besökare, webbtjänsterna Fråga.fi, svenskservice.fi, FYRK, Kulturforum.fi och företagssidan.fi
samt Luckans egen ingångssida är bara en bråkdel av hur verksamheten profileras på nätet. Luckan satsar även stort på de sociala medierna och har nått
en ännu större publik än tidigare.
Luckans blogg liksom informationsspridandet till sociala medier har använts
flitigt sedan år 2012 som verktyg för att marknadsföra Luckans märke, konceptet och utbud. De olika verksamheterna har sina egna bloggar och Facebooksidor, så som Barnkultur på Facebook, Kulturjobb i Finland på Facebook,
Företagssidan på Facebook och så vidare.
Webbutrymme och e-postsystem
Föreningens många webbplatser ligger på serverutrymmen hos TSO-host
(Awkward Cake net i England). Föreningen använder Google Plus, och all personal har en @luckan.fi e-postadress med tillgång till Googles digitala utbud.
Luckans webbtjänster
Fyrk
Databasen för stipendier och understöd uppdaterades kontinuerligt under
året, samt fick ytterligare poster inmatade och/eller förnyade. Totalt innehöll
databasen drygt 650 poster över finansieringskällor.
Servicekatalogen blev Svenskservice.fi
Luckans servicekatalog var en webbtjänst från år 2005 som byggde på ett
register med information om tredje sektorns aktörer inom huvudstadsregionen. Utöver det innehåller servicekatalogen ett frilans- och företagarregister (småföretagare) samt info om en del kommunala kulturscener m.m.
Tjänsten, som länge var Luckans mest besökta sida, har sedan år 2009 tappat
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allt mer i besöksstatistiken. Under år 2014 öppnades så den nya databasen
Svenskservice.fi.
Kulturpost.fi
Inom ramen för Produforums riksomfattande projekt upprätthölls denna
e-posttjänst för att hantera och underlätta medieutskick samt systematisera
information om och från kulturfältet. Konstnärer och kulturaktörerna hade
åtkomst till e-posttjänsten som nådde omkring 700 medieadresser inklusive
prenumeranter av Luckans nyhetsbrev. Under 2014 avslutades Produforumprojekten och Kulturpost.fi blev en del av Luckans ordinarie webbutbud.
Kulturforum
Webbtjänsten som lanserades i slutet av maj 2011 har växt till sig stadigt under de senaste åren. Kulturforum är en digital mötesplats för alla verksamma
på eller intresserade av kulturfältet och dess aktörer och tjänster. Annonser,
på valfritt språk, erbjuder synlighet under den tidsperiod användaren själv
väljer. På forumet är det fritt för alla att lägga upp information efter att ha
registrerat sig. Under verksamhetsåret användes tjänsten av Luckan främst
som en evenemangskalender där inlagt material strömmades över till utvalda sidor. Liksom Kulturpost.fi fortsätter tjänsten som verksamhet inom Luckan och i framtiden den digitala Luckan med arbetsnamnet Luckan 2.0.
Kulturjobb i Finland
Tjänsten är en mötesplats på Facebook för kulturjobb och rekrytering i Finland. Här kan besökarna tipsa varandra om lediga arbeten och uppdrag inom
konst- och kulturfälten eller låta andra veta att man är arbets- eller praktikplatssökande. Kulturjobb i Finland är ett gott exempel på hur föreningen och
dess projekt använder sig av sociala medier för att nå kunder och användare.
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Fråga.fi
Webbtjänsten är en öppen anslagstavla från UngInfo och den enda av Luckans webbtjänster som administreras utanför föreningen, av Creamarketing.
På Fråga.fi kan ungdomar (13 – 29 år) ställa frågor till en expertpanel av sakkunniga som publicerar de anonyma frågornas svar på sidan. Se mer i kapitlet om UngInfo.
Svenskfinland.fi
Är en presentationssida om den finlandssvenska gemenskapen, dess moderna utformning och dess historia. Sidan som kan läsas på finska, engelska och
ryska lanserades år 2010 och hade år 2013 över 6 000 besök. År 2014 har
planer ritats upp för en förnyelse av sidan, både redaktionellt och tekniskt.
Föreningen hoppas på en nyöppning våren 2015.
Foretagssidan.fi
Under 2014 sammanslogs databasen för Företagssidan.fi med Svenskservice.
fi, under ett och samma tak. Sidan ger tvåvägsinformation, dels marknadsför
den företagare som ger service på svenska gentemot konsumenter, dels kan
konsumenterna hitta varor och tjänster. Dessutom listar sidan praktikplatser
och annat nyttigt relaterat till samhälls- och arbetsliv.
Sommarkompassen.fi
Den nyaste webbtjänsten inom Luckans nättjänster. På sidan finns listat sommaraktiviteter för unga.
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7. UTVECKLINGSPROJEKT
Föreningen har liksom tidigare bedrivit olika slag av tidsbundna utvecklingsprojekt som finansierats med hjälp av bl.a. strukturfondsmedel, statsunderstöd eller motsvarande. Målsättningen med projekten är att stärka och
förädla Luckans verksamhetsområden inom bl.a. kultur, digital utveckling,
ungdomsarbete samt informationsförmedling.
7.1. ESF-projektet KOMET
ESF-projektet KOMET, som drevs under 2014, avslutades i mars 2015. KOMET finansierades av Nylands NTM-central, Lisi Wahls och Svenska Kulturfonden. Projektets syfte var att kartlägga befintliga svenskspråkiga stödtjänster
för unga i huvudstadsregionen, utreda behovet av tjänster samt utarbeta en
plan för hur man kunde förbättra nätverket av stödtjänster för unga i regionen. Projektet genererade en utredning, Kompetens och mentorskap - en
kartläggning av svenskspråkiga stödtjänster för unga i huvudstadsregionen,
vars resultat och åtgärder lanserades i februari i form av ett seminarium på
Arcada. Projektet genererade också en reviderad EU-projektplan, Komet
2020, som lämnades in till regionalförvaltningsverken i Mellersta Finland
och Tavastland. Projektet Komet 2020 i sin ursprungliga form beviljades inte
startlov men en omarbetad anhållan, Stora Komet- det allnyländska vägledningsprojektet, som utarbetades tillsammans med YH Novia lämnades in i
september. Upplägget var att YH Novia skulle fungera som projektets huvudman och Luckan som så kallad delgenomförare. Projektet kommer att
beviljas startlov under våren 2016.
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7.2. Ungas stöd i mobilen
Som ett resultat av Kometutredningen erhöll Luckan ett projektanslag från
Undervisnings- och kulturministeriet för att utveckla en mobilapp för att underlätta för unga att hitta stödtjänster i regionen på svenska.
Projektnamnet är Ungas stöd på mobilen och projektet är treårigt. Avsikten
är att med hjälp av mobilappen förbättre tillgängligheten av stödtjänster.
På sikt hoppas man med hjälp av appen kunde förhindra utslagning och marginalisering bland ungdomar genom att sänka tröskeln för att hitta rätt hjälp i tid.
Projektet har en bred styrgrupp bestående av representanter från myndigheter och organisationer och leds av inspektör Michael Mäkelä. Styrgruppen sammanträdde 2 gånger under året. Projektet stöder också de regionala ”Navigatorsatsningarna” och samarbetar med den nationella satsningen
Kohtaamo med hjälp av digitala lösningar stöder de unga i olika livsskeden.   
7.3 Kreativa Delaktiga Finland
Projektet Creative & Inclusive Finland / Kreativa, delaktiga Finland är ett koordinerande tvåspråkigt ESF-projekt där Luckan är delgenomförare. Konstuniversitetet fungerar som huvudman. Projektet startade 1.4.2015 och fortgår till
31.12.2017. Målet är att genom aktivering och sparring få till stånd bättre projektansökningar som både är branschöverskridande, hjälper unga med risk för
utslagning och verkar nationellt. Projektet Kreativa, delaktiga Finland jobbar
för de två programhelheterna inom programmet , Kreativt kunnande samt Kunnande genom att engagera. Luckans delgenomförande görs främst via informationsspridning genom fyrk.fi, nyhetsbrev till Produforum nätverket och genom
att sammanföra och sparra svenskspråkiga aktörer på olika orter i Finland.
7.4 Projektet SFX svenska
I september startade det ESF-finansierade projektet SFX svenska. Som huvudman för projektet fungerar Helsingfors Arbis. Fortbildningscentret Prakticum och Luckan är med som delgenomförare.
Projektet kombinerar studier i svenska med närvårdarstudier. Se mera ovan i
kapitlet Luckan Integration.
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7.5 FIKA
Projektet FIKA (Förening, Integration, Kommunikation och Aktivitet) 20122015 hade som målsättning att öka samhällsintegrationen med tredje sektorn som resurs.
Se mera ovan i kapitlet Luckan Integration under mentorverksamheten FIKA.

8. SAMARBETE LUCKORNA EMELLAN
År 2015 öppnades en ny Lucka i Tammerfors, med Nordens hus som huvudman. I augusti, efter en stor renovering, öppnade Luckan på Otavalangatan
9 i centrala Tammerfors. På samma plats hölls också Luckornas möte med
personal och ordföranden i slutet av augusti. Mötet fastställde den gemensamma verksamhetsplanen för 2016. Planering inleddes även om start även
av öppnande av en Lucka i Uleåborg 2016.
Nytt för året var den gemensamma ansatsen för en nationell digital Lucka
som beviljades startmedel från Stiftelsen Tre Smeder och Föreningen Konstsamfundet.
Under året hölls två Luckanmöten och flera arbetsmöten Luckorna emellan
rörande de gemensamma satsningarna inom barnkultur, ungdomsinformation och integrationsarbete fortsatte under 2015.
Samarbetet mellan Luckan i
Kyrkslätt och Luckan i Borgå
har varit aktivt i form av det
gemensamma integrationsarbetet. Under året har Luckan
Integration lett informationsoch rådgivningspunkterna i
Kyrkslätt och Borgå. Samarbetet har förlöpt väl och generat i
nya projekt och aktiviteter som
inleds 2016.
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Luckan Integration planerade även en utvidgning av FIKA-verksamheten till
Åboregionen och Österbotten med hjälp av projektmedel från Arbets- och
näringsministeriet. De lokala luckorna deltog aktivt i projektplaneringen. Tyvärr beviljades projektet inte finansiering denna gång.
UngInfos verksamhet vid Luckorna i Kyrkslätt, Borgå och Åbo fungerade väl.
Informatörerna träffades regelbundet och samarbetade kring olika nationella evenemang, bl.a. Stafettkarnevalen, Kulturkarnevalen och Dagarna för finlandssvenskt ungdomsarbete. Alla informatörer deltar i handledningen på
chatten Sluta Panta samt genom att besvara frågor på fråga.fi.
Under år 2015 inledde också UngInfo ett samarbete i Österbotten med frågeportalen decibel.fi. Samarbetet som baserar sig på utbyte av frågor från
de olika frågetjänsterna har fungerat väl och ett nytt avtal kommer att ingås.

9. EXTERNA ARBETS- OCH STYRGRUPPER SAMT
SAMARBETSPARTER
Luckan var genom verksamhetsledaren representerat i styrgruppen för livslång
vägledning som leddes av regionalförvaltningsverket i Nyland. Luckan utsågs
också som styrgruppsrepresentant under hösten i det nationella ESF-projektet, Kreativa Delaktiga Finland (verksamhetsledaren) samt i det regionala ESF
-projektet inom integration, SFX, där Jenny Asplund representerade Luckan.
Luckans verksamhetsledare medverkande som representant i en arbetsgrupp inom ramen för Finlands kultur- och vetenskapsinstitut där uppgiften
var att utreda institutens möjligheter till internationell finansiering.
Luckans närmaste samarbetsparter var Sydkustens landskapsförbund, kulturbyråerna (såsom Helsingfors kulturcentral m.fl.) och ungdomsväsendet inom
ett flertal kommuner främst i Nyland men även många organisationer, såsom
SÖFUK, Nordens Hus i Tammerfors, FDUV, Svenska Finlands folkting, Folkhälsan, Svenska Kvinnoförbundet i Sörnäs, Kvinnliga Akademiker i Helsingfors,
FRK, Nylands NTM-central, ett flertal ungdomsorganisationer, teatrar, konsultföretaget Interpersona, KSF Media, många utbildningsanordnare såsom
Konstindustrihögskolan, YH Novia, Arcada HU, Aalto universitetet, Point College, Prakticum samt, aktörer inom barnkulturcenternätverket m.fl.
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Luckan Integration samarbetar med många organisationer och föreningar,
framförallt Arbis men också t.ex. städernas och kommunernas invandrarservice, socialbyråer och infopunkter, AN-byråerna och ett stort antal föreningar
som har verksamhet för samma målgrupp och/eller som visat intresse för att
utvidga sin verksamhet till denna målgrupp. Integrationsverksamheten är också representerad i flera samarbetsnätverk, bl.a. VETO-verkosto (vertaistukiverkosto) och nätverket för frivilligarbete på svenska i huvudstadsregionen.

10. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING
Luckan använde sig av de tidigare utvecklade uppföljningsinstrument och
underlag som skapats för att följa upp resultaten och förbättra verksamhetsformerna. Kundenkäter fanns tillgängliga på webben och i centret. Föredragningslistor, mötesprotokoll, evenemangsinformation, bilder och marknadsföringsmaterial över verksamheterna, har sparats på en intern server. Viktiga
dokument och handlingar har överförts till Google.
Föreningen har metodiskt följt upp besöksstatistik, virtuell statistik och kundenkäter. Föreningens bloggar har blivit ett arkiv över händelser och evenemang. Luckan har nedtecknat antalet handledda kunder och givna kurser/
program. Större evenemang, seminarier, skolbesök samt utbildningar har
utvärderats av de medverkande. Webropol instrumentet har använts aktivt i
olika utvärderingssammanhang.
På föreningens dokumentportal finns närmare information om Luckans verksamheter, projekten och annat uppföljningsmaterial riktat till styrelse, medlemsföreningar och finansiärer. Adressen är luckan.fi/internportal.
EU-projekten har i sin helhet följt normerna och instruktionerna för uppföljningsförfarande för ESF-projekt. Nya planerade projekt har strukturerats enligt
den Europeiska utvärderingsmodellen, Logical Framework (LFA-metoden) och
riskbedömningsanalyser har gjorts för de större planerade projekthelheterna.
Integrationsverksamheten har följt sina givna uppföljningskriterier och redovisningspraxis, bl.a. utförs en separat revision för den av RAY finansierade verksamheten.
Verksamheten UngInfo förnyade samarbetsavtal mellan de medverkande
parterna.
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11. PUBLIKATIONER OCH RAPPORTER
Luckan gav ut följande rapporter under året:
Publikationer
- Kultur Kokbok (Produforum)
Rapporter
- Produforum Nyland slutrapport
- Produforum Riks slutrapport
- KOMPETENS OCH MENTORSKAP FÖR UNGA / En kartläggning av
svenskspråkiga stödtjänster för unga i huvudstadsregionen.
(Komet slutrapport) ISBN 978-952-93-5058-2
- FIKAs slutrapport
- Slutrapport för projekten KIWA och Teater + Integration
- Fyrk.fi rapport
- Normkritik (webbplats på http://unginfo.fi/respekt/materialbanken)
- Allas Lucka, slutrapport
- Virtuell handlednings manual
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