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1. INLEDNING

Föreningen Luckan r.f. grundades i december år 2001. Projektet Luckan startade 1992 
fysiskt i Svenska teaterns foajé inom ramen för Nylands svenska landskapsförbund. De 
grundande föreningarna och samfunden utgörs av följande fem medlemsorganisationer: 
Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Svenska studieförbundet, Sydkus-
tens Landskapsförbund och Svenska Kulturfonden. 

Föreningens syfte och uppdrag

Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet i 
huvudstadsregionen. Vidare samlar och sprider föreningen information om kulturella och 
sociala tjänster och aktiviteter, för att på detta sätt öka deras tillgänglighet för en bred 
allmänhet och grupper med särskilda behov. Föreningen skall främja liknande verksam-
het på andra orter i Svenskfinland.
Luckan i Helsingfors fungerar som ett allaktivitetscentrum – det finlandssvenska, mång-
kulturella invånarhuset i huvudstaden - en gränsöverskridande aktör från tredje sek-
torn som arbetar på många plan och i samråd med olika organisationer som betjänar 
invånarna i olika åldrar, ofta tvärsektoriellt och kommunöverskridande.
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2. VÄRDERINGAR OCH VISION

2.1 Luckans värderingar
Luckan har definierat följande värderingar som genomsyrar all föreningens verksamhet .

Svensk service
Luckan verkar för att underlätta/möjliggöra svensk service i vardagen med betoning på 
information och vägledning, integration och kultur.

Kunden i fokus
Luckan betjänar sina kunder med deras behov och intressen i fokus. Luckan tar aktivt 
hänsyn till målgruppernas önskemål och utvecklar och anpassar sin verksamhet i en-
lighet med deras behov.

Mångfald och likabehandling
Luckan värdesätter alla kunder likvärdigt och ser olikheter som en styrka. Luckan värnar 
om kundens integritet i alla situationer.

Öppenhet
Öppenheten som genomsyrar Luckans verksamhet syns i form av växelverkan, koordin-
ering, aktivt deltagande, samarbete och nätverksbildning. Med öppenhet avses vidare 
transparens vad gäller insyn i Luckans mångsidiga verksamhet för Luckans många 
finansiärer, understödare och intressenter. Luckan utgör en svensk träffpunkt och ett 
forum för många olika aktörer. Kunder och organisationer skall uppfatta Luckan som ett 
rum som är öppet för alla och som är lättillgängligt.

Samhällsansvar och ekonomisk trygghet
Luckans verksamhet bygger på ett samhällsansvar. Luckan strävar efter att ha en 
ekonomi som står på en stadig grund. Resurserna används på möjligast effektivt och 
mest genomtänkta sätt.     

Utvecklingsanda
Luckan fokuserar på att ständigt förbättra och utveckla verksamheten, att reagera på 
förändringar i samhället, att hitta nya lösningar och att ta till sig nya avgörande kun-
skaper. Luckan fokuserar också på att utveckla nya nischer och verksamhetsformer.

2.2 Vision och mission
Luckan är ett informations-, invånar- och kulturcentrum som ger förutsättningar att leva, 
verka och integreras på svenska i Finland. För kommuninvånarna i regionen fungerar 
Luckan som ett medborgarkontor med samlad information om det svenska serviceutbu-
det. Luckan fungerar som ett projektkontor som genererar och verkställer projekt-
satsningar som stöder föreningens målsättningar och samhällsuppdrag.

Föreningen strävar efter att vara en etablerad svensk institution, ett allaktivitetscenter 
för det svenska i huvudstadsregionen och fungera som en paraplyaktör för de andra 
Luckorna i landet.  Föreningen har en tillräcklig, fast bemanning som står på en stadig 
ekonomisk grund, som klarar av att betjäna invånarna i hela Svenskfinland. Luckan har 
de förutsättningar som behövs för att svara på de behov och utmaningar som förväntas 
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av ett modernt och informations-, invånar- och kulturcentrum.

Luckan definierar sin mission att informera om svenska tjänster och svensk service 
i Finland, stödja finlandssvensk kultur och driva utvecklingsprojekt för samhället, på 
svenska. 

3. OMVÄRLDSANALYS

Luckans organisationsstruktur kräver utveckling i samklang med omvärldsförändringar-
na. Svensk service i kommunerna och den offentliga förvaltningen är allt oftare svårtill-
gänglig och tidvis saknas det redskap för koordinering på svenska. Under de senaste 
åren har olika scenarion diskuterats: en eventuell utökning av nya medlemsföreningar, 
ett nationellt Luckan-förbund samt en eventuell samgång med andra organisationer.
Styrelsen arbetar för att skapa en effektiv, modern organisation som stärker Luck-
an-verksamheterna, tryggar kompetenstillförseln och föreningens finansieringsbas.  En 
ny organisation tas i bruk under år 2017.

Det rådande ekonomiska läget 
Den rådande lågkonjunkturen i samhället har direkt påverkan på stöd och bidrag till Luc-
kan. Det här gäller såväl de offentliga som de privata bidragen. Från att trenden under 
senaste åren har varit att den offentliga finansieringen ökat genom EU-bidrag, statliga 
och kommunala bidrag har denna positiva utveckling nu vänt, och de offentliga bidragen 
tenderar att minska. Emellertid har nya privata fonder och stiftelser valt att stöda den 
av Luckans verksamhet som är speciellt riktat till barn, unga och invandrare. 

Kommunernas tjänster konkurrensutsätts i ökad utsträckning
Städerna i huvudstadsregionen önskar i ökad utsträckning upphandla tjänster, något 
som är krävande för en liten förening och upptar mycket resurser. Även omprövning och 
nedskärningar inom statsförvaltningen för nationella center såsom Luckans ungdomsin-
formations- och rådgivningstjänster kan leda till förändringar i utdelningen. 

Reformer inom den statliga förvaltningen ger möjligheter även för tredje sektorns ak-
törer såsom Luckan att i ökad utsträckning kunna sälja och leverera tjänster. Inom t.ex. 
TE-byråerna behövs producenter och leverantörer för olika tjänster såsom vägledning av 
invandrare. Det här kan generera i nya marknadsmöjligheter. Detsamma gäller högsko-
lorna i regionen som är i behov av utökade vägledningstjänster.

Omstruktureringar inom EU projekt
Föreningens verksamhet stöds i hög utsträckning av tidsbundna EU-projektbidrag. 
Bidragsformen har ändrats så att de administrativa kostnaderna (flatrate) inte täcks 
av projektets budget, utan att cirka 10 % behövs från Luckans basfinansiering för att 
täcka organisationens s.k. overhead. Detta blir i längden en utmaning för Luckan. Våra 
hyreskostnader, orsakade av det centrala läget, ryms inte inom “flatraten” och gör att 
Luckans administrativa kostnader blir höga. Föreningen måste noga överväga varje 
nystart av projekt där de administrativa kostnaderna är 15 % eller under. Luckan strävar 
efter att kunna utöka sin basfinansiering för att också i framtiden driva EU-projekt 
framgångsrikt.
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Sociala medier tar över marknadsföring och synlighet
Information om Luckans aktiviteter sker idag främst via sociala medier. Tryckmaterial 
i form av annonser och broschyrer används i allt mindre utsträckning. Generellt har 
Luckans betydelse som informationsspridare via nätet blivit alltmer framträdande och 
Luckans webbtjänster såsom fyrk.fi och kulturforum.fi används flitigt. Föreningen strävar 
efter att kunna ha en heltidsanställd webbmaster som sköter det tekniska och redak-
tionella arbetet på Luckans informationstjänster.  

Kunderna alltmer internationella, Luckan en brobryggare mellan kulturer
Under de senaste åren har Luckans kundgrupp blivit mer internationell och asyltill-
strömningen under året syns också i Luckans dagliga verksamhet. Invandrarkunderna 
är den målgrupp som ökat mest och besöker Luckans lokaler på Simonsgatan samt på 
övriga orter där Luckan erbjuder stödtjänster för invandrare. I ett allt hårdare samhäll-
sklimat med öppet rasistiska tendenser har Luckan en viktig roll. Att öppna dörrarna för 
kultur och gemenskap för de inflyttade, att verka som mötesplats, att erbjuda vägled-
ning, rådgivning, mentorskap och kamratstöd är en central uppgift för Luckan idag.

Betoning på projekt och samarbete - Samarbetsorganisation
Samhället stöder föreningar i form av tidsbundna projektbidrag och det ställer nya 
krav på Luckan som förening. I rådande samhällsklimat, där det svenska lätt hamnar 
i skymundan och de svenska institutionerna anses för små för att beaktas vad gäller 
koordinerande EU-projekt, ligger betoningen på samarbete. Luckans styrka är att kunna 
samarbeta gräns- och sektoröverskridande, språkligt och kulturellt, med offentliga, priva-
ta och tredje sektorns aktörer.  Denna samarbetsförmåga är något som ska bibehållas 
och ytterligare utvecklas. 

4. TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2017 

1. Luckan tar i bruk en ny organisationsmodell i tiden
Luckan har vuxit kraftigt under de senaste åren och har utvecklats till en projektorgani-
sation med både lokala och regionala ansvarsområden. För att trygga utvecklingen och 
bl.a. hanteringen av tidsbundna projektanställningar behövs nya strukturer. Föreningen 
inför en ny organisation som implementeras under året. Samtidigt fortsätter arbetet 
med att finna adekvata arbetsutrymmen för personalen. Målsättningen är att person-
alen ska ha ändamålsenliga arbetsutrymmen på Luckan.

2. Integrationstjänster med fokus på integration i en tvåspråkig miljö 
Luckan underlättar integrationen i det finländska samhället genom informations- och 
vägledningstjänster, mentorskap, kamratstöd och frivilligt arbete.  Luckan tydliggör sin 
roll som serviceproducent för invandrare som önskar integration på svenska eller på 
både finska och svenska.  
Luckan erbjuder lättillgängliga informations- och vägledningspunkter i Helsingfors, 
Kyrkslätt och Borgå. Kunderna får hjälp med frågor relaterade till integrationsprocessen. 
Luckans specialkunnande är svenskspråkig integration och den långsiktiga planen är att 
öppna nya integrationskontor i samband med Luckor eller andra samarbetsorganisation-
er i landet. Luckan fortsätter som projektledare eller delgenomförare i olika EU program 
eller motsvarande.
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3. Luckans ungdomsverksamhet utvecklas
Luckans ungdomsverksamhet UngInfo sammanslås med De Ungas Akademi under 
namnet Ungdomsakademin Luckan. Ett nytt serviceavtal med huvudstadsregionens 
städer har slutits och innebär produktion av informations- och rådgivningstjänster för 
unga med lågtröskelmottagningspunkten Navigatorn i Kampen. Det Nyländska vägled-
ningsprojektet Stora Komet, som startade under våren 2016 med YH Novia som huvud-
man, stöder Luckans ungdomssatsningar inom stöd- och vägledningstjänster.
Luckan utför en utredning under vårterminen vars syfte är att utforma en handlingsplan 
för svenskspråkigt ungdomsarbete i tiden med fokus på tredje sektorns aktörer och 
dess arbetsfördelning. Detta för att trygga de nationella ungdomsanslagen för svensk-
språkigt ungdomsarbete. Utredningen kan göras tack vare bidrag från UKM.

4. Gemensam helpdesk och webbtjänster för Luckorna
För upprätthållandet och utvecklandet av Luckans varumärke och de många webbtjän-
sterna behövs resurser och en gemensam webbmaster/webbredaktör för Luckorna. 
Avsikten är att samordna Luckornas digitala tjänster, det lokala och regionala utbudet, 
samt att bidra till konsolidering av information om svensk service mellan olika aktörer. 
Det här så att kunden får hjälp oberoende av tid och plats. Samarbetsprojektet Digikult, 
med SÖFUK som huvudman är ett konkret led i denna samordning.
 
Utvecklingsstrategier på längre sikt:
1) Luckan verkar som fysisk och virtuell gräns- och sektoröverskridande tjänsteaktör 
och producent som betjänar medborgarna på svenska i Finland. Luckan är en effektiv 
kanal för samordning och spridning av information och koordinering av olika behov. 
Luckan genererar nya digitala satsningar i tiden. Information ges om utbildning, kultur, 
stödtjänster för unga, fritid och integration såväl i den offentliga sektorn som inom den 
tredje sektorn. Luckans digitala tjänster förutsätter tillräckliga personalresurser och 
föreningen arbetar för att åstadkomma fleråriga kompanjon- och samarbetsavtal med 
myndigheter och andra samarbetsparter.

2) Luckan vill verka som ett lokalt EU-projektkontor med avsikt att initiera och koor-
dinera svenskspråkiga projekt i samarbete med andra centrala aktörer såsom t.ex. 
Sydkustens landskapsförbund. Luckan vill verka för ett gemensamt strategidokument 
för Svenskfinland där projektfinansiering med hjälp av EU-medel har en central roll. En 
förutsättning för ny EU-projektfinansiering är ett fördjupat kunnande om ansökningar, 
substans, administration och finansiering samt en bred kontaktyta i samhället.
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5. LUCKAN SOM SAMARBETSORGANISATION

Luckan fungerar idag som en samarbets-, sakkunnighets-, projekt- och intresseorgan-
isation. Föreningen samarbetar aktivt med många aktörer lokalt, regionalt, nationellt 
och även internationellt. Våra närmaste samarbetspartners under år 2017 är Luckorna 
i landet, Sydkustens landskapsförbud, SÖFUK, YH Novia, YH Arcada, YI Prakticum, Kon-
stindustrihögskolan, Nylands NTM-central, föreningen Produforums vänner, Barnavårds-
föreningen, Folkhälsan, samt aktörerna i det nationella barnkulturnätverket, Svenska 
Finlands folkting, Navigatorerna, handikapporganisationer, städerna i Mellannyland, 
Arbis i Helsingfors och Borgå, Virkainfo och Statens museer.

6. PERSONAL

Luckan har en liten ordinarie personalstyrka och de flesta i personalen är projektanställ-
da på tidsbundna kontrakt. Den ordinarie personalen består av verksamhetsledaren, 
en biträdande verksamhetsledare som även ansvarar för Luckans kultur- och informa-
tionsverksamhet samt för centret, en utvecklingschef (integration och ungdom, vårdle-
dig tom hösten 2017), en barnkulturproducent, en ungdomsinformatör samt regionala 
integrationskoordinatorer. Dessutom strävar Luckan efter att ha en utsedd koordinator 
för Luckans riksomfattande ungdomsverksamhet. I staben ingår en ekonomi- och 
infosekreterare, samt en webbproducent som fungerar som grafiker och webbmaster för 
Luckorna och som även ansvarar för Luckans lokaler. Under utvecklingschefens moder-
skapsledighet är hens uppgifter uppdelade.

Personalstruktur
Luckans kundservice är öppen fem dagar i veckan på Luckans olika verksamhetspunk-
ter. Luckans nya lokal, LillaLuckan, har också aktiviteter under hela veckan samt under 
veckosluten.  Utöver detta arrangeras program också för övriga målgrupper under 
morgnar, kvällar som veckoslut. Luckan kommer att fortsätta det goda samarbetet med 
högskolor och universitet och andra stadiets yrkesutbildning för att få praktikanter som 
extra personalresurs under terminerna. Luckan tar emot personer i arbetslivsträning via 
arbetskraftsbyrån samt civiltjänstgörare inom ramen för budget.

De veckovisa personalmötena fortsätter och kompletteras av längre planeringsdagar. 
Ett tvådagars planeringsseminarium arrangeras i juni för att utforma höstterminens 
verksamhet och utvärdera den övriga årliga verksamheten. I slutet av året samlas 
personalen för en gemensam utvärderings- och planeringsdag. Minst två gemensamma 
fortbildningar, som fokuserar på aktuella teman, arrangeras för personalen varje termin 
och personalen deltar dessutom i fortbildningar enligt de verksamhetsmässiga be-
hoven. Alla Luckan-funktioner och arbetsrutiner finns samlade i manualen Ny på Luckan, 
en manual som uppdateras regelbundet.  De resultatansvariga personerna för årliga 
utvecklingssamtal med sin personal och kompletteras med mer återkommande RAK-
samtal (resultat och uppfyllning av mål).  Arbetsbeskrivningarna för Luckans personal 
uppdateras vid behov av förmannen. Luckans instruktion och arbetsordning uppdateras 
årligen där ansvarfrågor definieras.
Luckan har ett arbetsskyddsfullmäktige.
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7. EKONOMI OCH PROJEKTFINANSIERING

Luckans finansieringsstruktur, som påbörjats år 2006 och som bygger på privata och 
offentliga medel och bidrag, består och förädlas. Emellertid är tiderna speciellt ut-
manande för en allmännyttig förening som saknar eget kapital och egendom. Lågkon-
junkturen i vårt land drabbar givetvis också Luckans finansiering.  Luckan står ekono-
miskt inför utmanande tider de närmaste åren pga. förändringar inom stödformer från 
stat och kommun samt att EU- eller motsvarande projekt avslutas som stött Luckans 
verksamheter.  

Den nya programperioden har erbjudit mindre EU-medel än tidigare och projekten är till 
sitt finansieringsomfång mindre än tidigare. Främst medverkar Luckan som delgenom-
förare inom ramen för EU-projekt. Konkurrensen om bidragen och stöden har också 
ökat märkbart och små enheter som Luckan har svårt att vara konkurrenskraftiga i 
förhållande till större konsortier och högskolor.  Därför har Luckan valt att gå in som 
delgenomförare och samarbetspartner i projekt.

Till följd av den ekonomiska recessionen har det blivit svårare för Luckan att få kom-
munala bidrag i samma omfattning som tidigare och det har även blivit tuffare att få 
kontrakt med städerna för längre perioder än för ett år i taget. Kommunerna går också 
alltmer in för att upphandla tjänsterna som köps utifrån även av tredje sektorns aktörer. 
Detta är resurskrävande och påfrestande för små organisationer såsom Luckan.  
Detsamma gäller stöden från statliga verk och ministerier. Luckans ledning arbetar ak-
tivt vad gäller tryggandet av den offentliga finansieringen, t.ex. genom att få längre s.k. 
kompanjonavtal med bl.a. Helsingfors stad för år 2017.

Luckan anhåller om bidrag för basverksamheten från de finlandssvenska fonderna och 
stiftelserna, främst i form av verksamhetsstöd för upprätthållandet av det svenskspråki-
ga centret, informationsverksamhet och digitala tjänster, kultur- och programverksam-
het, specifika ungdomssatsningar (såsom språköarna), barnkultur samt för separata 
projekt som stöder Luckan i dess finlandssvenska utvecklingsarbete.
Luckan strävar efter att söka sponsorer genom nya metoder (t.ex. crowdfunding, stöd 
via företag) för att utöka finansieringen med fokus på Luckans basfinansiering.

Luckan kommer fortsättningsvis att anhålla om separata projekt- och verksamhets-
bidrag främst från den offentliga sektorn, såsom RAY, ministerier, EU, landskapsförbund 
samt nordiska bidrag.
Bidragsgivarna erhåller rapportering om Luckans verksamhet och planer och har tillgång 
till alla behövliga dokument via den interna dokumentportalen för Luckans finansiärer 
och styrelsemedlemmar. För närmare information, se budget 2017.

8. ORGANISATION OCH LEDNING

Luckan leds av en styrelse som består av ordförande, vice ordförande och minst fyra (4) 
och högst sex (6) andra ordinarie ledamöter samt ersättare för dessa. Styrelsen väljs i 
samband med föreningens höstmöte. Som sekreterare för styrelsen fungerar en person 
från Luckans ledning som är utsedd av styrelsen.  Ett organisationsutskott utses vid 
behov som stöd för styrelsen och Luckans ledning.
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Styrelsen fokuserar i sitt arbete på ekonomin och på strategisk planering. Verksam-
hetsledaren, vice verksamhetsledare och den person som har hand om ekonomin och 
personalärenden fungerar som ledningsgrupp. Denna kompletteras av föredragning av 
verksamhetsansvariga, som även förbereder ärendena för styrelsen och arbetsutskottet.

Det finns behov av mer målinriktade satsningar för samordning av EU-projekt inom 
ramen för Luckan nätverket. 

Interna arbets- och styrgrupper
De olika verksamhetsområdena har sina givna arbetsgrupper inom integration, ungdom, 
info (webb) och kultur.  Dessa koordineras av någon utsedd inom sitt ansvarsområde.

Kulturgruppen är en referens- och substansgrupp med fokus på Luckans program och 
kulturverksamhet och kompletterar styrelsens arbete i form av innehållsplanering samt 
uppföljning och utveckling av kulturverksamheten, även barnkulturen. Det finns också 
en Kulturgrupp bestående av representanter från kommunerna i regionen samt Luckans 
kulturansvarig (se mer om denna grupp i kapitel 7.4 Program och kulturverksamheten).
Luckans barnkultur ingår dessutom i en rad olika arbetsgrupper lokalt, regionalt samt 
nationellt genom nätverket för barnkulturcenter i Finland.

Luckan Integrationsverksamhet behöver en styrgruppssammansättning för år 2017 som 
kan stöda dess verksamhet och trygga dess finansieringsbas.  I Kyrkslätt och Borgå har 
Luckan Integration lokala referensgrupper med lokal sammansättning.

De olika EU-projekten har sina givna styrgrupper.
Luckans ungdomsverksamhet behöver en ny styrgruppssammansättning som är förenlig 
med städernas nya avtal samt beaktar samordningen med verksamheten De Ungas 
Akademi.  

9. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION

Luckan strävar efter synlighet under jubileumsåret 2017. Tillsammans med Luckorna 
och våra partners kommer vi delta i 100-årsjubiléet. Luckan kommer att synas genom 
sociala medier, redaktionella omnämnanden, artiklar, intervjuer samt genom tryck- och 
annonsmaterial. Vi fokuserar på digitala spridningsverktyg, applikationer och webbase-
rad information. 
Det finns ett behov av mer centraliserade marknadsföringsinsatser för Luckancentrets 
många evenemang och händelser. Under år 2017 kommer allt mer centraliseras till, och 
marknadsföras från, informationscentrets infotjänst.  

Mötesplatsen Kulturforum.fi används som en evenemangskalender för de egna pro-
grammen. Det krävs en flexibel och varierad marknadsförningsplan för det strategiska 
arbetet gällande information och kommunikation. Den grafiska profilen bör nu innefatta 
alla verksamheter och aktiviteter i Luckans regi. Under år 2017 ska alla verksamheter 
och projekt marknadsföra Luckan.
Föreningen Luckan annonserar förutom i sociala medier, främst i produkter från KSF Me-
dia samt i Kyrkpressen, God Tid, Ny Tid och Vi & Vår skola. Specialannonsering i andra 
tidskrifter och utgåvor kan förekomma.
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Via Kulturpost sänder Luckan ut veckovisa pressmeddelanden till alla finlandssvenska 
medier. För specifika aktiviteter trycks flyers och broschyrer, kort och säsongsprogram 
upp. Utöver detta skriver personalen bloggar och sänder notiser om kommande aktiv-
iteter och program till pressen samt publicerar inlägg på sociala medier. Även för de 
egna verksamheterna är Luckans webbplatser viktiga informationskanaler. De flesta 
avdelningarna har egna bloggar som är viktiga informationskanaler för att kunna presen-
tera kommande aktiviteter samt för att rapportera om intressanta program och händel-
ser relaterade till Luckan. Sociala medier som Twitter, Facebook, Linkedin och diverse 
appar ger en bra insyn i föreningen och är lättillgängliga arkiv över Luckan i Helsingfors.

Engelskspråkigt program presenteras främst på 
Luckans integrationssidor och via annonser och 
webbreklam i sociala medier. Bland finskspråkiga 
medier används vid behov Dreamcatcher, Helsingin 
Sanomat och Metro. De olika verksamhetsområde-
nas marknadsföringssatsningar presenteras 
närmare under respektive område.

Ambassadör i Svenskfinland
Luckans ambition är att verka som ett lättillgängligt 
visitkort för det svenska i Finland. Luckan önskar 
stärka den allmänna uppfattningen och kunskapen 

om finlandssvensk kultur, både i och utanför Finland. Som en mångsidig organisation 
från tredje sektorn är det ett naturligt sätt att profilera sig som det svenska ansiktet 
utåt och både lyfta fram och samtidigt förbättra den svenska servicen inom regionen.

10. VERKSAMHETER

10.1 Centrala målgrupper och mätindikatorer
Vid varje verksamhetskapitel sammanfattas de övergripande tyngdpunker  för det speci-
fika området. Nedan kommer en sammanfattning i tabellform för centrala nyckeltal och 
mätindikatorer för Luckans verksamheter 2017. Se mer i kapitel 15.
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Luckans målgrupper
Föreningens aktiviteter riktar sig till en bred målgrupp i åldern 0 och 100 som kan indelas 
i följande huvudgrupper: Barn och ungdomar, invandrare och nyinflyttare, familjer och vux-
na, seniorer, kulturarbetare samt föreningar och företagare (inkl. konsumenter av svensk 
service). Nyckeltalen är en indikator som beskriver varje verksamhets direkta och indirek-
ta (via webbtjänster) kundkontakter samt antalet evenemang som ordnas inom dessa. 
Notera att när det gäller centret beskriver vi främst verksamheten på Simonsgatan 8. När 
det gäller barnkultur handlar det om LillaLuckan på Simonsgatan 9 eller motsvarande. När 
det gäller kultur och evenemang ligger adressen främst på Nya Verandan, Georgsgatan 
31, Helsingfors. Ungdomsverksamhet sker också i lokalerna på G18.

Luckans målgrupper och verksamhetsformer

Barn och unga
•	 Barnkultur och aktiviteter
•	 Barn med specialbehov
•	 Baby/familjecafé
•	 UngInfo (ungdomsinformationsarbete fysikt och på nätet
•	 UngInfo; vägledning och rådgivningstjänster
•	 pedagoger
•	 personer och organisationer som arbetar med barn och unga

Invandrare
•	 information- och integrationsservice (rådgivning och vägledning)
•	 Swedish for foreigners
•	 mentorskap och föreningsarbete
•	 stöd i samhällsorientering (söka jobb, studier, bostad etc.)

Familjer och Vuxna (seniorer)
•	 Kulturevenemang för hela familjen
•	 Familjecafé
•	 Centrets faciliteter

Seniorer
•	 sociala evenemang, kulturprogram

Kulturarbetare
•	 Luckan i egenskap av kulturfacilitator
•	 Kulturproducent
•	 En rad digitala tjänster
•	 Projekthantering

Föreningsfältet
•	 Centret som svenskt rum/samlingspunkt och mötesplats
•	 Digitala tjänster för svensk service (svenskservice.fi)
•	 Informationscentret

Företagare
•	 att nå finlandssvenska kontakter
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10.2 Informationsverksamhet och servicetjänster (i centret samt digitalt)

Tyngdpunktsområden 2017
•	 Utveckla vår informationstjänst så den omfattar hela Svenskfinland via digitala 

plattformer
•	 Sammanslå digitala portaler/webbtjänster för helhetsservicetänkande 
•	 Bredda användningen av sociala medier som t.ex. bloggar i arbetet
•	 Fungera som en informationskanal utåt för andra organisationer i Svenskfinland

Centret i Helsingfors
Luckancentret i Helsingfors fungerar idag som ett mångkulturellt rum med det svenska 
språket som sin kärna. Informationstjänsten och receptionen fungerar som en start-
punkt för besökande kunder till centret. Där betjänas kunderna med information på 
bred bas från olika samhällsområden, omfattande allt från kommunal och statlig service 
till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Vid behov av expertis, i frågor angående 
ungdomsverksamhet, finansiering eller integration, kan den besökande kunden lotsas 
vidare till en personlig handledare som representerar respektive avdelning.

Luckan erbjuder information till allmänheten genom kundservice i centret, per telefon 
och e-post samt genom att systematisera och uppdatera informationen i databaser 
för presentation på webben. Luckan är ett modernt informations- och kulturcenter vars 
centrala uppgift är att stärka tillgången till information om svensk service i Finland.

Samhällskravet att på ett smidigt och snabbt sätt finna den information kunden letar 
efter, har lett till ett mångårigt utvecklande av virtuella lösningar och satsning på dessa. 
Därför faller det sig naturligt att mängden tryckmaterial och broschyrer som finns i 
hyllorna ska minskas. Centrets webbtjänster utvecklas och stärks som den bärande 
kraften för informationstjänsten. Detta gör det möjligt att bredda målgruppen och gör 
informationstjänsten mera tillgänglig. Informationstjänstens arbete på webben och 
dess målgrupp innefattar hela Svenskfinland och kan på så sett stärka även de lokala 
Luckornas verksamhet och kundkrets. Webbtjänsterna ger således ett mervärde för alla 
Luckor och deras lokala arbete, samt stärker varumärket Luckan inom digital informa-
tionsteknik. För detta arbete används expertis som finns i Helsingforsluckan. Med hjälp 
av databaserna stärks även det svenska i Finland och bidrar till ett djupare samarbete 
mellan de svenskspråkiga organisationerna. 

Centret som Luckan upprätthåller i Helsingfors på Simons-
gatan 8 fungerar som en mötesplats och knutpunkt för 
föreningens verksamheter och är samtidigt även ett visitkort 
för det svenska i Finland. Centret betjänar kunderna utifrån 
en omfattande bas av kunskap och information med hjälp av 
de olika verksamhetsområden som idag finns i Luckan. 
Informationstjänsten, som är strategiskt placerad mitt i 
Luckan, fungerar som föreningens ansikte utåt och agerar 
som reception för de övriga verksamheterna i Luckan. Den 
personliga betjäningen ger en professionell och individuell 
framtoning genom systematisering och dokumentation av 
servicearbetet dvs. via manualen Ny på Luckan. Utöver 
kundservicen arrangerar Luckan också informativa samhäll-
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sevenemang. Detta för att öka evenemangsutbudet i Luckan med information om 
aktuella frågor, synliggöra svensk service och olika yrkesgrupper som erbjuder service 
på svenska. Vår breda språkkompetens en värdefull tillgång. 
Luckan har alltid kunden i fokus och genom ett fördomsfritt verksamhetssätt betjänas 
alla kunder med likvärdigt utifrån kundens personliga behov och önskemål. Luckan 
bemöter kunden likvärdigt oberoende kundens sexuella läggning, etnicitet, socioekon-
omisk bakgrund, ålder, kön, funktionsnedsättning eller personliga val. Språket som 
används vid betjäning av kunder varierar helt efter kundernas behov och av vilken 
informationstjänst hen söker. År 2017 betjänas kunderna främst på tre språk: svenska, 
finska och engelska. Det förekommer emellertid situationer då personalen har möjlighet 
att betjäna kunder även på andra språk. Även på webben är utgångspunkten att ha 
information på fler språk än de tre huvudarbetsspråken.

Informationstjänsten är i konstant utveckling, i synnerhet den webbaserade informa-
tionen. År 2017 strävar informationstjänsten efter att skapa goda synergieffekter med 
andra organisationer och aktörer inom den svenska sektorn i Finland.

Lokaler och arbetsutrymmen
Luckans nya Veranda, vilken även inbegriper ett gemensamt arbetsutrymme i form av 
kontorslandskap, ses över för att kunna få en hållbar lösning för att täcka de ökade 
lokalkostnaderna på Simonsgatan 8. Tanken är att Luckan alltmer kan fungera som ett 
hem för föreningar och kulturaktörer trots sin begränsade yta. Även G18, var en del av 
personalen arbetar, tas med i en helhetsplan för att förbättra arbetsgemenskapen och 
effektivera de möjliga arbetsplatser tillgängliga för personalen. Arbetsplatserna har 
förbättrats men strukturerna för hur de bäst används fortskrider under år 2017. Målsät-
tningen är att alla i personalen ska ha ett ändamålsenligt arbetsutrymme på Luckan. 
Luckans nedre våning, torget, får ett ansiktslyft för att locka Luckans många kunder 
över språk-, kultur- och generationsgränserna. Under året utarbetas en helhetsstrategi 
för Luckans lokaler i Helsingfors och behov i framtiden samt för synergier med lämpliga 
samarbetetsaktörer.



Ve
rk

sa
m

he
ts

pl
an

 2
0
1
7

16

10.3 Digitala tjänster
Tyngdpunktsområden 2017
•	 Konsolidera Luckornas tjänster under en huvudwebb samt en webbredaktörstjänst
•	 Utveckla befintliga databaser i form av sammanslagning 
•	 Stärka IT-säkerheten inom webben

Luckan har utvecklat och upprätthållit digitala 
tjänster sedan år 2000. Behovet av att upprätthålla 
de tjänster Luckan erbjuder på nätet är mer än 
relevant och snarare ett måste om vi vill nå och 
betjäna kunderna i framtiden. Dessa tjänster 
innefattar informativa webbtjänster som riktar sig till 

den svenskspråkiga befolkningen i Finland. Luckan, i egenskap av informationscenter 
och vägledningspunkt, har mångårig erfarenhet av att producera och synliggöra svensk 
service, handleda kunder i informationssökning och av att upprätthålla informationsre-
laterade webbtjänster på svenska för olika målgrupper, även över kultur- och språk-
gränserna. Utmaningarna är att det kräver resurser och måste prioriteras i implement-
eringen av framtida verksamhetsplaner. Luckan planerar att allokera kraft och resurser 
under år 2017 för att ytterligare stärka Luckans närvaro på webben. Luckan utvecklar 
och upprätthåller webbplatser som fungerar som informationskanaler över verksamheter 
och händelser på svenska, oberoende var i Finland man befinner sig.

Luckan strävar efter att vara en föregångare inom informativa webbtjänster och även 
vara en resurskälla för andra aktörer inom tredje sektorn i Svenskfinland. Under kom-
mande verksamhetsår kommer en del av de befintliga tjänster Luckan upprätthåller 
att sammanslås för att bli mer kostnadseffektiva. De befintliga tjänsterna måste ses 
över för att effektivera användningen av dem. Luckan i Helsingfors har också i mån av 
möjlighet assisterat de andra Luckorna i hantering av media i form av punktinsatser. De 
digitala tjänsterna som byggts upp av Luckan i Helsingfors betjänar hela Svenskfinland, 
såväl personal som kundgrupperna i regionerna. 

Luckorna har för avsikt att skapa en hållbarare struktur för det digitala arbetet samt 
vara en gemensam bas för att nya utvecklingsansatser för webb och digitala informa-
tionsrelaterade tjänster i hela Svenskfinland upprätthålls. Avsikten är att samordna 
Luckornas många digitala tjänster, lokala och regionala utbud på ett enhetligt sätt, bidra 
till en konsolidering av information om svensk service på nätet, underlätta för kunden 
att hitta rätt tjänst oberoende av tid och rum samt i förlängningen utveckla och samord-
na tjänsterna.  

Webbplatser
Föreningen upprätthåller alla Luckors webbsidor, nio stycken, samt den gemensamma 
luckan.fi sidan som fungerar som ingångsida för Luckan-koncernen. Luckans huvudsi-
da luckan.fi har hundratusentals besök per år och måste ständigt hållas levande och 
intressant. På ingångssidan presenteras aktuella program, händelser och utbud från de 
olika lokala Luckorna och/eller deras samarbetsparters. Sidan innehåller blogginlägg 
som marknadsför kommande aktiviteter och fungerar som historik över vad som skett 
i Luckan. Huvudansvaret för innehållet på den egna webbsidan, de lokala Luckorna, 
projekten och de olika verksamheterna, finns i dagsläget hos enhetsteamen och den 
administrativa chefen i samråd med centerchefen. Till sidorna finns en rad webbtjän-
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ster som utvecklats för att stöda föreningens informationsarbete och för att stärka det 
finlandssvenska utbudet i landet.

Webbtjänster
Arbetet inom informationstjänsten och dess verksamhet har moderniserats under de 
senaste åren med allt mer fokus på webben. Luckans informationsteam kommer under 
år 2017 att se över de befintliga tjänsterna och sammanslå en del av dessa, så som 
kulturforum.fi och kulturpost.fi, för att kunna bilda en kostnadseffektivare helhet och 
mer ändamålsenliga tjänster för kunderna. De digitala tjänsterna Luckan driver i dag har 
som avsikt att skapa bättre möjligheter för att leva och verka på svenska i hela Finland. 
Luckans Informationstjänst satsar därför under verksamhetsåret på att av de befintliga 
tjänsterna göra ett helhetspaket samt möjliga arbetsverktyg för kulturfältet och Luckans 
kunder runt om i landet. Luckans utvecklingsansatser för webb och digitala informa-
tionsrelaterade tjänster kan på så sätt nå flera potentiella kundgrupper och gagna hela 
Svenskfinland.

Vid ingången av 2017 finns följande webbtjänster i föreningens ägo:
Ungdomsakademin.fi (fd. UngInfo.fi, deungasakademi.fi, fråga.fi och respekt.fi): Infor-
mation, handledning, aktivitet för dig mellan 13-29 år. Ungdomsakademin erbjuder 
ungdomsrådgivning och fungerar som mötesplats för unga. På webbsidan hittar man 
informations- och rådgivningstjänster till ungdomar i södra Finland. 
Företagssidan.fi: Äntligen en portal för företag och organisationer som erbjuder svensk 
service! Det har redan länge saknats en tjänst som samlar företag och organisation-
er som erbjuder tjänster och service på svenska. Företagssidan är till för företag och 
kunder som värnar om service på svenska.

Svenskservice.fi: Webbtjänsten fungerar som den lokala sökmotorn i Svenskfinland. 
Sidan ger information om och kontakter till föreningar, fritidsverksamheter, intresseor-
ganisationer, kommunal service, utbildnings- och kursarrangörer samt kulturinstitutioner 
i huvudstadsregionen. Även frilansare och företagare med svensk service och aktiviteter 
i regionen ingår i utbudet. Sökningar sker enligt Verksamhetsform, Målgrupp och Ort.

Fyrk.fi: FYRK är en svenskspråkig webbtjänst som presenterar det breda utbudet av 
stipendier och understöd i Finland för olika typer av verksamheter. Fyrk riktar sig till 
enskilda personer, föreningar och samfund, läroanstalter, kulturinstitutioner med infor-
mation om fonder och stiftelser, statliga stipendier och understöd, nordiska stödformer 
och EU-finansiering.

Kulturforum.fi: Den digitala mötesplatsen för alla er som är verksamma på kulturfältet 
och för er som vill ta del av info om kulturfältets aktörer och tjänster. Svenska är ut-
gångsspråket för rubrikerna, presentationer och bloggar, men utöver det kan man lägga 
upp info på flera språk.

Kulturpost.fi: Det här är tjänsten för dig som vill få information om vad som är på gång 
inom konst och kultur. Jobbar med konst och kultur och vill nå ut med info om dina 
evenemang, produkter och tjänster, både till enskilda personer samt press och media.
Integration.luckan.fi: Luckan Integration - informations- och rådgivningstjänst för 
invandrare informerar om och handleder invandrare i arbetssökning, studiemöjligheter, 
frivilligverksamhet och om tredje sektorns tjänster. Luckan Integration ger råd och stöd 
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i att reda ut byråkratiska problem samt hitta den tjänst, hjälp eller verksamhet som 
underlättar eller ger mervärde i ens liv. Verksamheten producerar även olika utbildnin-
gar, seminarier och evenemang för invandrare. Förening, Integration, Kommunikation 
och Aktivitet, liksom verksamheten Bridge samlas och förnyas. Welcome.fi (se Luckan 
Integration)

Svenskfinland.fi: Sidan presenterar finlandssvenskarna, svenska språket och det fin-
landssvenska samhället.
Sommarkompassen.fi: Digital sökmotor för föräldrar som söker sommarläger på sven-
ska för sina barn.

Mobilapplikationer
En mobilapplikation UngInfo “Ungas stöd i mobilen” för vägledning i frågor som berör 
studier, arbete, hälsa och ekonomi är ny produkt som Luckan utvecklar sedan år 2015. 
Applikationens syfte är att vägleda ungdomar till de befintliga stödtjänsterna så att des-
sa utnyttjas mer effektivt och tröskeln att söka hjälp blir lägre. Applikationen lanserades 
år 2016. Under år 2017 är målet att utreda möjligheten att göra applikationen riksom-
fattande så att den täcker hela Finland.

10.4 Program och kulturverksamhet
Tyngdpunktsområden 2017
•	 Skapa en bestående LillaLuckan-verksamhet i Helsingfors, de svensk- och 

tvåspråkiga barnen behöver sitt kulturrum
•	 Utveckla klubbprogramserier för förverkligande i kulturhusen i Helsingfors
•	 Genomföra jubileumsplanerna Finland 100 år, barnkultur i Helsingfors

Luckans strävar efter att synliggöra den finlandsvenskan kulturen och samtidigt presen-
tera den på ett lättillgängligt sätt i Helsingfors med omnejd, på andra platser i Sven-
skfinland och över landsgränserna. Detta genom att introducera ett stort och varierat 
utbud av kultur för svensk- och finskspråkig publik, för flerspråkiga liksom för övriga 
intresserade.
År 2017 kommer Luckans kulturutbud att bestå av utställningar av barn- och vuxen-
konst, författar- och bokpresentationer (BokFika), musikaftnar, föreläsningsserier, teater 
och musik, konstverkstäder (barnkultur), diskussions- och debattprogram kring aktu-
ella teman samt ett brett spektrum av olika samarbeten med andra aktörer i Luckans 
lokaler.

Kulturgrupperna
Interna kulturgruppen (Kulturteamet)
Syftet med kulturgruppen är att diskutera, planera och fatta beslut gällande kulturpro-
duktionen i LillaLuckan och Luckan. År 2017 ingår Karl Norrbom, Sebastian Weckman, 
Larrie Griffis, Elin Sundell, Veronika Ekman och Titti Schulman i den interna kulturgrup-
pen.

Kulturgruppen (kommunala)
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Syftet med gruppens arbete är att gynna och stärka samarbete mellan kulturenheterna i 
hela huvudstadsregionen. Genom mötena uppdateras deltagarna om varandras arbete, 
hittar samarbeten och sätter gemensamma turnéer. Gruppen samlas 4-6 ggr/år och 
består 2017 av Nina Gran, (specialplanerare vid Helsingfors kulturcentral, gruppord-
förande), Siw Handroos-Kelekay (Helsingfors kulturcentral), Camilla Nemlander-Sjöberg 
(Esbo stads kulturtjänster), Karl Norrbom (Luckan), Richard Silin (Grankulla stads kul-
turenhet), Ida Stolt-Haglund (Esbo Svenska Bildningstjänster), Tuula Kinos (Vanda stads 
kulturtjänster) och Katja Sågbom (Sibbo stad).

10.5 Barnkultur för alla barn

Luckan Barnkultur 2017
Föreningens utbud av programserier för barn inkluderar som tidigare inköp, produktion, 
samproduktion, marknadsföring, genomförande och utvärdering. Övriga evenemang som 
drivs av utomstående i våra utrymmen genomförs under insyn av Luckans Kulturgrupp.
Under året firas Finland 100 år genom våra teman den finlandssvenska historien och 
det svenska språket. LillaLuckan (Luckan barnkultur) är del i statens firande av jubile-
umsåret.

Barnkultur för alla barn
Mål 2017
•	 Trygga LillaLuckan och dess verksamhet i Helsingfors
•	 Genomföra projektet Tillsammans (Finland 100 år) i Helsingfors
•	 Utveckla och driva åtgärdsprogram för bättre kulturtillgänglighet (Tillgänglig kultur)
•	 LillaLuckan når ett besökarantal om 12000

LillaLuckan är ett rum för svensk barnkultur i centrum av Helsingfors. Rummet erbjuder 
barn, unga, barnfamiljer, pedagoger och assistenter inom dagvården och skolväsendet 
ett forum att fylla med kreativitet och fantasi. Programmet i LillaLuckan är brett och vari-
erande. Vår strävan är att alla barn jämlikt skall kunna få ta del av kultur, konstupplev-
elser och vara kulturdelaktiga. Verksamheten ordnas i huvudsak av Luckan men även 
andra organisationer kan använda utrymmet avgiftsfritt för sin verksamhet.
Under år 2017 satsar barnkulturen på att etablera och skapa en bestående framtid 
för konceptet LillaLuckan i Finlands huvudstad. Verksamheten innefattar följande: 
Verkstäder för alla barn, språkbad, fredagsfilmvisningar, saftsalonger, familjelördagar, 
skuggteater, färgbad, babycaféer, sinnesstimulerande upplevelser, inspirations- och utbi-
ldningsprogram för pedagoger samt övriga workshops och evenemang riktat till vuxna.

Publiken innefattar barn, unga, barnfamiljer, pedagoger och assistenter inom dagvård 
och skola och vuxna intresserade av barnkultur. Verksamheten riktat till språkbadsbarn 
och barn och unga med funktionsnedsättning fortsätter som en stark och viktig del av 
barnkulturen.

Arbetstagare i Luckan barnkultur
•	 ansvarig vice vl Karl Norrbom
•	 Prodcent Larrie Griffis, heltid
•	 Koordinator Elin Sundell,heltid
•	 Skådespelare Åsa Wallenius, timmar
•	 Konstvetare Ida-Lina Nyholm, timmar
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Riksomfattande barnkulturcenternätverket
Luckan (Luckornas) medlemskap i Finlands barnkulturcenterförbund har skapat ett unikt 
samarbete med barnkulturaktörer i hela landet och lett till aktivt utbyte av pjäser och 
konserter samt gemensamma turnésatsningar.

Projekt för tillgänglig kultur
Luckan barnkultur vill förbättra och förenkla 
tillgången på svenskspråkiga kulturaktiviteter 
och skapa bättre förutsättningar för kulturdelak-
tighet för barn med funktionsnedsättning i 
huvudstadsregionen och i förlängningen på 
andra orter i landet. (Med begreppet kultur 
menas här professionell konstnärlig eller 
konstpedagogisk verksamhet som riktar sig till 
barn och unga.)

Det är viktigt att barn med särskilda behov får tillgång till kultur på sina egna villkor. Det 
främjar barnens empatiska och kommunikativa förmågor samt motverkar isolation.
Genom det treåriga projektet Tillgänglig kultur vill föreningen kartlägga och utpröva verk-
samheter för målgruppen under tre år med intentionen att skapa bestående verksam-
hetsformer som gynnar barnens och de ungas kulturdelaktighet.

Tillsammans med Kultur för alla och flera av våra samarbetsparter (handikappsorganisa-
tioner och kulturaktörer), kommer Luckan att skapa och upprätthålla ett nätverk med en 
konsultativ funktion för att personer med olika synliga och icke synliga funktionsnedsät-
tningar skall ges en större möjlighet att delta i kulturhändelser och evenemang. För 
att det ska vara möjligt att upprätthålla nätverket som en aktiv och utvecklande del av 
verksamheten skulle det vara av största vikt att kunskapen om nätverket blir så synligt 
som möjligt projektets sista år 2017.

Webb och marknadsföring
Under år 2017 satsar Luckans barnkulturverksamhet på bloggaktivitet på den nya sidan 
LillaLuckan.fi. Utvecklandet och upprätthållandet av Facebooksidorna Barnkultur på 
Facebook och LillaLuckan på Facebook fortsätter. Dessa sidor har blivit barnkulturens 
huvudsakliga marknadsföringskanaler. Dessutom kommer Luckan att börja använda sig 
av applikationer för att nå ut till diverse intressenter. Barnkulturen använder sig också 
av tidnings- och tidskriftsannonser över årets helheter.

10.6 Ungdomsrådgivning och utbildning på svenska – Ungdomsakademin

Ungdomsinformationstjänsten Ungdomsakademin erbjuder stöd- och informationstjän-
ster samt utbildning för svenskspråkiga ungdomar i Finland. Verksamheten är den enda 
av sitt slag i huvudstadsregionen och motsvarande verksamhet har byggts upp i Borgå, 
Kyrkslätt och Åbo. Ungdomsakademin är från och med år 2017 UngInfos och De Ungas 
Akademis nya namn. Detta som ett resultat från att De Ungas Akademi överfördes till 
Föreningen Luckan r.f. Tillsammans skapar ungdomstjänsterna en starkare enhet för 
ungdomsarbete på svenska i Finland.

Ungdomsakademin har av Undervisnings- och kulturministeriet utsetts till en av tretton 
nationella service- och utvecklingscentraler inom ungdomsområdet.
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Målsättningen för arbetet på nationell nivå är att i samarbete med andra organisa-
tioner skapa ett likvärdigt och kvalitativt utbud av ungdomsinformation och rådgivning 
i hela Svenskfinland. Detta förutsätter utveckling av professionella kompetenser och 
spridning av information om kurser, evenemang och tjänster till målgruppen samt en 
koordinering av det svenskspråkiga ungdomsinformationsarbetet.  Därtill utvecklar Ung-
domsakademin metoder för ungdomsinformation och rådgivning samt har en koordiner-
ande roll vad gäller vad gäller fältet för det svenskspråkiga ungdomsarbetet.

Med fokus på bemötande, delaktighet och jämlikhet vill vi stärka, stöda och inspirera 
unga till att ta plats i vårt samhälle och till att forma sitt eget aktiva medborgarskap. 
Vi jobbar för ett samhälle där ungas förmåga och kreativitet uppskattas och tillvaratas. 
Ungdomsakademin vill erbjuda unga kunskap genom normkritisk och kreativ pedagogik. 
Vi arbetar med upplevelsebaserad inlärning och vill särskilt lyfta fram gruppens dynami-
ska processer och motverkande av diskriminering. 
Ungdomsakademins lokala verksamhet koncentreras till sådana områden där tillgången 
till ungdomsinformation på svenska inte annars kan garanteras. Ungdomsakademins 
lokala informations- och rådgivningspunkter erbjuder unga direkt kundkontakt, men 
också en aktiv närvaro på nätet. Verksamheten förverkligas genom personlig vägledning 
och rådgivning, evenemang, utbildningar/verkstäder och skolbesök samt deltagande i 
nationella evenemang. De lokala ungdomsinformatörerna finns tillgängliga i skolorna 
i sin egen region samt ordnar verkstäder och föreläsningar utgående från de lokala 
behoven.  Centralt för Ungdomsakademin är att i förebyggande syfte stöda unga i olika 
livssituationer.

Ungdomsakademins primära målgrupp är svenskspråkiga ungdomar i åldern 13-29 år.  
Under ungdomstiden sker många stora och omtumlande förändringar rörande den per-
sonliga utvecklingen; individens behov, livssituation samt vardagssituation kan variera 
stort. Genom kunskap om utvecklingsfaser och centrala brytningsskeden i ungas liv, 
anpassar Ungdomsakademin verksamheten efter de olika behoven.

Till Ungdomsakademins målgrupp hör också de personer som arbetar inom den sven-
ska ungdomssektorn. Ungdomsakademin utvecklar nya metoder och material samt 
ordnar fortbildningar som stöder utvecklingen av det svenskspråkiga ungdomsarbetet i 
Finland.
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Ungdomsakademins verksamhet följer de centrala principerna för ungdomsarbetet i 
Finland. Utgångspunkten för verksamheten är att förmedla korrekt och relevant ungdom-
sinformation för att möjliggöra ungas utveckling till handlingskraftiga och aktiva medbor-
gare med respekt för de mänskliga rättigheterna.  Verksamhetens värdegrund består 
således av gemenskap, likabehandling, ömsesidig respekt och jämlikhet.

Huvudmännen för Ungdomsakademin tar ett gemensamt lokalt och regionalt ansvar för 
att upprätthålla och utveckla informationsförmedling och rådgivning för ungdomar.

Ungdomsakademins riksomfattande målsättningar:
1. Att Informationscentret Luckan fortsätter ansvara för att koordinera, upprätthålla 

och utveckla UngInfo-verksamheten nationellt och i de regioner där verksamheten 
har sina fysiska knutpunkter. Ungdomsakademins verksamhet skall genom skolbes-
ök och webbtjänster, vara tillgänglig och verksam på de finlandssvenska språköar-
na, i Nyland, Åboland samt Österbotten. 

2. Att övervaka och försäkra att svenskspråkiga ungdomar har samma möjligheter 
som finskspråkiga ungdomar och tillgång till svenskspråkiga tjänster som inte är 
översättningstjänster av befintligt finskspråkigt material. 

3. Att arrangera fortbildningar och utveckla material och verktyg som stöd för svensk-
språkig personal inom ungdomssektorn. 

4. Att säkra att det finns en tillräcklig personalstyrka som ansvarar för upprätthålland-
et och utvecklandet av verksamheten. 

5. Att uppehålla samtliga webbtjänster så att de tekniskt, grafiskt och innehållsmäs-
sigt motsvarar målgruppens behov.

Ungdomsakademins målsättningar för den lokala verksamheten:
1. Att lokalt uppmärksamma unga i sårbara livssituationer och övergångsskeden samt 

stöda ungas välmående och välbefinnande. 

2. Erbjuda unga metoder och verktyg för medborgarfostran genom föreläsningar och 
verkstäder. 

3. Utveckla ungdomsinformation utgående från ett mångkulturellt och normkritiskt 
förhållningssätt. 

4. Att synliggöra de befintliga tjänsterna och handleda samt ge rådgivning till ungdo-
mar i frågor som är viktiga och aktuella i deras liv.

Tyngdpunktsområden 2017
Under verksamhetsåret 2017 kommer Ungdomsakademin att fokusera på en vidareu-
tveckling av den nya ungdomsverksamhetshelheten. Vi strävar efter att målinriktat 
stärka ungdomsstrukturer på svenska och bättre kunna säkra kvaliteten genom utökade 
resurser för ändamålet.  
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Ungdomsakademin strävar efter en ökad synlighet på sina webbtjänster samt att 
anpassa dessa till att stöda den nationella tjänsten “Navigatorn” med information på 
svenska. Dessutom skall strategiska målsättningar och utvecklingsmål för verksamhet-
en slås fast för att försäkra verksamhetens lokala förutsättningar och tillgänglighet för 
målgruppen samt en målmedveten utveckling av Ungdomsakademin.

Ytterligare skall Ungdomsakademins regionala verksamhet utvecklas kring den verk-
samhet som byggts upp i Borgå, Kyrkslätt och Åbo.  Målsättningen är att bättre kunna 
erbjuda UngInfos tjänster i hela Östra och Västra Nyland samt Åboland.  För närvarande 
har verksamhetspunkterna, med undantag av huvudstadsregionen fungerat främst 
lokalt. Den nya kunskap och sakkunnighet som Ungdomsakademin erhållit genom sam-
manslagningen skall också, i mån av möjlighet, implementeras lokalt.
    
Dessutom skall Ungdomsakademin på nationell nivå utveckla och utöka det redan 
existerande samarbetet med den österbottniska ungdomsinformationstjänsten Deci-
bel.  Genom samarbetet kan UngInfo bättre på nationell nivå koordinera metoder och 
material för ungdomsinformationsarbete samt erbjuda utbildningar och övriga resurser 
till professionella inom ungdomssektorn.

På sikt strävar Ungdomsakademin efter att inom ramen för den nya ungdomslagen suc-
cessivt kunna formas till att ha karaktären mer av ett resurs- och kompetenscentrum för 
att kunna fungera som en plattform/samlande aktör. Detta för att möjliggöra en aktivare 
koordinering och underlätta en bättre samverkan mellan finlandssvenska ungdomsak-
törer, även över språk- och landsgränserna särskilt med blickpunkt på brobryggande till 
de Nordiska länderna och ökat samarbete med dessa. Ungdomsakademin vill verka för 
ett utökat kompetensutbyte med motsvarande kolleger som arbetar med rådgivnings- 
och informationsverksamhet för unga i de nordiska länderna, såsom med t.ex. nättjän-
ster, vilket redan småskaligt har inletts. 

UngInfos webb- och digitala tjänster
Ungdomsakademin upprätthåller för tillfället informationsportalerna unginfo.fi och www.
deungasakademi.fi samt webbtjänsterna Fråga och Sluta Panta. Dessa fyra webbplatser 
har utgjort en helhet där målgruppens behov besvarats på ett mångsidigt och kvalitativt 
sätt. De många möjligheterna som Ungdomsakademin erbjuder på webben möjliggör för 
unga att själv välja hur de vill ta kontakt eller få svar på sina frågor. I och med sam-
manslagningen av de två ungdomstjänsterna är ny informationsportal under uppbygg-
nad. Från och med år 2017 kommer Ungdomsakademins nya portal ungdomsakademin.
fi att tas i bruk. Den nya portalen erbjuder en utökad information samt en bättre integre-
ring av Fråga och Sluta Panta i denna.

En mobilapplikation “Ungas stöd i mobilen” för vägledning i frågor som berör studier, 
arbete, hälsa och ekonomi är ny produkt som Luckan håller på och utvecklar sedan år 
2015. Applikationens syfte är att vägleda ungdomar till de befintliga stödtjänsterna så 
att dessa utnyttjas mer effektivt och tröskeln att söka hjälp blir lägre.

Ungdomsakademin i Helsingfors
Utöver de lokala målsättningarna på alla Ungdomsakademins verksamhetspunkter kommer 
Ungdomsakademin i Helsingfors att satsa på att vidare fördjupa sitt samarbete och sin 
närvaro i skolorna i huvudstadsregionen. Ett kompletterande stöd till skolornas läroplan ger 
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unga verktyg för medborgarfostran, något som stöder dem både nu och i framtiden. En ökad 
närvaro i skolorna gör Ungdomsakademin i huvudstadsregionen mera tillgänglig för ungdo-
mar som inte bor eller går i skola nära Helsingfors centrum eftersom tröskeln för att ta sig 
till Luckan i Helsingfors för till exempel handledning är högre för de som bor längre bort. 
Målet är att alla ungdomar i huvudstadsregionen, oberoende av hemkommun eller skola 
skall ha lika möjligheter att få stöd och information som är viktig och aktuell för dem.
Under skolbesöken kommer Ungdomsakademin även att samla material om hur unga 
ser på studier, arbete, framtiden etc. för att vidare kunna utveckla sin verksamhet. Detta 
kommer att göras genom diskussioner, frågeformulär, röstning osv. Genom att ge unga en 
röst och möjlighet att själva berätta vad de behöver och hur vi kan stöda dem kan Ung-
domsakademin försäkra sig om att den service som erbjuds är ändamålsenlig och aktuell.

Övriga projekt och samarbeten
Ungdomsakademin samarbetar också med Luckans övriga verksamheter kring fortbi-
ldningar och evenemang. Ungdomsakademin samarbetar även kring olika projekt med 
Sydkustens landskapsförbund, Yrkeshögskolan Novia i Åbo, yrkesinstitutet Prakticum, 
Åbo Akademi, Helsingfors Universitet, Krisjouren för unga, Stationens barn, Finlands 
Ungdomssamarbete Allians r.f. Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Hem och Skola, 
Finlands Svenska Ungdomsförbund, SVEPS, Ålands Fredsinstitut, Nuorten Akatemia 
samt UngMartha.

10.7 Luckan shop
Under år 2014 övergick Luckans butiksverksamhet till en entreprenör som drivs av Nina 
Nordström. Samarbete inom biljettförmedling av Luckans evenemang och bl.a. bokfika 
forsätter år 2017.

10.8 Luckan Integration
Luckan Integration är ett övergripande namn för Luckans verksam-
het och projekt som främjar invandrares integration i det finländska 
samhället. Luckan Integration erbjuder en informations- och 
vägledningstjänst på tre orter, ordnar olika slags kortkurser och 

evenemang för målgruppen, koordinerar mentor- och övrig frivilligverksamhet, samt 
driver och medverkar i EU-projekt. 

Tyngdpunktsområden inom integrationsverksamheten år 2017
År 2017 vill Luckan Integration:
•	 Utveckla vårt specialkunnande om svenskspråkiga integrationsstigar och aktivt 

arbeta för tvåspråkig integration 
•	 Utveckla nya samarbetsnätverk och upprätthålla gamla med särskild fokus på 

tvåspråkig integration
•	 Utveckla frivilligverksamheten
•	 Förtjänstfullt genomföra EU-projekten och ta lärdom av de erfarenheter de ger

Luckan strävar efter att underlätta integrationsprocessen till det finländska samhället 
genom att ge information och vägledning åt invandrare i Helsingfors, Kyrkslätt och 
Borgå. Målgruppen är invandrare i regionen som behöver vägledning eller information 
relaterad till sin integrationsprocess. Luckans vägledningstjänst skiljer sig från de andra 
liknande tjänsterna (Ohjaamo, Virka-info, Ne-Rå) genom sin specialkunskap om svensk-
språkiga integrationsstigar. Målet är att öppna upp Svenskfinland för invandrare i huvud-



25

Föreningen Luckan r.f.

stadsregionen genom att informera om svenska alternativ och om det finlandssvenska 
samhället. Vägledningsverksamheten är trots det öppen för alla oberoende av inte-
grationsspråk, och handledning ges på svenska, finska och engelska. Ett viktigt led i 
arbetet för tvåspråkig integration är en satsning på nätverk som stöder detta arbete. Vi 
ser ett samarbete med såväl kommuner som aktörer inom tredje sektorn som centralt 
i denna strävan. Luckan Integrations verksamhet finansieras till största delen av RAY 
som understöder verksamheter som motverkar marginaliseringen av invandrare, vilket 
vi gör genom information och vägledning. Luckan Integrations basverksamhet (handled-
ning, evenemang, frivilligverksamhet) stöds också av huvudstadsregionens kommuner, 
samt av Thure Galléns stiftelse som valt att understöda framförallt frivilligverksamhet-
en. Vidare förverkligas verksamhetens målsättningar med hjälp av separata projekt.

Information och vägledning för invandrare
Under år 2017 kommer informationspunkterna fortsättningsvis att vara bemannad 
tre dagar i veckan i Helsingfors, och två dagar i veckan i Kyrkslätt respektive Borgå 
förutsatt att den ansökta finansieringen beviljas. Föreningen strävar efter att låta sam-
manlagt fyra heltidsanställda arbeta med integrationsverksamheten på de tre orterna, 
varav tre med RAY-medel, och en med kommunala och privata medel. Av dessa arbetar 
en person heltid och en person deltid (50 %) med handledning, evenemang, kamrat-
stödsverksamhet och upprätthållande av nätverk i Helsingfors, en person deltid (50 
%) med motsvarande uppgifter i Kyrkslätt, en person deltid (50 %) med motsvarande 
uppgifter i Borgå, en person heltid med koordinering och planering av verksamheten på 
samtliga orter, samt ytterligare en person på deltid (50 %) med ansvar för frivilligverk-
samheten på samtliga tre orter. 

Verksamhetsprinciper för vägledningen
Kontakterna till klienterna sköts personligen vid handledningspunkterna, eller per e-post 
eller telefon. Kundernas anonymitet skyddas genom att personalen har tystnadsplikt i 
förhållande till såväl anställda som utomstående. Den statistik som förs är deperson-
ifierad och i den mån noteringar görs angående enskilda klienter sker detta alltid med 
klientens tillstånd och för att handledningen inte ännu avslutats.
Rådgivningen och vägledningen sker i för verksamheterna ändamålsenliga utrymmen. 
I Helsingfors sker handledningarna i ett rum som specialbyggts för ändamålet och där 
handledningarna kan ske utan yttre störningar. I Kyrkslätt och Borgå har verksamheten 
en egen “hörna”, som fungerar enligt samma princip.

Vägledningen följer följande principer:
•	 Jämlikhet och respekt: alla kunder möts med respekt och behandlas jämlikt
•	 Integritetsskydd: vägledarna har tystnadsplikt och den information som kommer 

fram i samband med handledningarna sparas inte
•	 Anonymitet: kunden får vara anonym och behöver inte visa identitetshandlingar eller 

övriga officiella dokument (uppehållstillstånd etc.) för att få service
•	 Kundorienterad service: all handledning utgår från individens behov
•	 Empowerment: vägledningen stärker individens förutsättningar att aktivt påverka 

sina framtidsmöjligheter.
•	 Servicehandledning: kunden hänvisas vid behov till lämplig myndighet/aktör.
•	 Oavhängighet: Luckan är en oberoende självständig aktör.
•	 Neutrala alternativ: kunden erbjuds olika alternativ och uppmanas att självständigt 

fatta beslut
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•	 Vägledningen är kostnadsfri och ges på svenska, finska och engelska till alla invan-
drare i regionen.

Mentorverksamheten FIKA
Mentorverksamheten inleddes som ett ESF-finansierat projekt år 2012. Under projektti-
den har ett koncept för mentorverksamhet för personer med invandrarbakgrund utveck-
lats. Mentorverksamheten fortsätter inom ramen för Luckan Integrations verksamhet 
trots att projektfinansieringen avslutades i juni 2015. Verksamheten följer i stort sett 
samma principer som tidigare, men har mindre omfattning pga. mindre resurser.

Luckan Integration ordnar två utbildningar för nya mentorer under år 2017 i huvudstads-
regionen och en per år eller vid behov i Kyrkslätt och Borgå eller Sibbo. Utbildningen kan 
ordnas i samarbete med andra aktörer.
FIKA har av Arbets- och näringsministeriet hösten 2016 godkänts som ett lyckat tillvä-
gagångssätt för integrationsarbete. Vi fortsätter aktivt använda och sprida modellen 
under år 2017.

Evenemang
Under verksamhetsåret 2017 ordnar Luckan Integration fortsättningsvis evenemang 
med fokus på jobbsökning. Engelska kortkurser och tester som underlättar inträdet 
på den finska arbetsmarknaden ordnas regelbundet. Vidare erbjuds kamratstöds-
gruppsverksamhet för arbetslösa invandrare på engelska. Våra frivilliga fortsätter plane-
ra och genomföra svenska språkcafén enligt kundernas behov.

SFX Svenska
Luckan är med som delgenomförare i det ESF-finansierade projektet SFX Svenska som 
utvecklar en yrkesinriktad språkutbildning på svenska för invandrare i huvudstadsre-
gionen. Som huvudman för projektet fungerar Helsingfors Arbis. Yrkesinstitutet Prakti-
cum är även med som delgenomförare i projektet. Utbildningen kombinerar språkkurser 
i Helsingfors arbis med närvårdarstudier inom Yrkesinstitutet Prakticum. I utbildningen 
ingår språk-, studie- och kulturstöd för eleverna genom Luckans mentorverksamhet. De 
erfarenheter som man fått genom projektet FIKA tillämpas i det nya projektet och modifi-
eras enligt målgruppens behov.

Under verksamhetsåret 2017 kommer Luckan fortsätta koordinera och handleda SFX 
studeranden och deras mentorer i deras mentorskap. Luckan ordnar även sociala 
evenemang för mentorparen. En handbok i interkulturell kommunikation kommer att 
publiceras. Luckan är även med och sprider den utarbetade modellen samt presenterar 
den under projektets slutseminarium under våren 2017.
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Paras alku Porvoossa
Paras alku Porvoossa är ett av deES-finansierade projekt som hör till den större Kotona 
Suomessa projekthelheten. Som huvudman för projektet fungerar Porvoon kansalai-
sopisto - Borgå medborgarinstitut. Luckan är delgenomförare tillsammans med Borgå 
folkakademi och MAP-Multicultural Association of Porvoo.

Projektets mål är att bygga upp en fungerande och enkel utbildningsmodell för alla nyin-
flyttade invandrare i Borgåregionen. Modellens funktion är att initiera integrationsproces-
sen i ett tidigt skede och följaktligen möjliggöra invandrares deltagande i samhället.
Efter registrering hänvisas invandrare till kursen endera av TE-byrån eller av Borgå Invan-
drartjänster.
Varje deltagares förutsättningar och resurser kartläggs innan hen tar del av utbildnin-
gen. Kartläggningen görs för att kunna tillfredsställa deltagarnas individuella behov. 
Under den en månad långa Hyvä alku-kursen får deltagarna bekanta sig med grunderna 
i finska och svenska, med de finska och finlandssvenska kulturerna och hur samhället 
fungerar. Dessutom skall deltagarna bekanta sig närmare med olika föreningars och 
organisationers verksamhet under kursens lopp. Kursdeltagarna erbjuds dessutom en 
personlig mentor och individuell handledning.
Luckans huvuduppgifter i projektet är att utföra kartläggningen av alla deltagares kom-
petenser och förutsättningar, ta hand om utbildningen av de frivilliga mentorerna och 
erbjuda handledningstjänster när deltagarna avslutat Hyvä alku-kursen och fortsätter 
med den allmänna integrationsutbildningen.

Frendi
Projekt Frendi, som startat under våren 2016, för samman ungdomar över skol-, kultur- 
och språkgränser i syfte att stöda den dubbelriktade integrationen. Projektet är finan-
sierat av EU:s nationella Asyl-, migrations- och integrationsfond (Amif), och fortgår fram 
till slutet av år 2017. Konkret är projektets mål att skapa gemensamma skolkurser för 
svenskspråkiga unga i andra stadiet och unga invandrarelever ur den förberedande utbi-
ldningen (LUVA/VALMA). Projektets bakomliggande tanke är att den personliga kontak-
ten är en förutsättning för en lyckad integration. Genom projektet stöds den ömsesidiga 
förståelsen mellan de båda målgrupperna, samtidigt som eleverna får verktyg för att 
fungera i ett alltmer mångkulturellt samhälle. Innehållet i kursen varierar beroende på 
skolornas önskemål, men fokus ligger på meningsfulla, gemensamma aktiviteter som 
uppmuntrar till samarbete och kommunikation.

CROSS
Projektet CROSS genomförs i samarbete med den estländska organisationen MISA, 
som fungerar som huvudman för projektet. Projektet, som finansieras av Interreg 
Central Baltic-programmet, syftar till att lägga grunden för ett internationellt samarbete 
i integrationsfrågor. I Finland genomförs under 2016 en stor enkätundersökning som 
riktar sig till estländare i Finland för att utreda deras behov av integrationstjänster. På 
basis av resultaten erbjuds målgruppen sedan kamratstöd och möjlighet att delta i 
mentorprogram. I Estland implementeras Luckan Integrations mentorskapsmodell FIKA, 
och även där ordnas kamratstödsgrupper. I Estland är målgruppen invandrare som har 
misslyckats i sin integrationsprocess. I både Finland och Estland ordnas även mång-
faldsutbildning för företag och organisationer. Målgruppen är i detta fall företag och 
organisationer som är intresserade av att anställa någon med en annan bakgrund än 
den typiskt finska eller estniska. Projektet vill stöda denna målgrupp genom mångfald-
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sutbildningen. Projektet, som löper till den 31 mars 2018, avslutas med ett seminarium 
som är öppet för allmänheten.  

Finansiering
Det riktade verksamhetsbidraget från RAY utgör stommen för finansieringen av integra-
tionsverksamheten. Bidraget från RAY kompletteras med små bidrag från kommunerna 
i huvudstadsregionen. Thure Galléns stiftelse finansierar mentorverksamheten. Nästan 
hälften av integrationens verksamhet år 2017 finansieras också med projektmedel. 
Europeiska socialfonden finansierar största delen av projekten SFX och Paras alku Por-
voossa, Asyl, migrations och integrationsfonden (AMIF) finansierar Frendi, och Interreg 
Central Baltic-programmet finansierar Cross. 

11. UTVECKLINGSPROJEKT

Luckans roll som projektgenerator, särskilt med betoning på att erhålla finansiering för 
sina goda ändamål via EU och de offentliga strukturerna, fortskrider under året.  Luckan 
medverkar som delgenomförare i ett flertal EU-projekt. 

Det är av central betydelse att finlandssvenska aktörer lämnar in ansökningar till de 
finska myndigheterna för att understryka vikten av att finlandssvenska institutioner inom 
ungdomsarbete, kultur, samhällsinformation och integration kräver sina särskilda projekt 
och satsningar. Föreningen söker medel från Nordiska fonder, nationella ESF-program, 
RAY, via landskapsförbund och regionala NMT-centraler, ministerier samt från kommuner 
och privata fonder och stiftelser.

Målsättningen är att föreningen ska få en given roll i framtiden i egenskap av uttalat 
projektkontor i samarbete med andra organisationer (såsom EU-Svenskfinland). Luckan 
har skapat ett gediget samarbetsnätverk för hela landet samt över språk-, region- och 
landsgränser. Luckan definieras idag som en trovärdig och kompetent projektaktör med 
seriösa mål som gagnar målgrupperna.

Ungdomsprojekt
ESF projektet Stora Komet - delgenomförarskap
Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland, har som målsättning att under-
lätta övergångar, särskilt mellan andra och tredje stadiets utbildningar, men även till och 
från militärtjänsten samt vägen ut i arbetslivet. Detta görs genom att utarbeta smidiga 
studiestigar. Det skall bli lättare för både ungdomar och vägledare att hitta information 
och stödtjänster i de situationer där det finns risk för studieavbrott, utanförskap och 
marginalisering. Projektet stöder och utvecklar befintliga aktörers verksamhet och fyller 
tomrum där tjänster eller stöd saknas på svenska i Nyland.

Projektets målgrupp är ungdomar under 30 år samt de vägledare (studiehandledare, 
handledare, mentorer, tutorer, lärare och andra vuxna) som möter dem under deras utbi-
ldningstid och vid övergångsskeden som kan vara kritiska skeden för en ung människa. 
Luckan fokuserar på utvecklandet av olika former av mentorskapsprogram och kamrat-
stödsmetoder som verktyg som främjar karriärutvecklingen. Även Ungas stöd i mobilen 
är kopplad till projektet.
Inom Luckans delprojekt utvecklas under 2017 bl.a. studiementorskapsprogram för 
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studerande på Arcada och Haaga-Helia, språkmentorskap i par för gymnasieelever i 
Grankulla samt kamratstödsgrupper för ungdomar i utsatta situationer. På Arcada inleds 
även pilotgrupper där studerande får stöd i karriärhantering och hjälp med att lyfta fram 
sina kompetenser. Syftet är att öka motivationen samt underlätta studierna, utexamin-
eringen samt steget ut i arbetslivet.

Yrkeshögskolan Novia fungerar som projektets huvudman och föreningen Luckan r.f. 
som delgenomförare. Dessutom medverkar yrkeshögskolan Arcada, yrkesinstitutet Prak-
ticum, Axxell, Haaga-Helia och Point College. Kontakter knyts även till tredje sektorns 
aktörer som jobbar med vägledning för ungdomar i Nyland.
Projektet Stora Komet finansieras huvudsakligen av Europeiska socialfonden via 
Nylands NTM ¬central samt av Svenska Kulturfonden, YH Novia, YH Arcada, städerna 
Sibbo, Lovisa, Borgå och Grankulla stad. LIV-gruppen i Nyland fungerar som projektets 
styrgrupp.  

ESF- projektet Kreativa delaktiga Finland
Det tvåspråkiga projektet Kreativa, delaktiga Finland fortsätter under 2017. Projektet 
är ett nationellt, koordinerande ESF-projekt inom programlinje 4 med Konstuniver-
sitetet som projektägare. Luckan fungerar som delgenomförare liksom Metropolia, 
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK (Aaltos småföretagarcentral flyttade hit 
1.1.2017) och Helsingfors stad. YLE finns med som stödjande expertorganisation.

Målet med projektet är att informera, koordinera och engagera potentiella nya projek-
tansökningar inom kultur, ungdom och idrott. Genom information och aktivering vill vi 
generera till mer sektoröverskridande ansökningar inom programlinje 4. Kreativa, delak-
tiga Finland stöder också beviljade projekt inom denna linje för att främja goda exempel 
på branschöverskridande arbetssätt. Vi ordnar också nätverksträffar för de projekt som 
beviljas finansiering inom programmet.

Luckans mål inom ramen för projektet är att göra projektmedlen mera tillgängliga för 
tredje sektorns aktörer genom att sprida information på svenska med hjälp av Luckans 
befintliga digitala informationskanaler. Det sker också via regionala aktiverande infoträf-
far. Under våren 2017 är ansökningsrundan inom Kunnande genom delaktighet aktuell, 
och därför ordnar projektet en kampanj för att synliggöra det arbete som görs inom 
delaktighet i vårt land. Den går under namnet Ilmianna innostaja | Utse inspiratörer och 
föregår ansökningsrundan inom delaktighet. 

Luckan förmedlar även goda exempel och kontakter från de övriga nordiska länderna. 
Detta genomförs genom att projektet ordnar en NordMatch konferens i oktober 2017. 
Dessutom vill vi involvera beslutsfattarna genom att höja medvetenheten om utmanin-
garna att driva EU projekt jämlikt och på lika villkor i vårt land.
Projektet sysselsätter tre personer på deltid.

EU- stödda integrationsprojekt  
Luckan verkställer projektet CROSS tillsammans med den estniska samarbetsparten 
MISA under året inom ramen för EU programmet Central Baltic.  Ett mål med projektet 
är att sprida Fika mentorskapsmodellen som en vägledningsmetod som främjar en 
lyckad integration.
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Frendiprojektet, som stöds med hjälp av EU medel via AMIF, fortsätter under året. Frendi 
vill föra samman ungdomar över skol-, kultur- och språkgränserna i syfte att stöda den 
dubbelriktade integrationen. Projektets tanke är att den personliga kontakten är en 
förutsättning för en lyckad integration.

ESF projektet SFX, som leds av Arbis, avslutas i juni. Luckans roll är att stöda närvård-
arstuderanden  genom att erbjuda mentorer åt studeranden.

Det lokala ESF projektet, Bäst i Borgå, fortsätter.  Projektet leds av Borgå medborgarin-
stitut och dess syfte är att bygga upp en utbildningsmodell för nyinflyttade invandrare i 
staden.

Se närmare info om projekten under kapitlet 10.8, Luckan Integration

EU projektet 6 aika, Smart och digitalt
Projektet fick avslag under 2016 och ett nytt försök strävas att görs för startlov för 
projektet i samarbete med SÖFUK, Sydkusten och Luckan i Tammerfors. Projektet har 
för avsikt att kartlägga möjligheter för tvärsektoriellt, regionöverskridande samarbete för 
ett gemensamt öppet gränssnitt med öppen data om information om tjänster, produkter 
och evenemang i regioner med svenskspråkig befolkning. I projektet utprövas tillämp-
ning av öppna gränssnitt för lagring och hantering av evenemangsinformation.
Projektet stöder ambitionen att förbättra Luckans digitala utveckling vad gäller öppet 
gränssnitt.

Projektet “Föreningar tillsammans” - Luckan deltar som samarbetspart
Projektet ”Föreningar tillsammans” inleddes under hösten 2016 med Sydkustens 
landskapsförbund som huvudman. Projektet har planerats under tre år och stöds av 
Leaderföreningen Emo och skall utmynna i en handlingsplan över hur man på sikt kan 
bygga upp strukturer för platsbaserad områdesutveckling baserad på språk- och kultur 
och få till stånd social mobilisering i huvudstadsregionen. I projektet möts stad och 
landsbygd för att förstärka förhållandet mellan dessa. En övergripande målsättning är 
att skapa en grogrund för att kunna ta lyra på eventuella leadermedel i framtiden för 
startskottet för ett EU-projektkontor i huvudstadsregionen. Luckan medverkar som sak-
kunnig och producent för digitala utvecklingstjänster.

12. Utvärdering och kvalitetsuppföljning

Föreningen har en kundenkät för att kunna mäta kundernas åsikter och uppfattning om 
Luckans serviceformer, såväl på webben som i centret samt utlokaliserat där Luckan 
bedriver verksamhet. Kunduppföljningen fortsätter under verksamhetsåret.
Utvärderingsblanketter och metoder som berör handledning och vägledningstjänster 
förbättras. Dessa verksamheter följer upp kundstatistik och dokumenterar viktig grund-
information om kunden (anonymt).

Barnkulturen följs också upp då aktiviteterna vuxit så mycket och många barn med olika 
behov medverkar i Luckans barnverkstäder och ett flertal finansiärer deltar.
Luckan för även kontinuerligt statistik över besökarantal i Luckans lokal samt besök på 
de många olika webbtjänsterna och föreningens sociala medier.
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Webropol- samt Googleinstrumenten används som utvärderings- och uppföljningsinstru-
ment av föreningens verksamheter och projektaktiviteter.  Utomstående utvärderaringsh-
jälp köps även in vid behov.
Luckans olika projekt har även sina givna kvalitetsuppföljningssystem i enlighet med 
finansiärernas krav och uppställda kriterier. All behövlig information och statistik över 
verksamheterna finns på Luckans och projektens interna dokumentportaler.

13. Samarbetet med de övriga Luckorna

Luckornas gemensamma plan år 2017, Finlands jubileumsår
(Fastställd vid stormöte 16.9.2016, Karleby)

Vår gemensamma vision
Luckan är en betydande finlandssvensk institution med stark lokal förankring och stor 
sakkunskap inom informations- och kulturfälten. Luckan är ett visitkort för det svenska i 
Finland. Luckan fungerar som en finlandssvensk mötesplats för alla, oavsett språk- och 
kulturbakgrund. Luckan är en plattform för finländskt, nordiskt och europeiskt samar-
bete.

Gemensam marknadsföring
Luckorna har gått in för en gemensam marknadsföringsstrategi och satsar på gemen-
sam synlighet i olika former.

•	 Luckan profilerar sig genom gemensamma webbsidor och webbtjänster samt de 
egna sociala medierna.

•	 Luckan deltar, också gemensamt, i olika evenemang, t.ex. på mässor och festivaler, 
för att profilera Luckorna.

•	 Efter behov och möjlighet annonserar Luckorna tillsammans i specialtidningar och 
kataloger några gånger om året. Alla Luckor delar på dessa kostnader.
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Gemensamma tjänster och produkter
•	 Gemensamma satsningar görs inom barnkultur som aktör(er) i det nationella För-

bundet för barnkulturcenter, ungdomsinformation och handledning samt integration-
sarbete.

•	 Går in för gemensamma temasatsningar. År 2017 deltar till exempel alla Luckor i 
Svenska veckan i november.

•	 Har specifikt utsedda styrgrupper där en representant från Luckornas personal 
deltar.

•	 Gör ansatser för att under året för att kunna ta lyra på gemensamma projekt som 
stärker Luckornas verksamheter och tjänster.

•	 De Luckor som bedriver verksamheten UngdomsAkademin Luckan gör insatser för 
att utvidga den kommunala finansieringen och profilera ungdomsrådgivning som en 
del av Luckans informationstjänster.

•	 Satsningar på tillgänglig kultur för alla barn fortsätter och Luckorna utreder 
möjligheter till offentliga bidrag för att utveckla kulturverksamheten för barnen i 
regionerna / Luckanorterna.

•	 Luckorna strävar till att stärka samarbetet kring integrationsarbete av invandrare 
och söker gemensamma finansieringskällor.

•	 Luckorna arbetar för att vara en aktör som bedriver IRV-tjänster* på svenska.
•	 Luckorna strävar till att kunna ha en gemensam webbmastertjänst.

Syfte och mål
Målet med dessa gemensamma satsningar är att förbättra sammanhållningen, stärka 
Luckannätverket och kvaliteten i verksamheterna. Dessutom är syftet att utveckla och 
effektivera samarbetet Luckorna emellan och därigenom stärka varumärket Luckan och 
främja information om Luckornas mångsidiga verksamhet i hela landet och utanför dess 
gränser.

Gemensamma möten
Luckorna strävar efter att samlas två gånger per år under de gemensamma mötena där 
representanter från varje Lucka deltar.
Önskvärt är att förtroendevalda för de lokala Luckorna deltar minst vartannat år.

* IRV-tjänster, Information, Rådgivning, Vägledning, gällande det skede då personer 
söker neutral information om olika utbildnings- och karriärmöjligheter.
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14. Budget 2017, Föreningen Luckan r.f.
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