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Förord
Kommunreformer, förändringar och upphandlingsprocesser står för dörren och aktörer som
Luckan måste kunna ta lyra på den service och det tjänstutbud som efterfrågas.
Samtidigt arbetar Luckans egna organisation med en intern omstrukturering för att göra
Luckans tjänster riksomfattande.
I hemmaregionen fortsätter Luckan i Helsingfors bygga upp sin informations- och kulturverksamhet. Dessutom ska föreningen sammanföra flera webbtjänsters innehåll i en och
samma databas. Detta för att förenkla och effektivera inmatning och informationsspridning.
Till exempel svenskservice.fi och företagssidan.fi sammanslås år 2018. Detta ger en bättre
överblick av svensk samhällelig och kulturell service i Finland, från en plats. Våra kulturdatabaser slås ihop i en plattform med meddelandeverktyg, prenumerationsval, medieutskick
och e-posttjänst. Nytt är också möjligheten att prenumerera på Fyrk.fi.
Akut för 2018 är diskussionen om lokalerna på Simonsgatan. Frågan om var Luckan i Helsingfors ska vara och verka i framtiden. Många är vi som anser att Luckan är det enda synliga
finlandssvenska rummet i Finlands huvudstad, dit alla är välkomna att titta in och ta del
av aktiviteterna. För att ta del av den finlandssvenska kulturen och det svenska språket,
oavsett bakgrund. Luckan är det folkliga märket för det svenska i Finland.
Med denna verksamhetsplan vill vi visa på det stora utbud av service, information och kultur
som föreningen arbetar med. Vi önskar också beskriva det givande arbetet med våra många
samarbetspartners, kunder och medarbetare.
Tillsammans ser vi fram mot ett riktigt gott år 2018, i hundraettåringen Finland.
/ Karl Norrbom
Tf. verksamhetsledare
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1. GRUNDANDET
Föreningen Luckan r.f.

Föreningen Luckan r.f. grundades i december år 2001, medan projektet Luckan startade
redan 1992 som en informationslucka i Svenska teaterns foajé med huvudman Nylands
svenska landskapsförbund. Därav namnet.
De grundande föreningarna och samfunden utgörs 2018 av fyra medlemsorganisationer:
Föreningen Konstsamfundet, Samfundet Folkhälsan, Sydkustens 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 verksamhet på andra
orter i Svenskfinland.
Luckan i Helsingfors fungerar som ett allaktivitetscentrum – det finlandssvenska, mångkulturella invånarhuset i huvudstaden - en gränsöverskridande aktör från tredje sektorn som
arbetar på många plan och i samråd med olika organisationer som betjänar invånarna i olika
åldrar, ofta tvärsektoriellt och kommun- och regionöverskridande.
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2. VÄRDERINGAR OCH VISION
2.1 Luckans värderingar
Luckan har definierat följande värderingar som genomsyrar all vår 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 enlighet 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, koordinering,
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 kunskaper.
Luckan fokuserar också på att utveckla nya nischer och verksamhetsformer.
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2.2 Vision och mission
Föreningen Luckan r.f.

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 serviceutbudet. Luckan
fungerar som ett projektkontor som genererar och verkställer projektsatsningar 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 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. TYNGDPUNKTSOMRÅDEN 2018
Föreningens styrelse har formulerat följande tyngdpunktsområden för Luckan år 2018.
•
•
•
•

Arbeta fram den nya riksomfattande verksamheten i samarbete med de lokala Luckorna.
Utforma Luckancentrets informations- och ungdomsarbete enligt modell från övriga
verksamheter (nätverkande, deltagande, kunskapssamlande, handledning).
Utveckla och sammanslå de digitala tjänsterna som stöder svensk service i Finland
omfattande alla våra målgrupper.
Planera Luckans framtida utrymmen i Helsingfors.

Luckans stora serviceutbud betjänar befolkningen med information på svenska. Luckan producerar också samhällelig och kulturell service som komplement till det offentliga utbudet.
Luckan har ett gott rykte som samarbetsorganisation inom informations- och kulturfälten
och över språk- och kulturgränserna. Lokalt och regionalt, nationellt och internationellt,
med tyngdpunkt på Norden och Baltikum.
För arbetet med att synliggöra det svenska i Finland krävs ett stort nätverk och goda
satsningar på sociala och kulturella evenemang. Vidare behövs en utmärkt kundservice
fysiskt och digitalt för de tjänster medborgarna behöver. På webben måste också våra webbtjänster utökas, utvecklas och i viss del sammanslås för att kunna komplettera och ta vid
där de alltmer bristande offentliga tjänsterna på svenska för medborgarna inte räcker.
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4. ORGANISATION I EN FÖRÄNDERLIG VÄRLD /
OMVÄRLDSANALYS
Den nuvarande regeringen går allt hårdare åt de svenska servicestrukturerna vilket gör att
möjligheterna att leva ett liv på svenska i Finland blir svårare. På lokal och regional nivå står
det svenska allt oftare inför hot och domänförluster. För Luckan innebär det utmaningar,
men också nya möjligheter som serviceproducent.
De senaste årens lågkonjunktur och samhällsförändringar rörande den offentliga finansieringen har direkta påföljder för föreningens finansieringsbas. Den offentliga finansieringen ökade under en tid (EU-, statliga och kommunala bidrag), men den positiva utvecklingen
har nu vänt, och de offentliga bidragen tenderar att minska. Nya privata fonder och stiftelser har dock valt att stödja Luckans verksamhet, speciellt rörande verksamhet för barn, unga
och invandrare. Det är glädjande.
Beställningen av ett projektkontor (EU, stat) för aktörer på svenska inom tredje sektorn
i regionen är mer aktuell än någonsin. En anhållan riktat till regionalförvaltningsverket i
Nyland i form av förhandsutredning har gjorts. De nationella EU-stöden minskar och för att
kunna erhålla EU-medel i framtiden (även nationellt) krävs samarbete över landsgränserna.
Detta arbete har Luckan småskaligt inlett genom sina nordiska projektsatsningar och inom
programmet Central Baltic med Estland.
Nära 1600 finlandssvenskar emigrerar årligen från landet vilket är betydligt fler än befolkningsunderlaget på dryga fem procent skulle behöva. Främst flyttar man till Sverige där
man som finlandssvensk är attraktiv på arbetsmarknaden. Det finns en risk för att finlandssvenskarna i större utsträckning flyttar till ett annat nordiskt land om språkstämningarna i Finland fortsätter att försämras. Antalet ungdomar som flyttar till Sverige för att
studera och jobba har också ökat.
Här vill Luckan göra en satsning som brobyggare länderna emellan. En större projektsatsning (EU-finansierad) planeras under rubriken ”Det svenska språket som brobyggare
kring Östersjön”.
Det handlar också om ett samarbete med fokus på att synliggöra möjligheter med svenska
språket i Finland och motverka utflyttning av svenskspråkig kompetens från Finland. Människor idag är rörliga, i synnerhet de unga (svenskspråkiga), och det gäller att vara proaktiv
och hitta nya former för tillgänglighet, närvaro och närservice.
Det svenska språket är en brobyggare i Norden också för målgruppen invandrare, och här är
också Åland intresserade av att öka sitt samarbete med Luckan Integration. Befolkningen i
Europa åldras och länderna tävlar sinsemellan för att locka hem kunnig arbetskraft.
Ett litet land har svårt att konkurrera i tävlan om utbildad arbetskraft. Finland upplevs
fortfarande som ganska exkluderande trots Temaåret 100 år Tillsammans. Det nordiska
samarbetet öppnar möjligheter för att marknadsföra Norden som ett enhetligt ekonomiskt
område där möjligheten att röra sig mellan länderna kan bidra till att locka kompetens. Här
ser vi det öppna inkluderande Luckankonceptet som för fram det svenska språket och dess
möjligheter som en god satsning att exportera. Här har bl.a. organisationer som företräder
sverigefinnarna visat intresse för samarbete
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Det positiva är att den svenska befolkningen tenderar att öka i huvudstadsregionen och att
många tvåspråkiga familjer väljer den svenska skolan för sina barn.
Kulturutbudet på svenska är också rikt i huvudstadsregionen och här behöver Luckan i Helsingfors fokusera på sådana områden där det finns
luckor såsom inom produktion av kultur för ungdomar och invandrare. Att fortsättningsvis stödja
nya kulturutövare och det fria kulturfältet känns
naturligt. Att göra den svenska boken mer
tillgänglig inom huvudstadsregionen är en
satsning Luckan vill göra tillsammans med våra
förlag.

Föreningen Luckan r.f.

Luckan vill medverka i att betona att kunskaper i det svenska språket öppnar upp ökade
möjligheter till sysselsättning, studiemöjligheter och social rörlighet och mobilitet samt visa
upp fördelarna med ett generöst språkklimat för att motverka språkrelaterade konflikter.

Också nya samhällsreformer och förändringar
inom den statliga finansieringen kräver nytänkande och nya allianser rörande den svenskspråkiga ungdomsverksamheten, som drivs av
aktörer inom tredje sektorn.
Utmaningarna på finlandssvenskt håll är ofta vår
litenhet rent volymmässigt. I rådande samhällsläge finns det behov av större strukturer för det svenska för att kunna anses vara
konkurrenskraftiga i förhållande till det finska.
Att försöka sammanföra, fusionera, ompröva gammalt för att kunna satsa på något nytt
kommer att vara aktuellt för Luckans ungdomsverksamhet under följande år. Luckans styrka
ligger i att kunna samarbeta gräns- och sektoröverskridande, språkligt och kulturellt, med
offentliga, privata och tredje sektor aktörer. Målet är att kunna få status som ett kompetenscenter av Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) även i form av ett kluster med
andra organisationer. De nya stadgarna föreningen går inför öppnar också upp nya möjligheter och arenor med hjälp av nya medlemmar.
Den nationella ungdomsorganisationsutredningen, som Luckan utfört under 2017, ringar
också in behoven rörande det svenska ungdomsarbetet för framtiden med start 2018.
Vi strävar också till att stärka och fördjupa vår närvaro och aktivitet inom det nationella
Förbundet för barnkulturcenter i Finland. Utbud på barnkultur på svenska skall finnas jämlikt
med finskan tillgängligt för alla barn.
Den kommande landskaps- och kommunreformen skapar frågetecken i hur föreningar
kommer att stödjas av det offentliga i framtiden. Trycket på föreningar i att produktifiera
sina tjänster och delta i offentliga upphandlingar kommer sannolikt att öka. Denna trend
har Luckan redan känt av under de senaste åren. Hur detta påverkar detta föreningarnas
ekonomi och roll i framtiden skulle kräva en grundlig utredning.
Det börjar kännas aktuellt för Föreningen Luckan att på sidan av sin föreningsstatus även
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grunda ett aktiebolag eller dylikt för att kunna sälja sina tjänster såsom typ modell ”Social
Enterprise”.
Invandrare och flyktingar som kommer till Finland och som väljer att integreras på svenska
är en möjlighet. Trenden är att kundtillströmningen i Luckan centren blir allt mer internationell fortsätter. Den stora asyltillströmningen syns konkret i Luckans dagliga verksamhet
med behov av olika former av stöd- och vägledningstjänster som även beaktar vägar för
integration på svenska. Här planeras ett nytt EU stött projekt kallat Fristaden (AMIF) riktat
till målgruppen asylsökande i samarbete med Arbis.
Finlands tvåspråkighet kan i framtiden vara ett sätt att locka kunnig arbetskraft inom norden. Utöver det ökar antalet invandrare från tredje världen.
I ett allt hårdare samhällsklimat med tom rasistiska influenser har Luckan en viktig roll med
sin öppna välkomnande attityd som genomsyrar vår verksamhet. Att öppna upp vår kultur
och gemenskap för inflyttade och invandrare i form av central mötesplats för alla ser vi som
en viktig uppgift. Luckan stärker sin roll som vägledningcenter tack vare ökat samarbete
med YH Arcada, Navigator och projektet Stora Komet.
Den digitala utvecklingen är snabb och fordrar ständigt nya lösningar och närvaro i de
virtuella rum där Luckans målgrupper rör sig och söker information. Dagens svenska rum,
där verksamheten tidigare främst präglats av vad som händer fysiskt här och nu, fordrar
mycket resurser för att verka som det vitala digitala svenska rummet.
Satsningar förutom på att förse personalen med de nödvändiga verktyg och kunskaper för
att hantera alla de många digitala arbetsskedena, krävs en gemensam webbredaktör (informatör) som betjänar alla Luckor för att kunna verka som en synlig levande lucka i tiden. Samarbetsprojektet Digikult med SÖFUK som huvudman stöder denna gemensamma strävan.
Vi har ett arbetsdrygt och utmanande år framför oss. Och Föreningen Luckan, som folkets
visitkort för Svenskfinland, har förutsättningarna att verka för ett bättre
Svenskfinland, Finland och Norden, för alla.
/ Jessica Lerche, Tf. utvecklingschef, november 2017
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4.1 ÖVRIGA OMRÅDEN

Under året arbetar Föreningen Luckan för att bli mer slagkraftig nationellt. Målsättning är
att kunna ha bättre mandat i egenskap av nationell organisation för att driva regionöverskridande verksamheter i Luckornas regi och nyttja våra gemensamma kompetenser mer
effektivt. Vi strävar att stärka Luckans märke, struktur och skapa en hållbarare modell i
egenskap av en tredje sektor aktör med dess olika verksamhetsinriktningar.

Föreningen Luckan r.f.

Nationella planer

För att Luckan framgångsrikt även i framtiden skall kunna administrera olika slag av utvecklingsprojekt med snuttifierad finansiering krävs dock en stabil grundfinansiering och ett
klarare nationellt mandat (som de nya stadgarna vill svara på).
Målsättningen med den nya organisationen är också att ha bättre förutsättningar att skapa
ett projektkontor i form av kluster med fokus på tredje sektorns aktörer inom Luckans verksamhetsområden. Detta ger bättre förutsättningar för att få igenom och verkställa större
projekt som stöds av offentliga medel eller EU- och nordiska fonder.
Tryggande av Luckans ungdomsinformation och nya samarbetsformer för vägledning
Ändringar i ungdomslagen har direkta konsekvenser för Luckans ungdomsarbete rörande
statliga understöd från 2018. Vår strävan är att även i fortsättningen kunna erhålla statlig
finansiering för ungdomsverksamhet med fokus på ungdomsinformation, rådgivningstjänster och utbildnings- och fortbildningsverksamhet för ungdomspersonal samt skolpaket
riktade till elever.
Luckan anpassar sin ungdomsverksamhet så att den uppfyller kriterierna för ett kompetenscenter som stöds av UKM. Strävan är att samordningen mellan Luckorna som driver ungdomsinformation och rådgivning stärks och samarbetet med de svenskspråkiga nationella
ungdomsorganisationerna i landet utvecklas. Denna beställning framkommer bl.a. i den
riksomfattande ungdomsutredning som Luckan utförde 2017. En stärkt svensk nätverksorganisation bestående av de svenskspråkiga ungdomsorganisationerna som verkar i hela landet är målet. Detta för att skapa en bättre och tydligare arbetsfördelning som gagnar våra svenskspråkiga ungdomar.
En omfattande ungdomsutredning gjordes år 2017 av Föreningen Luckan med fokus på de
svenska behoven och arbetsfördelning mellan olika aktörer. Utredningens resultat ligger
som grund för ungdomsverksamhetens upplägg och för en klarare arbetsfördelning mellan
olika parter inom tredje sektorn. Här vill Luckan fungera som intressebevakare som delaktig
i en nätverksorganisation för att stärka det finlandssvenska ungdomsarbetet som drivs av
tredje sektorn.
Luckans ungdomsverksamhet i Helsingfors står inför förändringar även gällande förnyelse
av serviceavtalet med städerna i regionen via Helsingfors stad som går ut 31.8.2018.
Applikationen UngInfo, som underlättar för unga att finna stödtjänster på svenska i Nyland
planeras att successivt omfatta hela Svenskfinland ifall finansiering erhålls. Samtidigt
ämnar Luckan försöka överlåta namnet fråga.fi till Decibel för att underlätta informationsspridningen genom en ingångssida. Det är inte ändamålsenligt att ha många liknande
frågetjänster i Svenskfinland.
Vägledningsprojektet Stora Komet i samarbete med YH Novia fortsätter i syfte att för-
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bättra tillgången av vägledningstjänster i regionen Nyland. Luckan medverkar med sina
kompetenser inom vägledning riktat till ungdomar och studerande i att utforma ett
vägledningscenter som drivs av YH Arcada i samarbete med högskolorna inom Helsingforsalliansen. Luckan fortsätter samarbetet med Navigator och erbjuder vägledningstjänster för
ungdomar.
Ökad sakkunskap inom integrationsverksamheten
År 2018 firar Luckan integration sitt tionde verksamhetsår. Från att vara en nykomling inom
integrationsfrågor har Luckan blivit en erkänd aktör inom vägledning och social inklusion. De
stora samhällsförändringarna gör framtiden delvis oviss. Årets tyngdpunkt blir att definiera
Luckans specialkunnande, vidareutveckla den och aktivt utreda nya samarbetsformer för
att vid behov kunna produktifiera delar av verksamheten i form av tjänstepaket med fokus
på integration på svenska. Satsningar görs för att tydliggöra och beskriva vägledningens
innehåll och effekter (speciellt rörande sysselsättning), utreda nya samarbetsformer för
kommunala och privata aktörer samt fortsätta att skapa möten mellan finländare och invandrare med hjälp av ny metoder och koncept. Lyckade koncept från projekt som avslutas
2017 integreras i verksamheten och nya projekt utformas som stöder årets tyngdpunktsområden.
Utredning för start av Luckankoncept i Stockholm
Som ett svar på den ökade utflyttningen till Sverige vill Luckan kunna erbjuda sina tjänster
för båda in- och utflyttare i form av att utlokalisera sitt koncept till Stockholm i samarbete
med ett flertal organisationer. Startpeng har sökts från ESF-fonden samt Kulturfonden för
Sverige-Finland.
Stärka koordineringen av de digitala informationstjänsterna
Inom medverkan i projektet Digikult (se utvecklingsprojekt) kommer föreningen medverka
i sammanslagningen av finlandssvenska webbtjänster i en bas. Ingångssidorna Svenskservice.fi och Kulturforum.fi innefattar alla övriga webbtjänster från föreningen.

5. PERSONAL
Föreningens verksamhet är organiserad i enheter utgående från verksamhet och målgrupper. Varje enhet leds av en ansvarsperson som antingen är en fast utsedd förman eller en
teamledare. Ett projekt ingår som en del av en enhets verksamhet eller bildar ett självständigt projekt som är direkt underställt verksamhetsledaren. Staben svarar för upprätthållande och utveckling av IT, marknadsföring, ekonomisk planering och rapportering, löneadministration, betalningstjänster och bistår i frågor gällande bl.a. utveckling och rapportering
av projekt, informations- och marknadsföring.
Företagshälsovården är ordnad i samarbete med en extern producent av sjuk- och
hälsovårdstjänster och arbetarskyddet fungerar i samarbete mellan arbetarskyddschefen,
arbetarskyddsfullmäktige och företagshälsovården. Hälsogranskningar genomförs vid
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Personalmöten ordnas varje vecka 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 behoven.

Föreningen Luckan r.f.

nyanställningar om anställningen görs för längre tid än 6 månader och i övrigt med 3–5 års
mellanrum.

HR-funktionen stärks genom att personalpolicyn uppdateras och informationen om denna
görs tillgänglig genom ett intranät. Utvecklingssamtal hålls mellan förman och anställd en
gång per år.

6. EKONOMI OCH PROJEKTFINANSIERING
Luckans finansieringsstruktur, som påbörjats år 2006 och som bygger på privata och
offentliga medel och bidrag, består och förädlas. Den nya programperioden har erbjudit mindre EU-medel än tidigare och projekten är till sitt finansieringsomfång mindre än
tidigare. Främst medverkar Luckan som delgenomförare och lumpsumprojekt 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 i ökad utsträckning valt att gå in som delgenomförare och
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samarbetspartner i projekt.
Till följd av den senaste ekonomiska recessionen har det blivit svårare för Luckan att få
kommunala 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. Det är också utmanande att få stöd från statliga
verk och ministerier. Luckans ledning arbetar aktivt vad gäller tryggandet av den offentliga
finansieringen.
Luckan anhåller om bidrag för basverksamheten från de finlandssvenska fonderna och stiftelserna, främst i form av verksamhetsstöd för upprätthållandet av det svenskspråkiga centret,
informationsverksamhet och digitala tjänster, kultur- och programverksamhet, specifika ungdomssatsningar, barnkultur samt för separata projekt som stöder Luckan i dess finlandssvenska utvecklingsarbete. Luckan strävar efter att söka sponsorer genom nya metoder för att
kunna utöka finansieringen med fokus på Luckans basfinansiering. Luckan kommer fortsättningsvis att anhålla om separata projekt- och verksamhetsbidrag främst från den offentliga
sektorn, såsom STEA, ministerier, EU, landskapsförbund samt nordiska bidrag.

7. ORGANISATION OCH LEDNING
Föreningen Luckan r.f. leds av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande och
minst fyra (4) och högst åtta (8) 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. Styrelsen fokuserar sitt arbete på
ekonomi och på strategisk planering.
Verksamhetsledaren utser en ledningsgrupp eller motsvarande för utförandet av det operativa arbetet.
Organisation i förändring
Styrelsen utsåg år 2017 en arbetsgrupp med uppdrag att gå igenom de gällande stadgarna
för att föreningen i framtiden effektivt ska kunna förverkliga regionöverskridande kultur-,
ungdoms- och integrationsverksamhet i nära samverkan med de lokala Luckorna och utgöra
en trovärdig och naturlig samarbetspart på nationell nivå. Detta arbete kommer fullföljas
under år 2018. Det föreliggande förslaget till nya stadgar formuleras enligt nedan:

Föreningens syfte är att främja svenskspråkig samhällelig och kulturell verksamhet
i Finland och att bedriva kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet samt informationsförmedling och svensk service med beaktande av grupper med särskilda
behov.
Föreningen fullföljer sitt syfte genom att sammanställa, producera och sprida
information, producera tjänster, ordna rådgivning, utbildningar och evenemang med
inriktning på samhälle och kultur samt annan verksamhet som främjar föreningens

14

syfte.

Interna arbets- och styrgrupper

Föreningen Luckan r.f.

Föreningen förverkligar region- och gränsöverskridande kultur-, ungdoms- och integrationsverksamhet under varumärket Luckan i samverkan med sina medlemmar
och andra samarbetsparter.
För att stöda sin verksamhet kan föreningen ta emot understöd, donationer och
testamenten samt äga fast och lös egendom.

De olika verksamhetsområdena har sina givna arbetsgrupper inom Luckans olika verksamhetsområden efter behov. Dessa koordineras av någon utsedd inom sitt ansvarsområde. De olika
EU-projekten har sina givna styrgrupper. Se mer om detta i respektive verksamhetskapitel.

8. MARKNADSFÖRING OCH KOMMUNIKATION
Luckan strävar efter att kontinuerligt synas i medier under året, främst på svenska. Detta
genom redaktionella omnämnanden, deltagande i sociala medier samt annonsering. Användandet av sociala medier och bloggar som verkligen växt de senaste åren fortsätter och
breddas efter de olika verksamheternas behov. Luckornas gemensamma blogg fortsätter
växa med lokalinformation från de tolv orterna.
Det stora utbudet av aktiviteter kräver en flexibel marknadsföringsplan för det informations- och kommunikationsstrategiska arbetet. Den gemensamma grafiska profilen som
stärkts genom åren bör nu innefatta alla aktiviteter. Under år 2018 ska alla verksamheter
och alla projekt marknadsföra Luckan.
Föreningen annonserar i finlandssvenska dagstidningar, tidskrifter och kalendrar. Annonser
kompletteras med redaktionella notiser, artiklar och intervjuer. Föreningen arbetar målgruppsinriktat och tar i beaktande de medier som utvecklats inom ramen för projektverksamhet och som riktar sig till specifika kundgrupper.
Luckan sänder ut veckovisa pressmeddelanden via Kulturpost till alla finlandssvenska
medier. Information 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 tillsänds pressen och publiceras på bloggar och sociala medier.
Luckans webbplats och projektens egna webbplatser är viktiga informationskanaler för
verksamheterna. På föreningens blogg presenteras såväl kommande aktiviteter som rapporter från intressanta program och händelser relaterade till Luckan. Engelskspråkigt program presenteras främst på Luckans integrationssidor och via annonser och webbreklam i
Helsinki Times. Bland finskspråkiga medier används vid behov Helsingin Sanomat och Metro.
Närmare information om de olika verksamhetsområdenas marknadsföringssatsningar presenteras under respektive område.
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9. VISITKORT SVENSKFINLAND
Under de senaste åren har Luckan fått rollen som ett folkligt visitkort för det svenska i
Finland. Luckan fortsätter år 2018 att på olika sätt informera om och från Svenskfinland. Luckan vill stärka, både i och utanför Finland, den allmänna kunskapen om det svenska i Finland. Som en mångsidig organisation från tredje sektorn har Luckan ett naturligt
uppdrag att på olika sätt medverka till att profilera det svenska ansiktet utåt samt förbättra och lyfta fram den svenska servicen inom regionen.

10. VERKSAMHETER
10.1 Strategiska mål och mätindikatorer
Se bilaga Mätindikatorer på sista sidan i denna verksamhetsplan.

10.2 Luckans målgrupper och verksamhetsformer
Barn och unga
•
•
•
•
•
•
•

Barnkultur och aktiviteter
Barn med specialbehov
Familjecaféer
Ungdomar i form av information, vägledning och rådgivningstjänster samt skolbesök
Pedagoger och ungdompersonal samt
Personer och organisationer som arbetar med barn och unga
Stödtjänster via nätet

Invandrare
•
•
•
•
•
•
•

Informations- och integrationsservice (rådgivning och vägledning) som stöd i samhällsorientering (söka jobb, studier, bostad etc.)
Mentorskap
Kamratstöd och frivilligarbete
Sociala och yrkesrelaterade evenemang
Svenska språkcaféer
Mångkulturella familjecaféer
Intressebevakning med fokus på svensk integration

Familjer och Vuxna (seniorer)
•
•

Kulturevenemang för hela familjen i olika åldrar inom olika genrer
Centrets faciliteter

Seniorer
•
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samhällsorienterande evenemang, kulturprogram

Kulturarbetare
Luckan i egenskap av kulturfacilitator
Kulturproduktion
En rad digitala stödtjänster
Projekthantering

Föreningsfältet
•
•
•
•
•
•

Föreningen Luckan r.f.

•
•
•
•

Centret som svenskt rum/samlingspunkt och mötesplats
Digitala tjänster för svensk service (svenskservice.fi)
Informationscentret
Synliggöra och nå ut till finlandssvenska serviceproducenter, föreningar och företag
Projektfacilitering
Informationsförmedling

Företagare
•

Att nå finlandssvenska kontakter

10.3 Informations- och kulturcentret Luckan i Helsingfors
Tyngdpunktsområden 2018
•
•
•
•
•

Bredda samarbetet med andra informatörer i finlandssvenska organisationer
Utveckla informationstjänsten via de befintliga digitala plattformarna på riksnivå
Införa digitalisering i organisationen via lämpliga informations- och kommunikationsverktyg
Skapa en tydligare röd tråd i Luckans externa kommunikation, för att få ett mer enhetligt budskap och att det tydligare framgår vilka tjänster som hör till Luckan
Förtydliga kommunikationskanaler internt och externt

Centret i Helsingfors
Luckan är ett modernt informations- och kulturcenter vars centrala uppgift är att stärka
tillgången till information om svensk service i Finland. Luckancentret i Helsingfors fungerar
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idag som ett mångkulturellt rum med det svenska språket som sin kärna. Informationstjänsten och receptionen ger kunderna en högklassig service med bred kunskap om det svenska
i Finland. Receptionen fungerar som en ingång till centret för de besökande kunderna. Där
betjänas kunderna med bred information från olika samhällsområden. Informationen som
ges, omfattar allt från kommunal och statlig service till tredje sektorns aktiviteter och tjänster. Ifall kunden har behov av expertis, exempelvis i frågor angående ungdomsverksamhet,
finansiering eller integration, lotsas den besökande kunden vidare till en personlig handledare som representerar respektive område. För att underlätta arbetet för informatören
har flera databaser byggts upp under åren där man snabbt hittar relevant grundinformation
inom flera olika områden. Via dessa webbtjänster når vi även ut och kan erbjuda snabb och
direkt information för de kunder som inte har möjlighet att besöka centret.
Informationstjänstens syfte är att erbjuda information till allmänheten genom kundservice
i centret, per telefon och e-post samt genom att systematisera och uppdatera informationen i databaserna för presentation på webben. Samlande av andra organisationers
information och vidarespridning av den, är något Luckan satsar stort på för 2018. På så
sätt kan Luckan fungera som ett komplement till samarbetspartners, olika organisationer,
informatörer och se till att all väsentlig information inom Svenskfinland når ut till de berörda
och intresserade från en och samma plats.
Samhällsutvecklingen och medborgarnas sätt att ta del av information och nyheter har digitaliserats allt mer under de senaste åren. Därför är det av stor vikt att även det informativa
arbetet Luckan jobbar med hålls modernt. Framtiden för centrets informationstjänst är att
webbtjänster ytterligare utvecklas och stärks. Det digitaliserade kravet i samhället, har lett
till mångårigt utvecklande av och satsningar på olika digitala lösningar inom Luckan. Därför
är det naturligt att mängden tryckmaterial och broschyrer som finns i hyllorna minskar och
informationen finns i stället att tillgå digitalt. De digitala tjänster som Luckan upprätthåller
(se kapitlet digitala tjänster för mer information) gör det möjligt att bredda målgruppen
och gör informationstjänsten mera tillgänglig för fler. Den digitala informationstjänstens
utveckling och mål är att vara lättillgänglig, bred och omfatta hela Svenskfinland och genom
detta kan vi även stärka den lokala Luckans informationsverksamhet och kundkrets. Webbtjänsterna ger således ett mervärde för alla Luckor och deras lokala arbete, samt stärker
varumärket Luckan inom digital informationsteknik. För detta arbete används expertis som
finns i Luckan i Helsingfors. Databasernas utveckling bidrar till att stärka den svenska servicen i Finland och stärker samtidigt samarbetet mellan de svenskspråkiga organisationerna.
Utöver kundservicen arrangerar Luckan också informativa samhällsevenemang om aktuella
frågor. Luckan vill även hjälpa till att synliggöra svensk service genom att erbjuda plattformar att mötas, för olika finlandssvenska yrkesgrupper och organisationer. Vi strävar även
efter att stöda och handleda kunden i hur man kan implementera dagens digitala verktyg för
olika behov.
Kärnan i Luckans verksamhet är att alltid ha kunden i fokus, genom ett fördomsfritt verksamhetssätt betjänas alla kunder likvärdigt utifrån kundens personliga behov och önskemål.
Vi bemöter alltid kunden likvärdigt oberoende kundens sexuella läggning, etnicitet, socioekonomiska bakgrund, ålder, kön, funktionsnedsättning eller personliga val. Kundbetjäningen
för år 2018 sker främst på tre språk: svenska, finska och engelska. Språket som används vid
betjäning av kunder varierar helt efter kundernas behov och av vilken informationstjänst
de söker. Det förekommer emellertid situationer då personalen har möjlighet att betjäna
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Lokaler och arbetsutrymmen
Luckan fungerar alltmer som en bas/plattform för föreningar och kulturaktörer trots
Luckans begränsade yta. I Luckans övre våning hittar man ett gemensamt arbetsutrymme
i form av ett öppet kontorslandskap för kulturaktörer och för Luckans personal. Tanken är
att detta utrymme skall kunna bidra till ett ökat samarbete med fältets kulturaktörer samt
att Luckans tjänster inom kulturen växer fram av de behov som finns på fältet. Luckans
Veranda, vilken även inbegriper i samarbetsavtalet med aktörerna i lokalen, ses över för
att kunna få en hållbar lösning för att täcka de ökade lokalkostnaderna på Simonsgatan 8.
Målsättningen är att alla i personalen ska ha ett ändamålsenligt arbetsutrymme på Luckan.
Luckans nedre våning, torget, ses över under år 2018 för att anpassa de behov som utvecklingen medför. Under året utarbetas en helhetsstrategi för Luckans lokaler i Helsingfors, där
framtida behov samt synergier med lämpliga samarbetsaktörer beaktas.

Föreningen Luckan r.f.

kunder även på andra språk. Även på webben är utgångspunkten att kunna erbjuda information på fler språk än de tre huvudarbetsspråken. Informationstjänsten och då i synnerhet
den webbaserade informationen är i konstant utveckling.

10.4 Digitala tjänster
Tyngdpunktsområden 2018
•
•
•

Konsolidera Luckornas tjänster, sammanföra webbtjänsterna under en huvudwebb
samt en webbredaktörstjänst.
Sammanslå digitala portaler/webbtjänster för att få till ett helhets servicetänk och en
effektivering av webben
Stärka IT-säkerheten på webben

Luckan upprätthåller flera digitala tjänster sedan år 2000 och
tjänsterna är utarbetade utifrån behovet hos aktörer och
kunder i Svenskfinland. Tjänsterna innehåller information om
allt från stipendier och understöd, till sommarläger och register på företag om var man kan få svenskspråkig betjäning i
Finland. En viktig del av centret är att handleda och vägleda kunder i informationssökning
och av att upprätthålla aktuella informations relaterade webbtjänster på svenska för olika
målgrupper, även över kultur- och språkgränserna.
Utmaningarna ligger i att det krävs resurser och medel för att kunna upprätthålla en
högklassig standard. Informationstjänsten är och har länge varit Luckans ansikte utåt och
därför behöver den prioriteras i implementeringen av framtida verksamhetsplaner. Luckan
fortsätter att allokera kraft och resurser under år 2018 för att ytterligare stärka och effektivera Luckans närvaro på webben.
Luckan strävar hela tiden efter att utveckla sina webbtjänster enligt de behov som finns på
fältet, bland aktörer och utgående från de behov som kunderna har. Vi är och vill fortsätta vara
en föregångare inom informativa webbtjänster och även vara en resurskälla för andra aktörer
inom tredje sektorn i Svenskfinland. Under kommande verksamhetsår kommer en del av de
befintliga tjänster Luckan upprätthåller att sammanslås för att bli mer kostnadseffektiva. De
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befintliga tjänsterna måste ses över för att kunna möta de behov och önskemål som finns och
effektivisera deras användning. 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 samt fungerar som arbetsverktyg för ett flertal aktörer/informatörer i landet.
Luckorna har för avsikt att skapa en hållbarare gemensam struktur för det digitala samarbetet. Avsikten är en struktur för en gemensam bas, så att utvecklingen för webb och digitala
informationsrelaterade tjänster i hela Svenskfinland kan säkras och upprätthållas. Tanken är
att samordna Luckornas många digitala tjänster, de lokala samt regionala utbuden, på en och
samma plats för att underlätta för kunden att hitta rätt tjänst oberoende av tid och plats.
Samtidigt är avsikten att förenkla möjligheten att utveckla och samordna tjänsterna. Under år
2018 påbörjas arbetet för att skapa en evenemangskalender för vad som händer på svenska
i Finland. Detta projekt utförs i samarbete mellan Luckan, Sydkustens Landskapsförbund,
KulturÖsterbotten och SÖFUK.
Webbplatser
Föreningen upprätthåller alla Luckors webbsidor via tekniskt stöd, administrering av säkerhet samt serverunderhåll. Antalet webbsidor har ökat under åren till tio lokala, samt den
gemensamma luckan.fi sidan som fungerar som ingångssida för Luckorna i Finland. Luckans
huvudsida luckan.fi har hundratusentals besök per år och måste ständigt hållas levande,
aktuell och intressant. På ingångssidan presenteras aktuella program, händelser och utbud
från de olika lokala Luckorna och/eller deras samarbetspartners. Ingångssidan innehåller
blogginlägg från de lokala orterna som informerar om kommande aktiviteter.
Webbtjänster
Arbetet inom informationstjänsten och dess verksamhet har moderniserats under de senaste åren med allt mer fokus på webben. Luckans informationsteam kommer under år 2018
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, till kulturfältets aktörer och Luckans kunder i hela landet. Genom den här
utvecklingen, det här helhetspaketet, kan Luckan nå flera potentiella kundgrupper, kan
knyta ännu mera kontakter och når ut med informationen till rätt personer. Detta gagnar i
förlängningen hela Svenskfinland.
Vid ingången av 2018 finns nedanstående webbtjänster i föreningens ägo.
Barnkultur.luckan.fi: (fd. LillaLuckan.fi) Information, handledning, aktivitet för dig med barn
eller som jobbar med barn.
Ungdomsakademin.fi: (fd. UngInfo.fi, deungasakademi.fi, fråga.fi och respekt.fi): Information, handledning, aktivitet för dig mellan 13–29 år. Ungdomsakademin erbjuder ungdomsrådgivning och fungerar som mötesplats för unga. På webbsidan hittar man informationsoch rådgivningstjänster till ungdomar i södra Finland.
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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 information om
fonder och stiftelser, statliga stipendier och understöd, nordiska stödformer och EU-finansiering.

Föreningen Luckan r.f.

Svenskservice.fi: (fd. företagssidan.fi) Webbtjänsten fungerar som den lokala sökmotorn i
Svenskfinland. Sidan ger information om och kontakter till föreningar, fritidsverksamheter,
intresseorganisationer, 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.

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 utgångsspråket 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 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 utbildningar, seminarier och
evenemang för invandrare.
Welcome.fi: ingångssida för Luckan Integration.
Svenskfinland.fi: Sidan presenterar finlandssvenskarna, svenska språket och det finlandssvenska samhället.
Sommarkompassen.fi: Digital sökmotor för föräldrar som söker sommarläger på svenska för
sina barn.
Mobilapplikationer
En stödtjänstapplikation kallad UngInfo “Ungas stöd i mobilen” för vägledning i frågor som
berör studier, arbete, hälsa och ekonomi. Applikationens syfte är att vägleda ungdomar till
de befintliga stödtjänsterna så att dessa utnyttjas mer effektivt och tröskeln att söka hjälp
blir lägre. Applikationen lanserades år 2016. Under år 2018 är målet att utreda möjligheten
att göra applikationen riksomfattande så att den täcker hela Finland.
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10.5 Luckan Kultur
Program och kulturverksamheten
Tyngdpunktsområden 2018
•
skapa mer samarbete mellan etablerade kulturaktörer i regionen på svenska
•
skapa nya programsynergier gemensamt passande Luckans olika kundgrupper
Programverksamhetens ska synliggöra, betjäna och stärka den finlandssvenska kulturen i
huvudstadsregionen, på andra platser i Svenskfinland, hela Finland och internationellt. Det
sker genom att Luckan erbjuder ett brett kulturutbud för svensk-, två- och finskspråkiga
besökare samt för andra intresserade.
Programutbudet år 2018 innehåller samarbetsproduktioner
främst inom litteratur, utställningskonst och musikevenemang. Samarbeten över språkgränserna sker kontinuerligt,
liksom mångkulturella satsningar genom Luckan Integration.
Föreningens utbud av programserier för barn, ungdomar och
vuxna inkluderar såsom tidigare inköp, produktion, marknadsföring, genomförande och utvärdering. Detta följs av
redovisning till aktörer, samarbetspartners samt den egna
organisationen. Övriga evenemang som drivs av utomstående
inom vuxenteaterproduktioner, konserter, film, föreningsträffar med mera genomförs under insyn av Luckans Kulturgrupp.
Utlåning av utrymmen liksom uthyrning sker enligt överenskommelse mellan producenten och intressenten.

Den nordiska dimensionen
Luckan har sedan länge erbjudit olika programformer med nordiska inslag samt samarbetat
i en rad nordiska projekt. Under verksamhetsåret 2018 vill föreningen starta ett barnkulturprojekt som lyfter fram de nordiska ländernas minoriteter och språk.
Utställningar
Luckans utställningsområde mot Georgsgatan är populärt och tar under år 2018 emot åtta
utställare från fyra olika konstslag. Utställningstiden är fyra veckor, avtal för utställningarna uppgörs mellan den centeransvarige och konstnären/producenten. Utställningarna är
företrädesvis finlandssvenska men andra utställare förekommer.
Kulturgrupperna
Luckan har två kulturgrupper år 2018. Den ena består av personer som arbetar med kultur
inom både kommun och tredje sektorn. Gruppen leds av Nina Gran från Helsingfors stad. Den
andra, interna kulturgruppen, består av operativa arbetstagare i Luckan.
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Luckan Barnkultur

Föreningens kulturverksamhet för barn inkluderar som tidigare inköp, produktion, samproduktion, marknadsföring, genomförande och utvärdering av kulturverksamhet. Verksamheten innefattar kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet
och kan på de lokala Luckorna se olika ut.

Föreningen Luckan r.f.

Föreningen Luckan r.f. erbjuder information och kulturtjänster på svenska genom Luckorna
som finns på tolv orter runt om i Finland. Ett av Luckornas fokusområden är barnkulturverksamheten och tillsammans bildar Luckorna ett barnkulturcenter kallat Luckan Barnkultur.

Verksamhet i utrymmet LillaLuckan i Helsingfors drivs av Luckan, eller av föreningen i samarbete med utomstående under insyn av Luckans kulturproducenter. LillaLuckan är ett rum
för finlandssvensk verksamhet som riktar sig till barn, unga och familjer, samt personer och
organisationer som arbetar med barn och unga. På LillaLuckan kan målgruppen ta del av olika
kulturaktiviteter och föreläsningar, samt social och pedagogisk verksamhet.
Vision 2018
Under 2018 satsar Luckan Barnkultur på att stärka Luckan barnkulturs existens genom
mångsidiga terminshelheter. Terminshelheterna erbjuder alla barn i åldern 0–12 år barnkulturupplevelser. Luckan barnkultur fokuserar också på att göra verksamheten mer lättillgänglig och tilltalande för andra målgrupper än de svenska.
•
•
•
•
•
•
•

Trygga barnkulturverksamheten för barn 0–12 år genom att skapa mångsidiga terminshelheter
Utveckla konceptet för fortbildningar med fokus på tillgänglig kultur
Arbeta med tillgänglig kultur i ny form tillsammans med organisationer, pedagoger och
kulturaktörer
Sprida konceptet LillaLuckan och fortbildningar till Luckorna i Finland
Inkludera Luckorna genom gemensamma barnkultursatsningar och fortbildningar
Inkludera mångkulturella familjer och öka mångkulturell verksamhet för tvåsidig integration
Upprätthålla Luckan Barnkulturs besökarantal till cirka 13 000 besök, (Luckan Barnkultur)

Mission
Luckan Barnkultur arbetar för att bevara svenskspråkig barnkultur samt för att öka samarbete bland finlandssvenska aktörer. Verksamheten som arrangeras är gränsöverskridande
och missionen är att alla barn ska genom tillgång till kulturaktiviteter känna sig delaktiga.
Luckan barnkultur arbetar strategiskt för att nå ut till barnen på fältet då det är viktigt
att få god tillgång till kulturupplevelser på sitt modersmål i sin egen hemkommun. Genom
fortbildning av personer och organisationer som arbetar med barn, samt genom ett brett
utbud av barnkulturverksamhet hittar fler barn en yttring som passar just dem. Att sätta
medel på kulturmöten, delaktighet i inlärning och tidiga kulturupplevelser för barn är en
viktig investering för framtiden. Kulturverksamhet skapar möjligheter för att uttrycka egna
tankar, tolkningar och känslor vilket påverkar den egna livskvaliteten.
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Kulturupplevelser är en mänsklig rättighet och Luckan Barnkultur arbetar för att alla barn
ska ha möjligheten att ta del av konst och kulturaktiviteter av god kvalitet, som är både intellektuellt och konstnärligt stimulerande. Detta kan i förlängningen främja både välmående
och delaktighet.
Verksamhet 2018
•
Familjecaféer för barnfamiljer med barn som är 0–5 år
•
Kreativa och pedagogiska verkstäder för dagis och förskolegrupper med barn som är 4–7 år
•
Lördagsgodis och kulturevenemang för barn som är 0–11 år
•
Specialplanerat kulturprogram för barn som är 11–12 år
•
Möjliggöra utställningar i utrymmet LillaLuckan
Lördagsgodis och kulturevenemang innefattar bland annat: färgbad, musikföreställningar,
teater, konstnärliga verkstäder, sagostunder, bokutgivningsfester, illustrationsverkstäder
och olika konstuppträdande.
Luckan kommer att skapa en virtuell materialbank med inspirationsmaterial och kontaktuppgifter till sakkunniga inom olika relevanta teman som tangerar tillgänglig kultur och
barnkulturverksamhet. Utöver detta kommer fortbildningarna Tecken som stöd samt den
nya fortbildningen Om ökad tillgänglighet ute på kulturfältet att arrangeras.

Webb och marknadsföring
Under år 2018 satsar Luckans barnkulturverksamhet på en gemensam bloggaktivitet på
hemsidan barnkultur.luckan.fi, var alla Luckornas utbud uppmärksammas. Utvecklandet och
upprätthållandet av Facebooksidorna Barnkultur på Facebook och LillaLuckan på Facebook
fortsätter. Dessa sidor har blivit barnkulturens huvudsakliga marknadsföringskanaler. Barnkulturen använder sig också av tidnings- och tidskrifts annonser över årets helheter, samt
av innehållsspecifika broschyrer.
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10.6 Luckan ungdomsinformation (Ungdomsakademin)

Luckan strävar efter att anpassa sin ungdomsverksamhet så att den uppfyller kriterierna för ett
kompetenscenter som stöds av Undervisnings- och kulturministeriet. Strävan är att samordningen mellan Luckorna som driver ungdomsinformation och rådgivning stärks och samarbetet
med de svenskspråkiga nationella ungdomsorganisationerna i landet ökar. Denna beställning
framkommer bl.a. i den riksomfattande ungdomsutredning som Luckan utförde 2017. Utredningen efterlyser en stärkt svensk nätverksorganisation bestående av de svenskspråkiga ungdomsorganisationerna som verkar i hela landet är målet. Detta för att skapa en bättre och tydligare
arbetsfördelning som gagnar våra svenskspråkiga ungdomar. Även avtalet med städerna i
huvudstadsregionen går ut 30.8.2018 och målsättningen är att kunna fortsätta det i oförändrad
form.

Föreningen Luckan r.f.

Tyngdpunktsområden 2018

Ungdomsakademin Luckan - Ungdomsinformation, handledning och normmedveten fortbildning
på svenska
För Ungdomsakademin Luckan är jämlikhet och mänskliga rättigheter ledord i arbetet med att
stöda ungas möjlighet till delaktighet i samhället. Vi jobbar för en samtid där ungas erfarenheter
och åsikter värderas och tillvaratas. Ungdomsakademin erbjuder ungdomsinformation, handledning och normmedveten fortbildning på svenska.
Uppdraget innebär att upprätthålla ett likvärdigt och kvalitativt utbud av information, handledning och fortbildning i hela Svenskfinland. Verksamheten förverkligas förutom genom personlig
handledning för unga, genom föreläsningar och workshopar såväl på servicepunkterna som
genom skolbesök. Dessutom arrangeras seminarier och kompetenshöjande utbildningar för professionella som arbetar med unga. Ungdomsakademin utvecklar också metoder för ungdomsinformation och rådgivning samt har en koordinerande roll vad gäller fältet för det svenskspråkiga
ungdomsarbetet.
Ungdomsakademins verksamhet finns lokalt, regionalt och på webben.
Servicepunkter finns i Helsingfors, Borgå, Kyrkslätt och Åbo.
Ungdomsakademins lokala verksamhet koncentreras till sådana områden där tillgången till un-
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gdomsinformation på svenska inte annars kan garanteras. Ungdomsakademins lokala informations- och rådgivningspunkter erbjuder unga direkt kundkontakt, men också en aktiv närvaro på
nätet. 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 personliga 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 professionella
som arbetar inom den svenska ungdomssektorn. Ungdomsakademin utvecklar nya metoder och
material samt ordnar fortbildningar som stöder utvecklingen av det svenskspråkiga ungdomsarbetet i Finland. 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 Ungdomsakademi-verksamheten nationellt och i de regioner där verksamheten har sina fysiska knutpunkter. Ungdomsakademins verksamhet skall genom skolbesök och webbtjänster, vara tillgänglig och verksam på de finlandssvenska språköarna, 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 svenskspråkig personal inom ungdomssektorn.

4.

Att säkra att det finns en tillräcklig personalstyrka som ansvarar för upprätthållandet
och utvecklandet av verksamheten.

5.

Att uppehålla samtliga webbtjänster så att de tekniskt, grafiskt och innehållsmässigt
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 normmedvetet
förhållningssätt.
4. Att synliggöra de befintliga tjänsterna och handleda samt ge rådgivning till ungdomar i
frågor som är viktiga och aktuella i deras liv.
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Tyngdpunktsområden 2018
Föreningen Luckan r.f.

Under verksamhetsåret 2018 kommer Ungdomsakademin att fokusera på en vidareutveckling av helheten för ungdomsverksamheten nationellt. Vi strävar efter att målinriktat stärka
ungdomsstrukturer på svenska och bättre kunna säkra kvaliteten genom utökade resurser
för ändamålet i hela Svenskfinland.
Ungdomsakademin strävar framförallt till att utöka fortbildningar för professionella med betoning på det egna metodmaterialet Respekt och Fair-sex. Genom att utbilda workshopsledare i våra egna workshops bidrar vi till att sprida kunskapen till de orter Ungdomsakademin
inte har haft resurser till att besöka.
Nytt för år 2018 är också satsningen på ett nyhetsbrev med aktuell information, såsom
fortbildningar, studier och evenemang, gällande ungdomsarbete på svenska i Finland.
Nyhetsbrevet riktar sig till professionella inom ungdomssektorn och målet är att ge ut ett
nyhetsbrev per månad.
Föreningen Luckan r.f. 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 verksamheten slås fast för att försäkra verksamhetens lokala förutsättningar och tillgänglighet för
målgruppen samt en målmedveten utveckling av Ungdomsakademin.
Ungdomsakademin vill också sätta fokus på att vidareutveckla stödchatten Sluta Panta för
att nå nya målgrupper på ett nationellt plan.
Ytterligare skall Ungdomsakademins regionala verksamhet utvecklas kring den verksamhet
som byggts upp i Borgå, Kyrkslätt och Åbo. Målsättningen är att bättre kunna erbjuda Ungdomsakademins tjänster i hela Östra och Västra Nyland samt Åboland. För närvarande har
verksamhetspunkterna, med undantag av huvudstadsregionen fungerat främst lokalt.
Dessutom skall Ungdomsakademin på nationell nivå utveckla och utöka det redan existerande samarbetet med den österbottniska ungdomsinformationstjänsten Decibel.
Genom samarbetet kan Ungdomsakademin 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 successivt formas till att ha karaktären mer av ett resursoch kompetenscentrum för att kunna fungera som en plattform/samlande aktör. Detta för
att möjliggöra en aktivare koordinering och underlätta en bättre samverkan mellan finlandssvenska ungdomsaktörer, även över språk- och landsgränserna.
Målet är också att kunna fungera som en brobyggare till de övriga nordiska länderna och att
ha ett ökat samarbete med dessa. Ungdomsakademin vill verka för ett utökat kompetensutbyte med motsvarande kollegor som arbetar med rådgivnings och informationsverksamhet för unga i de nordiska länderna, såsom med t.ex. nättjänster. Detta utbyte har redan
inletts småskaligt.
Ungdomsakademins webb- och digitala tjänster
Ungdomsakademin upprätthåller för tillfället informationsportalen
www.ungdomsakademin.fi. Webbplatsen utgör en helhet där målgruppens behov besvaras
på ett mångsidigt och kvalitativt sätt. De många möjligheterna som Ungdomsakademin er-
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bjuder på webben möjliggör för unga att själv välja hur de vill ta kontakt eller få svar på sina
frågor. I portalen är den anonyma frågetjänsten “Fråga” samt stödchatten “Sluta Panta”
integrerade.
Mobilapplikation “UngInfo” för vägledning i frågor som berör studier, arbete, hälsa och
ekonomi är Ungdomsakademins nyaste digitala tjänst som lanserades år 2017. Applikationens syfte är att vägleda ungdomar till de befintliga stödtjänsterna så att dessa utnyttjas
mer effektivt och tröskeln att söka hjälp blir lägre. Under år 2018 är målet att utveckla och
anpassa tjänsten till att också omfatta tjänster från Åboland och språköarna.
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 är
att ge 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
ungdomar 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. Genom att
ge unga en röst och möjlighet att själva berätta vad de behöver och hur vi kan stöda dem
kan Ungdomsakademin försäkra sig om att den service som erbjuds är ändamålsenlig och
aktuell.
Övriga projekt och samarbeten
Ungdomsakademin samarbetar också med Luckans övriga verksamheter kring fortbildningar
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, Acceptans, Barnavårdsföreningen, Folkhälsan samt UngMartha.
Stora Komet
Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland, har som målsättning att underlätta studiegången för ungdomar samt övergångsskeden (från ett utbildningsstadium till
nästa, till och från militär- eller civiltjänsten samt vägen ut i arbetslivet). Projektets målgrupp är nyländska ungdomar under 30 år samt de vägledare som möter dem under deras
utbildningstid och vid övergångsskeden. Yrkeshögskolan Novia fungerar som projektets
huvudman och Föreningen Luckan r.f. som delgenomförare.
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10.7 Luckan Integration

1.

Tydliggörande och ökad effekt av vägledningen (inklusive verksamhet som stöder sysselsättning eller att få studier)

2.

Vidareutveckling av sociala evenemang och metoder som ökar välmående, gemenskap,
inkludering, utveckling av sociala nätverk och tolerans mellan olika folkgrupper

3.

Mervärde av samarbete. Tydliggöra och vidareutveckla samarbetet med kommunerna
genom dialog

4.

Sakkunskap och intressebevakning.

Föreningen Luckan r.f.

Tyngdpunktsområden 2018

Beskrivning av basverksamheten och pågående projekt
Luckan Integration är ett övergripande namn för Luckans verksamhet 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.
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 svenskspråkiga integrationsvägar. Målet är att öppna
upp Svenskfinland för invandrare genom att informera om svenska alternativ och om det
finlandssvenska samhället. Vägledningsverksamheten är trots det öppen för alla oberoende
av integrationsspråk, och handledning ges på svenska, finska, engelska samt arabiska. Ett
viktigt led i arbetet för att befrämja 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 arbetar kontinuerligt för att upprätthålla sin kunskap om
tjänster och verksamhet som tredje sektorn, kommunen och staten erbjuder.
Luckan Integrations verksamhet finansieras till största delen av STEA som understöder
verksamheter som motverkar marginaliseringen av invandrare, vilket vi gör genom information och vägledning. Luckan Integrations basverksamhet (handledning, evenemang,
frivilligverksamhet) stöds också av huvudstadsregionens kommuner, samt av Thure Galléns
stiftelse som valt att understöda framförallt frivilligverksamheten. Vidare förverkligas
verksamhetens målsättningar med hjälp av separata projekt.
Information och vägledning för invandrare
Under år 2018 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 sammanlagt fyra
heltidsanställda arbeta med integrationsverksamheten på de tre orterna, varav tre med
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STEA-medel, och en med kommunala och privata medel. Av dessa arbetar en person heltid
och en person deltid (50 %) med handledning, evenemang, kamratstödsverksamhet 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 frivilligverksamheten 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 depersonifierad
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
Vägledningen är kostnadsfri och ges på svenska, finska och engelska till alla invandrare
i regionen

Mentorverksamheten FIKA
Luckan har utvecklat mentorverksamheten FIKA där frivilliga finländare ställer upp som
mentorer för invandrare för att underlätta deras integrationsprocess. Verksamheten
inleddes som ett ESF-finansierat projekt år 2012. Numera fortsätter mentorprogrammet
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 2018 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 tillvägagångssätt för integrationsarbete. Vi fortsätter aktivt använda och sprida modellen, men
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vill också satsa på att utveckla mentorverksamheten under år 2018.
Kamratstödsverksamheten Cirkeln har som syfte att skapa nya kontakter och därigenom
förebygga ensamhet samt stöda den dubbelriktade integrationen. Cirkeln inleddes som
ett sidospår av Frendi, ett Amif-finansierat projekt under våren 2017. Förhoppningen är att
Cirkeln kan bli en del av den fortlöpande verksamheten på Luckan Integration och fungera
som en brobyggare mellan människor och språk.

Under verksamhetsåret 2018 ordnar Luckan
Integration fortsättningsvis evenemang med
fokus på jobbsökning samt sociala evenemang där människor med olika bakgrund kan
träffas. Engelska kortkurser och tester som
underlättar inträdet på den finländska
arbetsmarknaden ordnas regelbundet. Vidare
erbjuds kamratstödsgruppsverksamhet för
arbetslösa invandrare på engelska. Våra
frivilliga fortsätter planera och genomföra
svenska språkcafén enligt kundernas behov.

Tyngdpunktsområden för Luckan Integration
Tyngdpunktsområde 1.
Tydliggörande och ökad effekt av vägledningen (inklusive verksamhet som stöder sysselsättning eller att få studier)
Tydliggörande: Under 2018 analyseras Luckans vägledningstjänst för att kunna definiera
vägledningens innehåll tydligare. Det är viktigt att definiera vägledarnas vägledningskompetens, vad som ingår i klient kartläggningen och den vägledning som ges utgående från
de individuella behoven. En tydligare beskrivning av vägledningens innehåll och kompetens
gör det möjligt att hitta nya sätt att foga samman Luckans vägledningstjänst med både
kommunernas och privata aktörers verksamhet. Arbetet synliggör också de eventuella
utvecklingsbehov som finns i vägledningen och kurser samt evenemang som stöder sysselsättning.
Ökad effekt: Luckans vägledningstjänst är till för alla invandrare oberoende av status eller
önskan om att integreras på svenska. Ifall projektmedel beviljas kommer Luckans vägledningstjänst att kunna utveckla sin vägledning för asylsökande. Asylsökande är en grupp som
står utanför samhällets tjänster. Väntetiden kan vara lång och är tung och Luckan är en av
de få tjänster denna målgrupp har tillgång till. Därför finns det ett behov av att kunna betjäna målgruppen med neutral och kunnig vägledning för att underlätta målgruppens tillgång
till information om hur vilka möjligheter de har i den situation de är i. Luckans specialkunnande är dock integration på svenska. Därför finns det ett behov att utreda ifall Luckans
service för invandrare som integreras på svenska kunde bli mer ändamålsenlig. I praktiken
innebär det här frågor som:
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1.

Vad innebär vägledning i val av integrationsspråk? Kan Luckan bli bättre i att erbjuda
vägledning i valet av svenska som integrationsspråk för individen och hens familj?

2.

Kan samarbetet med utbildningsaktörer, i synnerhet den fria bildningen, som undervisar invandrare i svenska förstärkas? I Arbets- och näringsministeriets publikation (juni
2017): ‘Snabbare utbildningsstigar och flexibla övergångar för invandrare’ föreslås att
“invandrare bör också erbjudas ändamålsenliga utbildningsstigar genom olika utbildningsformer så att de kan stärka sina språkkunskaper vid sidan av de övriga studierna
och därigenom komma snabbare in på arbetsmarknaden”. Med ett smidigare samarbete
mellan de aktörer på svenska som ger vägledning kunde vi skapa mervärde för kunden.
På så sätt kunde den information de olika aktörerna har om behov och svenskspråkig
verksamhet sammanföras för kundens bästa. Utöver det har Luckan utvecklat ett flertal interaktiva metoder som kunde utnyttjas inom ramen för integrationsutbildningar
eller inom arbetsplatser för att skapa samhörighet i gruppen och motarbeta konflikter.

3.

Kan Luckans vägledning utveckla sitt kunnande till att kunna erbjuda stöd för flexiblare
övergångar från integrationsutbildning till sysselsättning? I Arbets- och Näringsministeriets publikation ‘Invandrare och arbetskraftspolitiska åtgärders effekter’ juni 2017
visar att de invandrare som gjort en arbetsprövning eller lönesubvention inom de tre
första åren av sin integrationstid hade högre sysselsättningsgrad än de som inte haft
den här möjligheten. Under året utreds aktörer (och potentiellt nya projekt som stöder
sysselsättning) med vilka ett samarbete kunde bidra till smidigare övergångar för
invandrare som lär sig svenska till sysselsättning och studier.

Tyngdpunktsområde 2.
En vidareutveckling av sociala evenemang och metoder som ökar välmående, gemenskap,
inkludering, utveckling av sociala nätverk och tolerans mellan olika folkgrupper.
Under år 2018 ordnas sociala evenemang för Luckan integrations målgrupp för att erbjuda kostnadsfria tillställningar där människor kan mötas oberoende av bakgrund. Tillfällen
använder olika sätt och metoder för att skapa interaktion mellan deltagarna. I projekten Fika
och Frendi har man utvecklat koncept för att erbjuda, för varandra obekanta personer, ett
tillfälle att lära känna varandra. Dessa metoder kan ha olika syften. Dessa kan användas för
att utveckla sociala nätverk, motverka ensamhet, få stöd till arbetssökning, lära känna olika
kulturer, utveckla språkkunskaper, skapa gemenskap osv.
Tyngdpunktsområde 3.
Mervärde av samarbete. Tydliggöra och vidareutveckla samarbetet med kommunerna genom dialog.
Luckan integration samarbetar med ett flertal kommuner. Kommunerna finansierar Luckans
integrationsarbete via olika föreningsstöd och samarbetsavtal. Under året sammanställs
och uppställs tydliga målsättningar för Luckans integrationsverksamhet som finansieras
av kommunerna. Syftet är att ännu tydligare klargöra hur Luckans verksamhet stöder och
förstärker kommunernas service för invandrare som integreras på svenska eller vill också
lära sig svenska.
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Tyngdpunktsområde 4.
Sakkunskap och intressebevakning.
Verksamhet bör grunda sig i sakkunskap. Luckans personal upprätthåller målmedvetet sin
sakkunskap om integrationsfrågor överlag och om svenskspråkig integration. Under 2018
börjar Luckan också utveckla sin sakkunskap om social inklusion och metoder som stöder
integration och interaktion mellan människor.

Det riktade verksamhetsbidraget från STEA utgör stommen för finansieringen av integra-tionsverksamheten. Bidraget från STEA kompletteras med bidrag från kommunerna i
huvudstadsregionen, Borgå och Raseborg. Thure Galléns stiftelse finansierar mentorverksamheten och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne har stött med bidrag för mångkulturella familjekaféer. Närmare hälften av integrationens verksamhet år 2018 finansieras med
projektmedel. Europeiska socialfonden finansierar Bra början i Borgå. Asyl, migrations och
integrationsfonden (AMIF) finansierar Frendi, och Interreg Central Baltic-programmet finansierar projektet Cross. Under 2018 söker Luckan aktivt finansiering som stöder verksamhetens tyngdpunktsområden.
SFX Svenska
Projektet SFX svenska avslutades i oktober 2017 och finansierades av Europeiska socialfonden. Luckan var med som delgenomförare i projektet. Syftet med SFX svenska var att
utveckla en yrkesinriktad språkutbildning på svenska för invandrare i huvudstadsregionen.
Som huvudman för projektet fungerade Helsingfors Arbis med Luckan och Yrkesinstitutet
Prakticum som delgenomförare. Utbildningen kombinerade språkkurser i Helsingfors Arbis
med närvårdarstudier inom Yrkesinstitutet Prakticum. I utbildningen ingick språk-, studieoch kulturstöd för eleverna genom Luckans mentorverksamhet. SFX svenska fortsätter i en
småskalig version inom Helsingfors Arbis genom att man erbjuder läsåret 2017–2018 en social- och hälsovårdsinriktning för en av integrationsutbildningarna. Samarbetet med Luckan
fortsätter genom att eleverna erbjuds en mentor via Fika för våren 2018.
En handbok i interkulturell kommunikation publicerades år 2017. Luckans projekt Cross kommer att genomföra mångfaldsutbildningar för företag och organisationer. Handboken kan
delas ut i samband med dessa utbildningar.
Projektet Frendi
Projekt Frendi, som startade under våren 2016, för samman ungdomar över skol-, kultur och
språkgränser i syfte att stöda den dubbelriktade integrationen. Projektet är finansierat av
EU:s nationella Asyl-, migrations- och integrationsfond (Amif), och fortgår fram till februari
2018. Konkret är projektets mål att skapa gemensamma skolkurser för svenskspråkiga unga
i andra stadiet och unga invandrarelever ur den förberedande utbildningen (LUVA/VALMA).
Projektets bakomliggande tanke är att den personliga kontakten är en förutsättning för en
lyckad integration.
Projektet Fristaden
Luckan har anhållit om startlov för projektet Fristaden. Fristaden erbjuder individuell
vägledning för asylsökande och erbjuder målgruppen utbildning. Projektet kartlägger
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deltagarnas utbildningsbakgrund, arbetserfarenhet, läs- och skrivkunskaper och gör upp
en handledningsplan för var och en. Projektet har två faser. I Fas 1 samlar projektet ihop all
den verksamhet som riktar sig till asylsökande och gör upp en handledningsplan där dessa
verksamheter används för att motsvara personens behov. I fas ett besöks Finlandssvenska föreningar och myndigheter och utbildningen planeras. I fas två erbjuds en utbildning
om det finländska samhället, kulturen, om demokrati, sysselsättningsmöjligheter för
asylsökande, information om frivilligt återvändande, myndighetsbesök, motion och möten
mellan stambefolkningen och målgruppen. Utbildningens innehåll produceras av föreningar,
och projektets personal.
Finansiär: AMIF, Svenska kulturfonden.
Paras alku Porvoossa / Bra början i Borgå
Bra början i Borgå är ett av de ESF-finansierade projekt som hör till den större projekthelheten Kotona Suomessa. Som huvudman för projektet fungerar Borgå medborgarinstitut, Luckan är delgenomförare tillsammans med Borgå folkakademi. Projektets mål är att bygga upp
en fungerande och enkel introduktionsutbildning för alla nyinflyttade invandrare i Borgåregionen. Utbildningens funktion är att initiera integrationsprocessen i ett tidigt skede och
följaktligen möjliggöra invandrares deltagande i samhället. Efter registrering hänvisas invandrare till projektet främst av TE-byrån eller av Borgå Invandrartjänster. Varje deltagares
förutsättningar och resurser kartläggs innan hen tar del av utbildningen. Kartläggningen
görs för att kunna tillfredsställa deltagarnas individuella behov.
Under den fyra veckor långa Bra början-kursen får deltagarna bekanta sig med grunderna i
finska och svenska och med de finska och finlandssvenska kulturerna. De får också information om hur samhället fungerar och vilka tjänster som finns på orten. Olika föreningars och
organisationers verksamhet presenteras också under kursens lopp. Kursdeltagarna erbjuds
dessutom en personlig mentor och individuell handledning.
Luckans huvuduppgifter i projektet är att utföra kartläggningen av alla deltagares kompetenser och förutsättningar, ta hand om utbildningen av de frivilliga mentorerna och erbjuda
handledningstjänster under och efter kursen. Projektet fortsätter till slutet av februari
2018. Den sista Bra början-kursen ordnas i början av året.
Projektet 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. Utgående från en kartläggning av målgruppens behov har projektet ordnat två
kurser. I Estland har projektet testat att implementera Luckan Integrations mentorskapsmodell FIKA, och även där ordnas kamratstödsgrupper.
År 2018 ordnas både i Finland och Estland mångfaldsutbildning 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, samt organisationer som
är i kontakt med invandrare och kan tänkas vara i behov av en dylik utbildning. Projektet
löper till den 31 mars 2018.
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Luckans roll som projektkontor, särskilt med betoning på att erhålla finansiering för att
skapa verksamhet och sysselsättning i Svenskfinland via sk. koordinerande stöd via EUoch myndigheter torde kunna förbättras i följd av stadgeändringen och utbyggnaden av
Föreningen Luckan att omfatta hela Svenskfinland.
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.
De flesta av Luckans EU stödda projekt avslutades under 2017 eller i början av 2018 och
strävan är att kunna få till stånd nya stödprojekt som är i tiden. Nya stödprojekt planeras
inom integrationen som stöds med hjälp av EU fonderna.
Projektkontor (ESF) med internationella samarbetspartner
Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland, har som målsättning att underlätta 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 utbildningstid
och vid övergångsskeden som kan vara kritiska skeden för en ung människa. Luckan fokuserar på utvecklandet av olika former av mentorskapsprogram och kamratstödsmetoder som
verktyg som främjar karriärutvecklingen. Även Ungas stöd i mobilen är kopplad till projektet.
Inom Luckans delprojekt utvecklas under 2018 bl.a. studiementorskapsprogram för 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, utexamineringen samt steget ut
i arbetslivet.
Yrkeshögskolan Novia fungerar som projektets huvudman och föreningen Luckan r.f. som
delgenomförare. Dessutom medverkar yrkeshögskolan Arcada, yrkesinstitutet Prakticum,
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.
Stora Komet
Stora Komet – vägledningsprojektet på svenska i Nyland, har som målsättning att underlätta studiegången för ungdomar samt övergångsskeden (från ett utbildningsstadium till
nästa, till och från militär- eller civiltjänsten samt vägen ut i arbetslivet). Projektets mål-
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grupp är nyländska ungdomar under 30 år samt de vägledare som möter dem under deras
utbildningstid och vid övergångsskeden. Yrkeshögskolan Novia fungerar som projektets huvudman och föreningen Luckan r.f. som delgenomförare. 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.
Luckans delprojekt har utvecklat ett studiementorskapsprogram för studerande vid Arcada
som behövt hjälp med att få studierna att fortskrida. Nytt för 2018 är ett konstnärsmentorskapsprogram som stöder konstnärligt begåvade unga vuxna som inte fått utbildningsplats. Projektet ordnar även kamratstödsgrupper för utsatta ungdomar, under 2018 ordnas
kamratstöd för kvinnliga studerande i mansdominerade branscher på Inveon. Karriärvägledning i form av grupphandledning erbjuds både nyutexaminerade samt civiltjänstgörare.
Projektet har även stött processen att grunda Navigatorverksamhet i Lovisa samt bidrar
fortsättningsvis med konsultationshjälp. För att stärka Luckans vägledningsarbete har
processbeskrivningar samt en vägledningsmanual utarbetats. Delprojektet utvecklar även
nya vägledningsmetoder och erbjuder kurser där skönlitteratur används som redskap för
att stärka social kompetens och självreflektion. Detta stöder studerande i deras karriärplanering samt förbereder dem för situationer de kommer att möta under praktikperioder
och i arbetslivet. Hösten 2017 ordnades en skönlitteraturkurs för Arcadas studerande vid
institutionen för hälsa och välfärd. 2018 kommer företagsekonomistuderande att erbjudas
en liknande kurs. Internationella forskare är knutna till konceptets forskningsprocess. Projektet erbjuder även kurser för nyanlända som integreras på svenska i Finland. Här används
kreativa metoder (lättläst litteratur, bild, musik) för att främja språkinlärning och inkludering. Kurserna ordnas i samarbete med språklärare, bibliotek och författare. Grupperna
fungerar även som testgrupper för utveckling av finlandssvensk lättläst litteratur.

12. Butiken Luckan

Drivs av utomstående entreprenör.
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13. Utvärdering och kvalitetsuppföljning

Under år 2107 har manualer utformats för Luckans vägledningsverksamhet (ungdom och
invandrare) för att säkra och förbättra kvaliteten i arbetet som implementeras under året.
Dessa verksamheter följer upp kundstatistik, mäter kundtillfredsställelsen och dokumenterar viktig grundinformation om kunden (anonymt följande Luckans lågtröskelprincip).
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 (stödtjänsterna som chatt) och föreningens sociala medier.
Webropol- samt Googleinstrumenten används som utvärderings- och uppföljningsinstrument av föreningens verksamheter och projektaktiviteter. Utomstående utvärderaringshjälp köps även in vid behov.

Föreningen Luckan r.f.

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 det kommande verksamhetsåret.

Föreningen Luckan arbetar för att bredda sin medlemsbas för att effektivt kunna möta
pågående strukturella samhällsförändringar så att föreningens verksamheter fortsättningsvis kan utvecklas och finansiering tryggas. Under året kommer en ny föreningsstadga
att fastställas och kraven för nyttjanderätten till föreningens varumärke att ses över.

14. Luckornas gemensamma plan år 2018
Vår gemensamma vision
Luckan är en betydande finlandssvensk aktör 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 samarbete.
Gemensamma tjänster och produkter
•

Luckorna gör gemensamma satsningar inom barnkultur som aktör(er) i det nationella
Förbundet för barnkulturcenter. Satsningar på tillgänglig kultur för alla barn fortsätter
och Luckorna utreder möjligheter till offentliga bidrag för att utveckla barnkulturverksamheten vid samtliga Luckor.

•

Luckorna går in för gemensamma temasatsningar. År 2018 deltar till exempel alla Luckor
i Svenska veckan i november.

•

Luckorna gör ansatser för att under året för att kunna driva 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.
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•

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

•

Luckorna har specifikt utsedda styrgrupper för den gemensamma verksamhet som
behöver det

•

Luckorna arbetar för att vara en aktör som bedriver IRV-tjänster* på svenska.

Gemensam marknadsföring
Luckorna har gått in för en gemensam marknadsföringsstrategi och satsar på gemensam
synlighet i olika former. Luckorna strävar efter att ha en gemensam webbmastertjänst.
•

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 synliggöra Luckorna.

•

Efter behov och möjlighet annonserar Luckorna tillsammans i tidningar och kataloger
några gånger årligen.

Syfte och mål med samarbetet
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.
Under år 2018 utvecklas samarbetet ytterligare, genom att samtliga Luckor ges möjlighet
att bli medlemmar i en nationell förening Luckan rf, med syfte att uppnå ovannämnda
målsättning.
Gemensamma möten
Luckorna strävar efter att samlas två gånger per år till gemensamma möten 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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