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VARFÖR ÄR DET HÄR PROJEKTET VIKTIGT? 

I dag finns alldeles för få unga med i de finska förvaltningskommunernas 
samrådsgrupper. Endast i några få av landets över 50 förvaltningskommuner 
för finska finns det någon som är under 30 år. Istället är medelåldern i de 
flesta 50 plus. Det här gör att en hel grupp i samhället blir utan röst.
Det vill vi försöka ändra på.

Tanken bakom det här projektet är att ge sverigefinländska ungdomar en 
möjlighet att få berätta vad de tycker och tänker och samtidigt få en chans att 
vara med och påverka det som händer och sker i deras egna kommuner och i
samhället i stort.

Projektets mål är att öka de sverigefinländska ungdomarnas och de nya 
generationerna möjlighet att vara delaktig i och kunna påverka i sina 
kommuner och i samhället.
Förhoppningen är att få fler unga att ta plats i förvaltningsområdenas 
samrådsgrupper och genom sin medverkan där kunna få inflytande över vad 
som händer och sker i den egna kommunen.

Projektets prioriterade områden är därför demokrati och deltagande.  

DIN RÖST ÄR BETYDELSEFULL! 

Sverigefinländarnas arkivs ungdoms- och demokratiprojekt Ungas röst- 
Nuorten äänet #ungasroster fokuserar på att lyfta fram sverigefinska 
ungdomars röster i samhället.

Därför letar vi efter dig -
Dina tankar och åsikter är viktiga för oss

Vill du vara med och berätta hur du känner och tänker om framtiden? Vad 
saknar du i din kommun? Har du idéer på vilka slags aktiviteter eller 
evenemang som din kommun skulle kunna ordna för er unga? eller vill du 



bara berätta vad du tycker man ska göra i din kommun för att du och andra 
unga ska trivas.
Tveka inte, utan hör av dig med dina funderingar. 

Vi vill gärna lyssna på dig och dina åsikter och hjälpa dig att föra dina tankar 
vidare.
Hör av dig till Ungas röst- Nuorten äänets projektkoordinator Sanja på 
adressen sanja@ungasrost.se     om du vill dela med dig av dina tankar och 
funderingar eller om du vill ha mer information om projektet eller dina 
möjligheter att påverka.

mailto:sanja@ungasrost.se


ETT UNGDOMSFÖRBUND

Sverigefinska ungdomsförbundet

Det finns faktiskt ett eget förbund för sverigefinska unga i Sverige. De heter 
Sverigefinska ungdomsförbundet (SFU) och ordnar massor av olika aktiviteter
runt om i landet, har en styrelse som man kan gå med i om man vill och de 
hjälper andra sverigefinska ungdomsföreningar runt om i landet. Låter det 
intressant? Check it out vettja :)

Mer info om förbundet (SFU) och allt de gör hittar du på: www.ungfin.se     eller 
på FB     eller Instragram.
SFU driver också det coola instagramkonto #stoltsverigefinne. Mer om det 
hittar du HÄRoch känner du dig sugen på att vara en av de unga som under 
en veckas tid har hand om kontot och delar med sig av sin vardag och sina 
tankar kring identitet, språk och om vad finskhet betyder för en, så kan du 
maila SFU på info@ungfin.se.

EN UNGDOMSSATSNING

FIN I VÄST

Sedan april 2016 finns det en särskild satsning på sverigefinska unga och 
föräldrar med små barn i Västra Götalands regionen. Den heter FiniVäst och 
består av tre kulturlotsar, Martta, Raisa och Mira. Martta och Raisa jobbar 
med kultursatsningar för sverigefinska unga och för att bygga upp ett nätverk 
av sverigefinska unga i regionen. Mira jobbar i sin tur mer med att stötta 
sverigefinska föräldrar med små barn. Mer om dem (och massa tips på 
evenemang i regionen) hittar du på deras egen hemsida www.finivast.se      eller
på Facebook     eller Instagram. 

UNGDOMSFÖRENINGAR

STOCKHOLMS FINSKA STUDENTFÖRENING //TUKHOLMAN 
SUOMALAISET OPSIKELIAT

Bor man eller ska flytta till Stockholm så finns det en ungdomsförening där 
både sverigefinska unga och unga som flyttat hit från Finland för att studera 
är med. De ordnar olika evenemang, träffas och ger varandra tips via deras 
Facebook-sida. Mer info om föreningen hittar du här 

http://www.finivast.se/
http://www.ungfin.se/
https://www.facebook.com/tsostockholm
https://www.instagram.com/finivast/
https://www.facebook.com/finivast/
http://ungfin.se/stoltsverigefinne/
https://www.instagram.com/stoltsverigefinne/
https://www.facebook.com/sverigefinskaungdomsforbundet


KOITUS 

Koitus är Karolinska institutet i Stockholms egen förening för studerande från 
Finland och för andra som är intresserade av Finland och saker från Finland.
Bland medlemmarna finns bl.a. medicinstudenter, psyklogistudenter, 
tandläkarstudenter samt andra hälsovårdsstudenter. Föreningen har en egen 
privat Facbook-grupp som man kan ansöka om medlemskap i.
Mer om dem kan du läsa på deras Facebook-sida HÄR. 

UPPSALAS FINSKA STUDENTER // UPPSALAN SUOMALAISET 
OPISKELIAT 

I studentstaden Uppsala finns det också en alldeles egen förening för 
studerande med en koppling till Finland och det finska. De ordnar olika träffar 
och hittar på roliga saker tillsammans.
Mer om dem kan man läsa antingen på deras hemsida     eller på deras egen 
Facebook-sida som man hittar här.

GÖTEBORGS FINSKA UNGDOMSFÖRENING // GÖTEBORGIN 
SUOMALAISET NUORET 

I Göteborg finns det både många unga och många studenter som har 
kopplingar till det finska. Här finns därför såklart också en förening där alla 
dessa kan samlas. De hittar på massa skoj tillsammans och tipsar varandra 
om allt möjligt på deras Facebook-sida.
Mer info om föreningen hittar du på deras sida     eller egen gruppsida     på FB.
De har också en hemsida/blogg som du hittar här     och på Instagram här. 

TROLLHÄTTAN DRAGONS 

I Trollhättan finns det två ungdomsföreningar. Den ena av dem är Trollhättan 
Dragons. I den här föreningen spelas det innebandy men ordnas även en hel 
del annat. Tillsammans med Red Wolves ordnar man också den populära 
innebandy-cupen Finnecupen varje vår. 

TROLLHÄTTAN RED WOLVES 

https://www.instagram.com/gbgsn/
https://goteborginsuomalaisetnuoret.wordpress.com/
https://www.facebook.com/groups/170410072979903/
https://www.facebook.com/G%C3%B6teborgin-suomalaiset-nuoret-178703648840517/
https://www.facebook.com/upsoyhdistys
http://upsouppsala.blogspot.se/
https://www.facebook.com/Koitus-757426744343192/


Den andra föreningen i Trollhättan heter Red Wolves. I den handlar det mesta
om sport och då i första hand innebandy. Så vill du spela "sähly" är det här 
föreningen för dig. Läs mer om dem här.

FINNLUST 

I Lund finns en finsk studentförening som redan har många år på nacken. 
Den har funnits sedan 1979 och det speciella namnet Finnlust är faktiskt en 
förkortning av finska lundastudenter. Läs mer om Finnlust här. 

FINLANDSSVENSKA NATIONEN 

I Umeå finns studentföreningen Finlandssvenska nationen. Många 
finlandssvenskar flyttar nämligen över havet till Umeå för att studera och för 
många av dem (och andra) är det här därför en rolig förening att vara med i. 
De ordnar en rad olika evenemang från fester till filmvisningar. Läs mer om 
dem HÄR 

FRISTÅENDE FÖRENINGAR I LANDET 

ONNI OCH ILONA

Onni & Ilona är en nationell sverigefinsk förening som grundades av några 
aktiva föräldrar under senhösten 2014. Syfte var att skapa en förening där 
föräldrar genom varandras stöd och nätverk kan påverka sina barns språkliga
rättigheter. Föreningen vill förena föräldrar på en nationell nivå så att 
föräldrarna tillsammans kan påverka genom olika instanser. Man vill också 
stödja och uppmuntra föräldrar att fortsätta eller börja lära sina barn finska.
Föreningen har en Facebook-sida     där du kan läsa mer.

RUOTSINMAMMAT 

En facebookgrupp för sverigefinska mammor i olika åldrar.
Här samlas mammor som alla har en sak gemensamt, att de har en koppling 
till Finland. Nina Uddin, som startat gruppen, blev också vald till Årets 

https://www.facebook.com/onniilona
https://www.facebook.com/fsnumea/
https://www.facebook.com/lundinsuomalaisetopiskelijat/
https://www.facebook.com/groups/144922208945216/


vardagshjälte 2014 på Årets Sverigefinne-gala för hennes jobb med gruppen. 
Läs mer här 

Har du en förening som inte finns med här eller vet du om en förening som 
borde vara med här. Då får du gärna höra av dig till oss.

Ta kontakt och tipsa oss om din grupp eller förening genom att mejla 
sanja@ungasrost.se     och berätta om den. Har din förening även en hemsida 
eller en info-mejl, sätt gärna med länken till den. Du får också gärna skriva en
kort beskriving av föreningen och om vad ni hittar på tillsammans. 

Tack på förhand :) 

mailto:sanja@ungasrost.se
https://www.facebook.com/groups/163527477066975/








@STOLTSVERIGEFINNE

- ett konto om och av dig som ung sverigefinne

Du har väl inte missat att följa Instagram-kontot @stoltsverigefinne? Om du 
har det, börja följa det nu så får du chansen att få en inblick i unga 
sverigefinnars liv och tan! Varje vecka är det en ny ung sverigefinne som 
bjuder på glimtar från sitt liv, sin vardag och sina funderingar kring sin 
sverigefinska identitet, finska språket och sina koppling till den finska 
kulturen. Kanske är du nästa person att bjuda på bilder från ditt liv?

Kontot har en helt egen hemsida där man kan läsa mer om vad det innebär 
att ansvara för kontot under en vecka, vad tanken bakom kontot är och en 
massa annat spännande som unga sverigefinnar. Dessutom får man också 
reda på allt om hur man går tillväga för att själva få vara veckans 
stoltasverigefinne.  Hemsidan hittar du HÄR.

Om du känner dig sugen på att få reda på mer om Stoltsverigefinne-projektet 
eller boken och utställningen om den, maila då info@ungfin.se     så får du 
kontakt med Sverigefinska ungdomsförbundet som administrerar 
utställningen och sköter bokningen av den. Via dem kan du också köpa ett 
exemplar av 

Stoltsverigefinne är ett projekt av Sverigefinska ungdomsförbundet i 
samarbete med Ungas röst och med stöd av Institutet för Språk och 
Folkminnen- Språkrådet och Suomi-Seura RY. Satsningen är också en del av
SuomiFinland100 

KANSKE DU SPRINGER PÅ EN AV VÅRA FLYERS? 

Nu har #stoltsverigefinne också fått helt egna flyers. Hur de ser ut ser du på 
bilden här intill→ 
På flyern är det coola Ella Turta från Göteborg som poserar. Hon, som också
sitter i Sverigefinska ungdomsförbundets styrelse, är en av de som hållit i 
kontot under våren 2016. Kontot hittar du HÄR.

Ella Turta har dessutom intervjuats av Sisuradio om projektet 

mailto:info@ungfin.se
https://www.instagram.com/stoltsverigefinne/
http://www.stoltsverigefinne.se/
https://www.instagram.com/stoltsverigefinne/


#stoltsverigefinne och om idéen bakom det.
Den intervjun hittar du HÄR. (på finska)

Stoltsverigefinne är ett projekt som består av tre olika delar och löper under 
både 2016 och Finlands jubileumsår 2017.

Del ett är själva Instagram-konto och de unga som är med där som står i 
fokus.
Varje vecka är det en ny ung sverigefinne som får uppdatera kontot 
@stoltsverigefinne. Deltagarna får själva välja vad de vill lägga upp och hur 
de vill reflektera över sin identitet och vardag som minoritetsung. Man kan 
skriva på svenska eller finska eller både och. 

Kontot och dess innehåll är också grunden för de följande två stegen. 

Del två är den tryckta boken
I boken kommer Instagram-historierna att lyftas fram tillsammans med annan 
intressant info som är viktig för minoritetsunga att veta.

Boken vänder sig till både unga och vuxna samt tjänstemän som jobbar med 
minoritetsfrågor eller invånare i förvaltningsområden för finska. 

Del tre består i sin tur av en utställning som även den baseras på de 
skilldringar som unga delat med sig av på Instagram-kontot. Utställningen 
kommer att bestå av stora affischer där varje affisch lyfter fram en persons 
historia i bildform. Med andra ord är det en utställning där varje bidrag 
(affisch) är en egen liten utställning vilket gör att utställningen kan anpassas 
till både små och stora utrymme.

Tanken är att utställningen ska på turné i Sveriges förvaltningskommuner för 
finska och även, om möjligt, till Finland.  Läs mer om den i materialet nedan: 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6416001




SVENSKA KYRKANS MINORITETSARBETE 

Svenska kyrkan jobbar mycket med minoritetsfrågor och har bland annat 
nyligen släppt en rapport som heter: Tio sätt att stärka minoritets- och 
urfolksbarn.

Så här beskrivs arbetet med den av Kaisa Syrjänen-Schaal, chef för 
enheten för flerspråkighet vid Svenska kyrkan:

"Barnkonventionen ger minoritets- och urfolksbarn specifika rättigheter. Barn 
som tillhör nationella minoriteter och urfolket samerna är fortfarande 
marginaliserade i många sammanhang. Svenska kyrkans flerspråkiga arbete 
ska särskilt fokusera på minoritets samt urfolksbarn och unga. Svenska 
kyrkan har varit med och skrivit rapporten "Tio sätt att stärka barn och unga" 
där finns punkter som behöver utvecklas i dagens barn och ungdomsarbete. 
Det finns särskilt tre punkter kyrkan vill lyfta fram. Minoritets- och urfolksbarn 
upplever utsatthet och ifrågasättande och det är angeläget att 
uppmärksamma deras situation och motverka utsatthet. Det finns även behov
att öka samverkan mellan fler aktörer särskilt på lokal nivå. Samverkan och 
samarbete mellan flera aktörer ger extra kraft till arbetet eller möjliggöra att 
man gemensamt kan åstadkomma insatser som stärker barn och unga. Man 
behöver även stärka barns och ungas möjligheter att påverka. Fler kan göra 
något för att förbättra barns och ungas möjligheter att påverka. Det behövs 
ett systematiskt arbete för att fånga in och synliggöra ungas synpunkter i det 
kommunala samt lokala arbetet."

Hela rapporten "Tio sätt att stärka minoritets och urfolksbarn" hittar du 
här intill. Genom att klicka på den kan du ladda ner den till din egen 
dator. 

DET HÄR HÄNDER I KYRKANS REGI: 

TRO, HOPP OCH DRÖMMAR - ETT NYTT PROJEKT FÖR OCH MED 
SVERIGEFINSKA UNGA! 



Tro, hopp och drömmar heter Svenska kyrkans nya projekt som vänder sig till
sverigefinska unga! Dessutom är det kryddat med lite Love Antell och Tanja 
Lorentzon. I fokus står den egna kulturella identiteten och tanken är att 15 
ungdomar mellan 15-25 år (med sverigefinsk, tornedalsk, och finsk-romsk 
bakgrund) under drygt ett års tid få möjlighet att utforska sitt eget arv och 
identitet. Man behöver inte vara tvåspråkig (finska-svenska) för att delta utan 
det räcker att man har en anknytning till de tre grupperna sverigefinsk, 
tornedalsk eller finsk-romsk.
Sugen på att vara med? Då kan du läsa mer HÄR.

Förhoppningen med projektet att de 15 unga sedan ska hjälpa Svenska 
kyrkan att stärka sitt arbete bland dessa minoritetsgrupper. Kai Latvalehto 
som är projektledare, säger så här om projekt i ett pressmeddelande från 
kyrkan:
”Unga minoriteter har rätt till sitt språk och rätt till inflytande. Det här projektet 
stärker medvetenheten om det och skapar nätverk som varar livet ut”.

Projektet startar nu i oktober 2016 och pågår till december 2017 och 
tidsplanen för det ser ut så här:
• 1-2 oktober 2016: mentorsutbildning i Luleå
• 12-13 november 2016: veckoslut i Stockholms skärgård
• 4-5 februari 2017: deltagande i Göteborg Film Festival
• 6-7 maj 2017: veckoslut i Västeråstrakten
• Sommaren 2017: Finlandsresa
• December 2017: öppen temadag och avslutning av projektet 

Hela pressmeddelandet kan du läsa HÄR     och mer info om själva projektet, 
kontaktuppgifter och information om hur man anmäler sig hittar du HÄR.
Kaj Latvalehto har också intervjuats av Sisuradio om projeket.
Den intervjun hittar du HÄR. 

Gruppen har också en egen blogg som du hittar HÄR     och en Instagram-sidan
som du hittar HÄR. 

HUR MÅNGA MED SVERIGEFINSK BAKGRUND FINNS DET I DIN 
KOMMUN? 

https://www.instagram.com/uskotoivounelmat/
http://sverigefinnar.tumblr.com/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6498110
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-drommar
http://www.mynewsdesk.com/se/svenska_kyrkan/pressreleases/svenska-kyrkan-startar-nytt-projekt-foer-sverigefinsk-ungdom-1520870
https://www.svenskakyrkan.se/goteborgsstift-/tro-hopp-och-drommar


Det kan du få svar på nu! Svenska kyrkans flerspråkiga kyrka har nämligen 
samlat ihop över det här. Siffrorna, som pulbicerades i december 2015, 
bygger på statistik som Kyrkokansliet tagit fram.
I den statistiken kan man få reda på hur många som har sverigefinsk 
bakgrund i landets församlingar. I statistiken har man också kollat upp hur 
många som tillhör första, andra och tredje generationen sverigefinländare.
Hela analysen (och en länk till statistiken) hittar du HÄR.

Längst ner på deras sida finns också en excel-fil att ladda ner. I den filen 
hittar du siffrorna uppdelade per församling och kan därmed kolla upp exakt 
hur situationen ser ut i din hemkommun och även inom den (om kommunen 
har flera församlingar inom sig).

NY BOK OM HUR MAN KAN JOBBA MED FLERSPRÅKIGHET OCH 
MINORITETER I KYRKAN 

Det har kommit ny bok om minoriteter och urfolk av Svenska kyrkan. Boken 
heter En kyrka många språk och går att ladda ner som pdf till sin egen dator. 
Filen hittar du i spalten Kyrkans rapporter här intill →

I boken blandas intervjuer med intressanta personer med tips och förslag på 
hur man kan gå tillväga för att jobba med flerspråkighet inom församlingen. 
Till minoritet.se     säger Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef för enheten för 
flerspråkighet vid Svenska kyrkan, så här om bokens innehåll:
”- Boken handlar om varför det är så viktigt med attityder, bemötande och 
inkludering av andra språk. Skriften riktar sig i första hand till medarbetare, 
förtroendevalda och ideella i kyrkan – och särskilt då svenskar som kanske 
ifrågasätter varför man ska hålla på med samiska, finska, meänkieli och 
romani chib, säger Kaisa Syrjänen Schaal”
Hon betonar också att boken även innehåller mycket matnyttigt för 
kommunala koordinatorer som jobbar med minoritetsfrågor.

KRAFTSAMLINGSDAG I UPPSALA DEN 27 MAJ 2015 

Svenska kyrkan, Uppsala universitet och Sverigefinska ungdomsförbundet 
ordnade en dag för de som arbetar med sverigefinska, samiska och 

http://www.minoritet.se/3991
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1252800


tornedalska barn och unga. En gratis kraftsamlingsdag för att diskutera, lära 
sig och knyta nya kontakter.
Samtalen under dagen utgick från rapporten Tio sätt att stärka barn och unga
som visar att aktörer som riktar sig till barn och unga i högre grad behöver 
beakta barns och ungas behov i de egna strukturerna och hitta former för sin 
organisation och verksamhet som gynnar identitetsutveckling och språklig 
revitalisering.

BARNLÄGER I FINNÅKER I FEBRUARI 

Svenska kyrkan ordnade tillsammans ett barnläger i Finnåker den 20.-
22.2.2015 tillsammans med Västerås och Örebros finskspråkiga 
församlingsgrupper samt Sverigefinska ungdomsförbundet. Syftet med lägret 
var att öka samverkan mellan olika aktörer och erbjuda barnen en trevlig 
upplevelse på finska.
Om hur lägret var kan du läsa här
och en film från lägret gjord av rapparen Jesse Piisinen (som hade rap-
workshopen under lägret) kan du ser här nedanför:
I slutet av filmen kan du även se och höra när deltagarna rappar sina egna 
låtar.

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETERDAGARNA I UMEÅ 

Under MR-dagarna (Mänskliga rättighetsdagarna) i Umeå helgen den 15-16 
november 2014, diskuterade de fem nationella minoriteternas 
ungdomsförbund minoritetspolitiken i Sverige.
Under lördagen hölls seminariet ”Minoritetspolitik ur ungas perspektiv”, 
arrangerat av Svenska kyrkan nationellt och Ung minoritet. Alla fem 
minoriteters ungdomsförbund deltog där i en paneldebatt och diskuterade 
minoritetspolitiken. Mer om paneldebatten i Umeå och de tankar som kom 
fram under den kan du läsa i en artikel som du hittar här 

Svenska kyrkan har också gjort en omvärldsanalys av sverigefinnar och 
finska språkets ställning och framtid har analyserats. Mer om det kan du läsa 
här. Och rapporten som bygger på omvärldsanalysen hittar du här nedanför: 

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=985595
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=848785
https://internwww.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=1226403










SVERIGEFINLÄNDARNAS DELEGATION 

Sverigefinländarnas delegation har funnits sedan år 2000 och beskriver sig 
själv som en paraplyorganisation för den sverigefinska nationella minoriteten.

Delegationens har fyra olika huvudmål med sitt arbete.
De är:
•att stärka finska språkets ställning och fortlevnad i Sverige
•att utveckla den sverigefinska kulturen
•att stödja bildandet av finskspråkiga institutioner
•att förbättra finskspråkig service inom olika samhällssektorer.

Delegation jobbar också mycket med att informera andra om den 
sverigefinska minoriteten, ordna konferenser och seminarier, göra skrivelser 
till t.ex. regeringen och att sitta i samråd med beslutsfattare. Läs mer HÄR.
Dessutom så vill de gärna lyfta fram saker du kanske inte visste om den 
sverigefinska minoriteten. Här nedan ser du en massa roliga posters 
delegationen gjort under 2016 i samband med firandet av sverigefinnarnas 
dag den 24 feburari.

http://www.sverigefinne.nu/delegation.html








HUR KAN JAG PÅVERKA? 

Genom att göra din röst hörd. Det kan man göra på många sätt. Ett sätt är att 
gå med i en samrådsgrupp eller en ungdomsgrupp och via den få möta 
politikerna. En annan möjlighet är även att gå med i en ungdomsförening     
(eller kanske starta en egen om det saknas en på hemorten) och påverka via 
den.

HUR GÅR JAG TILLVÄGA? 

Om du väljer att sitta med i en samrådsgrupp så är du med och diskuterar 
alla möjliga frågor och viktigast av allt du kan påverka vilka frågor man ska ta 
upp. Om du väljer att gå med i en förening hittar du mer info om vilka sådana 
de finns här     och vill du starta en egen kan SFU     ge tips och stödja dig/er i det. 

VAD INNEBÄR DET ATT VARA MED? 

Att sitta i en samrådsgrupp innebär att man träffas ungefär fyra till sex ggr per
år och diskuterar viktiga frågor som berör sverigefinnar tillsammans med 
kommunen. Om du vill gå med i en samrådsgrupp eller veta mer om dem kan
du kontakta din kommuns finska koordinator. Mer info finns här 

https://www.ungasrost.se/att-p%C3%A5verka/f%C3%B6rvaltningskommuner-23944980
http://ungfin.se/
https://www.ungasrost.se/om-projektet/h%C3%A4r-finns-vi-f%C3%B6reningar-f%C3%B6r-unga-sverigefinnar-23944150
https://www.ungasrost.se/om-projektet/h%C3%A4r-finns-vi-f%C3%B6reningar-f%C3%B6r-unga-sverigefinnar-23944150


SAMRÅDSGRUPPER 

Som ung sverigefinländare har du faktiskt stora möjligheter att vara med och 
påverka om du vill det.

Kanske går du runt och bär på en jättebra idé som du skulle vilja dela med 
dig av, kanske har du förslag på vad som saknas i din hemkommun eller har 
idéer på saker som skulle kunna ordnas för unga. Det är sådana saker som 
du har chansen att dela med dig av om du vill.  Och det tar faktiskt inte upp 
så mycket av din tid som du kanske skulle tro.

HUR KAN JAG PÅVERKA? 

Genom att göra din röst hörd. Det kan man göra på många sätt. Ett av sättet 
är att gå med i en samrådsgrupp eller en ungdomsförening och via den föra 
fram sina tankar och åsikter. 

VAR FINNS DET SAMRÅDSGRUPPER? 

Om du bor i en kommun som är finsk förvaltningsområde så ska det finnas en
samrådsgrupp där.

HUR HITTAR JAG EN GRUPP? 

Här     kan du läsa om alla de kommuner som har en sådan grupp idag. Det 
finns också en länk till varje kommuns finska sidor och på dem hittar du 
kontakuppgifter till din kommuns koordinator/samordnare för finska frågor.
Han/hon kan sedan hjälpa dig vidare. 

VEM SITTER I GRUPPEN? 

Hur samrådsgruppen är uppbyggd och vilka som sitter i den varierar mellan 
kommunerna. I några kommuner är mötena öppna dvs. vem som helst som 
är intresserad av frågorna får komma med vilket gör att antalet i gruppen kan 
vara uppemot 20 personer ibland. Men i de allra flesta kommunerna är 
medlemmarna vanligtvis utvalda utifrån deras föreningstillhörighet. 
Samrådsgruppens medlemmar representerar de olika föreningarna och 

https://www.ungasrost.se/att-p%C3%A5verka/f%C3%B6rvaltningskommuner-23944980


organisationerna i kommunen som har koppling till det finska som tex finska 
föreningen, finska församlingen och finska skolan. 

UNGDOMSFÖRENINGAR DÅ? 

Ungdomsföreningarna i landet hittar på allt möjligt kul och ordnar 
evenemang.Här     kan du se om det finns en sådan förening i din stad. 

https://www.ungasrost.se/om-projektet/h%C3%A4r-finns-vi-f%C3%B6reningar-f%C3%B6r-unga-sverigefinnar-23944150


HEJ KOMMUNER - VILL NI LOCKA MER UNGA?

HÄR KOMMER LITE TIPS

I dag är ungdomarnas engagemang bland minoriteter mycket litet. Det märks 
till exempel i svaren från den enkät som Ungas Röst- Nuorten Äänet skickade
ut till alla finska förvaltningskommuner i Sverige. I skrivandets stund har 40 
kommuner svarat och i endast fyra av dessa kommuner finns någon ung med
i samrådsgruppen.
Så borde det inte vara.

Enkäten visar att de flesta medlemmarna i samrådsgrupperna är mellan 40-
70 år samt i vissa samrådsgrupper unga föräldrar som är 30 +. Det här 
betyder att en stor grupp sverigefinländare i samhället inte är representerade 
alls i deras kommuns samrådsgrupp. Det här är något som projektet Ungas 
röst- Nuorten Äänet vill ändra på. Vi vill lyfta fram de ungas röster. Men det är
inte alltid så lätt att hitta de unga och att locka med dem till en samrådsgrupp.
Därför kommer här en lista med tips på hur man skulle kunna göra. Listans 
tips finns också i form av broschyrer som man kan skriva ut. De dokumenten 
finns att ladda ner här på högerkanten. Här finns också den sammanfattade 
rapporten om läget i landets samrådsgrupper att ladda ner. 

BEPRÖVADE TIPS 

De här tipsen kommer från Sveriges Ungdomsråds metodbok som de 
skapade under sitt projekt "medborgarprojekt för kommuner" som handlar om
att göra det enklare för ungdomar att vara med och påverka och delta politiskt
i sina hemkommuner. Metoderna finns även beskrivna i korthet på deras 
hemsida. 

SPRID KUNSKAP 

”Om man inte vet hur man kan påverka är det svårt att göra det”

Informera unga om att de kan påverka sin hemort, genom samrådsgruppen, 
fastän de inte har rösträtt. Ett sätt att informera och hitta unga är att kontakta 
skolors elevråd och fråga om de har sverigefinska unga i skolan och därefter 
informera dessa unga om deras möjlighet att påverka. Att informera skolors 

http://www.sverigesungdomsrad.se/om-projektet


samhällslärare om minoriteters rättigheter är ett annat. Be sedan läraren 
berätta om dem i klassen. Då nås även andra elever.

SPARA TID 

”Gör det enkelt att vara med och minska trösklarna”

Lägg mötena på tider som också passar unga. Det är svårt för unga att 
komma ifrån mitt på dagen. Därför är eftermiddag/tidig kväll ett bättre 
alternativ.
Det är också bra att, när man informerar de unga, också lyfta fram om att det 
faktiskt bara handlar om cirka 4 gånger samrådet träffas per år. Med andra 
ord är det inte så tidskrävande att sitta med i gruppen.  Ett annat sätt är att 
skapa en referensgrupp av unga som t.ex håller kontakt via mejl.

SKAPA RUM 

”Välj neutrala platser där man kan mötas tillsammans”

Ordna öppna möten under mer lättsamma former så att alla känner att de kan
komma och att man känner att ens röst räknas. På så sätt blir det enklare för 
unga att våga ta steget och gå på ett möte. Ordna gärna samrådsmöten på 
neutrala platser såsom i  bibliotek, folkets hus, kulturhus, caféen eller på 
platser där de unga finns naturligt såsom på  fritidsgårdar, skolor. Eller låt de 
unga vara en referensgrupp som deltar via t.ex. mejl.

GE RESURSER 

”Satsa mer resurser på unga för att få med dem mer”

Stöd ungdomsföreningar, skapa ungdomsgrupper, avsätt tid för tjänstemän 
att jobba med unga och ungdomsfrågor.  Skapa också en referensgrupp av 
unga att bolla idéer med. 
Genom att jobba mer direkt med unga är det lättare att få en bild av vad de 
tycker är viktigt och vad de helst skulle vilja att man ordnar för saker. Att veta 
detta gör det också lättare att locka unga att mer aktivt delta i beslutsfattandet
eller att gå med i en samrådsgrupp..







DE UNGAS RÖSTER

- en sidoutställning till Arvet

Ett av de projekt som är en del av Ungas röst-Nuorten äänet är en 
konstutställning som heter De Ungas röster. Den visas i samband med 
utställningen Arvet som rest land och rike i flera år. Arvet är en utställning som
bygger på intervjuer med sverigefinnar i landet. Här finns till exempel 
intervjuer med kocken Tommy Myllymäki och skådespelerskan Tanja 
Lorentzon. Mer om Arvet kan du läsa här.

De ungas röster är en sidoutställning till Arvet. På de orter där Arvet ska visas
kan man välja att inkludera denna del som ger utställningen en lokal prägel 
och aktiverar sverigefinska barn och unga på orten att skapa kring ett och 
samma tema samt ger dem en unik möjlighet att få ställa ut sin verk för 
publik.
Mer information om vad utställningen De Ungas röster innebär hittar du här 
nedanför.

UNGAS RÖSTER PÅ RUNDRADIOMUSEET I MOTALA 

Lördagen den 3 juni invigdes Arvet med de Ungas röster på 
Rundradiomuseet strax utanför centrala Motala. Att utställningen visas här i 
sommar är en del av kommunens firandet av Finland 100 år

Förutom utställningens vanliga presentationen av andra och tredje 
generationens sverigefinnar i form av intervjuer på roll-ups, finns här även 
verk av elever från Fria Internmilia skolan i Motala som antingen tolkat temat 
Mitt Finland eller hur det är att stå med en fot i varsin kultur (beroende på 
elevens egen bakgrund).
Rektorn Riitta Paananen från Fria Internmilia skolan var också den som 
invigide utställningen.

Utställningen går att se mellan den 3 juni och 2 september 2017 och mer om
den och Rundradiomuseet kan du läsa HÄR     och på museets Facebook-sida 
HÄR. 
Här nedanför hittar du bilder från inviningen och barnens verk. 
Om utställningen kan du också läsa i tidningen MVT som besökte 
invigningen. Du hittar artikeln på deras hemsida HÄR.

http://www.mvt.se/nyheter/motala/utstallning-om-sverigefinnar-invigd-om4687709.aspx
https://www.facebook.com/Sveriges-Rundradiomuseum-435149296570693/
http://www.motala.se/radiomuseum
http://www.arkisto.org/digitala-arkivet/historisk-utstallning-2/


UNGAS RÖSTER PÅ TORNEDALENS MUSEUM 

Sommarens utställning på Tornedalens museum är ingen mindre än 
vandringsutställningen Arvet med sidoutställningen De Ungas röster där 
elever från Språkskolan skapat kring temat Mitt Finland. Utställningen 
kommer att stå hela sommaren: från den 23 maj till den 13 augusti 2017.
Läs mer om museet på deras Facebook HÄR.

Utställningens invigning den 23 maj innehöll en massa olika program. Bengt 
Westman, ordförande i barn- och ungdomsnämnden inledde, 
Sverigefinländarnas arkivs chef Erkki Vuonokari talade och eleverna från 
Språkskolan som varit med och gjort verk till De ungas röster utställningen 
berättade om den. Dessutom sjöng språkskolans årskurs 3 elever.  Bilder från
invigningen hittar du här nedanför.

UNGAS RÖSTER I SÖDERTÄLJE 

Lördagen den 23 april 2016 invigdes Arvet med de Ungas röster i Södertälje i
samband med det stora evenemanget Vår i luften. Utställningen visas på 
Stadshuset i Södertälje.

På denna utställning, som visas i två veckor, är det barn från Sverigefinska 
förskolan i Södertälje och elever från Stålhamraskolan som skapat kring 
temat Mitt Finland. Hur deras tankar gått kring temat kan ni se på bilderna här
nedan.

Under Vår i luften direktsändes också Sisuradios stora musiktävling 
Musalistas final. Om hur det gick där och bilder från evenemanget hittar du 
HÄR. 

UNGAS RÖSTER I OXELÖSUND 

På Sverigefinnarnas dag, den 24 februari 2016, invigdes Arvet med de 
Ungas röster på Oxelösunds bibliotek i All-aktivitetshuset Koordinaten.
Förutom traditionella Arvet fanns det flera olika lokala inslag.

Bland annat kan man läsa lång en intervju med tre generationer Kantokoski 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=185&artikel=6417330
https://www.facebook.com/Tornionlaaksonmaakuntamuseo.Tornedalensmuseum


(morfar, dotter och son) om deras liv i Oxelösund. Helen Kantokoski Kviby 
som är med i den intervjun, intervjuades även av Södermanlands nyheter i 
samband med invigningen av utställningen.

Till sidouställningen De ungas röster har modersmålselever i finska och barn 
som går i kyrkans finskspråkiga grupper tillsammans skapat egna verk utifrån
temat Mitt Finland.  Här nedanför ser ni några exempel på sådana verk. 

UNGAS RÖSTER PÅ VÄSTMANLANDS LÄNS MUSEUM 

Den 13 juni 2015 slogs dörrarna upp för Arvet med de ungas röster på 
Västmanlands läns museum i Västerås.  Denna gång är det en väldigt 
speciellt utställning som möter besökaren. Här finns de klassiska roll-upsen 
med välkända sverigefinnar men också så mycket mer. På väggarna hänger 
konstnären Anton Wiraeus bastuskyltar och målningar sida vid sida med verk 
skapade av barn och unga i från flera av Västmanlands läns 
förvaltningskommuner för finska. På en vägg finns förskolebarnens tolkningar
av "Mitt Finland", på en annan finns texter skrivna av unga och kollage med 
"finska bilder" gjorde av barn. Dessutom kan man läsa intervjuer som rör 
identitet gjorda av unga. En chans att stifta bekantskap med länets 
koordinatorer för finska kan man också få - här finns personliga intervjuer 
med dem.

Under invigningen den 13 juni talade Finlands honorärkonsul i Västerås, 
Martin Bergh
och Päivi Hällström som gett ut sångboken Små, små visor- Pikku, pikku 
lauluja, höll en sångstund. Under dagen visades även den animerade filmen 
Turilas och Jäärä- Ture och Jerry.

Mer om utställningen kan du läsa på Västmanlands läns museums hemsida 
som du hittar HÄR
Utställningen visas mellan den 13 juni och 6 september 2015.

UNGAS RÖSTER PÅ ENKÖPINGS MUSEUM 

Den 14 februari 2015 öppnade för första gången utställningen Ungas röster 
på Enköpings museum.  Ungas röster är en sidoutställning till Arvet där barn 

http://www.vastmanlandslansmuseum.se/pages.asp?PageID=188&MenuID=178


och unga skapar utifrån tanken om sin sverigefinska identitet. I Enköping är 
det alla de totalt 63 barn i åldern 6 till 16 år som varit med och skapa på sina 
modersmålstimmar i finska.  Tillsammans med modersmålsläraren Anna-Mari
Ojutkangas Hedlund har de gjort en stor tavla som heter "Min resa till 
Finland/Matkani suomeen" och dessutom gjort två tidningar som de kallar 
Makkarapottu. I den ena av dem har också de elever som läser romani varit 
med. Här nedan kan du se lite bilder från själva utställningen, med de ungas 
röster i fokus. 
Mer om Enköpings museum kan du läsa här     eller på deras Facebooksida 
som du hitta här.

Här     kan du läsa vad tidningen EnaBo skrev om utställningen. 

Här kan du se utställningen
ARVET -DE UNGAS RÖSTER

•Enköpings museum:
Från och med den 14 februari 2015 och en månad framåt.

•Västmanlands läns museum:
Från och med 13 juni 2015 till den 6 september 2015.

•Oxelösund, Koordinaten:
Från och med den 24 februari 2016 till den 20 mars 2016.

•Södertälje
Från och med den 23 april 2016 och två veckor framåt.

•Haparanda, Tornedalens museun:
Från och med den 23 maj 2017 till den 14 augusti 2017.

•Motala, Rundadiomuseet
Från och med den 3 juni 2017 till den 2 september 2017.

•Sundsvall, Kulturmagasinet:
Från och med den 29 september 2017 och tre veckor framåt.

http://www.direktpress.se/enahabo/Artiklar/Utstallning-om-en-ny-generation-pa-Enkopings-museum/
https://sv-se.facebook.com/enkopingsmuseum
http://www.enkoping.se/museum


•Norrköping, Stadsbiblioteket:
Från och med den 1 oktober 2017 till den 31 oktober 2017..

Sandviken, Kulturcentrum

Från och med den 13 november 2017 till och med den10 februari 2018.

•Eskilstuna, Stadsmuseet:
Från och med den 21 november 2017 till och med den 8 januari 2018.
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