
 

 

 
  
 

 
Vill du komma och ta del av de ungas tankar? Vill du föra deras röst vidare och kanske 

omsätta det i praktiken? 

Tillsammans - Ett seminarium där ungas röst hörs 
 
 
DelSam-projekten har haft som tradition att ordna ett seminarium på Runebergsdagen den 
5.2. så även 2016. Temat för seminariet 2016 är delaktighet. Unga vill ofta vara med och 
påverka sin omgivning men tillåts inte alltid eller saknar verktyg och medel. 
Seminarieinnehållet har utarbetats till stora delar tillsammans med eller på initiativ av 
unga. På programmet finns inlägg om olika sätt att involvera och göra unga delaktiga. 
Under seminariet används olika metoder så som film, diskussion och föreläsning. På 
programmet finns också interaktiva delar, som förhoppningsvis fungerar som inspiration 
och tankeställare för deltagarna.  
 
Seminariet ordnas samtidigt med samma tema, men lite olika innehåll i Helsingfors och 
Korsholm. 
 
Målgrupp: Professionella som har ungdomar som yrke inom offentliga sektorn, tredje 
sektor och privata sektorn. Ungdomar, studeranden och övriga intresserade. 
 

Tidpunkt: 05.02.2016 hela dagen 
 
Plats i Helsingfors: Ungdomarnas verksamhetscenter Happi, 
Sörnäs strandväg 31, Helsingfors 
På kartan: http://munstadi.fi/paikkoja-ja-toimintaa/?map=1&id=484    
 
Plats i Korsholm: Korsholms vuxeninstitut, Skolvägen 1, 
Smedsby  
På kartan: 
https://www.google.fi/maps/place/Korsholms+vuxeninstitut/@63.1154284,21.6830663,17z/
data=!3m1!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0xd88bda14f4823258  
 
 
Anmälan via länken https://www.webropolsurveys.com/S/BBCFE90804A0F5EA.par senast 
29.01.2016 
 
Mera information fås av utvecklingschef Mia Montonen mia.montonen@fskc.fi,  
tfn +358 40 5913031 och gällande seminariet i Korsholm av projektkoordinator Ann 
Backman ann.backman@fskc.fi, tfn +358 40 5220133  



 

 

 
Program Helsingfors 
 
8.15 – 8.45  Morgonkaffe med frukt 
 
8.45 - 9.00  Välkommen, DelSam-projektet 

presenterar sig  
Utvecklingschef Mia Montonen 
med projektarbetare Raija 
Koskinen och Eivor Söderström 

 
9.00 -11.00 Delaktighet i Grundskolan Norsen 

§ Programpunkt planerad 
tillsammans med 
elevkårens 
representanter och andra 
elever med ledning av 
projektarbetare Raija 
Koskinen 

§ Biblioteket, skolans hjärta 
- ett rum för aktivitet, 
avkoppling och samvaro 
lärare, skolbibliotekarie 
Margareta Öhman-
Rintamäki 

 
11.00-11.30 Uppstartande av sakkunniggrupp 

på ungdomsverkstaden Toli 
projektarbetare Eivor Söderström 

 
 
11.30 -12.30  Lunch (egen bekostnad) 
 
12.30 -13.15 Väestötieto aukeaa kokemuksien 

kautta – 
nuortenhyvinvointikertomus.fi 
(Befolkningsdata öppnas genom 
erfarenheter, föreläsningen på 
finska) 

 planerare Pirjo Mattila, 
Ungdomscentralen, Helsingfors 
stad 

 
13.15 - 14.30   ”Ingen bryr sig”  

Arbete i grupp utgående från 
material som utarbetats 
tillsammans med ungdomar på 
Sveps under ledning av  
utvecklingschef Mia Montonen 
(kaffe med runebergstårta under 
arbetets gång) 

 
 
14.30-15.00  Genomgång av grupparbete 
 
15.00-15.45  Så här vill vi bli bemötta. 

Forskarsocialarbetare Frida 
Westerback, Mathilda Wrede-
institutet  

 
15.45 – 16.00 Avslutning 
 

Program Korsholm  
 
9.30 -10.00   Morgonkaffe med semla 
 
10.00 - 10.05  Välkommen, DelSam-projektet 

presenterar sig  
  projektkoordinator Ann Backman 
 
10.05 - 10.50  Resurscentret Föregångarna- en 

väg till delaktighet? 
Verksamhetsledare Daniel 
Åkermark, Föregångarna.  

 
10.50 - 11.15 "Det här tycker vi är viktigt." 

Tankar från en österbottnisk 
ungdomsgrupp. Kommentator: Ida 
Nordbäck, socialhandledare 
Korsholm 

 
11.15 - 12.00 Lunch 
  
12.00 - 13.00  Decibel.fi ett sätt att lyfta fram 

ungas åsikter?  
Ungdomsinformatör Susanna 
Sund Decibel.fi 

 
13.00 – 14.15  ”Ingen bryr sig”  

Arbete i grupp utgående från 
material som utarbetats av 
ungdomar på Sveps under 
ledning av  
projektkoordinator Ann Backman  

 
14.15 - 14.30 Kaffe med runebergstårta 
 
14.30 - 15.00  Genomgång av grupparbete 
 
15.00 -15.30 Så vill vi bli bemötta.  

Ungdomar presenterar en video, 
de gjort tillsammans med 
Forskarsocialarbetare Frida 
Westerback från Mathilda Wrede-
institutet  

 
15.30 - 16.00  Avslutning 
 
 


