
 

 

 Mathilda Wrede-seminariet 2017:  

Kultur och dess 
möjligheter inom det 

sociala området.  
 

Känner du dig redo att låta dig inspireras av mötet 

mellan kultur och socialt arbete?  

Känner du att du behöver få en lite annan syn på ditt 

arbete inom det sociala området?  

Vill du veta hur du kan kombinera kulturella metoder 

med ditt arbete?  

 

Välkommen med att höra om erfarenheter, diskutera och 

reflektera kring detta!   

Kultur, i alla dess former, har en positiv inverkan på människor i 

alla åldrar från barn, till vuxna och till de äldre. Inom det sociala 

området används inte kulturens resurser i någon stor 

utsträckning, trots forskning om dess positiva effekter. Under 

dagen får du höra exempel och kanske inspiration till nya sätt 

och till ett kanske nytt tvärsektoriellt samarbete.   

 

Dagen är öppen för studerande, praktiker, forskare och utvecklare speciellt inom det sociala 
området och inom kultur, men också för andra intresserade! 

 

Tidpunkt: 
15.6.2017 kl. 12-16.30 

 

Plats: 
Forsthuset, Unionsgatan 40, Helsingfors, seminariesal 4. 
 

Anmälan: Senast 09.06.2017 via länken: 

https://www.webropolsurveys.com/S/0B7B42849D99E5EC.par 
 
Frågor? Kontakta Ann Backman ann.backman@fskc.fi tfn 040 522 0133 eller Mia Montonen 
mia.montonen@fskc.fi tfn 040 591 3031 

https://www.webropolsurveys.com/S/0B7B42849D99E5EC.par
mailto:ann.backman@fskc.fi
mailto:mia.montonen@fskc.fi


 

 

Program: 
 
12.00-12.15 Välkomsthälsning av specialplanerare Säde Pitkänen, Social- och 

hälsovårdsverket, Helsingfors stad och professor Ilse Julkunen, Helsingfors universitet. 

 

12.15-13.30 Teatermetoder för ökad förståelse inom det sociala området. Skådespelare 

och dramatiker, Harriet Abrahamsson, projektledare för Ung Dramatik vid Unga Teatern. 

 

13.30-14.00 Kaffepaus 

 

14.00-14.45 Teatermetoder för ökad förståelse inom det sociala området (forts.). I dialog 

med forskarssocialarbetare Frida Westerback, Helsingfors stad, Mathilda Wrede- Institutet, 

samt tf utvecklingschef Ann Backman, FSKC samt kommentarer från praktiken.  

 

15:00-15.45 Konstbaserat och kreativt socialt arbete – Vad är poängen? Universitetslektor, 

pol Dr Harry Lunabba, Svenska social- och kommunal högskolan vid Helsingfors universitet.  

 

15.45-16.15 Lekfullt - men på fullt allvar, specialplanerare Nina Gran, Helsingfors stad, 

Utvecklingstjänster för kultur och fritid. 

 

16.15-16.30 Avslutning, utvecklingschef Mia Montonen, FSKC. 
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