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BIDRAG FÖR FÖRENINGEN LUCKAN – VIKTIGT INVÅNAR-OCH AKTIVITETSHUS I HELSINGFORS FÖR MÄNNISKOR I ALLA

Informations- och kulturcentret Luckan är en central serviceproducent för det svenska i Helsingfors
och fungerar som ett öppet invånarhus för alla målgrupper - barn och familjer, unga, invandrare, föreningar, de äldre mm. - Luckans verksamhet överskrider kultur- och språkgränser.
För föreningen föreslås för år 2022 ett bidrag om 60 000 euro för verksamheten som
allaktivitets- och invånarhus. Idag saknas i Helsingfors ett i huvudsak svenskspråkigt invånarhus.
Luckan kan svara på behovet.
Luckan har också utvecklat digitala lösningar som möjliggör service, daglig kommunikation/interaktion, chattjänster för unga samt en fungerande digital mötesplats trots pandemin. På detta
sätt har Luckan kunnat rikta sig speciellt till utsatta grupper i det rådande, svåra läget.
Föreningen erbjuder ändamålsenliga lokaler för kommuninvånare i alla åldrar. Även tillgängligheten är
i skick. Kostnaderna för driften av verksamheten har dock ökat fr o m 2019 pga av flyttningen till större lokaler på Georgsgatan 27.
Det har under tidigare år i beredningen av understöd till Luckan rått oklarhet om från vilket, eller vilka,
moment staden kan och bör finansiera Luckans verksamhet. En möjlighet är att bidraget tas från de
medel som i stadens budget delas ut som allmänt föreningsbidrag. En annan möjlighet är att bidraget
tas från medlen för invånaradelaktighet. Det kan finnas ytterligare möjligheter.
Det är hög tid för staden att göra en nivåförhöjning av verksamhetsbidraget till Luckan som invånarhus med svenska som huvudsakligt språk men med verksamhet som överskrider kultur- och språkgränser. Den svenskpråkiga befolkningen är av demografiska skäl relativt glest utspridd staden.
Svenska invånarhus kan inte finnas överallt. Också just av den anledningen är Luckan med sin centrala placering viktigt.
Den offentliga sektorn kan inte vänta sig att den tredje sektorn fyller de hål som staden lämnar i sin
budgetering. Helsingfors måste inse sitt ansvar för vår stads levande tvåspråkighet. Staden behöver
svenska rum med låg ingångströskel.
FAKTARUTA (Axplock)
Luckan 2020 (verksamhetspunkten i Helsingfors, Georgsgatan 27)
• Centret i sin helhet är 1050 m2 i 2 våningar, öppet 5 dagar i veckan samt kvällar och veckoslut.
Verksamheten är avgiftsfri för deltagarna. Luckan har hållit öppet i den mån varit möjligt för allmänheten (gruppverksamhet , aktiviteter) under 2020, under iakttagande av stadens rekommendationer och
restriktioner.
• Luckan har också utlokaliserad verksamhet i staden såsom t ex mobila verkstäder för barn.
• Luckancenter: infodesk ca 500 besök per vecka, enskilda evenemang för 2020; 60 stycken, 1421
deltagare.
• LillaLuckan (riktat för barn och familjer); deltagarantal 4300.
• ca. 111 000 virtuella besökare via Luckans många nättjänster.
• Luckans Unginfo verksamhet nådde ut till närmare 1000 skolelever i form av föreläsningar och
verkstäder i regionen sam ca 2000 handledningar för unga med hjälp av chatt och digitala lösningar
(anonyma ).
• Luckan integration: drygt 500 vägledningar för invandrare och över 1000 deltagare i olika programaktiviteter.
• 60 föreningar och organisationer samlades, vilka arrangerade sina aktiviteter och möten i Luckancentret.
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