Toimintakertomus 2017-2018
Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto harjoittaa vaikutustyötä ruotsinsuomalaisten lasten ja
nuorten kielellisten, kulttuurillisten ja ihmisoikeuksien puolesta. Nuorten Liitto kokoaa yhteen
jäsenyhdistyksiä ympäri Ruotsia ja mahdollistaa järjestöjen omavaltaista toimintaa.

1. Liittohallitus 2017-2018
Liittohallitus valittiin vuosikokouksessa Norrköpingissä 5. maaliskuuta 2017. Dennis Barvsten
valittiin puheenjohtajaksi, Ella Turta varapuheenjohtajaksi, Suvi Vallius Kvist, Emilia Keskisaari
ja Josefin Gustafsson varsinaisiksi jäseniksi. Alice Kyander ja Jaana Paldanius valittiin
varajäseniksi. Jaana Paldanius jätti eronpyynnön hallitukselle 11. heinäkuuta 2017 ja hänelle
myönnettiin ero varajäsenen tehtävästä 3. syyskuuta 2017.
Dennis Barvsten sai 28. lokakuuta 2017 liittohallitukselta kehoituksen jättää tehtävänsä, liittyen
työnjohdossa ja työympäristössä ilmenneisiin vakaviin epäkohtiin. Hän ei kuitenkaan vastannut
kehoitukseen ja tästä johtuen hallitus päätti sulkea Barvstenin jäsenenä liitosta, viitaten Liiton
sääntöpykälään 26 §. Liiton ylimääräisessä vuosikokouksessa 9. joulukuuta 2017 Göteborgissa
Ella Turta valittiin puheenjohtajaksi, Alice Kyander varapuheenjohtajaksi sekä Aida Ohtonen ja
Lasse Lund varajäseniksi. Suvi Vallius Kvist, Emilia Keskisaari ja Josefin Gustafsson jatkoivat
varsinaisina jäseninä.
1.1 Liittohallituksen työ
Toimintavuoden aikana liittohallitus on työskennellyt muuttaakseen järjestön sisäistä rakennetta
ja luodakseen strategisen, pitkäaikaisen ja kestävän järjestön. Esimerkkinä tästä päivitetty
yhdistyskansio ja parannetut menettelytavat apurahaprosessin aikana. Olemme myös ottaneet
käyttöön erilaisia hallinta-asiakirjoja, kuten ohjeet sisäiseen ja ulkoiseen viestintään. Olemme
aloittaneet valiokuntien käytön ja jakaneet osan työstä valiokunnille (työvaliokunta,
vähemmistöpoliittinen valiokunta ja sosiaalisten medioiden valiokunta).
Liittohallitus on yrittänyt vähentää hallituksen kuluja, pitämällä esimerkiksi suurimman osan
tapaamisistaan Liiton toimistolla Tukholmassa. Tämä vähentää niin matka- kuin muitakin
kustannuksia, joita tulee kun kokoustiloja ja muuta vastaavaa tarvitsee varata.
Vuosikokous päätti, että liittohallituksen puheenjohtaja Dennis Barvsten saa palkkiota vuonna
2017. Perusteluna oli, että puheenjohtajan tehtävät ovat todella aikaa ja vastuuta vaativia.
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Barvstenin palkkio maksettiin Liiton aiemmasta ylijäämästä ja Barvsten puolusti ehdotustaan
painottamalla, että palkkio antaisi puheenjohtajalle mahdollisuuden käyttää enemmän aikaa
projektivarojen hakuun. Pitkällä tähtäimellä tämän olisi tarkoitus tuottaa Liitolle lisää varoja.
Barvstenin johtajuuden aikana ei hakemuksia uusista projektivaroista ole tehty, mutta
liittohallitus on sitä mieltä, että tehtävä on todella aikaavievä; siksipä Liiton pitäisi, varojen
puitteissa, pystyä jakamaan palkkiota puheenjohtajalle osa-aikaisesti. Ehtona tälle on kuitenkin
se, että taloudelliset resurssit sen mahdollistavat.

1.2 Liittohallituksen kokoukset ja päätökset
Fyysiset hallituksen kokoukset:
25.3. 2017 Tukholma, 22.-23.4. 2017 Tukholma, 18.6. 2017 Helsinki, 16.-18.9. 2017 Tukholma,
28.-29.10. 2017 Tukholma, 11.-12.11. 2017 Jönköping, 28.-29.1. 2018 Tukholma ja 16.-18.3.
2018 Tukholma
Nettikokoukset:
13.4. 2017, 18.4. 2017, 8.6. 2017, 3.9. 2017, 26.9. 2017, 31.10. 2017, 12.12. 2017, 12.2. 2018,
5.3. 2018
Per capsulam-päätökset:
3.4. 2017, 14.4. 2017, 7.5. 2017, 9.8. 2017, 18.9. 2017, 6.11. 2017, 17.11. 2017, 30.11. 2017,
18.12. 2017, 13.3. 2018

2. Vaikutustyö ja informaation levitys
Tänä vuonna Liitto on jatkanut työtään ruotsinsuomalaisten lasten ja nuorten oikeuksien
edistämiseksi vähemmistöpolitiikassa. Tärkeimmät kysymykset, joita olemme ajaneet, ovat
oikeus suomenkieliseen peruskouluopetukseen, esikoulutoimintaan ja äidinkielenopetukseen.
Olemme monilla paikkakunnilla ympäri maata jakaneet informaatiota Nuorten Liiton toiminnasta,
keskustelleet vähemmistöoikeuksista sekä kielen elvyttämisestä. Nuorten Liitto on aktiivisesti
osallistunut demokraattisiin prosesseihin, osallistumalla neuvonpitoihin muun muassa
viranomaisten, kuntien, läänien, Kulttuuriministeriön, Kouluviraston ja Tukholman
Lääninhallituksen kanssa.
Olemme tavanneet kansanedustajia, virkamiehiä ja muita kansalaisjärjestöjä. Liito osallistui
vuosittaiseen neuvonpitoon kulttuuriministeri Alice Bah Kuhnken kanssa ja nosti siellä esille
etenkin nuorisonäkökulman vähemmistökysymyksissä. Olemme seuranneet
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äidinkielenopetuksen tuen poistamisen kehitystä useissa kunnissa ja olemme järjestäneet
mielenosoituksen tästä aiheesta Lundissa ja Botkyrkassa.
Tämän lisäksi Nuorten Liiton entinen puheenjohtaja Dennis Barvsten istui edustajana hallituksen
vähemmistölain selvityksessä jossa hän edusti nuorisonäkökulmaa. Nuorten Liitto on kirjoittanut
kolme (3) lähetevastausta hallituksen selvityksiin SOU 2017:60, SOU 2017:88 (Nästa steg och
Nästa steg del 2: Förslag för en stärkt minoritetspolitik) och SOU 2017:91 (Nationella
minoritetsspråk i skolan).
Toimintakoordinaattori Venla Odenbalk ja varapuheenjohtaja Alice Kyander vierailivat
joulukuussa 2017 Suomen suurlähetystössä ja luennoivat siellä nuorten ruotsinsuomalaisten
asemasta Ruotsissa. Luento perustui niihin kertomuksiin, jotka kerättiin
#stoltsverigefinne-projektin kautta. Luennon tarkoituksena oli antaa kuulijoille monipuolinen kuva
siitä, millaista on olla nuori ruotsinsuomalainen tänä päivänä. Luentoa arvostettiin paljon ja
osallistuminen johti useiden uusien yhteyksien solmimiseen.
2.1 Nuoret osallistujina demokraattisissa prosesseissa
Tavoitteemme 2017-2018 oli, että useat jäsenjärjestöt osallistuisivat paikallisiin neuvonpitoihin.
Finnlust, GSN, UPSO ja MORO ovat osallistuneet paikallisiin neuvonpitoihin ja useilla on ollut
yhteydenpitoa paikallisiin virkamiehiin. Osa jäsenjärjestöistä on hakenut apurahaa kunnalta.
2.2 Näkyvyys medioissa
Vuoden aikana Liittoa ja sen työntekijöitä on haastateltu useita kertoja Sisuradiossa ja SVT
Uutisissa sekä Minoritet.se sivustolle. Meitä on myös haastateltu Suomen suurimpaan
päivälehteen Helsingin Sanomiin, Hufvudstadsbladetiin ja Aamulehteen.
Kirjoitimme artikkelin äidinkielenopetuksen tuesta joka julkaistiin Sydsvenskan lehdessä.
Kirjoitimme myös mielipidekirjoituksen vähemmistölaista joka julkaistiin muun muassa SVT
opinionin kautta.
2.3 Almedalen ja MR-päivät
2.3.1 Almedalen
Almedal-viikko 2017 oli 2.-9. heinäkuuta. Osa liittohallituksesta ja toimistosta oli mukana koko
viikon tai osan siitä. Vuokrasimme talon Visbyn ulkopuolelta, yhdessä muiden vähemmistöjen
nuorisoliittojen kanssa. Saimme täten hyviä yhteyksiä Met Nuorten ja Juutalaisten Nuorten liiton
kanssa. Viikko oli hyvä tilaisuus vaikutustyölle. Osallistuimme seminaareihin ja kokouksiin, jotka
olivat yhteydessä Nuorten Liiton toimintaan. Solmimme hyviä yhteyksiä ja meillä oli hyviä
keskusteluja niin muiden järjestöjen edustajien kanssa kuin muiden toiminnastamme
kiinnostuneiden ihmisten kanssa.
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2.3.2 MR-päivät
MR-päivät 2017 pidettiin Jönköpingissä 9.-11. marraskuuta. Teemana oli “ihmisoikeuksien
tulevaisuus”. Koko hallitus, poislukien Dennis Barvsten, osallistui tapahtuman viimeiseen
päivään, eli lauantaihin. Tuon päivän aikana hallituksella oli mahdollisuus osallistua
seminaareihin ja vierailla niiden järjestöjen luona, jotka olivat esittelyalueella kertomassa
toiminnastaan. Tämä oli todella antoisaa, koska hallitus sai muun muassa mahdollisuuden
pyöritellä projekti-ideoita Arvsfondenin edustajien kanssa, keskustella lasten oikeuksista
lastenoikeusjärjestöjen kanssa ja puhua vähemmistöpolitiikasta Minoritet.se:n kanssa.
Osallistuminen oli onnistunut myös siltä osin, että meillä oli mahdollisuus kertoa omasta
työstämme ja Ruotsin vähemmistöpolitiikasta useille tapaamillemme ihmisille ja järjestöille.

3. Kansainvälinen työ
3.1 YEN
Dennis Barvsten osallistui YEN:in jokavuotiselle bussireissulle. Reissun tarkoituksena oli saada
lisätietoa kansallisten vähemmistöjen asemasta Euroopassa ja tutkia ehtoja tulevaisuuden
yhteistyölle YEN:in kanssa. Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto on jatkossakin YEN:in jäsen,
mutta me emme tulevana vuonna aktiivinen jäsen. Tämä tarkoittaa, ettei meidän tarvitse maksaa
jäsenmaksua, mutta saamme kuitenkin tietoa YEN:in toiminnasta.
3.2 Ulkosuomalaisparlamentti
Liittohallitus, joka edusti Nuorten Liittoa, osallistui Ulkosuomalaisparlamenttin istuntoon
Helsingissä 16.-17. kesäkuuta 2017. Olimme kirjoittaneet parlamentille viisi aloitetta, joista osa
meni läpi; muun muassa rajojen poisto ulkomaalaisilta opiskelijoilta, jotka pyrkivät suomalaisiin
kouluihin ja yliopistoihin. Hallituksemme jäsen Josefin Gustafsson valittiin, nuorimpana koskaan,
Pohjois-Euroopan edustajana puhemiehistöön. Tämän paikan kautta meillä on mahdollisuus
vaikuttaa ulkosuomalaisten, kuten ruotsinsuomalaisten asemaan Suomessa.
3.3 Nuorten Pohjoismaiden Neuvosto
Saimme pysyvän tarkkailijapaikan Nuorten Pohjoismaiden Neuvostossa. NPN on nuorisoliitolle
kannattava foorumi jossa olla aktiivnen koska neuvosto tekee työtä pohjoismaisen yhteistyön
edesauttamisen puolesta sekä vaikuttaa poliittisissa kysymyksissä jotka koskevat pohjoismaissa
asuvia nuoria. Kieli- ja koulutuskysymykset ovat tärkeitä kysymyksiä neuvostolle niinkuin
nuorisoliitollekkin.

Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto
Sverigefinska Ungdomsförbundet

Bellmansgatan 15
11847 Stockholm
www.ungfin.se

info@ungfin.se

4. Toiminta
Olemme järjestäneet erilaisia tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden, kuten Nuorten äänet, FIN I
VÄST ja Finlandsinstitutet kanssa. Nuorten äänet on ollut yhteistyökumppanina
networktreffeillämme ja #stoltsverigefinne-projektissa. Meillä on ollut yhteistyötä
Finlandsinstitutetin kanssa, yhdessä heidän ja muiden toimijoiden kanssa järjestettiin muun
muassa Finntastic-musiikkifestivaali Tukholmassa ja Göteborgissa. Olemme myös järjestäneet
popkornia-filmiklubia eri paikkakunnilla yhdessä Finlandsinstitutetin ja FIN I VÄST:in kanssa.
Viime vuonna Ruotsinsuomalaisten Nuorten Liitto osallistui Pride-festivaaliin ensimmäistä
kertaa. Nuorten Liitto oli myös mukana järjestämässä Superpesiksen kauden avausta
Tukholmassa.

4.1 Jäsenjärjestöt ja jäsenmäärä
Toimintavuoden 2017-2018 tavoitteena oli, että jäsenjärjestöjen lukumäärä nousisi yhdeksästä
(9) kahteentoista (12). Meillä on tällä hetkellä 12 jäsenjärjestöä, toimintavuoden aikana
perustetut järjestöt ovat:
-

Ruotsinsuomalainen nuortenlehti ÄÄNET
MORO - Malmön Ruotsinsuomalaiset Nuoret
Luulajan Ruotsinsuomalaiset Nuoret
Finska nationen vid Örebro universitet

Vanhat jäsenjärjestöt ovat Finlandssvenska Nationen i Umeå, Uppsalan Suomalaiset Opiskelijat,
Finnlust, Göteborgin Suomalaiset Nuoret, Koitus, Tukholman Suomalaiset Opiskelijat, Team
Finska, Finlandssvenska studenter i Uppsala. Väsby Predators ei ole enää Liiton jäsen, koska
se ei toimintavuoden aikana pystynyt osoittamaan, että yhdistys täyttää demokraattisen
toiminnan kriteerit.
Tavoitteenamme oli myös kasvattaa jäsenmäärää. Vuoden 2017 lopussa meillä oli 924 jäsentä,
joista 715 oli nuorisojäseniä. Vastaavat luvut vuonna 2016 olivat 832 jäsentä ja 626
nuorisojäsentä.
Olemme kokeilleet myös mahdollisuutta liittyä, niin kutsutuksi suorajäseneksi, koska ympäri
maata on toiminnastamme kiinnostuneita ihmisiä, paikoissa joissa ei välttämättä ole aktiivista
jäsenjärjestöä. Emme ole kuitenkaan onnistuneet ratkaisemaan sitä, miten nämä suorajäsenet
voitaisiin laskea valtiontukea tuottaviksi ja miten heillä olisi samat demokraattiset oikeudet kuin
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jäsenjärjestöjen jäsenillä. Näistä puutteista johtuen suoria jäseniä ei voi laskea mukaan
valtiontukea haettaessa.
4.2 Jäsenjärjestöjen toiminta
Muutimme apurahajärjestelmää niin, että jäsenjärjestöt saivat 3000 kruunun perustuen ja lisäksi
järjestöillä oli mahdollisuus hakea Liitolta enintään 12 000 kruunua aktiviteetteihin. Vuoden
aikana Nuorten Liitto on jakanut noin 100 000 kruunua jäsenjärjestöjen aktiviteetteihin.
Jäsenjärjestöt ovat järjestäneet monipuolisia tapahtumia ja aktiviteetteja. Esimerkiksi:
FSN:
- Sitsit, grillausta merenrannalla, keilausilta, paintball, saunaillat, "efter plugget pub",
Suomi 100 vuotta - juhla
FiSU:
- Sitsit, rapujuhlat, peli-illat, Suomi 100-vuotta juhla yhdessä UPSO:n anssa, Luciarunda
Koitus:
- Tervetulojuhla, risteily Riikaan, joulujuhla
Finnlust:
- Saunaillat, after work, sitsit, vappujuhla
Äänet:
- Editointitapaamiset
UPSO:
- Suomi 100-vuotta juhla yhdessä Fisu:n kanssa, Kimble klubi, picknick, jääkiekkoilta, laser
tag, viisiottelu
TSO:
- Elokuvailta, afterwork, tervetulojuhla, saunaillat, room escape, Picknick Uppsalassa
yhdessä UPSO:n kanssa, Eero Aarnio-näyttely
MORO:
- Neuvonpito seudun ja kunnan kanssa, rapujuhlat, joulujuhla
GSN:
- Suomalainen ruoanlaitto ja sauna, lautapeli-ilta, itsenäisyyspäiväjuhlas, laserdome,
koripallo, #stoltsverigefinnen julkistusjuhla, GSN:n kevätpäivä Lilla Bommenissa,
Finntastic-festivaali, terrassijuhlat Västerhusetissa
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Luleå:
- #stoltsverigefinnen julkistusjuhla
Team Finska:
- Salibandy, eri pelejä, yleisurheilupäivät, turnernauksia, ystävyysotteluita, kurssitoiminta,
hiihto, laskettelu, kalastus, vaellukset, karaoke, ulkoilmapäivät, jäsenjuhla

5. Projektit
Vuoden aikana olemme eri projektien kautta harjoittaneet vaikutustyötä ja tehneet
ruotsinsuomalaista vähemmistöä näkyväksi. Toimintavuoden tavoitteena oli aloittaa useita uusia
projekteja ja myös hakea uusia projektivaroja.
5.1 Läksyapu-projekti
Liitton oli tarkoitus esimerkiksi tutkia mahdollisuutta aloittaa läksyapu-projektin, jotta oppilaat
saisivat lisätukea suomen oppimiseen. Haimme rahaa Kouluvirastolta, mutta saimme kieltävän
päätöksen, koska emme täyttäneet kriteerejä läksyapu toiminnan harjoittamiseksi.
5.2 Maalaus- ja infokirja
Liitton tavoitteena oli yhdessä muiden vähemmistöjen kanssa tutkia mahdollisuutta
vähemmistönäkökulmaisen maalaus- ja infokirjan tekemiseen. Tätä projektia ei ole haudattu,
joten jatkamme mahdollisuuksien kartoittamista, jotta voimme jatkaa projektin parissa
työskentelyä.
5.3 Opintokerhoprojekti
Tarkoituksena oli myös aloittaa opintokerho-projekti suomen kielellä. Vuoden 2018 alussa
aloitimme pilottiprojektin ja olemme aloittaneet nuorten kerhonvetäjien kouluttamisen
Tukholmassa. Ajatuksena on hakea kevään 2018 aikana projektivaroja Allmänna arvsfondenilta,
jotta projekti voisi levitä muihinkin kuntiin.
5.4 Kielipaketti
Toimintavuoden aikana olemme aloittaneet kielipakettimme kehitysprojektin. Ajatuksena on
lanseerata seuraavan toimintavuoden aikana paketin uusi versio, johon kuuluu myös musiikkia
ja elokuvaa. Olemme myyneet yhteensä 2672 kielipakettia vuoden aikana.
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5.5 Stoltsverigefinne
Liitto on toimintavuoden aikana kehittänyt stoltsverigefinne-projektia ja työskennellyt aktiivisesti
sen parissa. Olemme esitelleet kuvanäyttelyn ja meillä on ollut julkistusjuhla Tukholmassa,
Göteborgissa ja Luulajassa. Olemme markkinoineet näyttelyä kunnille ja lääneille
maanlaajuisesti. Näyttelyn ensi-ilta oli 24. helmikuuta 2017 Tukholman kaupungintalolla.
Näyttely on herättänyt paljon mielenkiintoa ja se on toimintavuoden aikana ollut esillä
Helsingissä, Malmössä, Trelleborgissa, Nykvarnissa ja Sundsvallissa.
Keräsimme kertomuksia Instagramista kirjaan, joka myös julkistettiin vuonna 2017. Tutkimme
nyt mahdollisuuksia rahoitukseen, jotta voisimme teettää uuden painoksen kirjasta.
Tarkoituksena on, että kirjaa, kuten kielipakettiakin voitaisiin myydä kunnille ja lääneille.
Ajatuksena on levittää tietoa ruotsinsuomalaisesta vähemmistöstä nuorten näkökulmasta ja
nostaa esille nuorten ajatuksia vähemmistökysymyksistä.
5.6 Yksikaksifilmi - Ruotsin suomalaisin elokuvafestivaali
Vuonna 2017 aloitettiin Yksikaksifilmi-festivaalin suunnittelu. Tapahtuma tullaan pitämään
syyskuussa 2018. Elokuvafestivaalilla näytetään suomalaisia elokuvia ja festivaaliin sisältyy
myös muita kulttuurillisia tapahtumia. Nuoria ruotsinsuomalaisia otetaan mukaan niin
suunnitteluun kuin itse tapahtuman toteutukseen ja heitä kutsutaan myös yleisöksi. Vuonna
2017 tehtiin alustava ohjelma ja haettiin apurahoja. Suunnittelu jatkuu keväällä 2018.

6. Organisaatio
Laura Santala jätti tehtävänsä Nuorten Liiton pääsihteerinä kesäkuussa 2017. Kesän aikan Aida
Ohtonen oli virkaa tekevä pääsihteeri ja uusi toimintakoordinaattori Venla Odenbalk aloitti
koeajalla elokuun alussa. Joulukuussa Venlan työsopimus muuttui toistaiseksi
voimassaolevaksi. Toimintakoordinaattorin virka on 1. joulukuuta lähtien ollut 100 %:n työajalla
entisen 80 %:n sijaan, koska liittohallitus tuli johtopäätökseen ettei virkaan kuuluvia työtehtäviä
voi hoitaa 80 %:n työajalla. Jos useita henkilöitä rekrytoidaan projekteihin, voidaan
toimintakoordinaattorin työaikaa miettiä uudelleen.
Toimintavuoden tavoitteenamme oli tehdä pääsihteerin tavoitteista selkeämpiä ja siksi
liittohallitus päätti muuttaa työnimikkeen toimintakoordinaattoriksi, joka kuvaa työtehtäviä
paremmin. Toimintakoordinaattorin tavoite on toimintavuonna ollut vanhojen ja uusien
jäsenjärjestöjen tukeminen sekä tukea nuoria uusien jäsenjärjestöjen perustamisessa.
Toimintakoordinaattori on myös keskittynyt projektien kehittämiseen ja aloittamiseen, sekä
projektivarojen hakuun.
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Liitto on muuttanut takaisin Bellmansgatanille, Ruotsinsuomalaisten Keskusliiton tiloihin. Tämä
on johtanut lisääntyneeseen yhteistyöhön muiden ruotsinsuomalaisten yhdistysten ja järjestöjen
kanssa ja tehnyt yhteistyöstä helpompaa. Tämä on myös tehnyt päivittäisen työn sulavammaksi
ja pienentänyt hallintokuluja.
Osallistuimme RSKL:n vuosikokoukseen ja olemme aloittaneet keskustelut siitä, että Nuorten
Liitosta tulisi RSKL:n virallinen nuorisoliitto.

6.1 Pätevyyden kehittäminen
Liiton varapuheenjohtaja (9.12.2017 asti) Ella Turta on toimintavuoden aikana osallistunut LSU:n
mentorointiohjelmaan Ung Med Makt, jossa on tavoitteena lisätä tietoa kestävästä
järjestäytymisestä, hyvästä johtajuudesta ja sekä miten luoda pitkäjänteisyyttä ja kestävyyttä
oman järjestön toimintaan.
Nuorten Liiton vaalivaliokunta on saanut koulutuksen, jonka tarkoituksena oli lisätä heidän
yhdistystietämystään niin, että valiokunta voi tehdä hyvää työtä löytääkseen uusia ehdokkaita
liittohallitukseen.

6.2 Viestintä ja puheenjohtajaverkosto
Viestintä ja idea- ja tiedonvaihto jäsenjärjestöjen välillä on mahdollisesti vähentynyt, koska meillä
ei ole ollut mahdollisuutta järjestää network-treffejä toimintavuoden aikana.
Puheenjohtajaverkosto muodostettiin, jotta se voisi toimia linkkinä eri jäsenjärjestöjen sekä liiton
välillä. Verkosto ei ole, lähinnä logistisista syistä johtuen, tavannut fyysisesti toimintavuoden
aikana, mutta sillä on viestintäalusta Facebookissa. Liitto on hakenut rahaa, jotta voisimme ensi
vuonna järjestää yhdistyskoulutuksen ja network-treffit. Koemme, että jäsenjärjestöt ovat
arvostaneet treffejä hyvin paljon ja ne ovat olleet tärkeitä paikkoja muun muassa tiedonvaihtoon
ja verkostoitumiselle.
Olemme yrittäneet parantaa viestintää jäsenjärjestöjen kanssa ja tehdä viestinnästä
selkeämpää. Tämä tulee olemaan kehitysalueemme myös tulevalla toimintakaudella.
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Liittohallitus 2017-2018 ehdottaa tämän toimintakertomuksen lisäämistä vuosikokouksen
asiakirjoihin
Ella Turta, liittohallituksen puheenjohtaja
Alice Kyander, varapuheenjohtaja
Josefin Gustafsson, hallituksen jäsen
Suvi Vallius Kvist, hallituksen jäsen
Emilia Keskisaari, hallituksen jäsen
Aida Ohtonen, varajäsen
Lasse Lund, varajäsen
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