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Bidrag till Luckan och / ja Asukasosallisuuden määrärahan yleiskorotus

BUDGETMOTION - TALOUSARVIOALOITE
Tvåspråkig motion - kaksikielinen aloite

Ärenden - asiat
1. BIDRAG FÖR FÖRENINGEN LUCKAN – VIKTIGT INVÅNAR-OCH AKTIVITETSHUS I HELSING-
FORS FÖR INVÅNARNA I ALLA ÅLDRAR

2. ASUKASOSALLISUUDEN MÄÄRÄRAHAN YLEISKOROTUS

Informations- och kulturcentret Luckan är en central serviceproducent för det svenska i staden och 
fungerar som ett öppet invånarhus för alla målgrupper - barn och familjer, unga, invandrare, förening-
ar, de äldre mm. - kultur- och språköverskridande. 
För föreningen föreslås för år 2021 ett allmänt föreningsbidrag om 60 000 euro i egenskap av allaktivi-
tets- och invånarhus i staden. Idag saknas ett i huvusak svenskspråkigt invånarhus inom staden. Luc-
kan kan svara på behovet. 

Föreningen Luckan har flyttat till större och mer ändamålsenliga lokaler vilket betyder bättre förutsätt-
ningar och faciliteter för kommuninvånarna, bla. rörande tillgänglighet. Kostnaderna har dock ökat rö-
rande driften av verksamheten. Medlen skulle täcka utgifter specifikt för drift kring skötseln av centrets 
lokaler samt vaktmästerifunktioner.

Asukasosallisuuden avustuksille (sis. yleis- ja toiminta-avustukset, asukastilat kaupunginosissa sekä 
pienavustukset). esitetään tasokorotus, joka mahdollistaa samalla em Luckanin avustuksen. Määrä-
raha vuodellle 2020 on 796 000 euroa. Hakemukset v:lle 2020 olivat yhteensä 1 347 873 euroa. Koro-
tustarve on suuri, koska asukastilojen kysyntä kasvaa koko ajan, mm. uusien alueiden myötä.

Faktaruta
Luckan 2019 (verksamhetspunkten i Helsingfors, Georgsgatan 27)
- Centret i sin helhet är 1050 m2 i 2 våningar, öppet 5 dagar i veckan samt kvällar och veckoslut, hel-
ger. Verksamheterna är avgiftsfria.
- Luckan har också utlokaliserad verksamhet i staden
- Luckancenter: 235 enskilda evenemang, 6800 besökare under evenemangen 
- LillaLuckan (riktat för barn och familjer); 8026 fysiska besökare och sammanlagt 337 tillställningar 
och program för barn och familjer
- 72 000 virtuella besökare via Luckans många nättjänster
- Luckans Unginfo verksamhet nådde ut till närmare 900 skolelever i form av föreläsningar och verk-
städer samt 170 personliga handledningar för unga 
- Luckan integration: 400 vägledningar för invandrare och 2000 deltagare i olika programaktiviteter
- 60 föreningar och organisationer samlades, vilka arrangerade sina aktiviteter, möten i Luckancentret
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