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Allmänt

Folktinget har fått en allt viktigare uppgift under de 
senaste åren och det här är en utveckling som kommer 
att fortsätta. Den lagstadgade uppgift som Folktinget har, 
att arbeta för att stärka det svenska språkets ställning 
och kulturen på svenska i Finland, är synnerligen aktuell 
under den kommande verksamhetsperioden. För tillfäl-
let pågår många reformer och samhällstendenser som 
upplevs utmanande för den svenskspråkiga befolkningen. 
Folktingets arbete handlar konkret om att trygga den 
svenskspråkiga befolkningens rättigheter i samband med 
de reformer som regeringen genomför, men också om att 
informera om finlandssvenskarna och det svenska språket 
i Finland. 

Det är uppenbart att kunskapen om det svenska är 
sämre i den nuvarande regeringsbasen, vilket betyder 
att det blivit allt viktigare att bevaka att de svenska 
strukturerna hålls intakta och att informera myndigheter 
om hur beslut påverkar den svenskspråkiga befolkningen. 
Det här gäller i de stora frågorna som vård- och region-
förvaltningsreformen, tingsrättsreformen, reformen av 
yrkesutbildningen, men också i frågor som inte får så stor 
uppmärksamhet men som ändå har stor betydelse för det 
svenska. 

Folktinget upprätthåller nära kontakter till riksdagsle-
damöter och tjänstemän som arbetar för ett tvåspråkigt 
Finland, och fortsätter att sammankalla och sköta sekreta-
riatsuppdraget när rundabordsdiskussioner ordnas i riks-
dagen. Samtidigt satsar vi på att nå ut till och föra dialog 
med personer som är skeptiska till svenskan, och bygger 
vidare på de nätverk till exempelvis sannfinländska 
politiker som inletts under år 2016. Det intressepolitiska 
arbetet gentemot politiker och myndigheter komplet-
teras med ett aktivt attitydarbete. Folktinget arbetar för 
en levande tvåspråkighet och för ett tolerant språkklimat. 
Det här syns i olika tillställningar som Folktinget ordnar 
som till exempel Svenska veckan och Folktingets närvaro 
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på SuomiAreena samt genom synlighet för det svenska i 
samband med Finlands 100-årsjubileum. 

Folktinget fortsätter att sammanföra aktörer i Svensk-
finland. Ett gott exempel på det här nätverksarbetet är de 
rundabordsdiskussioner om integration på svenska som 
Folktinget har initierat. Folktinget har också sammankal-
lat aktörer inom bildningssektorn och representanter 
för kulturfältet och Svenska reformgruppen har fortsatt 
sitt arbete för att bevaka svenska intressen i vård- och 
regionförvaltningsreformen. Folktinget fortsätter detta 
nätverksarbete, ibland som ensam sammankallare men 
allt oftare i samarbete med någon annan aktör. 

Folktinget fortsätter samarbeta med de kommuner som 
tar kontakt för att bland annat få hjälp att utforma utlåtan-
den i frågor av stor relevans för det svenska. 

För sitt uppdrag erhåller Folktinget statsunderstöd. 
År 2016 sjönk understödet med 100 000 euro. Eftersom 
verksamheten har utvecklats och breddats under de 
senaste åren, och statsunderstödet har minskat, är 
behovet av ökad finansiering från fonder och stiftelser 
en realitet. 

Nationalspråksstrategin 

Folktinget fortsätter att påverka implementeringen av 
Nationalspråksstrategin och dess målsättning att stärka 
svenskan i Finland. Det här arbetet sker inom ramen för 
nationalspråksnätverket där Folktinget är med som sak-
kunnig och kan därmed ge konkreta förslag för att garan-
tera och förbättra den svenskspråkiga befolkningens rät-
tigheter. Eftersom myndigheterna har huvudansvaret för 
att förverkliga de språkliga rättigheterna i Finland, ämnar 
Folktinget att intensifiera samarbete med dem. Folktinget 
har tidigare aktualiserat frågor som berör rekrytering av 
svenskkunniga tjänstemän, svenskundervisningen i finska 
skolor och frågan om bättre möjligheter för invandrare att 
integreras på svenska. 
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Samarbete med  
landskapet Åland
Ett viktigt fokus de närmaste åren är samarbetet mellan 
landskapet Åland och övriga regioner i Svenskfinland, 
ett samarbete som aktualiseras av den alarmerande 
utveckling vi har sett under de senaste åren då svenskans 
ställning i Finland alltmer marginaliserats.

I det nyvalda Folktinget har Ålands representation stigit 
från fem till sju ledamöter, vilket möjliggör ett allt när-
mare samarbete för att trygga svensk service i samband 
med pågående reformer. Speciellt viktigt är att bevaka 
svenskan i vården och utbildningen samt att arbeta för 
att kommunikationen med myndigheter i Finland också i 
fortsättningen fungerar på svenska.

Ett konkret samarbete mellan Folktinget och landskapet 
Åland är planeringen och förverkligandet av Alan-
dica debatt på Åland i juni 2018. Planen är att skapa en 
finlandssvensk/åländsk SuomiAreena/Almedalsvecka 
där man vill samla olika aktörer som verkar på svenska 
för att nätverka och skapa synergier. Planeringen leds via 
Ålands landskapsregering och andra samarbetsparter 
är Föreningen Pohjola-Norden och Föreningen Norden. 
Redan sommaren 2017 samarbetar Folktinget och Ålands 
landskapsregering i samband med SuomiAreena/Pori Jazz 
i Björneborg.

Social- och hälsovård 

Folktinget fortsätter att aktivt bevaka de språkliga rät-
tigheterna inom social- och hälsovårdsreformen. Under år 
2017 flyttas tyngdpunkten för påverkansarbetet gällande 
reformen mera mot riksdagsarbetet framom ministeriebe-
redning. Detta gäller särskilt de frågor där vi inte uppnått 
önskvärt resultat under ministerieberedningen. 

Fokus kommer fortsättningsvis att ligga på social- och 
hälsovårdsreformen samt valfrihetslagstiftningen. Viktiga 
frågor är bland annat tillgången till svenskspråkig social- 
och hälsovård, tryggandet av de demokratiska rättigheterna 
och valfrihetslagstiftningens funktion på den svensksprå-
kiga marknaden. Specifikt bör social- och hälsopolitiska 
utskottet följa upp hur den svenskspråkiga servicen förlöper 
i Seinäjoki centralsjukhus och vid behov överväga åtgärder 
ifall brister förekommer. Dessutom bör man stöda landska-
pen i hur de ska uppfylla sina lagstadgade skyldigheter att 
producera service på svenska. Man bör särskilt stöda land-
skapen då de skriver förvaltningsstadga, uppställer språkliga 
krav på serviceproducenter och i övriga frågor som gäller 
språklig service samt serviceproduktion. Folktinget arbetar 
för att myndigheterna utvecklar väl fungerande och trans-
parenta modeller för hur övervakningen av vårdens kvalitet, 
där språket ingår som ett viktigt kriterium, genomförs. 

Många andra viktiga frågor kommer att aktualiseras. 
Beredningen av den nya funktionshinderlagstiftningen 
fortsätter och enligt uppgift kommer både utkast (våren) 
och regeringens proposition (hösten) att ges under 2017. 
Enligt regeringen Sipiläs regeringsprogram genomförs 

vidare en total översyn av rehabiliteringssystemet och 
man bör slå vakt om de språkliga rättigheterna i reformen. 
En arbetsgrupp vid social- och hälsovårdsministeriet har 
nyligen påbörjat arbetet med att ta fram ett förslag till hur 
rehabiliteringslagstiftningen kunde förnyas.

Folktinget kommer genom sitt social- och hälsopolitiska 
utskott även att bevaka andra lagberedningsprojekt, såsom 
regeringens spetsprojekt. Spetsprojektet ”Programmet för 
utveckling för barn- och familjetjänster” kan eventuellt 
också leda till strukturella förändringar, vilka bör bevakas 
särskilt noggrant. Dessutom följer vi upp utvecklandet av di-
gitala lösningar inom vården, det gäller att trygga tvåspråkig 
service inom de digitala lösningarna från början. Utskottet 
fortsätter även samarbetet med olika organisationer inom 
vårdsektorn, till exempel genom gemensamma seminarier.

Utbildning

Utskottet följer med hur utbildningspolitiken i landet 
utvecklas, fortsätter arbetet med att trygga svensksprå-
kig utbildning och bevakar de åtgärder/aktiviteter som 
statsmakten vidtar för att verkställa målen i nationalspråks-
strategin gällande utbildningssektorn. Folktinget följer 
också med utbildningspolitiken i de nordiska länderna.  
Utskottet vill bidra med idéer och förslag till hur finsk- och 
svenskspråkiga barn och unga kunde utveckla intresse för 
och kunskap i svenska på alla utbildningsnivåer. Utskottet 
medverkar till att väcka intresse för språkbadet och trygga 
tillgången till språkbadsutbildning.

Folktinget fortsätter jobba för att de regionala språkför-
söken inte förverkligas, och ifall att de genomförs, att de 
blir så få och begränsade som möjligt. Folktinget kommer 
att bevaka att regeringspropositionen behandlas i enlighet 
med god förvaltningssed, att lagenligheten följs upp och att 
en omfattande oberoende utvärdering görs efter försöken.

Folktinget följer noga med hur arbetet med yrkesutbild-
ningsreformen framskrider. Den planerade finansierings-
modellen slår hårt mot utbildningsanordnarna i Svensk-
finland och ministeriet har efterlyst en bättre samordning 
av utbildningar/utbildningsprogram på svenskt håll. 
Folktinget ordnar därför en rundabordsdiskussion med 
aktörer inom yrkesutbildningen för att komma igång med 
meningsutbytet. Den här diskussionen följs upp med en 
fortsättning under våren 2017.

Jämsides med den stora yrkesutbildningsreformen 
pågår på olika nivåer i samhället en tidvis livlig debatt om 
tvåspråkiga skolor. Frågan om tvåspråkiga skolor har lyfts 
fram i flera av våra kommuner. Ivern att experimentera är 
stor och det finns en risk för att vi förlorar kontrollen över 
diskussionen/situationen. I språköarna spelar den svenska 
skolan en avgörande roll för det svenska samfundets identi-
tet. Folktinget arbetar för dessa skolors fortsatta livskraft.

Folktinget arrangerar med tanke på yrkesutbildnings-
reformen och diskussionen om tvåspråkiga skolor ett två 
dagars framtidsseminarium. 

Under den ena dagen står yrkesutbildningen i fokus. Mål-
sättningarna med seminariet är två. Den ena målsättningen 
är att tillsammans dryfta hur vi i Svenskfinland kunde 
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bli bättre på att samarbeta, koordinera och samordna 
utbildningar i syfte att trygga ett så kvalitativt och brett ut-
bildningsutbud som möjligt för den svenskspråkiga befolk-
ningen. Den andra målsättningen är att sinsemellan sprida 
fungerande arbetssätt och -metoder som möjliggör smidiga 
studiestigar och därmed bidrar till en god genomströmning 
som är viktig med tanke på den planerade prestations- och 
effektivitetsfinansieringen. 

Den andra dagen är den grundläggande utbildningen och 
diskussionen om tvåspråkiga skolor i fokus. Målsättningen 
med seminariet för den grundläggande utbildningens del 
är att föra en övergripande, mångsidig och klarläggande 
diskussion om ämnet och definitionen på tvåspråkig skola 
eftersom förvirringen på fältet nu är stor. I tillfället deltar 
forskare, lärare och beslutsfattare. 

Helsingfors universitet inledde hösten 2016 en svensk-
språkig klasslärarutbildning. Bristen på behöriga lärare i 
södra Finland, framför allt i huvudstadsregionen, har inte 
ännu minskat. Folktinget fortsätter bevaka helhetssituatio-
nen gällande lärarsituationen och -utbildningen. 

Förvaltning 
Landskapsreformen med dess omfattande ändringar inom 
regionförvaltningen kommer att behandlas i riksdagen 
under våren 2017. Inom den nya landskapslagstiftningen 
och den övriga förvaltningslagstiftningen som uppdateras 
i samband med reformen finns flera frågor som har stor 
betydelse för den svenskspråkiga befolkningen. Vi kommer 
att arbeta bland annat för starkare demokratiska rättigheter 
och en grundligare uppdaterinspråklagen. Folktinget kom-
mer genom sitt förvaltningsutskott att följa upp den fortsatta 
beredningen och förberedandet av landskapsreformen och 
Folktinget kommer att ta en aktiv roll i bevakningen av den 
svenskspråkiga befolkningens intressen. 

Under 2018 kommer beredningen av centrala dokument 
och strategier att vara i full gång i landskapen. Det är av 
största betydelse att den svenskspråkiga befolkningens 
situation och rättigheter tas i beaktande i detta arbete och 
Folktinget kommer att arbeta för att så sker.

Digitaliseringen av de offentliga tjänsterna utgör ett av 
regeringens spetsprojekt och det är av största vikt att det 
svenska språket utgör en levande del av digitaliseringen av 
tjänsterna. 

Regeringen genomför också andra spetsprojekt som kräver 
särskild bevakning. Det är fråga om normtalko (”smidigare 
författningar”) och införande av försökskultur. Målsättning-
en med spetsprojekten är naturligtvis att utveckla samhället 
och lagstiftningen i en positiv riktning. Avreglering och för-
sök får inte innebära märkbara försämringar för de språkliga 
rättigheterna. Därför bör man följa upp spetsprojekten och 
lagberedningen inom ramen för dem. 

Tingsrättsreformen kommer att behandlas i riksdagen 
under våren 2017. Reformen har betydande konsekvenser 
för den svenskspråkiga befolkningens rättsskydd och vi 
kommer att arbeta aktivt för att bevara de tvåspråkiga tings-
rätter som man i nuläget planerar att lägga ner.

Kultur och media

Folktinget kommer under perioden 2017-2018 att göra en 
satsning på kultur- och mediefältet. Ett nytt utskott sam-
mankallas för att behandla aktuella ärenden som berör det 
svenskspråkiga kulturfältet och medielandskapet i Finland. 
Det finns ett stort behov av en finlandssvensk samsyn 
och en arena för diskussion som vid behov kan utmynna i 
handling. Utskottet samlar till diskussion, avger utlåtanden 
och fungerar som referensorgan i kulturfrågor. 

Utskottet följer också upp konsekvenserna av samgången 
mellan Yle Fem och Yle Teema och det faktum att det inte 
längre finns en egen svensk tv-kanal i Finland. Yles för-
valtningsråd måste ge garantier för att den svenskspråkiga 
befolkningen behandlas på lika grunder i programverksam-
heten och i programproduktionen också i framtiden.

Utskottet får också i uppdrag att påbörja arbetet kring 
Folktingets 100-årshistorik, vilken ska vara klar till Folk-
tingets jubileumsår 2019.

Språkskyddsverksamhet 

Språkskyddsverksamheten erbjuder möjlighet att upp-
märksamma Folktinget om myndigheter som har brister 
i sin lagstadgade svenskspråkiga service. Årligen tar Folk-
tinget emot ca 100 klagomål, som berör alla samhällssek-
torer. Folktinget väljer att behandla vissa fokusområden 
mer ingående. 

Fokus sätts bland annat på räddningsväsendet och 
privata bolag som utför myndighetsuppdrag. Folktinget 
har under år 2016 kontaktats upprepade gånger gällande 
den svenska servicen inom räddningsväsendet. Folktinget 
kommer därför att inleda en utredning kring utmaningar-
na inom den svenskspråkiga servicen inom räddningsvä-
sendet. De privata bolagen som utför myndighetsuppdrag 
blir allt fler och i samband med att myndighetsuppgifter 
privatiseras glöms den lagstadgade servicen på svenska 
ofta bort. Eftersom antalet frågor kring myndighetsupp-
drag som privatiseras fortsätter att öka ser Folktinget det 
som viktigt att uppmärksamgöra myndigheterna på deras 
språkliga skyldigheter även under de kommande två åren. 

Genom att påminna myndigheterna om deras språkliga 
skyldigheter och genom att stödja privatpersoner så att de 
själva tillvaratar sina rättigheter vill Folktinget uppnå en 
större medvetenhet om hur språklagstiftningen fungerar 
i vardagen. När det gäller större principiella problem 
vänder sig Folktinget till övervakande instanser, såsom 
regionförvaltningsverken och justitieombudsmannen. 

Inom ramen för språkskyddsarbetet har Folktinget 
ett gott samarbete med Justitieministeriets enhet för 
demokrati och språk. Folktinget samarbetar också aktivt 
bland annat med Kommunförbundet och flera medbor-
garorganisationer kring gemensamma frågor. Vi har också 
täta kontakter med Justitieombudsmannens kansli och 
Diskrimineringsombudsmannen.

Folktinget medvetandegör medborgarna om sina språk-
liga rättigheter och om vilka medel som står till buds. 
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Målet är att aktivera medborgarna och informera dem 
om möjligheten till att göra en språkskyddsanmälan hos 
Folktinget, en klagan hos justitieombudsmannen eller en 
anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Folktinget 
uppmärksammar detta genom att ordna träffar eller dis-
kussioner i de finlandssvenska regionerna och lyfter också 
upp frågan i sociala medier.

Integrering av  
invandrare på svenska 

Folktinget anser att invandrares rätt att integreras på 
svenska är en mycket viktig fråga. Folktingets integra-
tionsforum samlas till möte fyra gånger per år och dess 
uppgift är att ge underlag för det intressepolitiska arbetet 
för att främja integration på svenska, samt att erbjuda 
en möjlighet för integrationsaktörerna i Svenskfinland 
att utbyta erfarenheter och lösningar. Forumets arbete 
utmynnade i de första finlandssvenska integrationsda-
garna i november år 2016 och dessa dagar kommer att få 
en fortsättning. 

Arbetet fortsätter och kommer också under de inkom-
mande åren att fokusera på att ena och koordinera intres-
sebevakningen kring integrationen i Svenskfinland. Folk-
tinget omsätter forumets arbete i praktiken t.ex. genom 
att kontakta ministrar och tjänstemän, bereda skriftliga 
spörsmål, informera om de språkliga rättigheterna, stöda 
enskilda personer i deras kontakt till olika integrations-
myndigheter samt genom samarbete med andra aktörer. 

Internationell verksamhet

Folktinget fortsätter att lyfta fram Finlands tvåspråkig-
het och främjandet av svenskans ställning i Finland i 
internationella sammanhang, speciellt inom Europa 
och i Norden. Som ett internationellt led av Finlands 
100-årsjubileum, fortsätter Folktinget sitt samarbete med 
Göteborgs stad och andra sverigefinländska aktörer kring 
diskussioner under Göteborgs bokmässa 28.9–1.10, som 
jubileumsåret till ära har Finland som tema. Folktinget 
håller kontinuerlig kontakt med de centrala sverige-
finländska organisationerna och nätverken, och många 
grupper från Sverige besöker oss årligen.

På den europeiska arenan fortsätter Folktinget som 
drivande kraft inom det ledande nätverket för språkplane-
ring, NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity). 
Den europeiska vägkartan för språkplanering, som 
Folktinget var med och initierade, är även under år 2017 
i fokus för NPLD:s verksamhet. NPLD samarbetar med 
Europaparlamentet och Europeiska kommissionen i 
implementeringen av vägkartan och mera allmänt för 
främjandet av regionala och minoritetsspråk.

 Folktinget är en aktiv part för Europarådets kommittéer 
för den europeiska stadgan och ramkonventionen visavi 
svenskans ställning i Finland. Stadgans expertkommitté 

väntas besöka Finland under år 2017, och brukar inbjuda 
Folktinget till ett enskilt hörande, där vi tar upp de mest 
brännande frågorna och förändringarna som gäller 
svenskans ställning i Finland.

Folktinget har fått inbjudan att mot slutet av 2017 delta 
med en presentation om svenskan i Finland i en europeisk 
konferens i Slovenien om bästa praxis gällande officiell 
tvåspråkighet. Konferensen arrangeras av de ungerska och 
slovenska regeringarna i samarbete med EU-kommissio-
nen, och exemplen från Europa omfattar förutom Finland, 
Slovenien och Ungern även Irland och Belgien. Inbjudan är 
ett tecken på att Finlands tvåspråkighet fortfarande anses 
vara en modell att eftersträva, och visar också att Folkting-
ets expertis på området är både vida känd och ansedd.

Genom att ta emot flera utländska grupper och enskilda 
besökare, delta i konferenser och studiebesök och hålla 
föredrag, sprider Folktinget effektivt information om Fin-
lands tvåspråkighet och det svenska i Finland. Via Folk-
tingets engelska webbplats, Facebook och genom NPLD:s 
kanaler och kontaktytan till dess medlemsorganisationer, 
når Folktinget effektivt ut med sitt budskap i Europa. 

Webbkampanjen ”Fråga live, 
kysy live” som en del av 
Folktingets Finland 100-projekt
Firandet av Finland 100 går under temat Tillsammans 
och erbjuder en möjlighet att göra en satsning på attity-
darbete. ”Fråga live, kysy live” kommer att synas under 
hela jubileumsåret och förverkligas i främsta hand som 
en digital attitydkampanj. Genom attitydkampanjen 
vill Folktinget uppmärksamma tvåspråkigheten och det 
svenska i Finland.

”Fråga live, kysy live” består av fem diskussioner som 
sänds som en direkt videostream på webben. Finlands-
svenska och tvåspråkiga, kända profiler diskuterar till-
sammans om olika teman. Vem som helst får sedan delta 
i och påverka diskussionen med kommentarer och frågor 
via ett chattfönster.  Målgruppen är ungdomar.

På webbplatsen finns kompletterande material som 
berättar om det svenska i Finland. Kampanjens profiler 
väljs utgående från vissa kriterier; bland annat ska profilen 
vara en person som identifierar sig som finlandssvensk 
och som själv känner att ämnet den diskuterar är aktuellt 
och berör. 

Som komplement till den digitala attitydkampanjen 
kommer Folktinget också att arrangera några live diskus-
sioner i bland annat Mattlidens gymnasium för svensk- 
och finskspråkiga elever. Det här är ett samarbete med 
president Martti Ahtisaari. 
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Svenska dagen  
och Svenska veckan
Folktingets stora fest under Finlands jubileumsår 2017 
är den Svenska Dagen-gala som ordnas måndagen den 
6 november på Svenska Teatern i Helsingfors. Denna 
jubileumsgala för ca 700 personer kommer att innehålla 
finlandssvenska, finska och svenska artister samt andra 
kulturinslag. Republikens president Sauli Niinistö har 
kontaktats som festtalare och artisterna som uppträder på 
galan representerar ett brett inhemskt kunnande. 

Folktinget har fört inledande diskussioner med Svenska 
Yle kring galan och förutom att Yle Vega traditionsenligt 
sänder festen direkt i radion så utreds även möjligheten 
till att galan skulle sändas i tv. 

Festligheterna i Helsingfors inleds redan på morgonen 
med program för de minsta i form av Folktingets tra-
ditionella barnkonserter för barn i dagisåldern. Under 
eftermiddagen kommer Folktinget att ordna ett stort 
kaffekalas för allmänheten och bjuda på kaffe med dopp 
för alla som vill fira det tvåspråkiga Finland. 

Folktinget kommer också att ordna regionala Svenska 
dagen-fester, en i Åbo samt en i Österbotten. Folktinget 
ser det som ytterst viktigt att Svenska dagen får en stor 
genomslagskraft och en stor synlighet på många håll i 
Svenskfinland under jubileumsåret.

Svenska veckan firas hösten 2017 med festlig start på 
Svenska dagen 6.11 och avslutas på söndag 12.11.  Orterna 
som deltar i Svenska veckan är Borgå, Björneborg, Esbo, 
Helsingfors, Lahtis, Lovisa, Karleby, Kristinestad, Kimi-
toön, Kyrkslätt, Raseborg, Tammerfors, Vanda, Uleåborg 
och Åbo. 

En stor del av programhelheterna, så som teaterföre-
ställningar, musikworkshops och författarbesök, som 
koordineras via Folktinget kommer fortsättningsvis att 
placeras direkt i daghem och skolor. Det turnerande pro-
grammet kommer att bestå av finlandssvenska gruppers 
produktioner. Årligen turnerar ett tiotal olika program på 
Svenska veckans 15 orter. På webbplatsen Svenskaveckan.
fi kan var och en ort sätta in den egna ortens evenemang 
och göra reklam för sina olika kulturarrangemang och få 
gratis synlighet. 

Vi fortsätter med programutbudet under år 2018 genom 
att också arrangera Svenska veckan och Svenska dagen-
fester enligt liknande koncept.

Folktingets närvaro på 
SuomiAreena i Björneborg

Som en del av Folktingets satsningar under jubileumsåret 
hör även ett aktivt deltagande i SuomiAreena. Folktinget 
arrangerar en diskussion med rubriken ”Recept för ett 
framgångsrikt Finland”. Diskussionen kommer att vara 
ett inspirerande tillfälle, där lyckade satsningar och inno-
vationer som satt Finland på världskartan lyfts fram. Hur 
kan vi finländare vara involverade i utvecklingen och ge 

framtidstro och inspiration inför de kommande 100 åren?
Folktinget har även en paviljongplats på Medborgartor-

get som delas med Folkhälsan, Marthaförbundet, Ålands 
landskapsregering och Svenska litteratursällskapet. I den 
så kallade Paviljongen skall smaker från Svenskfinland 
lyftas fram på ett mångsidigt sätt i ”Café Svenskfinland”.  

Samarbetet med Pori Jazz festival fortsätter enligt 
samma former som de senaste två åren. Folktinget upp-
lever att gratisscenerna vid Jazzgatan fungerar som den 
bästa platsen för synlighet och att de tidigare årens svens-
ka musikinslag varit välbesökta och mycket uppskattade 
av publiken.  Folktinget erbjuder även en svenskspråkig 
konsert för barn på Pori Jazz Kids festival.

Folktinget planerar delta i SuomiAreena också under år 
2018.

Utskott

I enlighet med 6 § 2 mom. i Folktingets stadgar ska de 
utskott som tillsätts av styrelsen fastställas på sessionen. 
Folktingets ledamöter fastställde vid sessionen i Hangö 
12–13.5.2017 följande utskott och styrelsen gavs fullmakt 
att besluta om utskottens storlek: ett förvaltningsutskott, 
ett kultur- och medieutskott, ett social- och hälsopolitiskt 
utskott och ett utbildningsutskott.
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