
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asfasa 

Hur kan vi förebygga 

marginalisering  

och utanförskap  

bland unga? 

Seminariedag 3.11.2015 

YH Novia i Vasa 

Auditoriet, Seriegatan 2 

Arrangör: Finlands Svenska Socialförbund rf. 



PROGRAM 

9.30  Välkomstkaffe och anmälan 
 
9.50  Inledning 
 
10.00  Vad görs på nationell nivå för att förebygga marginalisering? 

Georg Henrik Wrede, direktör, undervisnings- och kulturministeriet 
 
10.45 Lågtröskelverksamhet för unga med missbruksproblematik 

Anne Jussila, handledare, familjeterapeut, A-klinikstiftelsen i Åbo 
Föreläsningen hålls på finska. 

 
11.45 Lunch 
 
12.30 Uppsökande ungdomsverksamhet 

Johanna Mickos, pedagogisk handledare, Föregångarna 
 
13.00 Att bryta och förebygga utanförskap  

Lasse Mattila, författare, rådgivare, socionom 
 
14.00  Kaffe 
 
14.30 Lasse Mattila fortsätter 
 
15.30 Avslutning 

Arrangören förbehåller rätten till ändringar. 

 

ANMÄLAN OCH DELTAGARAVGIFT 

Obligatorisk bindande anmälan senast 20.10.2015 till kansli@fssf.fi. Ange 

deltagarens namn, faktureringsadress samt eventuella dieter. Vid avbokningar 

efter 20.10 debiteras en avgift på 50 euro.  

Deltagaravgift: 90 euro för FSSF:s medlemmar, 105 euro för övriga. I avgiften 

ingår morgon- och eftermiddagskaffe, lunch samt föreläsningsmaterialet. 

Deltagaravgiften faktureras. 

Vid frågor: kontakta FSSF/Emma-Lena Lybäck, kansli@fssf.fi, tel. 050 5533685. 



FÖRELÄSARE 

Lasse Mattila är författare, föreläsare och rådgivare om utanförskap och 

utsatthet. Han är utbildad socionom med 20 års erfarenhet av arbete med barn 

och ungdomar, är författare till böckerna Att förebygga livslångt utanförskap 

och Att bygga bärande relationer, samt har en bakgrund som maskrosbarn. 

Johanna Mickos jobbar som pedagogisk handledare på Resurscentret 

Föregångarna som är en arbetsverkstad i Vasa. Föregångarna hjälper personer 

att hitta sin plats i tillvaron vad gäller arbete, studier och sociala sammanhang.  

Anne Jussila är handledare och familjeterapeut på Åbo ungdomscentral som 

drivs av A-klinikstiftelsen, där man genom lågtröskelverksamhet når ut till och 

hjälper unga drogmissbrukare bland annat i projektet Kosketuspinta. 

Georg Henrik Wrede är direktör för ansvarsområdet för ungdomsarbete och –

politik vid undervisnings- och kulturministeriets ungdoms- och idrottspolitiska 

avdelning. Åren 2007-2011 fungerade han som programdirektör för 

politikprogrammet för barns, ungas och familjers välfärd. 

 

ARRANGÖR 

Seminariedagen arrangeras av Finlands Svenska Socialförbund rf. (www.fssf.fi) i 

samarbete med SFV Bildning.  

 

 


