
 
Stockholm November 2016  
 

 
Inbjudan att delta i Finska Akademiens Mentorprogram 2017 
 
Finska Akademien har härmed glädjen att bjuda in deltagare till ett mentorprogram som 
startar i januari 2017.  
 
Intresseanmälan om att delta som adept i mentorprogrammet görs direkt till Finska 
Akademiens styrelse senast den 22 december 2016. 
 
Mentorerna väljs bland akademiens ledamöter och matchas med respektive adept 
beroende på önskemål, intressen och erfarenheter. Vilka akademiens ledamöter är 
framgår av hemsidan, www.finskaakademien.se.  
 
Mentorprogrammet genomförs till självkostnadspriset 8 000 kronor/deltagare för samtliga 
aktiviteter som ingår. Målgrupperna för mentorprogrammet och programupplägget 
framgår av programbeskrivningen på följande sida. 
 
Finska Akademien vill vara en aktiv brobyggare mellan Finland och Sverige och ser fram 
emot att på bästa sätt stöda individer, företag och organisationer att utveckla sina 
kontaktytor och relationer mellan varandra och mellan våra länder. 
 
Frågor om Finska Akademiens Mentorprogram kan riktas till Jan-Mikael von Schantz, 
(programansvarig, jmvonschantz@aland.net, mobil +358 400 355 259) eller till Titti 
Hammarling (Finska Akademiens ordförande, titti.hammarling@aimsinternational.com, 
mobil +46 70 521 4681).    
 
Vi ser fram emot att Du hör av dig senast den 22 december 2016 om intresse och 
eventuellt deltagande i mentorprogrammet! Skicka ett mail till jmvonschantz@aland.net  
och berätta kort vem du är, vad du gör och vad du önskar få ut som deltagare i 
mentorprogrammet. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
 
Titti Hammarling    Jan-Mikael von Schantz 
Styrelseordförande    Programansvarig 
Finska Akademien    Finska Akademiens Mentorprogram 
  
 
Bilaga:  
Finska Akademiens Mentorprogram 2017, Programbeskrivning 
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Finska Akademiens Mentorprogram 2017 – Programbeskrivning 
 
Bakgrund och syfte 
 
Det finns många yngre personer i svenskt näringsliv, kulturliv och utbildningssystem som flyttat från 
Finland eller på annat sätt har rötter eller starka band till Finland. Samtidigt har Finska Akademien 
under 15 år byggt upp ett umgänge, ett diskussions- och utvecklingsforum och ett nätverk 
bestående av ett 50-tal personer som är etablerade i och med erfarenhet just från dessa miljöer. 
Akademien arbetar för att underhålla, förstärka och få utlopp för ledamöternas engagemang till 
nytta för sig själva, de miljöer de verkar i samt för fortsatt brobygge mellan Sverige och Finland.  
 
Finska Akademien vill genom ett mentorprogram stöda en ny generation personer med finländsk 
anknytning i Sverige och den vägen skapa mera innehåll och kunskaper kring de frågor som 
intresserar akademien och dess ledamöter.  

 

Mentorprogrammet 2017 
 
Finska Akademien erbjuder ett antal (preliminärt 6-12) yngre personer verksamma i Sverige att som 
adept delta i mentorprogrammet enligt följande upplägg: 

 Intresseanmälan till programmet senast 22 december 2016 

 Adepterna matchas mot lämplig ledamot/mentor i Finska Akademien under januri 2017 

 Adepter och mentorer träffas för gemensam programstart måndagen den 30 januari 2017 
kl. 17–21. 

 Adepten ges möjlighet att tillsammans med sin mentor delta i två av Finska Akademiens 
seminarier under 2017 som gäst till sin mentor (väljer och bokar tillfällen tillsammans med 
mentorn) 

 Adept och mentor träffas enligt eget upplägg under våren och hösten 2017  

 Adepter och mentorer träffas för gemensamt programavslut i december 2017 
 

Vem vänder vi oss till? 
 
Vi tror att du är verksam i näringslivet, kulturlivet eller utbildningssystemet i Sverige och att du har 
en personlig eller arbetsmässig koppling till Finland. Vi tror att du är relativt ung och att du vill 
bygga upp, förstärka och bredda ditt nätverk i Sverige. 
 

Administration och kostnader 
 
Mentorprogrammet leds och samordnas av Jan-Mikael von Schantz i Finska Akademiens styrelse. 
Han samordnar inbjudningar, frågor mm. och är kontaktperson under programmets gång. 
Ledamöter som engagerar sig som mentorer i programmet gör det på pro bono basis. De bjuder på 
sin tid och tar normalt sin egen kostnad i samband löpande kontakt och möten med sin adept och 
adepten står för sina motsvarande kostnader ifall mentor och adept inte enats om ngt. annat. 
 
Kostnaderna för seminarium vid programstart och programavslut för adept och mentor samt 
kostnaden för de två tillfällen då adepten och mentorn tillsammans deltar i Finska Akademiens 
ordinarie seminarier täcks av deltagaravgiften. 
 
Kostnaden för att delta i mentorprogrammet är 8.000 sek/adept och faktureras som 
utbildningskostnad av Finska Akademien till adepten eller den organisation adepten kommer från.  


