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Kom med och verka för hållbar utveckling! Välkommen till 

LoopLife 
3:e – 8:e september 2019 i Helsingfors, Finland 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANISERS 
Ungdomsaktiviteten ordnas av Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete i samarbete med Saga Finland 
och leds av en grupp ungdomar från olika nordiska/baltiska länder och områden. 
 
TEMA 
Cirkulär ekonomi – vilket är relaterat till hållbar konsumtion och produktion. 
Läs mer t.ex. på: www.sitra.fi/sv/%C3%A4mnen/cirkular-ekonomi/ 
 
SYFTE  
Syftet med LoopLife är att guida nordbor mot cirkulär ekonomi. 
 
MÅL 
Målen med LoopLife är att deltagarna: 
1. samlar information och dokumenterar god praxis om cirkulär ekonomi genom lokala studiebesök, 
2. sprider information om cirkulär ekonomi genom att förbereda och genomföra en småskalig mässa om 
cirkulär ekonomi i centrala Helsingfors, samt genom att synliggöra detta online. 
 
PROGRAM 
Programflödet för LoopLife är den följande 
Ankomst 
4:e september: Vi lär känna varandra, introduktion till temat 
5:e – 6:e september: Förberedelser inför mässan, tillsammans med partners 
7:e september: Vi håller mässan i centrala Helsingfors, tillsammans med partners 
8:e september: Utvärdering, förberedelser av vidare spridning  
Avfärd 
Övrig information om innehållet: 

- Deltagarna förväntas göra förberedelser inför LoopLife aktiviteten genom att utföra varsitt lokalt 
studiebesök om cirkulär ekonomi i sitt land/område. 

- Vi kommer angående mässan att samarbeta med andra organisationer och företag som verkar på 
området cirkulär ekonomi. 

- Arbetsspråket kommer att vara skandinaviska (svenska/danska/norska) och engelska.  
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PLATS 
Aktiviteten arrangeras i centrala Helsingfors. Inkvartering är bokad i 4-personers rum i Omenahotelli 
(Georgsgatan 30, Helsingfors) och mässan hålls i Kampen, vilket är ett kombinerat köpcentrum och busstation.  
 
DELTAGARPROFIL 
Deltagarna bör ha intresse i temat cirkulär ekonomi, och vara 16-24 år. Ledare kan vara upp till 30 år. 
Vi har reserverat:  

- 5 platser land/område för personer från Danmark, Finland, Tyskland/Sydslesvig, Island Norge and 
Sverige, och 

- 2 platser land/område för personer från Färöarna, Grönland, Estland, och Lettland. 
 
ANSÖKAN 
Vänligen ansök genom att fylla i bifogad blankett, och returnera den till info@nsunet.org. Deltagare som 
representerar NSU:s medlemsorganisationer har prioritet till platserna fram till den 1:a maj 2019 – efter det är 
inbjudan öppen till alla sökanden. 
 
RESEINFORMATION 
Deltagare bör anlända på eftermiddagen/kvällen 3:e september till Helsingfors, och avresa därifrån på kvällen 
den 8:e september (efter 17:00). Om transport inte är tillgänglig denna kväll, så är det möjligt att stanna fram 
till morgonen den 9:e.  
 
Vi uppmanar deltagare att använda det slag av transport som har minst negativ miljöpåverkan. Välj därmed, 
då det är möjligt, hellre tåg eller färja istället för flyg. 
 
DELTAGARAVGIFT OCH RESE-ERSÄTTNING  
Ingen deltagaravgift. Värden täcket kostnader för boende, mat och program. 
 
Resekostnader ersätts till maximalt: 

- EUR 100,00 för personer från Finland och Estland 
• EUR 200,00 för personer från Danmark, Norge, Sverige och Lettland  
• EUR 250,00 för personer från Tyskland/Sydslesvig 
• EUR 450,00 för personer från Island och Färöarna 
• EUR 800,00 för personer från Grönland 

 
På grund av de stränga kraven från finansiärerna vänligen följ dessa regler för att få din reseersättning: 

• Använd de mest förmånliga transportmedlen (ekonomiklass flyg, andraklasståg etc.) 
• Dokumentation från samtliga transportmedel måste ges/sändas till värden inom 2 månader efter 

aktiviteten: biljett som visar resrutten, biljettpriset och betalningsdatum. Om denna info inte finns på 
biljetten ska du bifoga bevis på korttransaktionerna. 

• Reseersättningen betalas genom banköverföring till deltagarnas nationella inom 2 månader efter att 
organisatören mottagit alla resedokument. 

• Alla betalningar över 1000€ bör bestyrkas med kontoutdrag eller kortfaktura.  
 
SÄKERHET OCH FÖRSÄKRING 
Arrangörerna erbjuder inte reseförsäkring för deltagarna. Deltagarna uppmanas att se till att de har en 
sjukförsäkring och helst också reseförsäkring som täcker bagage/lösöre. Alla deltagare uppmanas att ha med 
sig sitt europeiska sjukvårdskort (E111), eftersom reseförsäkringar inte nödvändigtvis täcker sådana 
kostnader som E111-kortet täcker. Det europeiska sjukvårdskortet kan beställas gratis från din nationella 
sjukvårds webbsidor eller kontor.  
 
VÄNLIGEN OBSERVERA! Med tanke på deltagarnas säkerhet och att LoopLife arrangeras i centrala 
Helsingfors bör deltagarna under hela aktiviteten ha sällskap av ledare. Alkohol och droger är strikt förbjudet. 
Reglerna gäller både minderåriga deltagare och äldre deltagare/ledare. Men oroa dig inte, reglerna är inget 
hinder för att ha skoj – vi kan försäkra att du kommer att få den bästa upplevelsen i nordisk-baltisk gemenskap! 
 
KONTAKTUPPGIFTER 
Nordisk Samorganisation för Ungdomsarbete 
Pia Winsten, Generalsekreterare 
Mobil +358 407031948, E-post: info@nsunet.org, Nätsida: www.nsunet.org 
 
Projektet finansieras av Europeiska kommissionen (ERASMUS+) och Nordiska Ministerrådet (NORDBUK). 
 


