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Ystävyyskaupunkien nuorisokonferenssi, VUK, järjestetään vuosittain lukiolaisille ja 
ammattioppilaitosten opiskelijoille yhteispohjoismaisen oppilas- ja opettajavaihtotoiminnan 
puitteissa. Nuorisokonferenssi järjestetään tänä vuonna Turussa 5.9.-9.9.2022. Viimeinen 
ilmoittautumispäivä on 29.4.2022. 
  
Yhteistyöhön osallistuu opiskelijoita Turusta ja Turun ystävyyskaupungeista Bergenistä, 
Göteborgista ja Århusista. Saksan Schleswigistä ja Flensburgista osallistuu tanskankielisiä 
opiskelijoita. Kaupungit isännöivät vuorotellen VUK-konferenssia.  
 
VUKin tarkoitus on vahvistaa pohjoismaista identiteettiä ja antaa osallistujille mahdollisuus 
kartuttaa tietojaan näiden eri maiden yhteiskunnista ja koululaitoksista. Myös pohjoismaista 
kieliyhteisöä kehitetään. Opiskelijat työskentelevät viikon aikana intensiivisesti yhdessä 
muiden maiden opiskelijoiden kanssa eri teemojen parissa ja viikon lopuksi esitellään työn 
tulokset. Ryhmätyön lomassa opiskelijat tutustuvat toisiinsa ja toistensa kulttuureihin.  
 
Tämän vuoden konferenssin kolme teemaa ovat: 
 

1. Hyvinvointi ja liikunta 
2. Draama ja sanataide 
3. Kuvataide ja musiikki 

 
Huomioi, että teemaan ”hyvinvointi ja liikunta” sisältyy päivittäisiä fyysisiä aktiviteetteja.    
 
VUK-konferenssi järjestetään vuonna 2022 pääasiallisesti Turun Katedralskolanin tiloissa. 
Konferenssin kieli on skandinaviska (ruotsi, norja, tanska). 
 
Miten voi osallistua? 
 
Kutsumme on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka syksyllä 2022 opiskelevat 2. 
luokalla, mutta myös muut vuosikurssit (vuosikurssi 3 ja 1) huomioidaan. 
 
Opiskelija voi osallistua konferenssiin ja/tai toimia isännöivänä opiskelijana. VUK-organisaatio 
edellyttää, että konferenssin järjestävällä kaupungilla on käytettävissä 24 isännöivää 
opiskelijaa (1-2 vierasta/perhe). Vierailevat opiskelijat asuvat isäntäopiskelijan kotona ja 
vieraan toivotaan saavan aamiaisen ja ilta-aterian perheessä. Turun kaupunki maksaa 
vierailevan opiskelijan mahdolliset matkakustannukset asunnon ja koulun välillä. Toivottavaa 
olisi, että isäntäopiskelija osallistuisi myös työskentelyyn konferenssin työryhmissä.  
 
Vieraat asuvat isäntäperheissä sunnuntaista 4.9.2022 lauantaihin 10.9.2022.   
 
Ilmoittautuminen 
 
Opiskelija, joka on kiinnostunut osallistumaan konferenssiin ja/tai toimimaan isännöivänä 
opiskelijana, voi ilmoittautua sähköisen lomakkeen kautta viimeistään 29.4.2022.  
 
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f618cbdb-0197-4ccd-aa6f-
7361e4645046?displayId=Fin2504316 
 
 

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f618cbdb-0197-4ccd-aa6f-7361e4645046?displayId=Fin2504316
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/f618cbdb-0197-4ccd-aa6f-7361e4645046?displayId=Fin2504316


  

VÄNORTERNAS 
UNGDOMSKONFERENS  

  

  
  

   
   
 
Opiskelijoiden tulee saada huoltajan suostumus vieraan majoittamiseksi. Lomakkeeseen 
täytetään myös tieto, mikäli opiskelijan kotona on kotieläimiä, esim. koira tai kissa, ja voiko 
opiskelija ottaa vastaan tytön/pojan/useamman kuin yhden opiskelijan.  
 
Lisätietoja: 
VUK-koordinaattori Maria Lundström maria.lundstrom@edu.turku.fi 
Pohjoismaiden ystävyyskaupunkien yhteistoiminnan koordinaattori Annika Jensén 
annika.jensen@turku.fi  
 
 
Välkommen med! 
 
 
Liliane Kjellman 
Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen johtaja 
Turun kaupunki 
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