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130 invandrare har
deltagit i projektet.

ca 25 nationaliteter har
deltagit i projektet.

150 föreningar har
deltagit i eller informerats
om om projektet.

470 personer har tagit del
av utbildningsmaterialet
för fritidsvolontärer.

27 volontärer och 36
nyanlända har under
projekttiden anmält sig till
fritidsvolontärmodellen.

Projektet förverkligades i
Jakobstad, Kronoby,
Larsmo, Nykarleby och
Pedersöre. 

Projektet har arrangerat
fyra större evenemang.
270 besökare och 45
arrangörer/utställare har
sammanlagt deltagit i
evenemangen. 

1330 personer har deltagit
i eller fått info om
projektet.



Syfte och målsättningar
Syfte
Projektets syfte har varit att stöda invandrares sociala delaktighet och därmed
förbättrade arbets- och funktionsförmåga genom bättre förutsättningar att delta i det
finländska föreningslivet.

Målsättningar
1. Göra föreningslivet, dess roll i Finland och dess möjligheter synliga och förståeliga för
invandrare. 
2. Öka mottagligheten i finländska föreningar för deltagare från andra kulturer.
3. Hjälpa föreningar att hitta nya medlemmar och talkokrafter från andra kulturer.
4. Skapa ett nytt, kontinuerligt och resurseffektivt sätt att koppla ihop invandrare och
föreningar som medför hållbar tvåvägsintegration och i förlängningen en stig till
förbättrade möjligheter till sysselsättning 
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1. Ett utbildningsmaterial riktat till utbildare och nyfinländare inom språk- och
integrationsutbildning har utvecklats. Utbildningsmaterialet förklarar föreningslivets historia,
uppbyggnad och nytta i det finländska samhället, samt varför det är viktigt att ha en aktiv
fritid. 

2 En inkluderingsguide har utvecklats till hjälp för föreningar som vill bli mer inkluderande.
Föreningar har på olika sätt gjorts uppmärksamma på behovet av att inkludera nyfinländare
i verksamheten, bland annat via enkätförfrågan, diskussionsforum, workshoppar samt via
projektets synlighet i media. En modell för ett intyg över aktivt föreningsengagemang har
tagits fram. Den som fyller i intyget fungerar samtidigt som referensperson åt den
föreningsaktiva nyfinländaren.

3. Lokalsamhället har aktivterats och en modell där lokala fritidsvolontärer matchas med
nyfinländare och besöker en förening eller fritidsintresse tillsammans har utvecklats och
lanserats. Till fritidsvolontäruppdraget har ett utbildningsmaterial skapats. En volontärbank
har upprättats. 

4. Integrationskedjorna gällande social delaktighet i Jakobstadsregionen har gåtts igenom
och utvecklats. Ämnet tas systematiskt upp i integrationshandledning. 

5.Vikten av att skapa mötesplatser har lyfts fram i samtal med föreningar och kommuner.
Inom projektet har ett antal evenemang och mötesplatser erbjudits.

6. Föreningar har fått information om möjligheten att ordna arbetsprövning. De föreningar
som tagit emot arbetsprövare inom ramen för projektet fungerar som goda exempel. 

7. Förebyggande arbete bland personer med utländsk bakgrund som arbetar har gjorts i
samråd med företag. En modell för samarbete har utvecklats. Företag har gjorts
uppmärksamma på hur de kan stöda integrationen för personal med utländsk bakgrund
genom fritidsvolontärmodellen samt material framtaget i projektet .

Resultat

Projektet materialbank hittas på staden Jakobstads hemsida på följande adressen:
https://jakobstad.fi/nyinflyttade/integration-i-jakobstadsregionen/projekt/foreningsliv-
for-alla

eller via QR-koden:
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Våra erfarenheter och insikter

Identifiera nyckelpartners (se våra partners på sid 4).
Ta er an utmaninen från olika håll och synvinklar. 
Ta avstamp i tidigare projekt.
Ta stöd av forskare, internationella organisationer m fl för information, material och
benchmarking.
Träffa målgruppen redan i ett tidigt skede och sök input och idéer. Testa modeller och
material aktivt med målgruppen. 

Nyfinländare som deltog i projektet visste inte att det fanns ett så stort utbud av
föreningar och aktiviteter. De tyckte att det var lite komiskt att t.o.m. fritiden är så
välorganiserad i Finland. 
För att integration och sysselsättning ska lyckas, behöver nyfinländare bygga upp sina
nätverk och inte bara med de kontakter man har till tjänstemän, arbetsgivare, lärare
osv. 
Arbetskraftsinvandrare behöver nås och få tillgång till information och därför är
kontakten till arbetsgivare också viktig.
Föreningar behöver uppmärksammas på vilken viktig roll de kan ha gällande
inkludering och på så sätt förstå vikten av att arbeta med dessa frågor.
Viktigt att kommunen informerar om föreningar på hemsidan för att underlätta när
nyinflyttade söker information. 
Kommuner har en viktig roll i att stöda föreningarna.  Aktivt samarbete och en öppen
kommunikation är viktigt om man vill ta till vara föreningar som en resurs i kommunens
integrationsarbete. 
Kommunen kan erbjuda föreningar praktisk hjälp med översättning eller tolkning, hjälp
att sprida information om aktiviteter och hjälp med kontaktuppgifter till målgruppen.
Att skapa mötesplatser för kommunens invånare är centralt för tvåvägsintegration. En
del kommuner ordnar föreningsmässor, sommarfestivaler och andra liknande
evenemang med låg tröskel att delta och med aktiviteter även för barn. Kommuner kan
gärna diskutera med andra kommuner för att höra deras mest lyckade idéer och
satsningar.
Kommuner kan lyfta upp frågan om nyfinländare/personer med annan kulturell
bakgrund deltar i föreningsverksamheten i kommunen. Detta kan göras exempelvis i
samband med den årliga bidragsansökan så att man inkluderar frågor kring detta i
ansökan. När kommunen lyfter upp vikten av integration och samtidigt ger positiv
uppmärksamhet till de föreningar som jobbar med frågan uppmuntras föreningar att
jobba vidare med inkludering av nyfinländare i verksamheten.
Var och en av oss och hela tredje sektorn behövs för en lyckad integration!

Allmänt:

Projektspecifikt:



Föreningar ger nyanlända
sociala kontakter, möjlighet att
öva språk och eventuella
referenspersoner till framtida
jobb. 

Nyanlända ger föreningar nya
idéer, nya infallsvinklar och nya
medlemmar. 

Samarbete mellan kommun,
föreningar och utbildning är en nyckel
för en fungerande integration! 
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Kultur och fritid i
kommunen

Föreningar/tredje
sektorn

Utbildningsanordnare
 Integrationsservice i
kommunen

Via utbildningar och språkstudier höjs nyanländas
språkkunskap, inhämtas kunskap om sociala koder
och det finländska samhället, fås kontakt till
arbetslivet via t.ex. praktikperioder, nätverk
utvecklas och information om föreningsliv fås.

Nyanlända ger utbildningsanordnarna en bred
kunskap om olika länder och kulturer och alla
problem och utmaningar som en flytt till Finland
innebär. 

Integrationsservicen erbjuder
nyanlända rådgivning och
handledning. 

Integrationsservicen utvecklas också i
samverkan med nyanlända. 

Kultur och fritid i
kommunen erbjuder
föreningarna stöd i form av
nätverk och olika bidrag. 

Föreningarna hjälper till att
bygga ett samhälle där
invånarna trivs och mår
bra. 
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Våra samarbetspartners

Föreningar i
Jakobstadsregionen

Jakobstad
Kronoby
Larsmo
Nykarleby
Pedersöre

Jakobstadsregionens
fem kommuner/städer: 

Alla utbildningsanordnare i
regionen som erbjuder språk-
och integrationsutbildning:
Edunova, Yrkesakademin i
Österbotten, Jakobstads Arbis,
Kredu, Kvarnen, Optima.

Företag i Jakobstadsregionen

Arbetar- och Medborgarinstitut
Arbets- och näringsbyrån (TE-byrån)
Folkhälsan
Luckan Helsingfors
Migrationsinstitutet
Nätverket Idéburen sektor Skåne
Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu ry (PLU)
Rehabiliterande arbetsverksamhet,
Sektorsövergripande samservice i
Jakobstadsnejden som främjar
sysselsättningen, TYP, arbetskliniken/
Härmän kuntokeskus
UNHCR Stockholm
Vörå migrationscenter i Jakobstad 

För idéer och benchmarking:

Kronoby gymnasium
Jakobstads gymnasium
Pedersöre gymnasium
Pietarsaaren lukio
Topeliusgymnasiet
STEP-utbildning, Nykarleby

Andra stadiets utbildningar:

Finansiären
Genomförarnas representanter
Målgruppens representanter:
föreningar och nyfinländare
Bildningsalliansen
Finlands Svenska Idrott (FSI)
Jakobstadsregionens
Utvecklingsbolag Concordia Ab

Styrgrupp och referensgrupp:

 

Jakobstads Museum:
Föreningslivets historia 


