
 

Hälsningar från Ungdomscentra Villa Elbas regional ungdomsarbetes- och bli
internationell på hemmaplan projekt. Vi har sammanfattat hur ungdomsarbetet ser ut på
svenska Österbotten och Mellersta-Österbotten och berättar lite om hur året 2022 ser ut
för ungdomsarbetet.

Fjolåret har varit tuff för alla och överallt. När fjolåret började antog vi att världen
småningom börjar glida mot den normala, men så blev det inte. Restriktionerna fortsätter
och tyvärr så riktas det starkt mot ungdomar, ungdomsarbetet och internationellt
samarbete.

Regionalt ungdomsarbete 
och internationalisering på hemmaplan 

Mellersta-Österbotten och svenska Österbotten



Utbildningar, möten och nätverk - på plats och
på distans

Ungdomsarbete på svenska Österbotten och Mellersta-Österbotten 2021

Regionalförvaltningsverket har ordnat flera intressanta skolningstillfällen både på plats och på distans
som vi aktivt har marknadsfört. Ungdomen verkar ha behövt oss vuxna nu mer än tidigare och som tur
har de flesta kommunerna inte behövt permittera sin personal. Flera ungdomsarbetare har tagit ett
stort kliv framåt digitalt och hittat nya åtgärder för att möta ungdomar. Ungdomsarbetare har satsat
på att vara där ungdomarna är när ungdomslokalerna varit stänga. Med hjälp av mobilt
ungdomsarbete har man kunnat utvidga tjänsterna på flera olika orter. Samt har digitalt
ungdomsarbete utvecklats genom sociala medier. Instagram, Discord, Teams, Snapchat och
Whatsapp mm. Har aktivt används för att träffa ungdomarna. Under semestertiderna har man ordnat
program som unga och familjerna kan självständigt delta i. Föreningsverksamhet har ordnats via nätet
och flerformiga aktiviteter utomhus.

Regionala ungdomsarbetsprojektet har kunnat ordna några “face to face” möten, fastän de flesta
evenemangen, möten och skolningarna har varit på distans. Projektet fick också ett nytt ansikte,
William Kangasniemi. Som började som projektarbetare i mitten av september. Vi fick också beslut i
december om fortsatt understöd till 2022 till båda projekten som ansöktes.

Aktivitetsdagarna för ungdomsarbetare ordnades
på Villa Elba i oktober. Under dagarna
diskuterades hur coronan har påverkat
ungdomsarbete, sote-reformen och dess
påverkande på regionalt ungdomsarbete. Under
funktionella delar diskuterade och funderade vi
på målsättningarna för ungdomsarbete och
aktuella utmaningar.

När restriktionerna har tillåtit har vi besökt
kommunerna och träffat ungdomsarbetare och
deras förmän på plats. Med nuvarande
världssituationen har vi också ordnat träffar på
distans. Under besöken diskuteras om deras
situation, målsättningar och planer för framtiden.
Vi erbjuder också stöd och diskuterar om aktuella
saker samt förmedlar vi hälsningar från
regionalförvaltningsverket.

Nätverket för regionalt ungdomsarbete på
Mellersta-Österbotten och svenska Österbotten
träffas flera gånger årligen. Nätverket inom
ungdomsarbete i skolorna träffas regelbundet.
Från och med våren har också ett nätverk för de
större städerna i regionen träffats aktivt.



Internationell verksamhet

Nätverksverksamhet

• Svenska Österbotten ungdomstjänst - nätverk
• Ungdomsarbete i skolorna, svenska Österbotten och Mellersta-Österbotten
• Nätverk för de större städerna
• Ungdomscentra Villa Elbas landsomfattande internationella nätverk
• Mm.
Nätverk var vi är med:
• “Ohjaamo” Mellersta-Österbotten, landsomfattande nätverk för
ungdomsarbete i grundskola
• Koordinator för modern ungdomsarbete - nätverk
• Mm.

Med Perho ungdomsfullmäktige ordnas ungdomsutbyte i samarbete med Jordaniens och Irlands
ungdomsfullmäktige. På grund av rådande situation flyttades utbytet till 2022. Som mål är att
förverkliga utbytet i Finland i augusti 2022, söka ett nytt utbyte till Irland till hösten och åka till
Jordanien i december. Ungdomsarbetarna åker på en studieresa till Österrike och tar emot gästerna
från Österrike 2022. Svenska Österbotten ordnar studieresa till Irland på våren och tar emot gästerna
2022.

Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby tillsammans med Skellefteå började skapa ett samarbetsnätverk
för Norden. Med i nätverket är också Fylke från Norge och det sökes en till partner från Island. Som
målsättning är att kunna verkställa en K2 Erasmus+ mobility projekt. Skellefteå stad gör en ansökan till
februari 2022.

Internationalisering på hemmaplan fortsätter fortfarande med International Club verksamhet.
Ungdomscentra Villa Elbas International Night Club har fungerat som mötesplats för föreningsunga
från kommunerna inom svenska Österbotten. En grupp ordnade ett ungdomsutbyte för 45 unga i Villa
Elba i augusti 2021. Medan en annan grupp reste till ungdomsutbyte till Albanien på hösten 2021. En
tredje grupp håller på att åka till Tyskland sommaren 2022 för att delta på ungdomsutbyte
Eurovisionen. Nya International Club grupper har påbörjats i Karleby, Perho, Vetil och Kaustby. 

Nya internationella volontärer kommer till Villa Elba. Samt kan vi skicka ut flera internationella
volontärer till regionen om pandemisituationen förbättras. Samt kan ett mångkulturellt läger för barn
med olika nationaliteter ordnas ifall situationen tillåter. Lägret har blivit finansierat av stiftelsen Brita
Maria Renlunds minne och europeiska solidaritetskåren.



I vår region fick följande kommuner stöd från Undervisnings- och kulturministeriet för att förverkliga
projektet Finlandsmodellen för hobbyverksamhet: Karleby, Kaustby, Toholampi, Kannus, Lestijärvi
och Vetil. Stödet på svenskspråkiga sidan fick följande kommuner: Jakobstad, Kaskö, Korsholm,
Kristinestad, Kronoby, Larsmo, Malax, Nykarleby, Närpes, Pedersöre och Vörå. Barnen och ungas
hobbyverksamhet har ökat mycket efter införande av projektet. Nästa ansökningstid för
Finlandsmodellen för hobbyverksamhet är på våren 2022. Stöd utdelas i hela Finland för 14,5
miljoner euro. Mer information om ansökan utges 20.1.2022.

Nytt lyft på Coronatiden med projekt!

Undervisnings- och kulturministeriets understöd för ungdomsarbete i skolor

LSSAVI beviljade 1 630 000 € till 37 olika projekt inom ungdomsarbete i skolor 2020. Beviljade
stödet är meningen att förstärka och utveckla ungdomsarbetet i skolorna. Fond för att anställa
ungdomsarbetare till skolor på finska sidan fick: Karleby, Kannus, Kaustby och Vetil. På svenska
sidan fick Jakobstad, Kristinestad, Malax, Nykarleby, Närpes och Vasa fond för att anställa
ungdomsarbetare till skolorna. Till vardera anställdes en heltids- eller deltidsungdomsarbetare.

Regionalförvaltningsverkets projekt för utvecklande av regionalt ungdomsarbete

Halso kommun administrerar projektet för Kaustbyregionen och Perho området och dess projekt för
att utveckla hobbyverksamhet. Projektet är aktiv i tre år och målet är att bilda en modell där
ungdomarnas hobbyverksamhet utvecklas och är välorienterad, speciellt på glest befolkade
områden och där distanserna är långa.

I Karleby 2022
Ritva Saarikettu och William Kangasniemi


