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Detta är ESF- projektets En bra start i Österbotten – Integrerade servicekedjor för invandrare i Jakobstadsnejdens första
nyhetsbrev. Syftet med nyhetsbrevet är att informera samarbetsparter samt projektets ledningsgrupp och
referensgrupp om vad som är aktuellt inom projektet. Nyhetsbrevet sammanställs av projektkoordinator Anna KotkaBystedt.
Sedan Integrationsporten öppnade i oktober 2016 har ”Porten” haft över
2600 enskilda besök. En typisk kund besöker Porten mellan kl. 13-15 och är
mellan 25-44 år gammal. Besöket tar i medeltal 24 minuter och besökaren
kommer sannolikt från Syrien eller Afghanistan.

Visste du?
Integrationsportens
broschyr finns nu på
16 olika språk

UTVÄRDERING:
Projektet har under hösten utvärderats av två oberoende av varandra
aktörer. Studerande Malin Winberg från Novia (Åbo) har studerat ”Portens”
verksamhet i sitt slutarbete i studieprogrammet Leadership and Service
Design. Avhandlingen har titeln: Welcome to Ostrobothnia - A study of the
development of integration services for newcomers in the Jakobstad region.
DSocSci Johanna Hiitola från Jyväskylä universitet evaluerade “Portens”
verksamhet inom ramen för ett av våra samarbetsprojekt SEMPRE. Vi ser
fram emot att få ta del av Winbergs och Hiitolas studier av vår verksamhet!

NYKARLEBY:
Integrationsporten har
synts i lokalpressen
denna höst. Öppnandet
av ”Portens” filial i
Nykarleby lockade bl.a.
Österbottens tidning
och Nykarlebyposten.

Kontaktuppgifter projektet samt beställning av
infomaterial om ”Porten”:
En bra start i Österbotten – Integrerade
servicekedjor för invandrare i Jakobstadsnejden
Projektkoordinator: Anna Kotka-Bystedt
anna.kotka-bystedt@jakobstad.fi
044 7851 687

Kontaktuppgifter till Integrationsporten:
Jakobstad: öppet må-fre kl. 10-15.30 (Lunchstängt 12-13).
Besöksadress: Strengbergsgatan 1 / ingång från
Alholmsgatan (se skylt). Tfn. 06 7863 210.
Nykarleby: öppet fredagar kl. 13-16. Besöksadress:
Nykarleby stadshus, Topeliusesplanaden 7. Tfn. 044 055
9812.
Kronoby: öppet måndagar kl. 9-12. Besöksadress: Kronoby
folkhögskola, Torgarevägen 4. Tfn. 040 153 46 47.
integration@jakobstad.fi jakobstad.fi/integration

Fortsätter på nästa sida
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Den 31.10.2017 föreläste projektkoordinator
Anna Kotka-Bystedt för bibliotekarierna vid
seminariet ”När tjänster digitaliseras – vad gör
biblioteken?”under rubriken ”Mångkulturella
möten vid Integrationsporten i Jakobstad”.
Seminariet arrangerades av
Regionförvaltningsverket.

FORTBILDNINGAR under hösten
2017:
- 6.9.2017 föreläste Anita
Novitsky och Marina WetzerKarlsson om kulturkrockar
mellan generationer.
Föreläsningen lockade ett
femtiotal åhörare.
- 1.11.2017 föreläste pedagogen
och integrationskonsulenten
Sonia Sherefay om ”Konsten att
uppnå ömsesidig interkulturell
kompetens”. Föreläsningen var
mycket omtyckt och
undervisningspersonalen
önskade en fortsättning på
föreläsning på nästa års sida.

SAMARBETE MED FREDRIKABIBLIOTEKEN
Projektets samarbete med fredrikabiblioteken i nejden
har fortsatt. Eftersom biblioteken utgör en neutral
mötesplats för många nyfinländare har vi i vårt
samarbete strävat till att göra bibliotekens verksamhet
riktade till nyfinländare mer synlig och lättillgänglig.
Projektet har gjort det möjligt att översätta infomaterial
om bibliotekens tjänster och service till de vanligaste
främmande språken i Jakobstadsnejden. Vid en pressinfo
21.9.2017 presenterade projektet och stadsbiblioteket i
Jakobstad det material som vi samarbetat kring.
Pressinfon lockade såväl den svenska som den finska
lokalpressen samt YLE Pohjanmaa.

Integrationsporten deltog i staden Jakobstads julöppning på torget
1.12.2017. Vid ”Portens” julstuga fick besökare information om
”Portens” verksamhet. Flera handledare från Integrationsenheten
samt internationella studeranden från Centria deltog i
evenemanget med syftet att ge ”Porten” ett ansikte. Besökarna
bjöds också på äkta amerikanska pannkakor.



KOMMANDE FORTBILDNINGAR
VÅREN 2018:
Tiia Ojala (23.1.2018).
Anmälningslänk:
https://sv.surveymonkey.com/r/PN
SPN75 senast 16.1.2018.
- Sonia Sherefay (1.3.2018)
- Colin Moon (11.4.2018)
Mer information om Sherefays och
Moons föreläsningar kommer
senare.

MENTORPROGRAMMET ÖPPNA
PORTEN TILL ARBETSLIVET
Sista veckan i januari 2018
inleder piloteringsgruppen sin
utbildning. Syftet med
mentorskapsmodellen är att
främja nyanländas etablering på
arbetsmarknaden.
I gruppen ingår mentorer och
adepter med invandrarbakgrund.
Utbildningen utgörs av tre
moduler á 3h där fokus ligger på
bl.a. arbetssäkerhet,
kulturkrockar, rättigheter och
skyldigheter samt mentorskap
som metod. Läs mera här:
https://goo.gl/ty44iw

Kontakta servicehandledare
Christa Sebire för mer
information:
christa.sebire@jakobstad.fi, tfn.
044 785 1596.

Tack för gott samarbete och
GOD JUL och ett GOTT NYTT
ÅR 2018

Foton: Dieter Berghmans

