


Isak Vilander

 Utbildad idrottsledare.

 Koordinator för Finlandsmodellen för 
hobbyverksamhet i Raseborg på 50%.

 Klasslärare för åk. 6 i Pojo kyrkoby skola
(Må, ons, fre = 16h/vecka).

 Projektchef hos Raseborgs hobbymotion r.f. 
(RHL ry), en icke-vinstdrivande organisation
som arbetar för att främja raseborgarnas
fysiska, psykiska och sociala välfärd genom
motion. (ca 25% arbetsförhållande)

 Familjefar för fem barn, bor i Pojo i
Raseborg.



Raseborg

 Grundades 2009 då Ekenäs och Karis städer samt

Pojo kommun slogs ihop.

 Invånarantal 27 445, varav ca 65% svenskspråkiga

och ca 30% finskspråkiga.

 Sammanlagt 20 skolor, varav: 

- En tvåspråkig sjukhusskola

- 13 lågstadieskolor, tre höstadieskolor, två

samskolor åk. 1-9

- En privatskola



Hur Finlandsmodellen började här?

 Staden sammankallade lokala hobbyverksamhetsorganisationer till ett 

möte inför ansökning. Flera lokala aktörer hade varit i kontakt med

staden gällande ett projekt i Raseborg.

 Staden sökte ca 400 000€ i första omgången och hade planer på att

starta över 200 klubbar vid stadens grundskolor.

 Staden fick 120 000€ (+30 000€ egenandel), vilket var mera än det

nationella genomsnittet €/elev



Första året

 Koordinator anställd på 40%.

 Kring 70 klubbar, nio olika arrangörsorganisationer (staden en av dem).

 Ca 700 elever regelbundet med i verksamheten, totalt 1012 deltagare
under året.

 Lokalt nätverksträff i februari 2022, där vi utvecklade verksamheten i
Raseborg.

 Marknadsföring via Wilma och pappersbroschyr

 Anmälning via Wilmameddelande -> Google Forms

 Kontaktlista och närvarouppföljning -> Google Sheets



Läsåret 2022-23:

 Koordinator 50%

 57 klubbar igång för tillfället, ca 750 deltagare

med i verksamheten regelbundet

 14 olika arrangörer (staden en av dem)

 31 klubbledare

 Finansieringen 2022-23 120.000€ + 30 000€ stadens

egenandel

 Marknadsföring via Wilma och pappersbroschyrer

JOUNI KARI

Raaseporin linnan 

turismi Oy



Nytt:

 Uppsökande hobbyverksamhet – kontaktpersoner vid åtta

skolor

 Finlandsmodellens hemsida på stadens sidor

 Månadsbrev till hela nätverket

 Hellewi – anmälnings-, kommunikations-

och närvarouppföljingssystem

https://www.raseborg.fi/fritid/bibliotek/barn-och-ungdomar/finlandsmodellen-for-hobbyverksamhet/


Ersättning för arrangörer:

 55€/klubbtimme (50€ förra läsåret)

 0,15€/km (0€ förra läsåret)

 Materialkostnader: 500€/läsår till matlagningsklubbarna, 200€ för pyssel och

hantverk, konst etc.



Hobbyverksamhet 2022-23:
Pojo Kyrkoby skola, 42 svar: Tammipuisto, 1 svar: Bromarv, 15 svar: Billnäs, 41 svar:

4H åk. 1-4 (4H) Ruoanlaitto (?) Skolans klubb åk. 1-6 (Raseborgs stad) 4H - Djur&Natur (Utomhus) åk. 3-6 (4H)

Pyssel / Hobby åk. 3-6 (Nylands Hantverk) Fotboll/futsalklubb åk. 1-3 (BK-46 fotboll)

Sport - klubb åk. 3-6 (RHL ry) Akrobatik-Parkour åk. 3-6 (Hurja Piruetti)

Västerby skola, 42 svar: Kirkonkylän koulu, 33 vastausta: Fiskarin koulu, 13 vastausta: Snappertuna skola, 27 svar:

Matlagning åk. 3-6 (Raseborgs stad/Luckan) PLAY! - liikuntakerho 1-4 lk. (RHL ry) Parkour 1-4 lk. (Hurja Piruetti) Bildkonst åk. 1-6 (Munsterhjelm Art Center?)

Teaterklubb åk. 1-6 (Luckan)

Musiikkikerho 3-6 lk. (Jouni Kari/Raaseporin 

kaupunki) Käsityöt 3-6 lk. (Luckan) PLAY! - klubb åk. 1-6 (RHL ry)

Kokkikerho 3-6 lk. (Luckan/Raaseporin kaupunki)

Svartå skola, 27 svar: Mustion koulu, 9 vastausta: Österby skola, 50 svar: Mikaelskolan, 78 svar:

Fotboll/futsalklubb åk. 1-4 (BK-46 fotboll) PLAY! - liikuntakerho 1-6 lk. (RHL ry) PLAY! - klubb åk. 1-4 (RHL ry) Finsk Dramaklubb åk. 1-4 (Mikaelskolan)

Bildkonst / Teater åk. 3-6 (Luckan) Ruoanlaitto 4-6 lk. (Raaseporin kaupunki) Pyssel / Hobby åk. 1-6 (Nylands Hantverk) Lek- och rörelseklubben åk. 1-3 (Mikaelskolan)

Matlagning åk. 3-6 (Luckan)

Chilla och laga mat på finska / Skateklubb på engelska 

åk. 5-9 (Mikaelskolan)

Fotboll/motionslekar åk. 3-6 (EIF fotboll) DJ kurs åk. 7-9 (DJ Nizar)

Karis svenska högstadium, 60 svar (åk. 6 med): Kiilan koulu, 173 vastausta: Karjaan yhteiskoulu, 56 vastausta (6 lk. mukana): Ekenäs högstadieskola, 62 svar (åk. 6 med):

Matlagningsklubb åk. 7-9 (Raseborgs stad) Akrobatia - kerho 1-4 lk. (Hurja Piruetti) Kuvataidekerho 7-9 lk. (Raaseporin kaupunki) Matlagningsklubb åk. 7-9 (Luckan)

Moposkruvarklubb (4H)

PLAY! - liikuntakerho 1-4 lk. / Liikka - kerho 5-6 

lk. (RHL ry) Kokkikerho 7-9 lk. (Raaseporin kaupunki) Bowlingklubb åk. 7-9 (Bowlinghallen)

Fotboll/Futsalklubb åk. 7-9 (BK-46 fotboll) Maalauskurssi 3-6 lk. (Katja Öhrnberg) Maalauskurssi 7-9 lk. (Katja Öhrnberg) Padelklubb åk. 7-9 (Ekenäs Tennisklubb)

Breikki - motionsraster åk. 7-9 (RHL ry) Parkourkerho 3-6 lk. (Hurja Piruetti) Jalkapallo/Futsal - kerho 7-9 lk. (BK- 46 fotboll) Bildkonst - klubb åk. 7-9 (Luckan)

Kokkikerho 5-6 lk. (Raaseporin kaupunki)

Hakarinteen koulu, 114 vastausta: Höjdens skola, 95 svar: Katarinaskolan, 188 svar: Seminarieskolan, 257 svar:

Eläinkaverit 1-4 lk. (Luckan) Pyssel/Hobby åk. 1-6 (Nylands Hantverk) PLAY! - klubb åk. 1-3 (RHL ry) Simklubb åk. 1-2 (RHL ry)

PLAY! - uima ja liikuntakerho 1-4 lk. (RHL ry) PLAY! - klubb åk. 1-4 (RHL ry) Parkour klubb åk. 1-2 (Hurja Piruetti) Fotbollsklubb åk. 1-2 (EIF fotboll)

Parkourkerho 3-6 lk. (Hurja Piruetti) Djurkompisar åk. 1-4 (Luckan) Matlagningsklubb åk. 3-4 (4H) Matlagning åk. 3-4 (Raseborgs stad)

Kokkikerho 5-6 lk. (Raaseporin kaupunki) Matlagningsklubb åk. 5-9 (Raseborgs stad) Capture the flag/Handboll åk. 3-6 (COACH GUTTE) Simklubb åk. 3-4 (RHL ry)

Kokkikerho 7-9 lk. (Raaseporin kaupunki) Breikki - motionsrast åk. 7-9 (RHL ry) Matlagning åk. 5-6 (4H/Raseborgs stad) Matlagning åk. 5-6 (Raseborgs stad)

Keilailukerho 7-9 lk. (EHS:än kanssa) (Bowlinghallen) Bildkonst åk. 4-6 (Raseborgs stad) Bowlingsklubb åk. 5-6 (Bowlinghallen)

Parkour klubb åk. 5-6 (Hurja Piruetti) Bildkonstkompisar åk. 3-6 (Luckan)



Frågor?


