
Centret för livslångt lärande (CLL) vid Åbo Akademi, Svenska social- 
och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och Folkhälsan 
Utbildning Ab startade den 1.2.2017 det treåriga projektet Stig In! 
Astu Sisään! Come In! Projektet finansieras med hjälp av stöd från 
AMIF – Asyl, migrations- och integrationsfonden som upprätthålls  
av EU och i Finland förvaltas av Inrikesministeriet.

Projektets målsättning är att bidra till ökad kunskap och 
kompetensutveckling genom att ge tillgång till aktuell nationell och 
internationell forskning samt praktiska verktyg och metoder. 
Målgruppen är personal och frivilliga inom såväl den offentliga som 
den privata och tredje sektorn, vilka arbetar med att hjälpa olika 
grupper av utsatta flyktingar. Inom projektet vill man även arbeta för 
att bygga upp nya nätverk och samverka med redan existerande 
sådana. 

Under verksamhetstiden kommer tjugo konferenser att arrangeras 
runtom i Svenskfinland med start den 22–23 maj 2017, då fokus 
ligger på att kartlägga situationen och behoven i de tvåspråkiga 
kommuner- 

 

 

na i Finland. Konferensen ordnas via videolänk samtidigt på tre orter: 
Åbo, Vasa och Helsingfors. Följande konferens äger rum i Borgå den 
21-22 september 2017 och då riktas fokus mot ensamkommande 
flyktingbarn under rubriken: Ensam, ung och rädd.  

Projektets långsiktiga mål är att bidra till ökat psykiskt välmående 
bland flyktingar samt möjligheter för målgruppen till ökad 
delaktighet i samhället, frivilligverksamhet och i arbetslivet. 
Projektets indirekta målsättning är att förbättra nyanlända flyktingars 
möjlighet till att bli delaktiga, inkluderade och integrerade i Finland. 

Den samlade kunskapen, erfarenheterna och praxis som genererats i 
projektet, kommer att fortleva i en tvåspråkig webbportal, som 
utvecklas som en del av projektet. 

Du hittar oss på webben: https://stiginastusisaan.com/ och på FB: 
https://www.facebook.com/stigin2017/ 

 

 

 

Projektledning: Linda Ahlbäck, CLL Åbo Akademi, 
Vasa: linda.ahlback(at)abo.fi, tfn +358 50 38303837 

Innehållsansvarig för konferenser och regional 
koordinator Nyland: Robert Runeberg, Svenska  
social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors  
universitet: robert.runeberg(at)helsinki.fi, 
tfn +358 50 588 3003 
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