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Fristadens verksamhetsberättelse 2020-2021 

Uppstarten och förverkligandet av Fristaden r.f. Maj 2020 
 

Vi samlades och var alla överens om att registrera och starta en verksamhet som aktivt 

skall arbeta mot psykisk ohälsa och utanförskap bland unga i Jakobstad. Problemen har vi 

alla erfarenhet av, genom att både vara uppvuxen och fått vetskap om hur det är ett 

problem bland barn och unga i Jakobstad.  

Ganska snabbt fick vi gehör av många andra att de står bakom vår idé och att även de såg 

behovet som vi vill förverkliga. En plats för barn och unga att samlas på i Jakobstad! Så 

skapades Fristaden r.f. med vår stiftelseurkund 20.05.2020.  

 

Vad hände sen? 

MAJ, JUNI JULI OCH AUGUSTI  2020 

 

Vi satte igång genast med att få alla registreringar på plats. 27/5–2020 Fick vi vår 

etableringsbekräftelse från Patent och Registreringsverket. Vi sökte och var och tittade på 

olika lokaler som skulle vara lämpliga.  

MEN vi hade Corona som satte käppar i hjulet för oss eldsjälar i Jakobstad.  

Det var svårt att få både synas och höras i under denna lock down.  

Det fanns mycket annat vi kunde planera och massor av byråkratiska saker att göra.  

Planeringar av framtida möjligheter för att få ungdomar aktiverade och hur vi kan bistå med 

olika nätverk för deras utveckling i samhället genom utbildning, kurser, event, olika 

chattlinjer för måendet skull med mera. 

 

Augusti-September 2020 

 

• 19/8–2020 Blir vår stadgar godkänd i registret och vi blir officiellt registrerad som en 

Ideell registrerad Förening! Vi blir även godkända som ideell förening på vår ansökan 

till STEA. Med det så får vi möjlighet att kunna söka statsbidrag från dem till vår 

verksamhet. Vi har kontakt med Concordia för att få tips och råd om hur vi kan gå 

vidare i vår utveckling som förening men eftersom de jobbar mer med företag så finns 

det inte mycket hjälp att få från deras sida just nu. Så vi jobbar vidare själva och 

oktober månad blir en intensiv period.  

• Vi hittar en ny lokal som är helt perfekt i tanke på att kunna fånga upp ungdomar 

oavsett område de bor på. Lokalen ligger centralt i Jakobstad. Vi begär att få mer 

information från Realia angående lokalen.  
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Oktober 2020 

 

• Vi har tidigare gjort ansökan till Google non-profits och får nu beskedet om att 

Fristaden är godkända. Genom att bli godkända som Google Non profits så fick vi 

möjligheten att ansöka om ett konto hos TechSoup Finland. Vilket vi nu också har ett 

konto hos, med möjlighet att kunna införskaffa olika program m.m till de framtida 

datorer som våra barn och unga skall kunna använda sig av i ungdomsgården för läx-

uppgifter, spel eller med möjlighet att nyttja till olika projekt som vi arrangerar 

framöver. 

• Vi tog emot en 17-årig student som studerar på en av Vamias utbildningar i Vasa. 

Han utbildar sig inom mediabranschen och digital designe med visuell framställning. 

Han fick möjligheten att avlägga en examensdel genom att utföra sitt arbete inom 

Fristaden. Vi hade vår praktikant här i 9 veckor där han fick uppgifter och uppdrag att 

färdigställa reklamblad, info broschyrer, visitkort samt få vara med att utveckla 

föreningens framtida föreningstidning. Det blev en spännande tid för både oss och 

praktikanten i utvecklingsarbetet med Fristaden! Vamia blev väldigt nöjd över vårt sätt 

att arbeta med ungdomen och över de arbetsuppgifter som vi hade att erbjuda, så 

vamia ville gärna fortsätta med ett samarbete med Fristaden där vi kan ta emot fler 

ungdomar i framtiden för samma ändamål. Vi tackade självklart JA för ett av våra mål 

är just att kunna bidra till en bra och utvecklande framtid för ungdomarna. 

• 20:e Oktober så blir Fristaden r.f. registrerad som medlemsförening hos Svenska 

Österbottens Ungdomsförbund. 

• Vi gör en Halloween sida på vår hemsida med hjälp av vår praktikant. Via den sidan 

så får barn, unga och familjer olika tips på pyssel, lekar och filmtips som man kan 

göra tillsammans nu när det råder restriktioner. Vi har över 1000 tusen träffar i 

oktober. 

• Realia godkänner Fristaden r.f. som hyresgäster och att vi kan få nyttja lokalen till det 

vi önskar. D.v.s. som en Ungdomsgård. Men inga kontrakt kan skrivas förrän vi får 

besked om understöd. Så kontraktet ligger öppet hos realia för oss att skrivas under 

när den dagen kommer. 

 

November 2020 

 

• Vi öppnar en webb-shop på vår hemsida. Nu kan man välja medlemskap passivt eller 

aktivt direkt i vår webb-shop. På detta vis så skall medlemsansökan gå så smidigt 

som möjligt via webb-shopen och med förhoppningar att få fler medlemmar till 

Fristaden.  
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November 2020 

 

• Farsdags event på hemsidan med bland annat olika tips på saker man kan erbjuda 

far i hemmet som t.ex. presentkort till en hemmalagad middag. 

• Vi skapar kontakter till olika stöd-linjer dit ungdomar kan vända sig när de har något 

de funderar över eller om de annars mår dålig eller känner sig ensam. Vi har då fått 

ett samarbete med luckanunginfo, nuorttinnetti, psykosociala förbundet, 

ungdomsstationen feelis, ärligt talat, kyrkans samtalstjänst, naisten linja och riiku, där 

de alla finns samlade nu på vår sida ”Våga Prata” vi förmedlar i dagsläget ca 50 

stycken i månaden via vår hemsida. 

• Vi uppmärksammar ”Barnrättsveckan” med paraplytemat detta år, på vår hemsida 

hittar man då länkar och mer information om vad den innebär och information om 

barnkonventionen och barnens rättigheter. 

• Vi lämnar in och gör alla ansökningar färdiga som vi kan söka nu i november med 

förhoppningar om understöd till efter årsskiftet. 

• Påbörjar arbetet inför julen och öppnar upp med information om 1: a advent och lite 

allmän information gällande detta. Vi håller på att utvecklar en egen digital 

adventskalender som skall lanseras i december med en lucka som öppnas dagligen i 

24 dagar där det bakom varje lucka ska finnas en fråga och ett svar från föregående 

dag. Ett stort projekt där vi alla i styrelsen jobbar aktivt med att bygga upp kalendern 

med frågor som handlar om allmänbildning samt medvetenheten om hållbar framtid 

gällande olika miljöfrågor. Och utveckla dessa till ett intressant ämne. Resultatet av 

vår egna adventskalender resulterade till närmare 40.000st träffar till Fristadens olika 

digitala medier. 

 

December 2020 

 

• På grund av Corona restriktionerna så blir vi bromsade i många av våra idéer om att 

få vara synliga och skapa direkt kontakt med befolkningen i Jakobstad. Så vi fortsätter 

arbeta aktivt med vår hemsida och skapar kontakter via våra digitala kanaler.  

• Vi utvecklar web shopen med en möjlighet att få ”skapa sin egen julhälsning med 

egen text. Eftersom restriktionerna begränsar möjligheten för många att ens träffas 

under julen så kan man nu då få möjlighet att skriva ett brev. Vi iordningställer så att 

allt skall fungera från beställning till leverans och bygger upp ett eget system för 

vykortsbeställningar. 

• Vi är med i ett reportage där vi får berätta om vår plan och våra ändamål med 

föreningen. Reportaget når till 40 000 hushåll runtom i Svenskfinland. 
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December 2020 

 

• Vi gör annonser och försöker göra oss synliga även för allmänheten via den lokala 

tidningen ÖT, Facebook och Instagram. Alla dessa sidor skapas och utvecklas av 

styrelsen. 

• Vi har närmare 30000 träffar på vår hemsida under december månad. 

• Vi får kontakt med en före detta bankdirektör i dagens läge pensionerad, som börjar 

arbeta ideellt åt Fristadens med föreningens räkenskaper och bokföring.  

 

Januari 2021 

 

• Vi utvecklar en namninsamling för ungdomar/folket i nejden där de kan delta om de 

vill se en ny ungdomsgård i Jakobstad. Vi ansöker om tillstånd från 

bildningsdirektören om att få göra detta via skolorna eftersom ungdomsgården är 

tänkt som en plats till dem att kunna vara på under deras fritid. Namninsamlingen 

pågick till sista februari. Vi fick ett avslag från Bildningsdirektören. Så inga barn eller 

unga som går i skolorna åk1-9, har varit delaktig eller erhållit någon information om 

möjligheten till att få sin röst hörd gällande denna fråga. 

• Vi får 2 nya volontärarbetare till fristaden! 

 

Februari 2021 

 

• Vi påbörjar planeringen för att kunna sysselsätta ungdomarna i Jakobstad. Trots 

pandemi, trots restriktioner om att undvika folksamlingar och trots att vi har fått svar 

från alla fonder och stipendier stiftelser att de inte kan stödja verksamheten p.g.a. att 

de stöd vi söker ligger inte i deras huvudsyfte. Så ingen lokal, ingen möjlighet att få 

direkt kontakt med ungdomarna. Vi fortsätter kämpa för stadens barn och unga. Nu 

fokusera på det som är här och nu för deras skull och ge dem en möjlighet till 

sysselsättning i sommar trots alla odds! 

• Vi lämnar in ansökan om att få stöd från staden i att sysselsätta ungdomar i sommar. 

Och JA vi fick äntligen ett positivt besked! 9veckor beviljade. 

• Vi påbörjar att utveckla vårt projekt. ”Fristadens Samariter” Kontaktar olika instanser 

och myndigheter. Testar olika program som ska fungera, frågar efter offerter. 

Kalkylerar och beräknar och planerar, så att tjänsten vi ska erbjuda skall vara så 

effektiv som möjligt och att detta ska kännas rätt för ungdomen! Mer information om 

projektet finns i verksamhetsplanen. 

• Öt kontaktar oss och gör en intervju via telefon och vi kommer med i tidningen.  
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Februari 2021 

 

• Vi utvecklar arbetet med föreningstidningen och börjar göra ”ring-listor” till företag där 

de har möjlighet att understödja föreningens verksamhet och beroende på understöd 

så kan företaget få en plats i föreningstidningen. 

• Skickat ansökan till skattemyndigheten för att få bli registrerade i förskottsregistret. 

• Föreningen har deltagit i distanskurser som erbjudits via SÖU och SFV för att utöka 

kunnandet inom olika områden gällande föreningsverksamheten. 

 

Mars 2021 

 

• 400 flygblad delas ut till hushåll runtom i Jakobstadsregionen. 

• Fristadens samariter. Planen är färdig att kunna börja informeras ut till allmänheten.  

• Vi kommer med i Österbottniska Posten som delas ut till 40 000 hushåll med 

information om vad Fristadens Samariter innebär och vilka tjänster som erbjuds. 

• Vi påbörjar marknadsföringen om Fristadens samariter och möjligheterna för 

privatpersoner att börja registrera sig via vår hemsida. 

• Påbörjar kontakten till ett samarbete med City Gruppen Jakobstad. 

• Kundregister upprättas enligt GDPR standarden inför insamlandet av kunder som 

anmäler sig till Fristadens Samariter.  

• Vårt första verksamhetsår börjar lida mot sitt slut och vi har nu varit verksamma 

sedan Maj i fjol. Så mycket arbete läggs ner på att sammanställa olika rapporter inför 

årsmötet som hålls i mitten av april. 

 

Fristadens mål med sin verksamhet är att:  

• Förebygga och aktivt arbeta mot psykisk ohälsa bland barn och unga. 

• Skapa en trygg tillvaro för barn och unga att samlas på under deras fritid. 

• Att kunna vara ett stöd i deras utveckling till välmående unga vuxna. 

• Att kunna erbjuda en plats där de kan få känna en samvaro och tillit och få vara 

delaktiga i samhällsfrågor och aktiviteter som rör dem. 

• Att medvetet arbeta med informativa teman/projekt som bidrar till en positiv insikt om 

hållbar utveckling gällande olika miljöfrågor.  

• Att öka förståelse, tolerans och öppenhet när det gäller olika kulturer och ursprung 

och framförallt att lyfta fram en förståelse om olikheter och ändå hitta respekten till 

varandra som medmänniskor. 

• Att stödja och vägleda barn och unga i deras utveckling i studier och framtida 

önskemål om arbetslivet. 
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Fristadens verksamhetsplan 2021–2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARS 

 

• Iordningställa och verkställa föreningens första kallelse till årsmötet. 

• Skapa samarbete med City Gruppen Jakobstad. 

• Påbörja olika intervjuer med de inlägg som ska vara aktuella i Fristadens 

föreningstidning. Fristads Posten. 

• Kontakta Luna familjecentret för att gå vidare med den tidigare kontakten gällande 

någon typ av samarbete. 

• Bokat träff med City gruppen för ett eventuellt samarbete. 

APRIL 

 

• Börja annonseringen angående Fristadens Samariter på olika media kanaler 

Facebook, Instagram och på Fristadens egen hemsida.  

• Slutföra integreringen mellan Bokning och Schema programmet med löne- och 

faktureringsprogrammen som skall användas i Samarittjänsten. 

• Färdigställa flyers till närbutikerna.  

• Information direkt till ungdomarna via affischer i skolorna, om arbetsmöjlighet i 

sommar via Fristaden. Arbetssäsong juni-augusti. 

• Aktiv telefonkontakt med lokala företag om möjlighet till plats i Tidningen F.P. 

• Uppmärksamma Romernas Nationaldag på hemsidorna 

• Information om Ägg jakten i Jakobstads city som pågår 1–5/4 

•  
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MAJ 

 

• Skicka tidningsunderlaget till tryckeriet för leverans färdigt till 1/6.  

• Ta kontakt med TE-byrån angående möjligheterna till att anställa långtidsarbetslösa 

via subvention lön. 

• Försöka få kontakt med AE angående ett samarbete gällande förmedling av 

uppsökande ungdomsarbete.  

• Informationssida om 1: a Maj ”vappen” 

• Olika tips på pyssel, kort och övriga tankar gällande morsdag den 9:e. 

• Uppmärksamma Snellmansdagen som är Finskhetensdag med information på 

hemsidan. 

• 13:e Kristihimmelsfärdsdag historisk information om dagen på hemsidan. 

•  

JUNI 

 

• Planering inför midsommar aktiviteter som kan göras på distans, samt marknadsföra 

”våga prata” sidan eftersom midsommarafton kan upplevas jobbiga hos många barn 

och unga. 

• Publicera olika event som kan vara av intresse för ungdomarna under sommarlovet. 

•  

JULI 

 

• Planering av decembersutgåva av Fristadsposten. 

• Uppföljning av Fristadens samariter för eventuellt förlänga projektet till 

heltidsverksamhet. Gå igenom möjligheter för olika uppdrag över vinterhalvåret. 

• 27:e uppmärksamma sjusovardagen med hur viktigt det är att ta pauser i ett annat så 

stressig tillvaro. Mindfullness. 

•  

AUGUSTI 

 

• Uppföljning av Fristadens samariter. 

• En insamling av ”mitt sommarlov” där barn och unga har möjlighet att få skriva berätta 

och kunna bli publicerade på vår hemsida och även komma med i Fristads Postens 

utgåva i december 

•  
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SEPTEMBER 

 

• Lämna in ansökningar till aktuella stiftelser, fonder och övriga understöd som är 

passande för föreningens verksamhet. 

• Inlämning av rapporten över sommarens arbetande ungdomar till 

Kommunen/Personalbyrån. 

•  

OKTOBER  

 

• Påbörja insamlingen av ”julklappar inför december. Fristadens ”Vita Jul” 

Tanken är att kunna utdela julklappar till barn och unga samt barnfamiljer inför Julen 2021. 

Utdelning sker slumpvis på Rådhustorget ons. - fre. 22-24dec. 1gåva per barn/ungdom. 

• Ringa till företagen angående förnyelse av synlighet i decembersutgåva av F.P. 

• Hitta olika tips och råd att göra under höstlovet och publicera på hemsidan. 

• Uppmärksamma FN-dagen den 24:e 

•  

NOVEMBER 

 

• Planering inför halloween med temat ”spökligt” på hemsidan. 

• Upplägg för årets julkalender. 

• Lämna in ansökningar till aktuella stiftelser, fonder och övriga understöd som är 

passande för föreningens verksamhet. 

• Uppmärksamma svenska dagen 

• Farsdag den 14:e uppmärksammas med liknande som tidigare års tema. 

• 20:e Barnkonventionens dag. Uppmärksammar och tar upp frågor gällande barnens 

rättigheter och vi lyfter upp de saker som är viktigt att tänka på när det gäller deras 

rättigheter. 

•   

DECEMBER 

 

• Uppmärksamma viktiga datum under december månad. 6:e självständighetsdagen, 

8:e Sibelius finska musikens dag, 13:e Lucia, 24:e Julafton. 

• Marknadsföra ”våga prata” sidan till barn och unga som kan behöva någon att prata 

med under juletiden. 

• Marknadsföra om ”vit jul” med Fristaden och planera inför utdelningen av julklapparna 

på torget. 

•  
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JANUARI 2022 

 

• Styrelsemöte gällande planering inför våren och genomgång av höstens olika 

program. 

• Uppmärksamma Förintelsens offer den 27:e med information om historian och 

bakgrunden till denna dag. 

•  

FEBRUARI 2022 

 

• Information om Samernas Nationaldag den 6: e. 

• Alla hjärtansdag med tema på ”att vara en vän” 

• Kalevaladagen historia och information på hemsidan. 

•  

MARS 2022 

• Förberedelser inför årsmötet. Införskaffa material med statistik. 

• 19:e Jämställdhets dagen uppmärksammas på hemsidan med dess innebörd och 

varför den behövs och var den kommer ifrån. 

• Sportlovsveckan. Tips på olika filmer för myskvällar, tips på olika aktiviteter som finns 

och som man kan utföra i sin närmiljö. 
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VERKSAMHETSPLAN MED KOMMUNENS STÖD! 

 

MAJ 

 

• Skriva kontraktet med Realia på Lokalen efter att vi har garanterat stöd från Staden 

Jakobstad så hyran är säkrad minst första året. 

• Begära granskning av miljö och hälsovårdsnämnden för att kunna få godkänt för 

möjlighet till café med olika temakvällar så som pizza kväll, baka bullar, ”fixa middan-

kvällar” och för servering av mellanmål på eftermiddagarna till de barn som kommer 

mellan 12–15. 

• Ta kontakt med olika leverantörer gällande matvaror, och andra förnödenheter som 

hör till caféverksamheten. 

• Kolla avtal gällande endivo måltidservering gentemot föreningsverksamheter som 

arbetar med barn och unga eftersom de har måltidservice till skolorna. 

• Ordna med mindre renoveringar i lokalen för att kunna anpassa lokalen till Fristadens 

önskemål av verksamhet till ungdomar.  

• Ansöka om tillstånd gällande byggnadsnämnden samt eventuella tillstånd från 

museet pga. byggnadens skyddsvärde. 

• Teckna försäkringar gällande lokalen och dess inventarier. 

• Skicka tidningsunderlaget till tryckeriet för leverans färdigt till 1/6.  

• Ta kontakt med TE-byrån angående möjligheterna till att anställa långtidsarbetslösa 

via subvention lön. 

• Försöka få kontakt med AE angående ett samarbete gällande förmedling av 

uppsökande ungdomsarbete.  

• Säkerställa de åtgärder som gäller enligt dagens restriktioner gällande Corona. 

• Öppnandet av Ungdomsgården. 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

 

JUNI 

 

• Planering inför midsommar aktiviteter som kan göras på distans, samt marknadsföra 

”våga prata” sidan eftersom midsommarafton kan upplevas jobbiga hos många barn 

och unga. 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

• Ordna en Grillkväll med temat ”midsommarafton” för barn och unga att delta, med 

pyssel, spel och musik som härrör till traditionellt midsommarfirande.  

• Uppföljning av Fristadens samariter för eventuellt förlänga projektet till 

heltidsverksamhet. Gå igenom möjligheter för olika uppdrag över vinterhalvåret. 
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JULI 

 

• Planering av decembersutgåva av Fristadsposten. 

• Uppföljning av Fristadens samariter. 

• 27:e Uppmärksamma sjusovardagen med en kväll i lugnets tecken och information 

om mindfullness. 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

•  

AUGUSTI 

 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

• Uppföljning av Fristadens samariter. 

• Informationskväll gällande ansökningar om olika studenters möjlighet till stipendier. 

• En insamling av ”mitt sommarlov” där barn och unga har möjlighet att få skriva berätta 

och kunna bli publicerde på vår hemsida och även komma med i Fristads Postens 

utgåva i december 

 

SEPTEMBER 

 

• Lämna in ansökningar till aktuella stiftelser, fonder och övriga understöd som är 

passande för föreningens verksamhet. 

• Inlämning av rapporten över sommarens arbetande ungdomar till 

Kommunen/Personalbyrån. 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

 

OKTOBER  

 

• Påbörja insamlingen av ”julklappar inför december. Fristadens ”Vita Jul” 

Tanken är att kunna utdela julklappar till barn och unga samt barnfamiljer inför Julen 2021. 

Utdelning sker slumpvis på Rådhustorget ons. - fre. 22-24dec. 1gåva per barn/ungdom. 

• Ringa till företagen angående förnyelse av synlighet i decembersutgåva av F.P. 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

• Hitta olika tips och råd att göra under höstlovet och publicera på hemsidan. 

• Uppmärksamma FN-dagen den 24:e 

•  
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NOVEMBER 

 

• Planering inför halloween med temat ”spökligt” 

• Upplägg för årets julkalender. 

• Lämna in ansökningar till aktuella stiftelser, fonder och övriga understöd som är 

passande för föreningens verksamhet. 

•  Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

• Uppmärksamma svenska dagen 

• Farsdag den 14:e uppmärksammas med liknande som tidigare års tema. 

• 20:e Barnkonventionens dag. Uppmärksammar och tar upp frågor gällande barnens 

rättigheter och vi lyfter upp de saker som är viktigt att tänka på när det gäller deras 

rättigheter. 

 

DECEMBER 

 

• Pysselverkstad till Julen. 

• Lucia bakningskväll med lussebak och pepparkaksbygge. 

• 22-24december Julgrötsservering och julklappsutdelning i Lokalen. 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

• Uppmärksamma viktiga datum under december månad. 6:e självständighetsdagen, 

8:e Sibelius finska musikens dag, 13:e Lucia, 24:e Julafton. 

• Marknadsföra ”våga prata” sidan till barn och unga som kan behöva någon att prata 

med under juletiden. 

• Marknadsföra om ”vit jul” med Fristaden och planera inför utdelningen av julklapparna 

på torget. 

 

JANUARI 

 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

• Informationskväll 26:e om förintelsens offer. 

• Ansökning till Stiftelsen 7:e mars. 

• Styrelsemöte gällande planering inför våren och genomgång av höstens olika 

program. 

• Uppmärksamma Förintelsens offer den 27:e med information om historian och 

bakgrunden till denna dag. 

 

 

 



 

www.fristaden.fi 

FEBRUARI 

 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

• 5:e Runebergsdagen temakväll med bakning och information 

• 6:e uppmärksamma samernas nationaldag med program som hör till samernas kultur. 

• 14:e Vändagen pysselverkstad 10-14:e februari Med ett tema ”Att vara en vän?” 

• Disco kväll på lördagen i kärlekens tecken. 

• Kalevaladagen historia och information på hemsidan. 

•  

 

MARS 

 

• Planering av månadens tema med disco varje lördag. 

• Jämställdhetens dag uppmärksammas. 

• Sportlovsveckan filmkvällar, pyssel, utflykt till naturen med grillning. 

• Påsk pysseltema 

• Förberedelser inför årsmötet. Införskaffa material med statistik. 

 

Styrelsen för Fristadens verksamhet. 

Linda Backlund/Ordförande, Peder Asplund/Vice Ordförande 

Ronja Larsson/Sekreterare, Sebastian Larsson/Kassör 

Esa Laikka/verksmahetsgranskare/bokförare, 

Romeo Larsson/Styrelsemedlem, 

Shani Andersson/föreningsaktiv,  

 

 

 


