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Projekthelheten TALKO 
TALKO Österbotten, som är ett samarbetsprojekt mellan yrkeshögskolorna Centria och Novia, 
vill ge föreningar stöd och hjälp att kunna blomstra i sin verksamhet. Projektet är en del av den 
transnationella projekthelheten TALKO, där även tre projekt i Sverige ingår. När TALKO 
planerades märkte man att föreningslivet står inför liknande utmaningar i Finland och Sverige. 
Den gemensamma målsättningen är att stötta och utveckla den ideella sektorn med fokus på 
föreningar. TALKO Österbottens fokusområde är organisationsstruktur och kommunikation.  I 
TALKO Höga Kusten jobbar man för att öka de ungas delaktighet i samhället. Samverkan mellan 
ideella sektorn, kommunen och privata sektorn är fokuset i TALKO Lappland och i TALKO 
Polaris arbetar man med att höja kunskapen om värdet av den ideella sektorn. Inom 
projekthelheten tas ett gemensamt material fram. Materialet kommer att användas och spridas i 
båda länderna. Genom samarbetet har samtliga projekt möjlighet att dra nytta av varandras 
styrkor, erfarenheter och nätverk. 

Tät kontakt trots långa avstånd 
Det har varit ett exceptionellt år. Trots utmaningarna med corona-pandemin har samarbetet i 
TALKO varit fungerande och givande. Ursprungstanken i projekthelheten var att genomföra 
fysiska test av delprojektens material i alla fyra projektområden och samtidigt ha 
projektledarträffar. På grund av corona-pandemin behövde projektledarna tänka om. Istället för 
att träffas på respektive ort och göra fysiska test med föreningar kommer dessa test att göras 
digitalt. Förutom detta testar även projektledarna kontinuerligt sina verktyg på varandra. Genom 
att fokusera på digitala träffar har projektledarna haft tätare kontakt och använt varandra oftare 
som bollplank. Den tätare kontakten har gjort att det är lättare att ställa olika frågor och dela 
kunskap och arbetsmetoder med varandra. Arbetssättet har alltså lett till att projektledarna tagit 
en aktivare roll i att utveckla varandras verktyg. Projektledarna har också bättre kunnat stötta 
varandra i utmanande situationer.  

Corona-pandemin tvingade alla att börja arbeta mer digitalt. Detta har varit till stor hjälp i TALKO, 
eftersom avstånden är långa mellan Gällivare, Kramfors, Umeå och Jakobstad. När man 
anpassat sig till att arbetet flyttat online spelar det inte länge så stor roll var man sitter– trots 
långa avstånd känns det som om man sitter i samma rum. 



Projektets finansieras av Leader Aktion Österbotten, Svenska kulturfonden, SFV och Svensk 
Österbottniska samfundet. Projekttiden är 1.3.2019-31.8.2021. 

 
Mona Groop-Sjöholm och Malin Winberg. Foto: Mathias Nylund 

Mera information: 
Mona Groop-Sjöholm, Projektledare, mona.groop-sjoholm@centria.fi, tel. 040 621 1887 

TALKO Österbotten, joka on Novian ja Centrian yhteistyöprojekti, tukee yhdistyksien toimintaa. 
Projekti on osa rajat ylittävää yhteisprojektia TALKO:a, johon kuuluu myös kolme eri projektia 
Ruotsissa. Pitkät välimatkat eivät ole olleet esteenä projektin kehittämiselle. Digitalisuus on 
lisännyt projektipäälliköiden keskinäistä yhteistyötä ja projektityökalujen kehittämistä. 
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