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Grundläggande information om Sibbo
Sibbo är en kommun i Nyland i närheten av Helsingfors. Kommunen har 18 900 invånare. Sibbo är
en tvåspråkig kommun där 61 % av befolkningen är finskspråkig och 36 % svenskspråkig. I slutet av
år 2013 fanns det i kommunen 600 personer (6 %) som hade ett annat språk än finska eller
svenska som modersmål. Antalet personer som talar ett främmande språk har fördubblats under
de senaste tio åren. Av de immigranter som är bosatta i Sibbo har största delen estniska eller ryska
som sitt modersmål. Totalt talas det över 40 olika språk i Sibbo.
Kommunens centrum ligger i Nickby i mellersta Sibbo. I Nickby finns de mest centrala kommunala
tjänsterna såsom social- och hälsocentralen, Folkpensionsanstalten (FPA) samt polisens jourställe.
Cirka 10 km söder om Nickby ligger Söderkulla som är södra Sibbos centrum.
I norra och sydöstra Sibbo finns vidsträckta skogsområden. Mellersta Sibbo domineras av
kuperade åkerområden, genom vilka Sibbo å med sina sluttningar sträcker sig söderut mot Finska
viken. I kustlandskapet i södra Sibbo öppnar sig vikarna ut mot skärgården och havet.
Du hittar mer information om kommunens tjänster t.ex. på följande platser:
Kommunens Info
adress: Stora Byvägen 18, 04130 SIBBO
tfn +358 9 23 531
www.sibbo.fi
Invandrartjänster
Adress: Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
tfn 09 23 536 505
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Att flytta till Finland och Sibbo så här kommer du igång
EU-medborgare
EU-medborgare får vistas i Finland i högst tre månader utan att registrera sin uppehållsrätt,
förutsatt att de har ikraftvarande identitetsbevis eller pass och inte anses utgöra ett hot mot
allmän ordning eller säkerhet. EU-medborgare som vistas i Finland längre än tre månader måste
registrera sig hos bostadsortens polismyndighet inom tre månader efter inresan till landet.
EU-medborgares familjemedlemmar, som vistas i Finland över tre månader och som inte själva är
EU-medborgare, kan ansöka om ett uppehållskort för EU-medborgares familjemedlemmar.
Uppehållskortet ska ansökas inom tre månader efter inresan till landet.

Icke-EU-medborgare
Om icke-EU-medborgare vill vistas i Finland över tre månader, behöver de ett uppehållstillstånd.
Uppehållstillstånd ska som regel ansökas om utomlands innan inresan till Finland. En ansökan om
uppehållstillstånd ska lämnas in hos Finlands representation i det aktuella landet eller hos den
lokala polisen i Finland om den sökande redan befinner sig i landet. En ansökan om förlängt
tillstånd eller permanent uppehållstillstånd kan endast lämnas in i Finland. Det första temporära
uppehållstillståndet beviljas av invandrarverket, och polisen beviljar därefter nya temporära
uppehållstillstånd (förlängt tillstånd).
Mer information:
www.intermin.fi
www.migri.fi

Minneslista för invandrare
Om du flyttar permanent till Sibbo, kom ihåg att:
1. Gå till Magistraten i Borgå och fyll i blanketten för
utlänningars registreringsanmälan och gör en flyttanmälan
2. Gå till Folkpensionsanstalten (FPA) och fyll i en ansökan om
att få rätt till finländskt socialskydd
3. Hämta ett skattekort hos skattekontoret
4. Om du är arbetslös ska du anmäla dig som arbetslös hos
arbets- och näringsbyrån (TE-tjänster)
5. Öppna ett bankkonto
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Magistraten
Magistraten registrerar utlänningar i Finlands befolkningsdatabas temporärt eller permanent och
ger dem personbeteckningar.
Anmäl dig till magistraten i Borgå inom en vecka från att du anlänt. Ta med ditt pass och ett
gällande uppehållstillstånd. Om du är gift och har barn, behöver du ett äktenskapsbetyg och
barnens födelseattester och officiella översättningar av dessa dokument till finska, svenska eller
engelska.
Fyll i och underteckna hos magistraten registreringsanmälningsblanketten för utlänningar. Du får
en personbeteckning cirka en vecka från registreringen. Du behöver personbeteckningen bl.a. vid
besök hos bank, sjukhus, apotek och för myndigheternas register.
Om du flyttar till Finland permanent eller temporärt och ditt uppehållstillstånd gäller minst ett år,
måste du göra en officiell flyttanmälan hos magistraten.
Östra Nylands magistrat, enheten i Borgå
Adress Biskopsgatan 34, PB 233, 06101 Borgå
Registrering av utlänningar tfn 029 5536 396, 02955 36397
http://www.maistraatti.fi/sv/

Folkpensionsanstalten (FPA)
Folkpensionsanstalten (FPA) beviljar socialskydd för olika livsskeden. Du kan ansöka om rätt att få
socialskydd om du tänker bosätta dig permanent i Finland. Ansökning om att få rätt till finländskt
socialskydd ska göras hos FPA. Om du upptas i det finländska socialskyddssystemet, får du ett
skriftligt beslut om saken. Du kan också kontrollera huruvida du omfattas av det finländska
socialskyddet via FPA:s e-tjänster.
Folkpensionsanstalten, kontoret i Sibbo
Adress: Stora Byvägen 20, 04130 SIBBO
tfn 020 634 11
Internet: www.fpa.fi
Öppettider: mån-fre kl. 9-12 och 13-16
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Skattekontoret
Borgå Skattekontor
Adress Tullportsgatan 1, PB 94, 06101 Borgå
Telefon 020 612 000
Fax 020 612 7911
Internet www.skatt.fi
Öppettider mån–fre kl. 9–15
På sin webbplats erbjuder Skatteförvaltningen tjänster på finska, svenska och engelska. På
webbplatsen www.skatt.fi hittar du en skatteguide för privatpersoner där det finns information om
skattekort, inkomstbeskattningen och skatteavdrag. En person som får löneinkomster eller

skattebelagda förmåner i Finland behöver ett skattekort. För att få ett skattekort måste du ha en
personbeteckning som du får från magistraten. För uträkningen av din skatteprocent måste hela
årets inkomst uppskattas. Om du har för avsikt att grunda ett företag måste du fylla i en
registreringsanmälan. Du hittar blanketten på internet www.ytj.fi/svenska eller hos skattekontoret. På
blanketten ska du uppskatta dina inkomster av företagsverksamheten, och din förskottsskatt
uträknas på basis av uppskattningen.

Banken
I Finland behöver du ett bankkonto, eftersom nästan alla betalningar sköts via banken. T.ex.
utkomststöd betalas in på bankkonto. Du kan själv välja i vilken bank du vill öppna ditt konto.
Till kontot kan man ansluta ett bankomatkort eller ett Visa Electron-kort. Banken beslutar åt vem
den kan ge bankkort. För att få ett bankkort måste du ha regelbundna inkomster. Med kortet får
du en hemlig användarnummer (kod), med vilken du kan lyfta pengar på bankomaterna.
Du kan uträtta ärenden hos banken, på internet eller med hjälp betalautomaterna. Att uträtta
ärenden på internet eller med betalautomaterna är förmånligare än att besöka banken.
Banker i Sibbo:
Aktia Bank Abp
Nickby, Stora Byvägen 20, tfn 010 2475 660
Söderkulla, Hälsovägen 3, tfn 010 2475 650
Nordea Bank Finland Abp
Nickby, Stora Byvägen 25, tfn 09 2391 049
Östra Nylands Andelsbank
Nickby, Stora Byvägen 21, tfn 010 2573 501
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Bostäder
Finländarna bor i hyres- eller egnahemsbostäder. Du hittar bostäder som är till salu i
lokaltidningarna och i fastighetsförmedlarnas annonser. Hyresbostäder förmedlas i Sibbo av KAS
vuokra-asunnot Oy, av fastighetsförmedlare och av privata uthyrare. Du kan lämna en
bostadsansökan till bostäder som ägs av KAS vuokra-asunnot Oy antingen elektroniskt på adressen
www.kas.fi eller med en ansökningsblankett som du får hos kommunens Info.
I höghus- och radhusbostäder sköter en disponent om bostadsbolagets ärenden. Disponenten
ansvarar för administrationen, ekonomin och kontrakt om fastighetsunderhåll. För husets
underhållsarbeten ansvarar vanligen en fastighetsskötare. Du kan fråga fastighetsskötaren om råd
i följande saker:
-små reparationer i bostaden
-källaren
-tvättstugan
-bastuturer
-bilplatser
-fastighetsskötaren öppnar dörren mot betalning ifall du har glömt din nyckel
När du flyttar in i en ny bostad ska du göra ett elavtal med elbolaget. Varje invånare ska själv
skaffa en brandvarnare till bostaden. Invånaren ska vanligen också själv ta en hemförsäkring hos
ett försäkringsbolag.
Bostadsbolagen har ordningsregler som alla invånare ska följa. Bostadsbolagen har vanligen
insamlingskärl för bland- och bioavfall samt returpapper. Tomflaskor och -burkar returneras till
affärernas återvinningsställen.
När du flyttar ut från din bostad ska du säga upp hyresavtalet i tid. Uppsägningstiden är vanligen
en månad. Om du flyttar från en bostad till en annan ska du göra en flyttanmälan hos posten och
även meddela din nya adress till olika myndigheter.
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Socialtjänster
Kommunens socialtjänster är till för alla som har registrerat sig som permanenta Sibbobor hos
magistraten. Socialtjänsterna stödjer kommuninvånarna i olika livsskeden och problem, såsom
ekonomiska problem, drogproblem och barnskyddsfrågor. Tjänster erbjuds bl.a. till barnfamiljer,
åldringar, handikappade och invandrare.
Social- och hälsostationen
Adress: Jussasvägen 14, 04130 SIBBO
Telefon: 09 23531
Utkomststöd
Om familjens inkomster och tillgångar inte räcker för vardagens nödvändiga utgifter, kan familjen
beviljas utkomststöd av kommunens socialkontor. Utkomststöd beviljas vanligen för en månad åt
gången. Utkomststödet är alltid en sista utväg för att klara sig.
Om du nyligen har flyttat till Finland och ansöker om utkomststöd, måste du ha/vara:
- personbeteckning från magistraten
- FPA:s beslut om socialskydd
- bankkonto, kontoutdrag eller saldobevis av en finländsk bank
- arbetssökande hos Arbets- och näringsbyrån (TE-tjänster)
Utkomststöd ska sökas skriftligen hos socialkontoret (Jussasvägen 14, 04130 SIBBO). Ansökan kan
även fyllas i elektroniskt på adressen:
http://www.sipoo.fi/se/service/socialarbete/vuxensocialarbete/_utkomststod.
I ansökan ska man redovisa familjens inkomster och utgifter. Inkomsterna och utgifterna ska
presenteras med intyg, och dessutom ska man visa upp ett bankkontoutdrag över de två senaste
månaderna.

Invandrartjänster
Vid Sibbo social- och hälsostation fungerar en enhet som erbjuder invandrartjänster och där man
kan få allmän information om saker som rör invandring. Tjänsterna omfattar handledning,
rådgivning och information om invandring till invandrare, myndigheter och samarbetspartner.
Invandrartjänsters huvuduppgift är att ta emot asylsökande som har beviljats uppehållstillstånd
och placeras i Sibbo kommun eller självständigt flyttar till kommunen samt återinvandrare och
under tre års tid främja deras integration.
Kom ihåg att reservera tid innan du besöker invandrartjänster!
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Personal:
Saana Hansen
Invandrarkoordinator
Tfn 09 2353 6505
E-post: saana.hansen@sibbo.fi
Karin Blomqvist
Flyktinghandledare
tfn 09 2353 6506
E-post: karin.blomqvist@sibbo.fi

Socialjouren i Östra Nyland
Socialjouren i Östra Nyland ansvarar för akut socialarbete som behövs utanför kontorstid.
Tjänsterna erbjuds på finska, svenska och engelska. För andra språk anlitas telefontolkning.
Socialjouren fungerar vardagar kl. 15.00–8.00 och under veckoslut från fredag kl. 15.00 till måndag
kl. 8.00.
Adress: Nordenskiöldsgatan 18, 06100 Borgå
tfn 040 517 4194

Hälso- och sjukvård
Om du blir sjuk ska du först kontakta hälsocentralen i Sibbo. Sibbo hälsocentral omfattar två
hälsostationer, varav huvudstationen ligger i norra Sibbo, i Nickby, och filialen i södra Sibbo, i
Söderkulla. I nödsituationer ska du ringa till nödnumret 112.
Sibbo hälsocentral använder en automatisk telefontjänst. Om det är kö till telefonväxeln och du
inte vill köa ber telefontjänsten dig att knappa in eller säga ditt telefonnummer och riktnummer i
automaten. Du blir uppringd från hälsocentralen efter ca en timme, senast inom samma dag. I
nödfall kan du komma direkt till hälsocentralen kl. 8–16 utan att först ringa. Om du behöver vård
under samma dag ska du helst kontakta hälsocentralen på morgonen kl. 8–10. Om ditt ärende
inte är brådskande, vänligen ring först efter kl. 10. Du kan också besöka hälsostationen för att
beställa tid.
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Nickby hälsostation
Jussasvägen 14, 04130 Sibbo
fax 09 2353 6309

Mottagningen vid Nickby hälsostation är öppen vardagar kl. 8.00–16.00
Tidsbeställning till läkar- och sjukskötarmottagningarna vardagar kl. 10.00–16.00, tfn 09 2353 6001
Jourtidsbeställning vardagar kl. 8.00–16.00, tfn 09 2353 6001
Söderkulla hälsostation
Hälsovägen 1, 01150 Söderkulla
fax 09 876 4484
Mottagningen vid Söderkulla hälsostation är öppen mån–tor kl. 8.00–16.00, fre kl. 8.00–14.00
Tidsbeställning till läkar- och sjukskötarmottagningarna vardagar kl. 10.00–16.00, tfn 09 2353 6001
Jourtidsbeställning vardagar kl. 8.00–16.00, tfn (09) 2353 6001
Tidsbeställning till sjukskötarmottagningarna tfn 09 2353 6001
Hälsocentralens och sjukhusets jourmottagning
Kvälls-, veckosluts- och helgjouren sköts vid Östra Nylands samjour i Borgå sjukhus lokaler,
vardagar kl. 16.00–22.00, lördagar, söndagar och söckenhelger kl. 8.00–22.00. Tidsbeställning tfn
02069 2260. Vardagar kan tid beställas fr.o.m. kl. 15.
Om du behöver akut läkarvård kl. 22.00–8.00 ska du vända dig till jourmottagningen vid Borgå
sjukhus, tfn 019 548 2551
Samjouren i Östra Nyland
tfn 02069 2260 (mån–fre 16–22 och veckslut 8–22)
tfn 019 548 2551 (kl. 22–8)
Adress: Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå
PB 500, 06151 Borgå
tredje våningen (entrévåningen)
Specialiserad sjukvård
Kommuninvånarna får största delen av specialsjukvården vid sjukhusen som hör till Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt (HUS) och en liten del hos privata serviceproducenter och vid andra sjukhus. Behovet av
specialiserad sjukvård avgörs alltid av hälsocentralläkaren. Till de tjänster som tillhandahålls av andra än
HUS är det möjligt att få en betalningsförbindelse ifall behovet av tjänsterna fastställts. Adressen till Borgå

sjukhus är Sjukhusvägen 1, 06150 Borgå, tfn 019 54 821. Den primära vårdenheten för
specialiserad sjukvård är Helsingfors universitetssjukhus. Båda enheterna hör till Helsingfors och
Nylands sjukvårdsdistrikt. Mer information http://www.hus.fi/sv
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Arbets- och näringsbyrån (TE-tjänster)
Arbets- och näringsbyrån kallas allmänt TE-byrån enligt det finska namnets förkortning. I Sibbo finns ingen

TE-byrå, men kommuninvånarna kan sköta sina ärenden i vilken TE-byrå som helst i Nyland. De
närmaste byråerna finns i Träskända och Borgå.
Hos TE-byrån får du information om lediga arbetsplatser, och TE-byrån stöder dig i
arbetssökandet. TE-byrån ordnar även utbildning i finska, yrkesutbildning samt arbetspraktik på
arbetsplatser. Specialtjänsterna som erbjuds invandrare i startskedet omfattar:
-grundläggande information om Finland och hemkommunen
-rådgivning och handledning
-inledande kartläggning
-integrationsplan
-integrationsutbildning
Du blir klient hos TE-byrån genom att anmäla dig som arbetssökande. Du kan anmäla dig som
arbetssökande på TE-kontorets webbplats. Efter det måste du besöka TE-byrån personligen
snarast möjligt.
Nylands TE-byrå, Träskända
Mannilavägen 28 A, 04400 Träskända
Telefon 0295 040 000
Nylands TE-byrå, Borgå
Teknikbågen 1, 06100 Borgå
Telefon 010 19 4124
Internet http://www.te-tjanster.fi/te/sv/index.html
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Inledande kartläggning och integrationsplan
Sibbo kommun och Nylands arbets- och näringsbyrå (TE-byrån) utarbetar en inledande
kartläggning och integrationsplan för nya invandrare.
Du kan be om en inledande kartläggning och integrationsplan hos TE-byrån eller kommunen. Om
du har för avsikt att söka dig till arbetslivet ska du be om en inledande kartläggning hos TE-byrån.
Den inledande kartläggningen hjälper dig att hitta lämpliga tjänster och att klara vardagen i ditt
nya land. Den inledande kartläggningen innebär ett myndighetssamtal där man utreder din
situation och klargör ditt tjänstebehov. Den inledande kartläggningen kan omfatta t.ex. ett test av
dina språkkunskaper och en kartläggning av ditt kunnande.
Utgående från den inledande kartläggningen bedömer TE-byrån eller kommunen dina behov och
utarbetar en integrationsplan. Integrationsplanen är ett avtal om integrationsutbildning, t.ex.
deltagande i språkkurs, arbetspraktik eller annan verksamhet som främjar tillgång till anställning.
Integrationsplanen utarbetas tillsammans med dig och TE-byrån eller kommunens myndighet. En
integrationsplan kan utarbetas ifall du på basis av den inledande kartläggningen behöver stöd för
att integreras. Integrationsplanens varaktighet är individuell. Din arbets- och utbildningsbakgrund
samt dina egna mål avgör hur länge du behöver stöd.
Under den tid du deltar i integrationsplanens åtgärder kan du få integrationsstöd för att trygga
uppehället.
Du har rätt att få en inledande kartläggning ifall
- din hemkommun är Sibbo och
- du har flyttat till Sibbo från ett annat land eller från en annan ort i Finland och
- en inledande kartläggning inte har gjorts åt dig tidigare och
- du har bott i Finland i högst tre år
Den inledande kartläggningen är avgiftsfri.
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Dagvård
I Finland har alla barn under skolåldern rätt till en av kommunen arrangerad dagvård när deras
föräldrars moder- och faderskapsledigheter tagit slut. Dagvården ordnas, övervakas och stöds av
samhället, och verksamhetens syfte är att stöda föräldrarna i deras fostringsuppgift och hjälpa
dem att främja att barnet utvecklas på ett balanserat sätt. Kommunen kan ordna vård för barn
även på kvällar, nattetid och under veckoslut ifall föräldrarnas arbete eller studier förutsätter det.
Sibbo kommun erbjuder barnfamiljer dagvård, lekverksamhet och förskoleundervisning på finska
och svenska. Det finns 17 kommunala och 11 andra daghem i Sibbo. Dessa erbjuder tjänster inom
småbarnsfostran antingen som köpta eller privata tjänster. Dessutom finns det i Sibbo kommunala
familjedagvårdare som sköter barn i sina egna hem.
Mer information:
http://www.sipoo.fi/se/service/dagvard
Sibbo kommun Bildningsavdelningen/Tjänster för småbarnsfostran
PB 7
Stora Byvägen 18
04130 SIBBO
Tfn 09 23 531 (växel)
Mer information om mångkulturell dagvård:
Päivi Oinaanoja, administrativ chef för daghemmet Miili
Tfn 09 2353 7740
paivi.oinaanoja@sibbo.fi

Undervisning
Enligt lagen är alla 7–16-åringar i Finland läropliktiga, vilket betyder att de måste delta i grundutbildning.
Med grundundervisning avses grundskola, dvs. avgiftsfri allmänbildande utbildning som regleras av
grundutbildningslagen. Grundskolan omfattar årskurserna 1–9 och den inleds vanligen det året

barnet fyller sju år. Innan detta har barnet rätt att delta i en ett år lång förskoleundervisning som
ger barnet sådana färdigheter som behövs i grundundervisningen.
Undervisningen av barn med invandrarbakgrund sker främst i elevernas närskola. Elevernas
personliga läroplaner utökas vid behov med utbildning i finska eller svenska som andra språk, i
eget modersmål och religion och/eller förberedande utbildning.
Sibbo kommun ordnar i samband med grundundervisningen förberedande undervisning för
invandrare i för- och grundskoleåldern. Undervisningen är ett samarbete med kommunens
tjänster för småbarnsfostran och den sker i Lukkarin koulu. Undervisningen är avsedd för elever
som behöver stöd i sina skolgångsfärdigheter och med de finska språkkunskaperna innan de
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inleder grundundervisningen. Den förberedande undervisningen räcker vanligen ett läsår, men
redan under den förberedande klassen kan eleverna flexibelt studera i sin egen ålders
undervisningsgrupp.
Efter grundutbildningen går eleverna vanligen över till antingen andra gradens utbildning (gymnasier och
yrkesläroanstalter) och efter det möjligen till högskoleutbildning (universitet och yrkeshögskolor).

Mer information om grundundervisning:
http://www.sipoo.fi/se/service/utbildningstjanster
Bildningsavdelningen
Stora Byvägen 18, 04130 SIBBO
PB 7, 04131 SIBBO
Telefon 09 23 531 (växel)
Mer information om undervisning för invandrare:
Mervi Jokela, rektor för Lukkarin koulu
mervi.jokela@sibbo.fi
tfn 09 2353 7400

Polisen
Sibbo hör till Östra Nylands polisinrättning. Den närmaste polisinrättningen ligger i Vanda och den
närmaste polisstationen i Borgå. Borgå polisstation behandlar ansökningar som rör
uppehållstillstånd, medborgarskap, utlänningars identitetsbevis, flyktingars resedokument,
främlingspass samt registrering av EU-medborgare och körkortsansökningar. Servicestället i Sibbo
har jour torsdagar 12.00–17.00.

Östra Nylands polisinrättning
Konvaljvägen 21, PB 98, 01301 VANDA
tfn 071 8730 291
Borgå polisstation
Tullportsgatan 1, PB 84, 06101 BORGÅ
tfn 071 8730 291
Servicestället i Sibbo
Stora Byvägen 18, PB 5, 04131 SIBBO
Telefon 071 8730 291
Öppettider: torsdagar 12.00–17.00.
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Nödnumret
Om du behöver akut hjälp ska du ringa till det allmänna nödnumret.
tfn 112

Arbetarskyddsdistrikt
Södra Finlands arbetarskyddsdistrikt
Adress Broholmsgatan 12 A, sjunde våningen, PB 46, 00531 Helsingfors
tfn 0295 016 000
fax 09 730 798
Internet www.tyosuojelu.fi/se

Verksamhetsstället i Borgå
Adress Gesällvägen 4A, 06150 Borgå
Fax 019 584 414
Södra Finlands arbetarskyddsdistrikt ger råd och anvisningar i frågor som rör arbetet och
arbetsförhållandets villkor. Arbetsförhållandets villkor omfattar bl.a. arbetsavtal, arbetstid, lön och
årssemester. Till arbetarskyddsdistriktets ansvarsområde hör även arbetssäkerhet. Södra Finlands
regionsförvaltningsverks arbetarskydd övervakar även arbetshälsan och -säkerheten på
arbetsplatserna inom sitt område.

Fritid
Biblioteken
I Sibbo finns två bibliotek och en biblioteksbuss. Alla har rätt använda biblioteken och det är
avgiftsfritt. På biblioteken kan du läsa, och du kan låna böcker, cd-skivor och tidningar med dig
hem. På biblioteken kan du även använda gratis internet.
Sibbo huvudbibliotek
Norra Skolvägen 2, 04130 Nickby
tfn 09 2353 6003
e-post: huvudbiblioteket@sibbo.fi
Söderkulla bibliotek
Amiralsvägen 2
01150 Söderkulla
tfn 09 2353 6003
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soderkulla.biblioteket(at)sibbo.fi
Medborgarinstitutet
Medborgarinstitutet erbjuder många olika slags hobbykurser, bl.a. språkkurser och konst.
Kurserna är öppna för alla oberoende av boplats eller utbildningsbakgrund. Du hittar
medborgarinstitutet kursguider på biblioteken och kommunens serviceställe eller på internet.
Adress: Sibbo skolcentrum (byggnad B1), Stora Byvägen 8, 04130 SIBBO
tfn 09 2353 6004
Internetadress: https://www.opistopalvelut.fi/sipoo/index_sv.asp
Ungdomsverksamhet
Kommunens Ungdomsverksamhet ordnar verksamhet i Nickby och Söderkulla tätorter för sju år
fyllda barn och unga samt för unga som är i särskild fara för att marginaliseras. Verksamheten
ordnas bl.a. i ungdomslokalerna. Kommunen stödjer även ungdomsverksamhet som ordnas av
tredje sektorn.
Mer information: http://www.sipoo.fi/se/service/ungdomsverksamhet.
Lekverksamhet
Kommunen hjälper Arken, Hindsby Lekis och Paipis barnträdgård att ordna lekverksamhet för barn
som inte behöver kommunal dagvård. Barnen kan också delta i utflykter och evenemang utanför
hemmen. Dessutom ordnas det för föräldrarna föräldrakvällar och diskussioner om fostringsmål.
Idrottstjänster
Sibbo erbjuder olika slags idrotts- och friluftsmöjligheter för kommuninvånare i alla åldrar. I Sibbo kan man
utöva frisbeegolf, åka längdskidor, delta i sim- eller idrottsskola, besöka allaktivitetshallen och mycket mer.
Förutom kommunen erbjuder även många privata aktörer idrottstjänster.
Mer information:

http://www.sipoo.fi/se/service/idrott_och_friluftsliv
Församlingar
I Sibbo verkar både en finsk- och en svenskspråkig evangelisk-luthersk församling som erbjuder
bl.a. mamma-barn- och dagklubbsverksamhet. Invandrarfamiljer är välkomna att delta i dessa
verksamheter.
Adress: Stora Byvägen 1, 04130 SIBBO
Mer information:
Sibbo finska församling
http://www.sipoonsuomalainenseurakunta.fi/
diakonissa Merja Rantakangas (tfn 050 566 3685, merja.rantakangas@evl.fi)
församlingspastor Tiia Kasesmaa (tfn 050 566 3664, tiia.kasesmaa@evl.fi)
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Sibbo svenska församling
http://www.sibbosvenskaforsamling.fi
ungdomsarbetare Patrik Frisk (tfn 050 566 3688, patrik.frisk@evl.fi)
diakonissa Ann-Lis Biström (tfn 050 566 3690, ann-lis.bistrom@evl.fi)

Mannerheims Barnskyddsförbund
Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) Sibboavdelning ordnar med hjälp av frivilliga personer
familjekaféverksamhet en gång per vecka i Söderkulla och Tallmo. Dessutom ordnar Mannerheims
Barnskyddsförbunds Nylands distrikt vänverksamhet för invandrarmödrar som syftar till att
erbjuda invandrarfamiljers mammor stödpersoner.
Mer information:
Mannerheims Barnskyddsförbunds (MLL) Sibboavdelning: http://sipoo.mll.fi/
Nylands distrikts vänverksamhet för invandrarmödrar:
Teija Silvonen tfn 044 728 9599, teija.silvonen@mll.fi

Övriga föreningar och klubbar
I Sibbo verkar även många föreningar och klubbar där man kan utöva hobbyer och tillbringa sin
fritid.
Mer information:
http://www.sipoo.fi/se/service/foretag_och_foreningar/foreningsforteckning
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