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1. INLEDNING 
Föreningen upprätthåller Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland (Efo) med campus i Vasa och 
Hangö.  Verksamheten vid Vasa Campus var under året indelat i fem sektorer: långa kurser, kortkurser, 
EC Hostel, EC Café och EC Conference. Verksamheten vid Hangö Campus har bestått av 
rehabiliterande verksamhet samt gästhemsverksamhet.  

År 2021 präglades fortsättningsvis starkt av coronapandemin. Efterfrågan på de olika sektorernas 
tjänster har varierat i takt med att restriktioner och rekommendationer kommit och gått. Olika 
hybridlösningar har uppkommit i pandemins spår. De långa kurserna har periodvis hållits på distans 
via digitala plattformar som Google Classroom och Zoom. Vissa fester och samlingar har även sänts 
som digitala program via t.ex. Youtube.  

Samarbetet med SLEF har fortsatt under året i och med att Vasa Campus verkar i gemensamma 
utrymmen med SLEF i Evangeliska Centret i Vasa (EC). Evangeliska Centrets Samarbetsorgan (ECSO) har 
tillsatt följande arbetsgrupper för att hitta bästa möjliga samarbetsformer för olika typer av verksamhet i 
huset: EC-andakt, EC-GloriaDei, EC-information, EC-inredning, EC-koordinering och EC-servering. Efo 
har haft minst en representant i dessa arbetsgrupper. Dagens andakt har ordnats i festsalen alla 
skoldagar kl 10, där representanter för Efo, SLEF och SLEF Vasa turats om att hålla andakt. Av de sex 
GloriaDei-mässorna/gudstjänsterna som ordnats under året har Efo ansvarat för två. 

Under året planerades, marknadsfördes och startades den nya långa linjen för läropliktiga: ”LINJE X - 
Folkhögskoleår för läropliktiga”. Efos förnyade hemsida lanserades i oktober. I december utdimitterades 
30 terapeuter från RKT-utbildningen (Lösningsfokuserad kristen terapeut). Administrationen, EC Café 
och EC Hostel har haft flera praktikanter under året. I december ordnade ett par praktikanter en lyckad 
julbasar som en del av sin praktik. 

Stipendier och understöd har under året erhållits av Harry Schaumans stiftelse för kulturupplevelser, 
samt från Svenska studiefonden och Aktiastiftelsen i Vasa för utdelning av stipendier till studerande. 
Även elevförbundet och privata donatorer har gett bidrag till olika mindre evenemang och projekt 
under året. 
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Strategidagar med personalen och styrelsen har ordnats såväl i Vasa som i Hangö. Dessa resulterade i 
uppdaterade formuleringar gällande ALLMÄN MÅLSÄTTNING, VISION OCH RIKTLINJER samt en ny 
femårig strategiplan för Vasa Campus del. 

Föreningens uppdrag och mål 2022–2026 formulerades enligt följande:  

1.1 UPPDRAG: Efo är en skola där det finns gemenskap, tid, nåd och förlåtelse. På Efo kan du möta 
dig själv, medmänniskor och Jesus. Här kan du växa och lära dig nytt.  

1.2. MÅL: Efo är en erkänd och respekterad skola som skapar förändring och förmedlar tillhörighet, 
vilar på en stabil ekonomisk grund och har ett starkt stöd av vänner och förebedjare. 

1.2.1 Efo är synlig med ett klart budskap, tydlig målgrupp, effektiva kanaler: (Efos olika verksamheter inom 
skolverksamheten, den understödjande affärsverksamheten, synliggörs såväl lokalt, nationellt som globalt). 

1.2.2 Efo kommunicerar tydligt såväl internt som externt, t.ex. om relationen Efo/SLEF/EC och relationen 
Elevförbundet/Garantiföreningen. 

1.2.3 Efo åtnjuter ett starkt engagemang och har flera understödjare som bidrar med mera per person (studerande 
och frivilliga som medverkar, flera föreningsmedlemmar, ekonomiskt stöd, bön och talko). 

1.2.4 Efo har en optimal mix av studerandeveckor: Skolan ökar antalet studerandeveckor från nuvarande 2 500 
sv till 3 500 sv/år, och andelen fullt statsfinansierade studerandeveckor från 30% till 50%.  

1.2.5 Efo har konkreta mål för affärsverksamheten: Affärsverksamhetens omsättning ska ligga på ca 50% av 
föreningens totala omsättning. Vinsten på affärsverksamheten bör vara minst 10% och efter investeringar minst 0 
%. 

1.2.6 Efo är i tiden: digitalisering, kursinnehåll, metoder och kommunikation. 

En strategi för marknadsföringen har också påbörjats. Framtiden för Hangö Campus har diskuterats 
flitigt under året. Den rehabiliterande verksamheten har gått på minus och verksamhets-
förutsättningarna är osäkra. Försäljningen av kanslitomten har ännu inte kunnat slutföras. På grund av 
ekonomiska orsaker har samarbetsförhandlingar hållits i både Hangö och Vasa under året. 

Den ordinära verksamheten ger ett underskott på -9 805,47 euro. (2020: 34 995,65 euro). 

Resultatet för år 2021 är ett underskott på -23 605,12 euro. (2020: var överskottet 74 116,25 euro). 

Statsbidraget för året var 28,9% högre än året innan: 623 202 euro (2020: 483 581 euro) beräknat 
utifrån 2 873 studerandeveckor (sv) (2020: 2 333 sv). Beräkningsgrunderna för statsbidraget har 
nationellt omarbetats under året för att inte coronapandemins följder ska drabba folkhögskolorna så 
hårt. I år har man igen baserat statsbidraget på 2020 års rapportering av prestationerna i stället för på 
det aktuella årets. Det sammanlagda antalet studerandeveckor som presterades under året var 2 642 sv 
(2020: 2 647 sv).  

Föreningen sökte under året ett tredje coronastödpaket av utbildningsstyrelsen. Stödet beviljades 
(36 000 euro) och kunde på så sätt täcka en del av underskottet som orsakades av inkomstbortfall och 
oförutsedda omkostnader p.g.a. pandemin i de olika sektorerna. Dessutom ansöktes om ett extra 
statsunderstöd inom fria bildningen på 10 000 euro för att täcka kostnader i samband med startandet 
av Linje X. Även detta stöd beviljades. 

2. GARANTIFÖRENINGEN 
2.1. Medlemmar  

Under året erlades medlemsavgiften 22 euro av endast 253 personer. Orsaken till det låga antalet 
betalande tros vara att inget separat bankgiro skickades ut med Efo-infon, utan instruktioner för 
betalningen och kontonummer var inkluderade i skriften.  
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Jämförelse: 

 

Antalet medlemmar i garantiföreningen var vid årsskiftet 1 347 personer. 

Jämförelse: 

 
Föreningens hedersmedlemmar är kamrer Bengt Blom, byggmästare Lars-Erik Dahlbäck, byggmästare 
John Lasén, PeM Kristian Sjöbacka och FM Ola Österbacka.  

2.2. Föreningsmöten  

Årsmötet hölls 29.4.2021 kl 17 i Evangeliska Centret i Vasa, festsalen, samt via den digitala plattformen 
Zoom. I årsmötet deltog 12 medlemmar. Inga övriga medlemsmöten hölls under 2021. 

2.3. Styrelsen  

Styrelsen har sammanträtt till 8 protokollförda sammanträden under året och behandlat ärenden i 86 
paragrafer.  
Till styrelsen hörde följande personer (antalet sammanträden som medlemmarna deltagit i antecknade 
inom parentes):  

Mikael Still, Vasa, ordförande (8) 
 Personlig ersättare: Margite Lindén, Korsholm (0) 

Brita Jern, Vasa, viceordförande (8) 
 Personlig ersättare: Andreas Sundstedt, Vasa (0) 

Matts Nysand, Esbo (8) 
 Personlig ersättare: Lars-Eric Henricson, Ekenäs (0) 

Kristian Åbacka, Närpes (8) 
 Personlig ersättare: Thua Sandberg, Jakobstad (0) 
(Evangeliska folkhögskolans i Österbotten elevförbund rf:s representanter.) 

Michael Åbonde, Jakobstad (7) 
 Personlig ersättare: Mikaela Björklund, Närpes (0) 
(Svenska Lutherska Evangeliföreningens representanter.) 

Tuomas Anttila, Helsingfors (7) 
 Personlig ersättare t.o.m. 29.4.2021: Stig-Olof Fredriksson, Helsingfors (1) 
 Personlig ersättare fr.o.m. 29.4.2021–: Mikael Nylund, Helsingfors (0) 
(Evangeliska folkhögskolans i Södra Finland garantiförening rf. representanter.) 

Biträdande rektor Niklas Lindvik fungerade som styrelsens sekreterare. Föreningens styrelse fungerade 
också som skolans direktion.  

2.4. Revisorer  

Revisor var CGR Hans Jåfs och revisorssuppleant GRM Mårten Vikberg.  

år 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

medlemmar som 
betalat : 253 622 693 682 738 707 770 778 828

(31.12) år 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013

antalet 
medlemmar: 1 347 1 384 1 375 1 365 1 398 1 404 1 444 1 446 1 413
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3. VERKSAMHETEN  
3.1. Allmänt  

Administrationen för såväl Vasa som Hangö har letts av tf rektor Jan Åbacka. Niklas Lindvik har 
fungerat som biträdande rektor och verksamhetens sekreterare. En ledningsgrupp (LG) har fungerat som 
beslutande organ. LG består av rektor (ordförande) och sektoransvariga tjänstemän från alla sektorer. 

Sektoransvariga/LG 2021: 

Ekonomin: Ekonom Maj-Sofie Teir 
Kortkurser och EC Conference: Kurs- och konferenskoordinator Carolina Djupsjöbacka 
Linje S: Linjeansvarig lärare Ann-Sofie Rönnblom 
EC Hostel: Hostelvärd Mai Nguyen (–5.8.2021), vikarierande hostelvärd Samuel Similä (6.8.2021–) 
EC Café, kosthåll: Husmor Camilla Nordblad 
Hangö Campus: Platschef Anni Tuohimaa 
Administration, fastigheter: tf rektor, disponent, Jan Åbacka 
Marknadsföring, information och Linje X, LG:s sekreterare: Biträdande rektor Niklas Lindvik 

Antalet studerandeveckor (sv) som presterades under året totalt var 2 642, vilket är en minskning med 
5 sv jämfört med året innan (2020: 2 647 sv).  

De långa kurserna presterade 1 512 sv (2020: 1 955 sv) en minskning med 443 sv. Kortkurserna 
presterade totalt 433 sv (2020: 692 sv), en minskning med 259 sv. Förutom dessa presterades 697 sv av 
RKT-kursdeltagarnas distansstudier mellan närstudieträffarna.  

Undervisnings- och Kulturministeriet (UKM) fastställer årligen det antal studerandeveckor för varje 
skola som tillsammans med enhetspriset per studerandevecka avgör statsandelens storlek. Enhetspriset 
för 2021 var med 100% statsbidrag 277,73 euro per studerandevecka och med 57% statsbidrag 158,31 
euro. (2020: 280,97 euro respektive 160,15 euro).  

Fastigheter 

Samtliga fastigheter vid Vasa Campus ägs av Fastighets Ab Evangeliska Centret i Vasa (FAb EC). 
Garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland äger 82,94% av aktierna i FAb EC. 

Verksamheten totalt 
2021 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Studerandeveckor

Vasa: 2 642 sv 2 647 sv 2 400 sv 2 311 sv 2 894 sv 2 104 sv 2 249 sv

Hangö: 0 0 0 0 85 sv 162 sv 196 sv

Totalt: 2 642 sv 2 647 sv 2 400 sv 2 311 sv 2 979 sv 2 266 sv 2 445 sv

Varav internats-
studerandeveckor

128 sv uppg.saknas uppg.saknas uppg.saknas uppg.saknas uppg.saknas uppg.saknas

Erhållen statsandel i 
studerandeveckor

Vasa: 2 873 sv 2 333 sv 2 330 sv 2 499 sv 2 283 sv 2 418 sv 2 243 sv

Hangö: – – – – – – (187)

Totalt: 2 873 sv 2 333 sv 2 330 sv 2 499 sv 2 283 sv 2 418 sv 2 243 sv

Skillnad totalt mellan 
presterade sv och sv för 
vilka statsstöd erhölls:

–231 +314 +70 –188 +696 +152 –202 
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Styrelseordförande Mikael Still, styrelsens viceordförande Brita Jern och tf rektor Jan Åbacka är Efos 
representanter i FAb EC:s styrelse. Från mitten av januari 2021 anlitades en ny gårdskarls- och 
vaktmästarfirma: Vaasan Korttelihuolto Oy. 

Vid Hangö Campus uppgjordes ett avtal om försäljning av tomten med kanslibyggnaden och 
tvättstugan till Attendo 2019. Köpet av tomten slutfördes dock inte enligt planerna och förhandlingarna 
med Attendo har fortsatt under hela 2021. Även Hangö stad har visat intresse för tomten.  

3.2. Vasa Campus  

3.2.1. Långa kurser  

Året inleddes med endast Linje S, språklinjen, igång (vårterminen 2021). Sportlovet inföll som vanligt 
vecka 9. Elevförbundsfesten firades helt digitalt den 21.3. Vårterminen avslutades den 26.5.  

Det nya läsårets hösttermin inleddes den 19.8. Höstens stora nyhet var Linje X – Folkhögskoleåret för 
läropliktiga, inom ramen för den utvidgade läroplikten. Höstlovet inföll vecka 42. Finlands 
självständighet uppmärksammades i samband med lunchen 3.12 och en del av skolans personal bjöd 
på ett luciaprogram 13.12. Höstterminen avslutades den 17.12 med julfest och julgröt. 

Festerna under året har firats helt utan utomstående gäster på grund av coronapandemin. Även utbyte 
mellan studerandegrupperna och en del extra program har lidit av coronaläget. Under året har en del 
av studierna skett på distans i alla grupper utom Linje X. De studerande har ätit lunch i olika turer och 
ätit i olika avdelningar i matsalen för att minimera köbildning och risken för smittspridning mellan 
grupperna. Personalen har ätit i kabinettet. 


Till antalet studerande räknas alla studerande som deltagit i de långa kurserna, även de som studerat enbart en 
del av terminen. 

LÅNGA KURSER 2021
1.1–

30.6.2021 
Vårterminen 

(19,2 veckor)

1.7–
31.12.2021 

Höstterminen 
(16,2 veckor)

antal studerande Linje S sv 1 24 24

Totalt 
Hela året 

2021

Jfr 
2020 

VT 
HT

Jfr 
2019 

VT 
HT

Jfr 
2018 

VT 
HT

Jfr 
2017 

VT 
HT

Jfr 
2016 

VT 
HT

Jfr 
2015 

VT 
HT

antal studerande Linje S sv 2 12 12

antal studerande Linje S  
ABC/DEF 15 12

antal studerande Linje X – 6

antal studerande totalt 51 54 52,5 stud. 65 
56

61 
67

59 
62

66 
69

44 
49

46 
51

Studerandeveckor 57% 
statsstöd

220 sv 
(18 studerande)

281 sv 
(22 stud.)

501 sv 709 758 1 859 2 200 1 661 1 644

Studerandeveckor 100% 
statsstöd 
Integrationsstuderande

560 sv 
(33 studerande)

386 sv 
(27 studerande)

946 sv 1 246 1 378 – – – –

Studerandeveckor 100% 
statsstöd 
Linje X

0 sv 
(inga 

studerande)

65 sv 
(4 studerande)

65 sv – – – – – –

Internatsstuderandeveckor 
(ingår i någon av ovanstående)

0 sv 16 sv 
(1 studerande)

16 sv 160 sv

Studerandeveckor totalt: 780 sv 732 sv 1 512 sv 1 955 2 136 1 859 2 200 1 661 1 644
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3.2.1.1 Linje S  

Linje S bestod under vårterminen av Svenska 1 (nybörjarkursen), Svenska 2 (fortsättningskursen), 
Svenska ABC (läs- och skrivinlärningskursen) och Svenska DEF (den långsamma fortsättningskursen).  

De studerande som har en av arbets- och näringsbyrån godkänd integrationsplan måste studera minst 
25 lektioner/vecka. Detsamma gäller de studerande som lyfter studiestöd. 

Våren 2021 var antalet obligatoriska lektioner i såväl nybörjarkursen som i fortsättningskursen 21 
lektioner/vecka. Studierna bestod av svenska, SKR (samhälle, kultur och religion) och musik. Antalet 
valbara ämnen var litet; p.g.a. coronasituationen erbjöds t.ex. ingen sport, utan endast praktisk finska, 
IT och fritt skapande.  

Antalet obligatoriska lektioner i såväl ABC- som i DEF-kursen var på våren 25 lektioner/vecka. 
Studierna bestod av svenska, SKR (samhälle, kultur och religion), matematik, IT och musik. Inga 
valbara ämnen erbjöds åt dessa studerande. 

Vårterminen inleddes den 7.1. Den 1.2 gick skolan p.g.a. coronasituationen över till 
distansundervisning, något som skulle komma att pågå i sju veckor. Undervisningen under 
distansperioden skedde i huvudsak via det digitala verktyget Google Meet. De planerade 
praktikperioderna inhiberades.  

Hösten 2021 var antalet obligatoriska lektioner i såväl nybörjarkursen som i fortsättningskursen mindre 
än på våren, totalt 20 lektioner/vecka. Studierna bestod av svenska, SKR (samhälle, kultur och religion) 
och en rektorstimme. Rektorstimmen hölls varannan gång av rektor och varannan av biträdande rektor. 
Valbara ämnen var finska, IT, fritt skapande och uteliv & sport (tillsammans med linje X). Antalet 
obligatoriska lektioner i ABC 2-kursen var 25 lektioner/vecka. Inga valbara ämnen erbjöds åt dessa 
studerande. 

Antalet obligatoriska lektioner i ABC 2-kursen var 25 lektioner/vecka. Studierna bestod av svenska, SKR 
(samhälle, kultur och religion), matematik, IT och rektorstimme. Inga valbara ämnen erbjöds åt dessa 
studerande. 

Linje S fick vid två tillfällen besök av socionomstuderande från yrkeshögskolan Novia, tillsammans 
med vilka språkstuderandena utförde varierande övningar med fokus på kommunikation och 
kulturutbyte.  

3.2.1.2 Linje X – Folkhögskoleåret för läropliktiga 

Årets nyhet på Efo var den nya studielinjen Linje X – Folkhögskoleåret för läropliktiga. Under 
vårterminen utarbetades en omfattande läroplan med den nationella läroplansgrunden som 
utgångspunkt, samt olika planer i anslutning till studier för läropliktiga. Utbildningsprogrammet 
planerades i första hand för ungdomar som omfattas av den utvidgade läroplikten, det vill säga de som 
går ut grundskolan, men även för andra åldersgrupper. Marknadsföringen under våren försvårades av 
coronaläget eftersom fysiska besök i niondeklasserna i nejden inte var möjlig. 

Förutom ämnen och områden som är obligatoriska i enlighet med den riksomfattande läroplanen 
(vardagsfärdigheter och livskompetens, studie- och arbetslivsfärdigheter och självkännedom, 
interaktions- och kommunikationsfärdigheter, grundläggande matematiska färdigheter och 
problemlösningsförmåga, aktivt medborgarskap samt studie- och karriärplaneringsfärdigheter) erbjöds 
en palett med olika kreativa och tekniska ämnen där social kompetens och mognad också beaktas, så 
kallade ”inriktade studier” (form & färg, film & foto, musik, IT & teknik, uteliv & teamwork). 

Antagningen till Linje X skedde via direkta ansökningar till skolan, och alla sökande kallades till en 
intervju. Ett tiotal intresserade ansökte om studieplats och slutligen var det sex studerande som inledde 
studierna varav fyra var läropliktiga. 

Som huvudlärare för Linje X anställdes speciallärare Adeline Martin medan biträdande rektor varit 
linjeansvarig. Även några andra lärare i huset har undervisat på Linje X under hösten.  
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3.2.2. Kortkurser  

Kortkurser är kurser på minst 10 lektioner à 45 minuter under minst två på varandra följande dagar. 
Kortkurserna arrangeras antingen som egna kortkurser eller i samarbete med en eller flera 
samarbetspartners.  

Coronapandemin satte under året sin prägel också på kortkursverksamheten. Tack vare uppluckrade 
regler från ministeriet gällande distansundervisning kunde vi i större utsträckning ordna kortkurser 
digitalt. Flera traditionella kurser, som normalt brukar ordnas i EC, hölls i år helt via Zoom, t.ex. 
bibelhelgen Med evigheten i sikte. En del nya kurser planerades från början som digitala kurser i 
realtid, t.ex. Al Massira-gruppledarutbildningen. En del kurser, t.ex. Alltid redo!, ordnades som hybrider 
med deltagare både på plats och på distans i realtid, medan en del kurser, såsom stickkursen på 
hösten, kunde ordnas helt och hållet på plats. En del inplanerade kurser fick helt skjutas på framtiden 
eller inhiberas p.g.a. pandemisituationen, t.ex. körhelgen med Pekka Simojoki och nyårslägret för 
ungdomar. 

Skolan ansökte och erhöll coronastödpaket från Utbildningsstyrelsen som täckte en stor del av 
inkomstbortfallet för uteblivna kursavgifter.  

Under 2021 anordnades  sammanlagt 25 kortkurser som berättigade till statsbidrag. Av dessa var 10 
normala kurser vid Vasa campus, 9 hölls helt på distans i realtid och 6 ordnades som hybridkurser. 
Därtill har vi under året räknat till godo studerandeveckor för RKT-utbildningens distansperioder 
mellan närstudieträffarna. 

Av samtliga kortkurser var 12 st samarbetskurser med Svenska Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
r.f. (SLEF), 11 st var samarbetskurser med Kristillinen Terapiainstituutti och 2 kortkurser var skolans 
egna. En viktig kortkurshelhet under året var den tvåspråkiga utbildningen Lösningsfokuserad kristen 
terapeut (RKT), som samlade ett trettiotal studerande till närstudieträffar tio gånger under året (313 sv) 
och däremellan distansstudier på egen hand (697 sv). 

KORTKURSER 2021
1.1–

30.6.2021 
Vårtermin

1.7–
31.12.2021 
Hösttermin

Totalt 
Hela året 2021

Jämförelse 
2020

Jämförelse 
2019

KTI-samarbete (850 sv) 850 sv 511 sv 32 sv

Lösningsfokuserad kristen terapeut 
RKT + barnläger, närundervisning 106 sv 47 sv 153 sv

Lösningsfokuserad kristen terapeut 
RKT, distansundervisning 472 sv 225 sv 697 sv

SLEF-samarbete (249 sv) 249 sv 137 sv 183 sv

Evangelicum 18 sv 18 sv

Ledarutbildning 6 sv 13 sv 19 sv

Al Massira-ledarutbildning 25 sv 11 sv 36 sv

Med evigheten i sikte 30 sv 30 sv 

Skriftskolan 50 sv 50 sv

Daglägret 31 sv 31sv

Parweekend 13 sv 13 sv

Alltid redo! 52 sv 52 sv

Egna/andra samarbetsparters (31) 31 sv 44 sv 49 sv

Svenska för nybörjare 26 sv 26 sv

Stickkurs, oktröjor 5 sv 5 sv

TOTALT 746 384 1 130 692 264
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Antalet studerandeveckor (sv) från kortkurser för 2021 uppgick till 1130, en markant ökning jämfört 
med föregående år. Förklaringen till ökningen ligger i att vi tack vare speciallagstiftning kunde räkna 
med de distansstudier som RKT-kursdeltagarna gjorde mellan närstudieträffarna. 

Det totala antalet studerandeveckor för samarbetskurser med SLEF var 249. Samarbetskurserna med 
KTI omfattade 850 sv. Skolans egna kortkurser omfattade totalt 31 sv. 
Den största enskilda kursen under året var skriftskolan som gav 50 sv. 

Under året fortsatte diskussionerna med SLEF gällande ett nytt avtal kring samarbetskurser. 

3.2.3. EC Hostel 

*Beläggningsgrad är procentandel av sålda rumsnätter under den valda perioden i förhållande till alla tillgängliga rumsnätter. 
Hit räknas även boende på hyreskontrakt och internatsboende (heltidsstuderande och kortkursdeltagare).  

Året 2021 har präglats av coronaläget även inom hostelsektorn men trots detta har vi sett en ökning på 
bokningar jämfört med 2020. Vi har dock  haft en del avbokningar gällande större evenemang.  

Den inhemska turismen har ökat markant under högsäsongen juni–augusti.  

Det nya bokningssystemet Sirvoy som har varit i bruk sedan november 2020 har under 2021 visat sig 
var ett väldigt bra verktyg i många avseenden, men utvecklingsmöjligheter finns ännu. Beslut har tagits 
att avveckla samarbetet med AIRBNB sedan bokningar via den tjänsten varit oväsentliga. 

3.2.4. EC Café  

Även EC CAFÉ har påverkats av coronapandemin under året, främst gällande utomstående 
matgäster men även kursdeltagare. 

De dagliga lunchgästerna (studerande och övriga gäster) under januari–juni var 2 377 st (2020: 
2065 st). De dagliga lunchgästerna under hösten, augusti–december, var totalt 3 760 st (2020: 3 
509 st). Lunchen ingår i studieavgiften för de studerande på långa linjer. Under förmiddagspausen 
kl 10 alla skoldagar besöks caféet av många studerande och personal. Även en del utomstående 
gäster köper kaffe och tilltugg. EC Café serverar också frukost för hostelgästerna. EC Café har 

Antal kortkurser 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

Samarbetskurser med SLEF 12 6 11 10 14 8 22

Med andra 
samarbetspartners 11 10 2 10 11 7 11

Egna kurser 2 2 5 2 4 15 13

Sammanlagt 25 18 18 22 29 30 46

EC HOSTEL 2021 1.1–30.6 
Halvår 1

1.7–31.12 
Halvår 2

1.5–31.8 
Sommar-
säsong

Hela året 
2021

Jämförelse 
2020

Jämförelse 
2019

Beläggningsgrad* (%) 20,03 % 43,23 % 40,96 % 31,72 % 8 % 26,3 %

Utomstående 
långtidsboende  
angett i gästnätter 

183 616 175 799

Internat, stud. och 
kursdelt. angett i 
gästnätter

298 183 306 481

EC Hostel, angett i 
gästnätter 677 1 734 1 335 2 411
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under året sålt matportioner till Vaasan kristillinen koulu (VaKri). VaKri sköter själva sin 
mattransport från Efo. VaKris andel av lunchportionerna under året var 19 111 st. (2020: 16 552 
st.). VaKri betalade ett lägre lunchpris för elevportionerna. 

3.2.5. EC Conference  

Under året har föreningen hyrt ut utrymmen i Evangeliska Centret under marknadsföringsnamnet 
EC Conference. Efos kurs- och konferenskoordinator har skött om uthyrningen. 

Coronapandemin satte sin prägel också på konferenssektorn under 2021. Flera bokningar 
inhiberades eller sköts upp. Under hösten hade vi dock några bokningar, nämligen en 90-årsfest, 
som också engagerade EC Café och EC Hostel, samt ett par körövningstillfällen. Det största 
evenemanget under hösten var DUNK:s körövningsdagar för Finlands ungdomskör, som övade i 
festsalen, sov på EC Hostel och åt i EC Café. Ett flertal offertförfrågningar som inte har lett till affär 
har gjorts under året. 

Under året har vidtagits åtgärder kring marknadsföringen av EC Conference, bl.a. genom arbetet 
med den nya hemsidan efo.fi och framställandet av en ny broschyr. EC Conference finns nu också 
med på Vasa stads/Visit Vaasas hemsidor under mötesutrymmen att hyra. 

*2019 räknades personerna endast som unika besökare, 2020–2021 har de räknats på nytt för varje gång de besökt EC som 
deltagare i ett evenemang ordnat av en extern hyresgäst. 

3.3. Hangö Campus  

3.3.1. Allmänt 

Verksamheten på Hangö Campus har bestått av rehabiliterande verksamhet för långtidsarbetslösa, som 
Hangö stad köper, samt gästhemsverksamhet. Det goda, viktiga samarbetet med Hangö stad, Raseborgs 
invandrarbyrå, TE-byrån, Novago och Hangö företagare fortsatte under året. 

Platschefen blev i mars färdig med sina studier i specialyrkesexamen i företagsledning och ledarskap. 

SÅLDA MATPORTIONER 
2021

1.1–30.6 
Halvår 1

1.7–31.12 
Halvår 2

Hela året 
2021

Jämförelse 
2020

Jämförelse 
2019

Egna 
studerande+personal 2 263 3 385 5 648 3 834 1 024

Vaasan kristillinen koulu 8 914 10 197 19 111 16 552 20 381

Kortkursdeltagare 817 616 616 1 232 2 580

Utomstående matgäster 114 375 489 508 2 903

TOTALT: 11 291 port. 14 573 port. 25 864 port. 22 126  port. 26 888  port.

EC CONFERENCE 
2021

1.1–30.6 
Halvår 1

1.7–31.12 
Halvår 2

Hela året 
2021

Jämförelse 
2020

Jämförelse 
2019

Antal externa uthyrningar 0 3 3 6 26

Antal unika kunder 0 3 3 5 17

Antal personer (ca) 0 60 60* 210* 455*

Antal uthyrda utrymmen 0 6 6 9 45
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Styrelsen utsåg en arbetsgrupp bestående av Anni Tuohimaa, Torsten Sandell, Tuomas Anttila och Matts 
Nysand som fick i uppdrag att se över Hangö Campus verksamhet och ge förslag på hur verksamheten 
kunde bli mera lönande. Arbetsgruppen samlades fem gånger under sommaren. Gruppen presenterade 
en rapport till styrelsen i augusti. Styrelsen tackade gruppen för arbetet och jobbar vidare med de olika 
förslagen som gruppen gav. 

Första lördagen i juni arrangerade SLEF tillsammans med Hangö Campus en mycket uppskattad 
Evangelifest  i festsalen.  

3.3.2. Gästhemmet 

Skolan bedriver ett gästhem i skolans gamla internat, där det finns 11 trepersoners rum med dusch och 
wc i rummen samt ett tvåpersoners rum som är invalidanpassat. I byggnaden finns också två 
sällskapsrum med kök. Vid internatsbyggnaden finns en bastu som hyrs ut åt både gästhemmets gäster 
och andra intresserade. 

I huvudbyggnaden finns två olika konferensrum som hyrs ut för föreläsningar och andra tillställningar. 

Kunderna hittar oss via vår hemsida, olika bokningstjänster samt via turistbyrån. Många kunder 
återkommer år efter år. Gästhemmet är omtyckt på grund av sitt lämpliga läge, den stora trivsamma 
gården, den trevliga och kunniga personalen samt prisnivån.   

På grund av problem med inomhusluften i ett av stadens daghem hyrde Hangö stad åtta av rummen 
och båda köken i internatsbyggnaden och bedrev dagis för två grupper i utrymmena. De resterande 
fyra rummen användes som gästhem. Eftersom det saknas kök i den delen av byggnaden inreddes ett 
av rummen till kök med matbord, kylskåp, mikro, kaffe- och vattenkokare. I mitten av juni flyttade 
daghemmet ut, då kunde vi igen hyra ut hela gästhemmet. 

Gästhemmet påverkades positivt av Covid-19 under sommaren då resandet inom landet ökade och 
Hangö blev en populär ort att besöka. Högsäsongen förlängdes till slutet av augusti. 

Eftersom våra frukostlådor med färskvaror var så omtyckta av gästerna, och för att läget med Covid 
fortfarande var så osäkert, beslöt vi att servera dem hela tiden i stället för bufféfrukost. Gästerna fick 
själv koka kaffe/te/kakao åt sig. I köket fanns även engångsförpackat grötpulver, cornflakes och mysli 
till kundernas förfogande. Många gäster uppskattade även att vi hade grillkol och en grill till deras 
förfogande. 

Under sommaren ordnade Suomen akvarelliliitto två olika kurser i våra utrymmen. 

Till högsäsongen anställdes personal till gästhemmet. 

3.3.3. Rehabiliterande verksamhet 

Arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är en socialservice enligt socialvårdslagen, det är även en 
sysselsättningsfrämjande tjänst enligt lagen för utkomstskydd för arbetslösa. Syftet med 
arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte är att stärka klientens livskompetens, förmåga att hantera 
vardagen samt arbets- och funktionsförmåga. Hangö stad köper platser för rehabiliterande arbete av Efo 
- Hangö Campus. 

Klienterna deltar 1–4 dagar/vecka, 4h/dag. Vi har tre olika grupper: renoveringsgruppen, 
mediaverkstaden och den blandade gruppen. I grupperna finns kunder med olika ålder, kön, 
modersmål och bakgrund. Detta upplevs som positivt av deltagarna, alla lär sig av varandra. Den 
sociala kontakten med andra är en viktig del av det rehabiliterande arbetet. 

Renoveringsgruppen målade den omålade delen av huset under sommaren, de byggde också ett 
avfallstak. De var även till stor hjälp i gästhemmet, de reparerade droppande kranar m.m. En storm 
skadade en av våra kastanjer så att den sprack, så vi var tvungna att beställa fällning av den. På samma 
gång fälldes tre andra träd, då man märkte att det fanns en risk att de kunde falla på huset. 
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Renoveringsgruppen hjälpte till med att röja bort kvistarna, de skötte annars också om vår vackra gård. 
På våren sådde den blandade gruppen blomfrön. I början av sommaren planterade de ut dem på 
gården och sedan skötte de om dem under hela sommaren. Dessutom hjälpte de till med att packa 
produkter till frukostlådorna. Under året gjorde de många olika fina hantverk. 

Mediaverkstaden tillverkade fina nyckelringar till gästhemmet med 3D-printer. De gjorde även bl.a. 
filmer och broschyrer under året.  

Hangö stad ingick tillsammans med Raseborgs stad i kommunförsök med sysselsättning, vilket skulle 
leda till att det är lättare för klienterna att komma till de olika verkstäderna. Tyvärr kom försöket trögt 
igång, och vi hade för lite klienter i våra verkstäder under hela året. Detta ledde till att styrelsen beslöt 
att kalla till samarbetsförhandlingar. Resultatet av samarbetsförhandlingarna blev att sammanslå 
mediaverkstaden och den blandade gruppen från januari 2022. Mediaverkstadens handledare, Olli 
Moisiola, sades upp och arbetet som handledare erbjöds åt Susanne Hamdi-Repo, som tog emot 
arbetet med början från 2022. Renoveringsgruppen beslöts att komprimeras till färre dagar från januari 
2022 och dess handledare Leo Niemelä erbjöds 80% arbetstid, vilket han inte tog emot. 

Platschefen fick i uppdrag att anställa en ny handledare för renoveringsgruppen. 

HANGÖ CAMPUS 
2021

1.1–30.6 
Halvår 1

1.7–31.12 
Halvår 2

Hela året 
2021

Jämförelse 
2020

Jämförelse 
2019

Rehabiliterande 
arbete 
antal klientdagar: 

Renoveringsgruppen 1 002 868 1 870 1 600 2 106

Mediaverkstaden 411 502 913 562 686

Den blandade 
gruppen 330 291 621 625 491

Totalt 1 743 1 661 3 404 2 787 3 283

Gästhemmet 2021 1.1–30.6 
Vårsäsong

1.7–31.12 
Höstsäsong

1.5–31.8 
Sommarsäsong

Hela året 
2021

Jämförelse 
2020

Jämförelse 
2019

Beläggningsgrad (%) 37 % 42 % 89 % 41 % 37 % 32 %
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4. PERSONAL 2021 

Undervisningen på de flesta av kortkurserna och vissa lektioner på Linje S har skötts med timlärare.  

Tillfällig personal har anställts för gästhemmet i Hangö och EC Hostel i Vasa. 

* med lönesubvention  

Namn Examen Titel Plats Anställningsprocent

Djupsjöbacka Carolina FM Kurs- och konferenskoordinator Vasa 100 %

Eklund Yvonne Kock, dietkock Kock Vasa 100 %

Engman Kristina PK Vägledare i samhällsämnen, 
textillärare

Vasa 100 %

Granlund Sofie FM Språklärare 
(Moderskapsledig 17.7–)

Vasa 60–70 %

Gref Mifa Lokalvårdare Lokalvårdare Vasa 100 %

Hamdi-Repo Susanne Mediaassistent Kanslist, handledare Hangö 50–69 %

Karri Tuula Kock Kökshjälp VaKri 67 %

Klockars Lorena Assistent (27.9–) * Vasa 65%

Kvist Ann-Katrin Merkonom, yrk.lärare Datalärare, ansvarig för 
dataunderhåll

Vasa 70–75 %

Lasén Hillevi FM Språklärare Vasa 80 %

Lindvik Niklas Musikledare Biträdande rektor Vasa 80 %

Martin Adeline PeM Ansvarig lärare Linje X 
(1.8–)

Vasa 80 %

Moisiola Olli-Pentti Tradenom Handledare Hangö 50 %

Nguyen Mai Bachelor of business 
administration

Hostelvärd 
(tjänstledig 6.8–)

Vasa 80–100 %

Niemelä Leo Handledare Hangö 100 %

Nordblad Camilla Ekonomie 
föreståndare

Husmor Vasa 100 %

Rönnblom Ann-Sofie FM Språklärare Vasa 100 %

Similä Samuel Vikarierande hostelvärd (6.8–) Vasa 60–100 %

Smedlund Anna FM Språklärare Vasa 75–85 %

Takala Mikko PeDr Lärare (RKT) Vasa Projektanställd

Teir Maj-Sofie EK Ekonom Vasa 100 %

Thel Lada Thel Lada Städare Hangö Deltid

Tuohimaa Anni Specialyrkesexamen i 
företagsledning och 
ledarskap 

Platschef Hangö 100 %

Åbacka Jan PeM Tf rektor, disponent Vasa 100 %
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5. SAMMANDRAG AV BOKSLUT 
Intäkterna för den ordinarie verksamheten var 1 269 462,57 euro, en ökning på 13,6,%.  

Kostnaderna för den ordinarie verksamheten var 1 279 268,04 euro, en ökning med 18,1 %. Ordinarie 
verksamhetens överskott var 9 805,47 euro, en minskning med 128,0 %. Räkenskapsperiodens 
underskott efter avskrivningar och skatter var 23 605,12 euro, en minskning med 97 721,37 euro.  

Skolan erhöll 100% statsandel för 1 011 studerandeveckor. Skolan erhöll 57% statsandel för 1 631 
studerandeveckor. Enhetspriset per studerandevecka var med 100% statsbidrag 277,73 euro/sv och 
med 57% statsbidrag 158,31 euro/sv. Totalt erhölls statsandel på 623 202 euro, en ökning på 28,9%. I 
coronastöd erhölls 36 000 euro och i extra statsunderstöd inom fria bildningen erhölls 10 000 euro. I 
övriga specialunderstöd erhölls 2 800 euro. Statsandelar och specialunderstöd var totat 672 002 euro. 
För rehabiliterande arbete erhölls 80 142,26 euro, en ökning med 17,4%. Från Vasa stad erhölls 3 000 
euro, och från församlingar erhölls 865,03 euro i understöd.  

I medlemsavgifter inflöt 5 552 euro. Gåvorna uppgick till 31 215,23 euro. I kollekter erhölls 5 293,98 
euro en ökning på 272,5%. Summa tillförda medel var 40 989,63 euro, en minskning på 43,1%.  

De långfristiga lånen uppgick vid årsskiftet till 1 093 037,14 euro efter att till kortfristiga skulder 
överfört 41 000 euro för amorteringar under följande år. Räntekostnaderna uppgick till totalt 29 912,14 
euro. 

Sammandrag i tabell 2021: 

6. Avslutningsord  
Vi vill tacka för förbön och ekonomiskt understöd samt för allt arbete som gjorts under år 2021.  

Vasa, 20.4.2022, Styrelsen 


