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Nya utmaningar inom
handikappsektorn
Den 25.11.2009 samlades finlandssvenska handikappaktörer till ett gemensamt seminarium i Helsingfors.
Tanken var att utreda samarbetsmöjligheter. Vi har inom handikappsektorn i många år diskuterat
vikten av samarbete. En gemensam
plattform är Finlands Svenska
Handikappförbund där en del av
handikappföreningarna är medlemmar, men inte alla. På grund av att
RAY (Penningautomatföreningen)
och Svenska kulturfonden signalerat ännu tydligare än tidigare
att handikappförbunden måste
samarbeta, arrangerades ett seminarium. Förbundet Finlands Svenska
Synskadade, Svenska hörselförbundet, Psykosociala förbundet och
FDUV inledde med att framföra sina
synpunkter på verksamhet och samarbete. Alla var rörande eniga om
att vi måste samarbeta och önskade
att vi kunde skapa en gemensam
plattform, det gäller bara att skapa
ett förtroende för det gemensamma
arbetet.
Det blev en livlig diskussion om
hur detta samarbete ska se ut.
Ett konkret förslag var att de fyra
förbunden som inlett seminariet,
tillsammans med Finlands Svenska
Handikappförbund, bildar en arbetsgrupp där både ordförande och verksamhetsledare från varje förbund
är representerade. Arbetsgruppens
första uppdrag är att lista de gemensamma intresseområdena.

Områden som nämnts är juridiskt
ombud, intressebevakning, stödpersonsverksamhet och tidningen
SOS Aktuellt. Inom FDUV har vi LLcenter (enheten för lättläst), Lärum
(enheten för pedagogisk utveckling) och Pro.studium (enheten för
utbildning) som väl kunde utvecklas till gemensamma plattformer.
Jag har förstått att också de andra
handikappförbunden, som deltog
i seminariet, har verksamhet som
kunde samordnas. Men det gäller
att skynda långsamt, det är viktigt
att alla får säga sitt.
Hur skall organisationen då se ut?
FDUV:s ordförande Nils Torvalds
presenterade en idé om en lätt, tung
organisation. Med det menar han en
organisation som har en lätt administration men som väger tungt.
Den nya organisationens roll skulle
vara samordnande, de ”gamla”
förbunden skulle arbeta vidare som
tidigare, men vissa områden skulle
bli gemensamma.

det faktum att på svenskt håll är vi
många små förbund som har svårt
att få vår röst hörd i större sammanhang. Om vi går samman när det
gäller intressebevakning och beslutar om gemensam representation
i arbetsgrupper och på poster som
är viktiga för oss kan vi bli starkare.
Det är naturligtvis viktigt att de som
väljs förstår att de representerar en
större grupp och informerar och
kontaktar berörda parter i de frågor
som kommer upp i arbetsgrupperna.

Det finns många utmaningar i att
samordna verksamheten inom
handikappsektorn. De grupper som
inte finns representerade i de fyra
handikappförbunden, men som är
medlemmar i större finska handikappförbund, såsom teckenspråkiga,
personer med autism, cp-skadade
och personer med dysfasi, vilken
roll får de? Hur skall alla få sin röst
hörd och sina behov tillfredsställda?
En viktig fråga som diskuterades var

Även om det kan bli kämpigt att
hitta den rätta formen för samarbete ser jag fram emot att vi inom
handikappsektorn skall bli bättre
på att bevaka våra intressen och få
glädje av en gemensam verksamhet.

Vilken roll kommer det nuvarande Finlands Svenska
Handikappförbund att ha i
framtiden? Ordförande Mikael
Sjövall vid Finlands Svenska
Handikappförbund svarar lite
trevande:
– Det är väl det förbund vi skall
utveckla så att det blir allas vårt
förbund, som grundidén varit från
första början.

Lisbeth Hemgård
Verksamhetsledare/FDUV

Utgivning och
prenumerationer
SOS Aktuellt utkommer 6 gånger år 2010.
Nr 1 utkommer vecka 6.
Deadline för material den 2 februari.
Tryck 10 feb.
Nr 2 utkommer vecka 13.
Deadline för material den 23 mars.
Tryck 31 mars.
Nr 3 utkommer vecka 21.
Deadline för material den 18 maj.
Tryck 26 maj.
Nr 4 utkommer vecka 33.
Deadline för material den 10 augusti.
Tryck 18 augusti
Nr 5 utkommer vecka 41.
Deadline för material den 5 oktober.
Tryck 13 oktober
Nr 6 utkommer vecka 49.
Deadline för material den 29 november.
Tryck 8 december.

Frej. Foto Daniela Andersson.

Fortlöpande årsprenumeration
för papperstidningen: 12 euro.
Tidsbestämd årsprenumeration: 14
euro. Lösnummer: 3,50 styck. Vid lösnummersbeställning fakturerar vi 1,50
euro i hanteringsavgift. Utrikesporto:
5 eur (Europa), 10 eur (Övriga världen).
Tillgängligt format för synskadade (rtfformat, tidningen kommer i e-posten)
kostar endast 7 euro/år.
1. Beställ via internet.
Fyll i prenumerationsblanketten
på www.sosaktuellt.fi
2. E-posta
daniela.andersson@kolumbus.fi
3. Eller ring 044-555 4388, eller
Handikappförbundet 0500-418 272

Nyheter
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Text&bild: Jacob Granqvist

Tua Ljunggren och Mikko
Pihlström är oroliga över vad
inbesparingarna för med sig
för eleverna i Raseborg.

Raseborg sparar –
Specialundervisningen lider
Nästa år kommer
lärarna i Raseborg att
permitteras. Totalt rör
det sig om två veckors
permittering per person.
– Det är första gången
under min tid man går
så långt att man permitterar lärare, säger speciallärare Tua Ljunggren
på Högstadieskolan i
Ekenäs till SOS-Aktuellt.
Då kommunerna sparar är
det ingen som klarar sig
undan. Nu ska även lärarna
dra sitt strå till stacken och i
Raseborg betyder detta permittering under två veckor
nästa år. Det här medför

även att specialundervisningen och framför allt eleverna
i behov av särskilt stöd lider.
Det är ännu oklart hur man
i praktiken kommer att
genomföra permitteringarna,
men hur man än gör det så
kan alla lärare inte permitteras samtidigt.
– Om man delar upp det i två
omgångar med permitteringar, så betyder det i praktiken
att det kommer att bli totalt
en månad som eleverna
påverkas om permitterings
perioderna är två veckor
långa, säger speciallärare
Mikko Pihlström.
Hurudana följder detta får i
praktiken hos elever som behöver specialundervisning är
ännu för tidigt att säga. Mest
oroliga är Tua Ljunggren och
Philström för den osäkerhet

och otrygghet som eleverna
utsätts för.
– För många av dessa elever
är skolan en viktig fast
punkt i livet som ger en
livsviktig grund trygghet. Att
rubba denna trygghet kan
få oanade följder och högst
troligt tar det tid att komma
tillbaka till normala rutiner
efter dessa permitteringar,
säger Ljunggren.

Hur ordna praktiskt?
Lärarna får i teorin inte sköta
varandras arbetsuppgifter då
någon är permitterad. Hur
man i praktiken skall gå till
väga för att klara manfallet
vet ingen.
– Det kan ju inte ordnas
frilufts- eller temadagar i en
månads tid, säger Pihlström

och småler. På något sätt
måste vi dela upp undervisningen, men hur är ännu
inte klart.
Ett alternativ är att specialeleverna är med på den normala undervisningen under
permitteringarna, men detta
stöter också på problem.
– Då man sätter en elev
med specialbehov i en klass
med allmän undervisning
betyder det att man frånser
dennes behov och antagligen
resulterar det i att eleven i
fråga mer eller mindre bara
sitter av tiden. Risken finns
även att eleven stör undervisningen för de andra eleverna.
I värsta fall kan det till och
med uppstå frustrationer
som leder till utåt agerande
och aggressivitet då tryggheten i den mindre specialklas-
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Följderna av lärarpermitteringarna drabbar inte bara de
elever som redan får specialundervisning. Det kommer
även att drabba de elever som
för tillfället med nöd och
näppe klarar av den allmänna undervisningen. För dessa
elever kan permitteringarna
få katastrofala följder. I och
med att lärarna är borta
totalt en månad så kommer
även undervisningen att
släpa efter. Den förlorade
tiden bör tas in då lärarna
finns på plats för att man
skall hålla sig till läroplanen,
vilket resulterar i att takten
på undervisningen måste
intensifieras. I slutändan
drabbas eleverna i riskgruppen mest då de antagligen
inte hinner med i det höga
tempot och måste kanske på
grund av detta flyttas till specialundervisning. Härifrån är
det sedan få som klarar av att
ta sig tillbaka till den normala undervisningen.

Extraknäck under
permitteringen?
I klasserna har varken
Ljunggren eller Pihlström
hört eleverna diskutera de
kommande permitteringarna. Ljunggren reflekterar
över om de alls diskuterats
hemma vad det egentligen
kommer att innebära. I
lärarkåren tycker man att det
redan sparats tillräckligt i
och med nedskärningar både
i tim- och materialresurserna
och det verkar bli sämre för
varje år som går. I år har man
i Ekenäs högstadieskolas
specialundervisning tagit
utomstående finansiering till
hjälp för att kunna inskaffa
spel och mera lättläst litteratur åt eleverna. När SOSAktuellt frågar Ljunggren
och Pihlström om utomstående finansiering är framtidens
melodi i skolorna, så svarar
båda ”hoppeligen inte”.
– Klart att det är roligt att få
lite extra medel för just dylika ändamål, men det skall
inte vara lärarens uppgift att
försöka söka medel för att
bedriva undervisning, säger
Ljunggren.
På frågan om vad de skall
göra då de är permitterade
så svarar båda att de nog inte
kommer att jobba extra på
sidan om.
– Antagligen så blir det
aktiviteter på hemmaplan,
konstaterar Ljunggren.

Text&bild: Jacob Granqvist

Nyheter

sen försvinner och eleverna
skall integreras i dubbelt så
stora klasser mot vad de är
vana med, säger Pihlström.

Specialundervisningen i
Finland omstruktureras
Specialundervisningen
genomgår en reform
i Finland. Om ett nytt
lagförslag klubbas igenom i riksdagen så kan
specialundervisningen
som vi känner den idag
vara ett minne blott,
säger Jukka Hautaviita
som är finsk bildningschef i Raseborg.
I och med ett nytt lagförslag
så skall specialundervisningen omstruktureras grundligt.
Detta kan bli verklighet redan från och med början på
nästa läsår. Som bäst håller
man i Raseborg på att lägga
upp en strategi för hur man
skall implementera den nya
lagen i kommunens skolor. I
korthet går det nya lagförslaget ut på att specialundervisningen integreras med den
vanliga undervisningen så
långt det bara är möjligt. Det
talas i framtiden om intensifierat stöd och särskilt stöd
och specialundervisning blir
en del av det särskilda stödet
i undervisningen. De rena
specialklasserna blir kvar för
sådana barn som helt enkelt
har så stort behov av stöd att
det inte kan skötas på något
annat sätt.

Eftersom specialundervisningen skall integreras i den
vanliga undervisningen, så
kommer vanliga klass- och
ämneslärare i framtiden att
ha elever med specialbehov
på sina lektioner. Detta
kräver utbildning av lärare
och omfördelning av resurser. Dessutom innebär det
nya lagförslaget grundligare
dokumentering av undervisningen. För tillfället har man
inga planer på att anställa ny
personal inom Raseborg.
– Reformen skall genomföras
genom omstruktureringar,
men inga jobb kommer heller att försvinna.
Enligt Hautaviita kommer de
nuvarande specialeleverna
inte att beröras av det nya
lagförslaget. De kommer att
gå ut skolan med det system
som finns. Tanken inom
Raseborg är att man börjar
med det nya systemet med
elever som börjar grundskolan från och med hösten
2010. En av huvudmålsättingarna är att uppmärksamma
elever i behov av stöd i ett tidigt skede, så att man snabbt
kan ge nödvändigt stöd för
att undvika att eventuella
problem eskalerar senare

under skoltiden. Detta skall
man försöka uppnå genom
ett ökat samarbete mellan de
olika förvaltningsområdena
inom kommunerna och skolan. Föräldrarna skall också
involveras mera i sina barns
skolgång. I Raseborg har man
redan börjat med detta genom såkallade framtidsdialoger. Skolningen av lärare och
personal kommer till stor del
att finansieras med hjälp av
KELPO.
– Om tio år kommer vi att
blicka tillbaka på systemet
med specialklasser och undra
varför vi inte fattade att
integrera tidigare. Det nya
lagförslaget ger oss verktygen, sedan är det upp till oss
i kommunerna och i sista
hand lärarna att förbättra
vardagen för framtidens
elever med stödbehov.
Mera information fås på:
http://www.oph.fi/
utvecklingsprojekt/kelpo
http://www.minedu.fi/OPM/
Koulutus/koulutuspolitiikka/
Hankkeet/pop/Tehostetun_
tuen_kehittaminen.
html?lang=sv

– Detta är ett nytänkande
inom undervisningen och
det är definitivt ett steg i rätt
riktning. Man kan till och
med säga att detta är den
största förändringen i undervisningen sedan grundskolereformen, säger Hautaviita
entusiastiskt.

Missnöje på fältet
På fältet har man inte varit
lika positivt inställda och
man är rädd för att det blir
betydligt mera arbete för
samma lön. Dessutom i tider
då permitteringar i skolorna verkar bli verklighet.
Jukka Hautaviita är finsk bildningschef i Raseborg.

Nyheter
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Text&bild: Tom Sörhannus

Heidi Lindholm
och dottern Emma
Pyykkönen var
nöjda med kursen i
Kattmodellen som
hölls av Patrick
Lindblad

Ny modell hjälper människor
med läs- och skrivsvårigheter
Kattmodellen är namnet på en ny modell för
att hjälpa människor
med dyslexi eller andra
former av läs- och skrivsvårigheter. Modellen
är utarbetad i Sverige
och i mitten på oktober
höll utbildaren Patrick
Lindblad den första
kursen i Finland, i Vasa.
Det känns positivt är
responsen från Heidi
Lindholm och dottern
Emma Pyykkönen i slutet på kursdagen.
Det som kattmodellen går
ut på är att skapa en mental
bild av ett ord för att veta hur
det ska stavas eller utläsas,
till exempel ordet katt.
– Det är så de som kan läsa
och skriva gör, egentligen
kopierar vi bara det. När man
en gång lärt sig hur man
gör blir det en vana och går
automatiskt. Det är som när
man lärt sig cykla, förklarar
Patrick Lindblad.
I Vasa håller Lindblad en
endagskurs och sedan ska
föräldrar och barn träna
hemma.
– En endagskurs räcker i
allmänhet för att man ska få
den kompetens man behöver.
Nu är det ju inte riktigt alla
det räcker för så support
ingår också i priset.
Det är ett knappt tiotal
föräldrar som är på kursen
i Vasa med sina barn som
har olika former av läs- och
skrivsvårigheter. Under
förmiddagen har man haft

en genomgång av grunderna
för modellen och nu på eftermiddagen då jag besöker
kursen har deltagarna fått
en praktisk uppgift de ska
öva på. Man har en lista med
några korta ord som barnen
stavar först framifrån och
sedan bakifrån. För en del
går det bättre och för andra
trögare.
– Barn som kan läsa och
skriva blir normalt bara
bättre och bättre på det, men
det blir inte de här barnen.
Med den här modellen gör vi
så att inlärningstakten ökar
och så att de kommer ifatt de
andra. När de väl kan modellen blir de också bara bättre
och bättre, säger Lindblad.
De som deltar på kursen i
Vasa är alla barn med läs- och
skrivsvårigheter, men modellen passar för människor i
alla åldrar.
– Den äldsta vi haft på en
kurs var 62 år. Ofta är det ju
så att de som är äldre har inrättat livet så att de kan leva
med sina läs- och skrivsvårigheter.

Verkar lovande
M-Å-N-G-A, A-G-N-Å-M, stavar
Emma Pyykkönen ordet
många. Emma som kommit
ända från Ekenäs tillsammans med sin mamma Heidi
Lindholm är ett av barnen
som deltar i kursen. Emma är
elva år och går i fjärde klass.
– Det var i förskolan vi först
märkte att hon hade problem
med att läsa och skriva. Efter
flera utredningar konstaterades det då hon gick på tvåan
att hon har dysfasi, säger
Heidi.

– Jag har svårt att hänga med
i skolan, förklarar Emma vad
läs- och skrivsvårigheten för
med sig.
I dagsläget får hon special
undervisning då tid finns.
– Det blir ungefär en gång i
veckan, säger Emma.
Någon annan hjälp än den
man fått från skolan har man
inte sökt. Från kursen har
man fått med sig en lista på
förslag på ord som man ska
öva på hemma. Så här i slutet
på dagen har både Emma och
Heidi en positiv känsla.
– Det verkar lovande. Det kan
vara ett sätt som är bra för
Emma, säger Heidi.

Fokusera på det som
fungerar
Kursdagen avslutas med en
frågestund eller snarare en
dialog mellan Lindblad och
föräldrarna.
– Ert enda jobb är att se till
att barnen gör rätt. Ta det
lugnt i början, senare kan
ni öka på, uppmanar han
föräldrarna.
Det kommer motgångar, förklarar han, men det viktiga
är att fokusera på det som
fungerar.
– I skolan markerar man med
rött det som är fel och fokuserar på felen och inte på det
som är bra, säger Lindblad.
Några minuter per dag ska
räcka till att öva.
– Inom ett halvår ska ni
märka klara resultat, säger
Lindblad.

Han säger också att en
ny kurs är planerad till
Helsingfors någon gång i
vår. Det visar sig att det inte
bara är Emma och Heidi
som är från södra Finland,
utan faktiskt en majoritet
av de närvarande. Det verkar
som deltagarna är nöjda
med dagen, för innan de
åker kommer en efter en,
både föräldrar och barn, och
tackar Lindblad.

Fakta
Kattmodellen
Namnet Kattmodellen kommer från att man använder
ordet katt som utgångsord i
modellen. Den är en praktisk
metod för att lära människor med läs- och skrivsvårigheter att läsa och skriva
obehindrat, och bygger på
ett tankemönster baserat
på dem som kan läsa och
skriva obehindrat. Modellen
har utvecklats av svensken
Robert Johansson. Patrick
Lindblad är utbildare och
VD på företaget bakom
Kattmodellen. Det finns tre
alternativ för inlärning, enskild konsultation, endagskurser med max tio personer
och lärarutbildning. För
att lära sig läsa och skriva
med Kattmodellen bör man
kunna alfabetet. Det är ett
vinstdrivande företag som
står bakom Kattmodellen.
Mera info på www.kattmodell.se. Allt om skolan (www.
alltomskolan.se) gjorde ett
test med Kattmodellen där
testpersonerna visade klara
förbättringar på ett halvår.
Man betonar dock att det
inte handlar om någon vetenskaplig undersökning.
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Serviceplan enligt
handikappservicelagen
Ett år av min studietid
studerade jag tvärvetenskap. Två av de saker som
jag bär med mig i min
ryggsäck från detta år är
för det första att konflikter
kan uppstå på grund av
missförstånd som uppstår
mellan personer på grund
av att deras kulturella bakgrund är olika. De uppträder och talar olika. För det
andra, att personer från
olika yrkesgrupper tror
att de talar om samma sak
fast de egentligen talar om
helt skilda saker. Orsaken
till detta knyter an till den
första saken – inom olika
yrkesgrupper råder det
en viss kultur och termer
används på ett visst sätt
och med en viss betydelse.
Fysikern, generalen inom
armén eller filosofen tänker och talar inte alltid lika.
De kan sitta och debattera
om samma sak men en
åhörare tror att de talar om
vitt skilda saker. Detta är
en situation som socialarbetarna i våra kommuner
kan ställas inför och säkert
redan ställts inför.

A

lla lagar har ett
mål eller ett syfte
som det kallas på
lagspråk. Målet
med handikappservicelagen är att personer
med funktionsnedsättning
ska kunna leva som jämbördiga och jämlika medlemmar
i samhället. För att det ska bli
möjligt behöver en del brister
och olägenheter korrigeras och
åtgärdas. Personer med funktionsnedsättning behöver stöd
och service för att kunna leva
som jämlika medborgare i samhället. Kommunen ansvarar för
att ordna detta enligt det behov
som finns i kommunen. Detta
har varit gällande lag flera år
redan. Men i och med att några
lagändringar i handikappservicelagen trädde i kraft 1.9.2009
lyftes också betydelsen av en annan lagterm fram. Lagstiftaren
gjorde ett tillägg till lagen om

att klientens individuella hjälpbehov ska beaktas när stöd och
service ordnas enligt handikappservicelagen. Men på vilket
sätt skall då kommunen få reda
på klienternas individuella
behov och det totala behovet av
stöd och service.
Lösningen till detta har redan
funnits, men i och med de
lagändringar som trädde i kraft
1.9.2009 blev det tydligare.
Svaret är serviceplanen. I och
med lagändringen stärktes serviceplanens juridiska ställning.
Lagstiftaren gjorde också ett
tillägg om att kommunen ska
utreda servicebehovet för klienterna inom handikappservicen.
Utredningen av servicebehovet
och uppgörandet av serviceplaner hör till socialarbetarnas
arbetsuppgifter. Däremot är
det inte endast socialarbetarna
inom handikappservicen som
ensidigt skall göra upp serviceplanerna. Hela ansvaret faller
inte på dem. Utarbetandet av
serviceplanen är nämligen en
gemensam process där klienten är den centrala personen
i processen. Det är här som
förståelsen för klienter och
sakkunniga som representerar
olika yrkesgrupper, kulturer
osv. och beredskapen att kunna
bemöta dem och tillvarata deras kunskap kommer in.
Spelregler för denna process
hittar vi i lagstiftningen.
Klienten skall höras i processen
och dennas intressen, åsikter
och önskemål skall i första
hand beaktas. Vi har också
lagstiftning som stöder att
klientens vilja i undantagsfall
kan utredas i samråd med anhöriga eller andra närstående
samt lagliga företrädare och att
vårdnadshavarna skall höras
när det gäller barn. Dessa har
ett ansvar för att framföra sina
behov, ett ansvar som de gärna
tar. Utöver dessa personer som
jag nämnt är det också önskvärt
att andra sakkunniga såsom
till exempelvis tjänstemän från
andra sektorer inom kommunen som klienten omfattas av
exempelvis skola och hälsovård
och andra sakkunniga är med
på mötet. Klienten har också
rätt att kalla personer till ett
möte om serviceplan. Endast

genom en gemensam process
kan de verkliga synergieffekterna uppstå. Det är ju fullt
möjligt att kommunen genom
denna process kan erbjuda
klienten lämpligare service och
kommunen kan koordinera den
service och det stöd som behövs
så att slutresultatet blir mera
kostandseffektivt än tidigare.
Både mina kollegor och jag har
under våra informationstillfällen på olika håll i landet mötts
av socialarbetare som är glada
över att serviceplanens juridiska ställning stärkts. Äntligen
skall de få börja göra det som
de egentligen är utbildade till.
Jag hoppas på att denna viktiga
uppgift skall kunna höja socialarbetarnas status. En mycket
viktig arbetsuppgift för att kommunerna skall kunna uppfylla
sina lagstadgade skyldigheter.
Därför hoppas vi inom handikapporganisationerna att beredande tjänstemän informerat
beslutsfattarna i kommunerna
om hur viktigt det är att det
budgeteras tillräckliga anslag
för detta. Sen är det ju sist
och slutligen beslutsfattarna i
kommunerna som avgör om de
reserverar tillräckligt stor post
i budgeten för att kommunens
socialarbetare skall kunna kartlägga servicebehovet i kommunen med hjälp av serviceplaner
och därmed kunna utföra sina
arbetsuppgifter.
Att det krävs en attitydförändring för att det skall bli möjligt
i en del av våra kommuner är
fullt förståeligt. Men i Finland
är det inte möjligt att stifta lagar som tvingar finländarna att
ändra sina attityder gentemot
personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga samt
närstående. Men det finns ingenting som hindrar att var och
en inkluderar i sitt nyårslöfte
att ”jag skall tänka på att behandla personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga
och närstående på samma sätt
som andra medlemmar av vårt
samhälle och som jag själv vill
bli bemött”. Det handlar om
individer som skiljer sig från
andra individer inte objekt.
Ulrika Krook
Juridiskt ombud, VH

Nyheter

Juristens faktaruta
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Sjukskötare startade
Ålands första
korttidshem för äldre
Tre sjukskötare slog sig
ihop och startade Villa
Gustava, Ålands första
privatägda korttidsboende för äldre. Nio personer kan tas emot och
de får bo i hemlik miljö
där få regler gäller.
– Här stressar vi inte
för att passa vissa tider,
säger initiativtagarna
men de har haft ett
tufft första år.

Sjuksköterskorna Anette
Ahlfors, Margaretha Troberg
och Lena Karlsson arbetade
tidigare tillsammans på
Gullåsen, ett långtidssjukhus för äldre. Där såg de att
det behövs ännu fler platser
inom åldringsvården på
Åland där äldre kan bo under
kortare perioder.
En stor grupp av potentiella
klienter är alla äldre som
vårdas i hemmen. Enligt en
ny lag som trädde i kraft den
första januari i år har nämligen de som vårdar anhöriga
i hemmen rätt till avlastning

fem dagar i månaden mot tre
dagar tidigare. För att det ska
vara möjligt i praktiken behövs fler avlastningsplatser.
– Dessutom ökar antalet
äldre hela tiden och även antalet äldre som vårdas i hemmen och det innebär också
att behovet av korttidsplatser
kommer att bli ännu större
i framtiden, säger Anette
Ahlfors och Margaretha
Troberg.
Villa Gustava kan även ta
emot äldre som återhämtar
sig efter en sjukhusvistelse

eller äldre personer som är i
behov av trygghet och social
samvaro.

Tidigare elevhem
Planeringen av hemmet
pågick i ett år i samråd med
bland annat Mariehamns
stad. Det var ett digert jobb.
Det krävdes tillstånd ”av
alla möjliga instanser” och
eftersom det här var det
första hemmet i sitt slag på
Åland visste myndigheterna
inte alltid vad som behövdes
så i vissa fall lades ribban för
säkerhets skull ganska högt.

Anette Ahlfors till
vänster och Margaretha
Troberg är två av
tre sjukskötare som
startade Villa Gustava,
Ålands första privatägda
korttidsboende för
äldre. Olof är en av
dem som tidvis bor på
hemmet.
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Rita Ulfsson serverar eftermiddagskaffe åt Ivan, närmast kameran, och åt Olof och Elof.

Det tog också tid att hitta en
lämplig lokal, man ville helst hitta
något centralt i Mariehamn. Till
slut valde man att hyra ett hus som
tidigare fungerat som elevhem och
före det som pensionat och restaurang. Rumsindelningen sedan
elevhemmets dagar fungerade hyfsat utan större ombyggnader, två
toaletter byggdes dock om till en
större och ett av rummen blev en
matsal. En ramp för rullstolar byggdes, sjukhussängar och nödvändiga
redskap och hjälpmedel köptes.
I övrigt satsade man på hemlika
möbler i rummen.

klientplatser av hemmet men det
avtalet gäller bara till slutet av det
här året. Sedan får man se vad som
händer. Än så länge har staden inte
förlängt avtalet. Det har knorrats
en del bland socialdemokraterna
i stadsfullmäktige att platserna
är för dyra, nettokostnaden för
staden har beräknats till drygt 170
euro per person och dygn på Villa
Gustava mot knappt 130 euro på
Gullåsen.

Till slutet av året

Det tycks finnas en del misstro
mot att hemmet är privat och att
ägarna tjänar storkovan på det.

Villa Gustava öppnades den första
januari i år och erbjuder nu nio
platser i sju rum. I början hade
man öppet från måndag till fredag.
Sedan utökades öppettiderna med
ett veckoslut i maj men numera
har man öppet alla dagar i veckan
i enlighet med önskemålen från
Mariehamns socialkansli som
hittills varit den största köparen
av Villa Gustavas tjänster. Enligt
ett avtal som Villa Gustava har
med Mariehamn köper staden sex

– Vi har känt oss lite motarbetade
och starten blev tuffare än vi räknade med, säger Ahlfors.

– Det här är definitivt ingen guldgruva för oss men vi tror på idén
och vill absolut fortsätta, säger de.

Egna vanor
På Villa Gustava får de boende så
långt det är möjligt följa sina hemvanor. Man får sova så länge man
vill, man går och lägger sig när
man vill och har man svårt att sova

får man sitta uppe på natten och se
på teve – om man vill.
– Vi har inga bestämda tider, vi anpassar oss efter dem som bor här. Vi
satsar också mycket på utevistelse
och kan gå på promenader med
dem som orkar. Här kan vi ge mer
av oss själva, vi kan också sitta i
soffan eller vid matbordet och bara
prata en stund i lugn och ro utan
att vara på väg någonstans, säger
Ahlfors och Troberg.
Alla äldre kan inte tas emot, till
exempel inte svårt rörelsehindrade. Det fungerar inte i lokalerna.
Regelrätt sjukvård bedrivs inte vid
Villa Gustava men eftersom de tre,
som startat hemmet, är sjukskötare
kan de i samråd med hemsjukvården ge klienterna eventuella
sprutor och mediciner och de har
även en kompetent blick för hur de
äldre mår. De tre, som har sagt upp
sig från sina tidigare jobb och som
jobbar på heltid vid hemmet, har
även anställt en primärvårdare.
– Vi har också fler idéer för framtiden, till exempel att inleda ett
samarbete med en fysioterapeut.

Nyheter
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Handikappförbundets
Generalförsamling 2009
Finlands första handikappolitiska program
och FN:s konvention
om mänskliga rättigheter för personer med
funktionsnedsättning
var två av de teman
som kom upp under
Generalförsamling 2009.
Generalförsamlingen
ordnas varje år av
Handikappförbundet
och Invalidförbundet
på svenska dagen, i år
hölls evenemanget i
Korsholms kulturhus.

Ulrika Krook jobbar
som juridiskt ombud vid
Handikappförbundet
och berättade att
man nu ska starta
en kampanj för att
Finland ska ratificera
FN:s konvention om
mänskliga rättigheter
för personer med
funktionsnedsättning.

Nästa år ska Finland få sitt
första handikappolitiska program. Regeringen har tillsatt
en arbetsgrupp som utarbetar programmet, som går
under förkortningen VAMPO.
Gruppen inledde sitt arbete
i oktober 2008 och ska vara
klara i mars 2010. Det handikappolitiska programmet
ingår i regeringsprogrammet
för den sittande regeringen.
– Regeringsprogrammet gäller till 2011, men riktlinjerna
för det handikappolitiska
programmet sträcker sig
långt in i framtiden, säger
Aulikki Rautavaara från
Institutet för hälsa och välfärd.

Rautavaara som sitter med i
arbetsgruppen berättade om
programmet under generalförsamlingen. Målet är
att skapa ett samhälle där
man också tar i beaktande
förutsättningar för personer
med funktionsnedsättning.
Bakgrunden till utarbetandet av programmet är FN:s
konvention om mänskliga
rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
Finland undertecknade konventionen år 2007, men har
ännu inte ratificerat den.
– För att landet ska kunna
ratificera konventionen krävs
en del lagändringar, berättar
Rautavaara.

Kampanj på gång
Arbetet med att få till stånd
en ratificering är på gång.
– Vi ska köra igång en
kampanj för ratificering
nu, säger Ulrika Krook,
juridiskt ombud vid
Handikappförbundet.
Även blivande ordföranden
för Psykosociala förbundet,
Gustav Skuthälla, var inne
på FN konventionen.
– Handikapplagen strider
mot FN:s konvention och
måste ändras. Den är i dag
åldersdiskriminerande. Den
ger inte rätt till personlig as-
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Anna Caldén var
moderator under
Generalförsamlingen.

sistent om behovet i främsta
hand beror på sjukdomar
och funktionshinder som har
samband med normalt åldrande, förklarar Skuthälla.
Det var ett digert program
man hade dukat upp för
dagen och många frågor
berördes. Gunnevi Vesimäki
från Österbottenprojektet berättade om aktualiteter inom
mentalvården, och framhöll
bland annat att psykisk hälsa
är något som berör oss alla.
Lena Granholm, koordinator
för stödpersonsverksamheten
i Österbotten, berättade att
det i dag finns 17 frivilliga
som jobbar som stödpersoner
i Österbotten. Dessa fungerar
som stöd i olika svåra livs-

Under en paus diskuterade
Gustav Skuthälla, från
Psykosociala förbundet med
Sonja Londen från Svenska
Hörselförbundet och Aulikki
Rautavaara från Institutet för
hälsa och välfärd.

situationer. Om skillnaden
mellan stödperson och personlig assistent redogjorde
Sonja Karnell från Finlands
Svenska Handikappförbund.
Anna Fröding redogjorde för
vilka aktualiteter Folkhälsan
har på gång inom hälsofrämjandet. Kommunreformen
och dess inverkan för funktionshindrade var temat
för Nadja Suomela, chef
för handikappservicen i
Vasa. Seminariet öppnades
av Marika Nordlund från
Invalidförbundet och för den
avslutande sammanfattningen stod Carola Lithén från
Handikappförbundet. Som
moderator fungerade Anna
Caldén. Dagen avslutade med
en gemensam supé.

Skillnaden mellan stödperson och personlig
assistent reddes ut av Sonja Karnell från
Handikappförbundet.
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Funktionshinder och
mänskliga rättigheter
För att något ska hända, för att orden ska
få betydelse, måste de
nedtecknas i konventioner och lagstiftning.
Om ingen uttrycker
eller skriver ned orden märks de inte.
Det framhöll Ingrid
Burman, ordförande för
Handikappförbunden
i Sverige, i öppningsanförandet vid ett
seminarium om funktionshinder och mänskliga rättigheter vid årets
Mänskliga rättigheter
dagar i Stockholm.

Seminariet hölls med anledning av att Sverige ratificerat
FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer
med funktionsnedsättning
och den trädde i kraft från
början av 2009.
– Det behövs en del justeringar i gällande lagstiftning,
men de här justeringarna
ansågs som så små att man
kunde godkänna konventionen och åtgärda lagstiftningen efter hand, säger Örjan
Brinkman, generalsekreterare vid Handikappförbunden
i Sverige.
Brinkman som ledde seminariet poängterade att allt ändå
inte kan lösas med lagstift-

ning, utan det krävs också
en förändring i attityder. Här
har bland annat media och
alla som jobbar med mänskliga rättigheter en viktig roll.
Avsikten med konventionen
är att människor med funktionsnedsättning ska uppnå
full delaktighet och jämlikhet i samhället. Det här kräver en skiftning i synsättet på
funktionsnedsättning.
– Personer i beslutande
ställning bör ändra synsätt
i förhållande till människor
med en funktionsnedsättning. Man bör frångå synsättet att se dem som offer och
i stället se att de är experter
på sin egen situation. De har
en rättighet att vara med och

bestämma om sådant som
berör dem, säger Brinkman.
Nothing about us, without
us (ingenting om oss, utan
oss) använder han som en
slogan för att beskriva vad
han avser.

Delarna formar helheten
En människa med en funktionsnedsättning är inte sitt
handikapp, utan bland annat
kön, ålder, sexuell läggning
och etnisk tillhörighet är
alla delar som formar vem
människan verkligen är. För
att lyfta fram vikten av att
funktionshinderperspektivet
integreras i andra verksamheter avslutades seminariet

Julio Fuentes, SIOS, Carina Ohlsson, Sveriges Kvinnojourers Riksförbund, Maria Sjödin, RFSL, Ingrid Burman, Handikappförbunden och
Maria Johansson, DHR satt i panelen. Örjan Brinkman, generalsekreterare vid Handikappförbunden, ledde diskussionen.
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med en paneldebatt med
företrädare från olika
områden. Julio Fuentes
företrädde SIOS, samarbetsorgan för etniska
organisationer i Sverige.
– Invandring är en social
situation, inte en egenskap. Vi har som invandrare mycket gemensamt
med människor med
funktionsnedsättning, vi
är utsatta för fördomar
och diskriminering. Vi
uppfattas som problematiska. I stället för att se
oss som enskilda grupper
borde man se att det är vi
alla som utgör samhället,
säger Fuentes.
Kvinnor med funktionsnedsättning blir oftare
utsatta för våld. Det säger
Carina Ohlsson från
Sveriges Kvinnojourers
Riksförbund. Det behöver inte alltid handla om
direkt fysiskt våld, utan
kan även vara sådant som
att någon lägger ut hinder
för en synskadad eller
gömmer diabetessprutan
för den som är beroende
av insulin. Man bör även
ta ansvar för det man själv
gör och leva som man lär,
säger Maria Sjödin från
Riksförbundet för sexuellt
likaberättigande (RFSL).
– Mänskliga rättigheter
krav kan vara provocerande. Kraven måste också
vara rimliga, säger Sjödin.

Samarbete viktigt
Att olika organisationer
har mycket att vinna på
att samarbeta var något
alla i panelen var överens
om.
– Mycket är specifikt för
varje grupp, men det är
ändå mera som förenar
oss än som skiljer oss åt,
säger Maria Johansson
från DHR, Förbundet för
ett samhälle utan rörelsehinder.
Hon betonade även att
man måste börja med sig
själv, och inse att det är en
rättighet man har och att
man inte är en mottagare
av hjälp.
– Det här är inget lyxproblem som man har råd
med bara i goda ekonomiska tider. Det är en
rättighet, säger Ingrid
Burman med anledning av
att satsningar på människor med funktionsnedsättning ifrågasätts i tider av
ekonomisk nedgång.
Handikappförbunden som
arrangerade seminariet
är en paraplyorganisation
för flera handikapporganisationer i Sverige.
Årets MR-dagar hölls
i mitten på november
på Stockholmsmässan i
Älvsjö. Huvudtemat var
Mänskliga rättigheter och
klimatkrisen. Totalt hölls
närmare 100 seminarier
under de två dagarna.

Kampanj för ratificering
av FN-konventionen
En kampanj för att
få Finland att ratificera FN:s konvention
för personer med
funktionshinder har
startats nu i höst av
Mänskorättscenter för
personer med funktionshinder (VIKE).
– Vi har en adress på internet där man kan skriva sitt
namn och vi försöker också
få olika organisationer att aktivera sig i kampanjen, säger
Terhi Alinen, vikarierande
projektledare för VIKE.
Den som vill engagera sig
kan göra det via VIKE:s hemsida (www.vike.fi), sin lokala
handikapporganisation eller
Alinen. Namninsamlingen
pågår till slutet på april 2010.
– Alla med ett intresse för
mänskliga rättigheter kan
skriva på adressen, säger
Alinen.
Den kommer sedan att överräckas till regeringen. SOS
Aktuellt kontaktade också
den ansvariga ministern för
arbetet med konventionen,
utrikesminister Alexander
Stubb, och hans ministerium. Den ansvariga tjänstemannen för konventionen
var på resa, men Stubb har
den 4 november i år gett ett
svar på ett spörsmål från en
riksdagsledamot angående
konventionen. I sitt svar
säger Stubb att det krävs förändringar i ett par lagar för
att konventionen ska kunna
ratificeras och att det enligt
artikel 33 i konventionen ska
finnas en mekanism eller ett
organ som övervakar att den
efterlevs.
Med hänvisning till detta
konstaterar Stubb: ”De
ändringar i lagstiftningen
som är under beredning och

tillsättandet av den nationella
uppföljningsmekanism och/
eller det nationella uppföljningsorgan som hör samman
med ikraftsättandet av konventionen kräver flera år av beredning innan konventionen och
det fakultativa protokollet kan
ratificeras.”
(Hela svaret kan läsas på http://
www.eduskunta.fi/faktatmp/utatmp/akxtmp/kk_830_2009_p.
shtml)
Enligt Alinen var det då
Finland undertecknade konventionen meningen att man
också skulle vara bland de
första att ratificera den.
– Det som saknas är politisk
vilja. Stubb har ändå varit
positiv och fört fram konventionen, men det är också
många andra inblandade,
säger Alinen.

Fakta
FN:s konvention för personer med funktionshinder.
Antogs av FN:s generalförsamling den 13.12.2006.
Undertecknades av
Finland den 30.3.2007.
Trädde internationellt
i kraft den 3.5.2008.
Har fram till och med
november 2009 ratificerats
av 72 länder.
Källa: www.formin.fi
och www.un.org
Mera om kampanjen
för ratificering finns
på www.kynnys.fi
och www.vike.fi.
Mänskorättscenter för
personer med funktionsnedsättning (VIKE) är
ett projekt startat av
Invalidförbundet och
Tröskeln r.f. i samarbete
med Institutet för mänskliga rättigheter vid Åbo
Akademi.
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Astma och
allergier är
begränsande
Advent är festernas
tid. Vi klär upp oss
och sprayar med olika
dofter. I väntan på jul
tänder vi massor av ljus
för att pigga upp oss i
mörkret; också doftljus
är populära. Vi går på
bjudningar och tar med
oss blommor och frukter. Allt medan antalet
allergiker och astmatiker hela tiden ökar.
På en tidigare arbetsplats
hörde det till kutymen att
ofta gå på konserter och
teaterföreställningar. En av
medarbetarna följde sällan
med. Småningom kröp det
fram att hon undviker fester
och stora folksamlingar för
att hon lätt får allergiska
symptom. Värst är dofterna
av parfym. Hon är också
tvungen att alltid hålla sig
till välbekanta hudkrämer.
Vackra blommor som liljekonvaljer och syrener ger
andtäppa och i jultiden
klarar hon inte av att vara i
samma rum som hyacinter
eller doftljus. Hennes julgran
är följaktligen av plast.
Eftersom hon också är allergisk för pollen kan hon vissa
tider inte vistas på sommarstugan. När hon någon gång
klippt gräset känner hon det
i bihålorna, det leder snabbt
till bihåleinflammation som
kan bli kronisk.
– Visst är det jobbigt att hela
tiden tänka sig för var man
kan röra sig och att regelbundet äta mediciner. Men man
måste lära sig att leva på sitt
eget sätt fast det är socialt

begränsande. Det är bättre
att tänka på förhand i stället
för att flera dagar vara sjuk,
summerar hon.

God kondition ett måste
Hon sköter sin kondition
med att gymnastisera flitigt, gör långa vandringar
och håller sig i trim också
med cykling och skidning.
Simning är också fin motion
och i sommar har hon lärt
sig springa så bra att hon
klarade av maratonloppet i
New York. Det är hon både
glad och stolt över. Hon är
mån att sköta sig för att
allergin inte skall utvecklas
till astma. Många mänskor är
i samma situation och andra
är allergiska för olika maträtter. Man kan anta att allergierna ökar på grund av olika
tillsatsämnen som numera
läggs i mat. Alla astmatiker
har inte allergisk astma.
Stina Fodstad i Borgå har
diagnosen intrinsic astma, en
inre astma, som hon antagligen haft sedan barndomen.
På 1950-talet fanns det inte
lika bra metoder för diagnostisering som nu. Hon
upplever att hon ofta hade
influensa och att den höll i
längre tid än kamraternas.
Som vuxen flyttade hon till
ett hus med spånskivor och
då började hennes långa vaknätter då hon hade svårt att
andas och vid förkylningar
blev hon väldigt sjuk och led
av svår hosta och andnöd.
När hon sedan i 30-årsåldern
med sin familj flyttade till
en bättre bostad lättade det
lite men hon var fortfarande
beroende av medicin. En

medicin som i sin tur gav
hjärtklappning och svår
trötthet, men hon hade lät�tare att andas. Morgnarna
var besvärliga och hon vågade inte ta medicinen innan
hon skickat i väg barnen.
De tyckte det var obehagligt
med hennes andnöd. Den här
medicinen togs senare bort
från marknaden och i slutet
av 1980-talet fick hon en
medicin som inte hade några
biverkningar.
– Visst har det delvis begränsat mitt liv, säger hon. Jag
måste akta mej och inte bli
smittad. Ibland orkar jag inte
promenera så raskt som jag
skulle vilja, blir jag stressad
minskar motståndskraften.

Tunga symptom
Hon minns en kall vinterdag
efter det att hennes pappa
dött. Bilen startade inte och
hon var tvungen att skuffa
igång den. Då fick hon ett
svårt anfall. Eventuellt av
både fysisk och psykisk
stress. I sådana situationer
gäller det att ha luftrörsutvidgande medel till hands.
Hon äter medicin dagligen
och har den alltid med sig,
också på promenaderna med
hunden. Numera har hon en
spira, på fackspråk nebulator, till låns och kan inhalera
medicin hemma. Nyligen har
hon också skaffat en saltpipa – en liten manick som
är lätt att bära med sig. Den
rekommenderade en zonterapeut. Läkaren kände inte
till den men har konstaterat
att hon blivit bättre efter att
ha börjat använda saltpipan
som är fylld med grovt salt

och erhålles receptfritt på
apoteket. Om zonterapin är
läkaren inte övertygad, men
det är Stina, för hon vet att
behandlingen i kombination
med stark tro har hjälpt och
att den och saltpipan är goda
komplement till medicineringen. Det känns nu bättre
i slemhinnorna och hon
har inte det här året behövt
vårdas på sjukhus. Tidigare
hände det ett par gånger
under året. Behandlingarna
kostar en del men har visat
sig ge utdelning. Inte heller
medicinerna är helt gratis
trots att FPA står för en del av
dem. Hon har också prövat
på saltrum och till sin glädje
fick hon inte andnöd efter ett
besök där fast hon måste gå
förbi en asfalteringsmaskin
på hemvägen. Under sämre
perioder har hon varit tvungen att använda kortison som
tär på kroppen.

Positiv arbetsplats
Trots att Stina inte direkt är
allergiker reagerar kroppen
på vissa dofter, till exempel
målfärg, rök från skorstenar, starka kryddor, tvättmedel, rakvatten, doftljus
och lukten från dieselbilar
gör att hon tappar rösten
och får tungt att andas. När
barnen var små valde hon
att stanna hemma med dem
vilket visade sig vara bra för
astman. Hon har aldrig haft
ett heldagsjobb och efter
att som freelance fungerat
som kursledare är hon nu
anställd som kurssekreterare,
först på deltid och nu som
deltids sjukpensionär. Hon
är mycket nöjd över att ha
kvar sin arbetsplats med god
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Stina Fodstad vet vad
parfymer kan föra med sig,
tyvärr inte bara god doft.

Aktiv i föreningar

den är mera specialiserad
på vuxna personers astma.
Som medlem får hon regelbundet bra information om
föreningens verksamhet, som
omfattar besök i saltrum,
simning , i höst har en diskussion om sömnapné och
mögelproblem ordnats. Man
planerar även att starta en
självhjälpsgrupp för personer
med astma.

sätta in åtgärder för att motverka att sjukdomen förvärras. Dagen till ära donerade
Andningsförbundet syreberedare till bl a Borgå sjukhus.
Andningsförbundet brukar
ordna en semesterresa för
medlemmar varje sommar.
För dem som är beroende av
tilläggssyre är det svårt att
delta. Då är syreberedaren
till stor hjälp.

Under en period arbetade
Stina Fodstad i allergi- och
astmaföreningen i Borgå.
Den verkar främst för att
stöda barnfamiljer för att de
ska kunna sköta allergier så
att de inte utvecklas till astma. Föreningen ger information, rådgivning och ordnar
stödgrupper samt anpassningskurser. Nu har hon gått
med i HELI – Borgånejdens
Andningsförening för att

Den dag intervjun gjordes
firades den internationella
KOL-dagen. KOL står för kronisk obstruktiv lungsjukdom
som långsamt förstör lungorna. Den överlägset största
orsaken till skadorna är
rökning och enligt en undersökning i Uppsala är en stor
del av dem som har KOL inte
medvetna om sin sjukdom.
Det är viktigt att upptäcka
symptomen för att kunna

Ett alternativ:

atmosfär och positiv inställning hos arbetskamraterna.
Hon berömmer dem för att
man beaktar hennes sjukdom och inte bonar när hon
är i arbete och använder mildare städmedel, vilket också
gagnar andra. Trots vissa
begränsningar vill hon leva
så normalt som möjligt.

I Sverige fick projektet
2000 bidrag av Hälso- och
sjukvårdsnämnden efter
att ett tidigare astma- och
allergiprojekt med träning
i zhineng qigong gett goda
resultat. Zhineng qigong
är en enkel och naturlig
träning som syftar till att ge
människor ökad livskvalitet.
För att inräknas i utvär-

deringen krävdes att man
deltagit minst 60 av totalt
80 timmar. 14 procent kunde
avsluta sin medicinering mot
astma, 48 % reducerade utan
att avsluta medan 38 procent
låg kvar på samma nivå som
innan. Ingen ökade medicineringen trots att det för
patientgruppen som sådan
är vanligt att öka medicineringen den här tiden av året
när det blir kallare och fuktigare. Deltagarna undersöktes före och efter av docent
Olle Zetterström, överläkare vid Allergicentrum,
Universitetssjukhuset i
Linköping. Han skriver att
detta är en ”påtaglig förändring och kan sannolikt
betecknas som kliniskt betydelsefull”.
För närmare info se
www.zhinengqigong.eu
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Uppföljning av projektet På Rätt Spår:

Coacharnas
vardag i Axxell
I SOS-Aktuellt nummer tre i år bekantade
vi oss med projektet
På Rätt Spår som skall
minska marginalisering
av elever som går på
yrkesutbildningar i andra stadiet. Nu har det
gått nästan ett år sedan
projektet körde igång.
Hur har det gått?
SOS-Aktuellt pejlar
läget i Axxell.

D

et är en regnsjuk måndagsmorgon i
november då
SOS-Aktuellt
träffar den ena av två
coachar i På Rätt Spårs
utrymmen på Axxell i Karis.
Rebecca ”Becci” Karlsson
har kommit från Åbo med
ett tidigt morgontåg för att
hinna förbereda dagen innan
studerandena dyker upp runt
klockan tio.

– Idag är det Karis som gäller,
men mycket av tiden går åt
till att springa på kurser och
seminarier, säger Karlsson.
Hon och Petteri Pitkänen,
som SOS-Aktuellt nådde per
telefon, sköter coachningen
i Axxell och de har delat upp
enheterna så att Karlsson är
främst i Karis och Pitkänen
i Ekenäs. Dessutom har
Karlsson skött byråkrati
och pappersarbete medan
Pitkänen mer varit ”hands
on” i skolorna.
– I och med att projektet till
största delen finansieras med

Rebecca Karlsson är en
av coacharna i Axxell.

EU pengar, så betyder det att
det är en massa protokoll
och annat som skall fyllas i,
sammanställas och arkiveras,
säger Karlsson.

Kartläggning
När coacharna blev anställda
i början på året började de
med att sammanställa en arbetsbeskrivning åt sig själva.
Detta gjordes genom att
intervjua lärare och vårdpersonal i skolorna för att sedan
kunna kartlägga behovet av
coachning hos studerandena.
Det visade sig att behovet
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i de olika enheterna inom
Axxell varierar en aning. I
Karis är det främst coachning
i grupp, medan man i Ekenäs
från och med i höst främst
satsar på individuell coachning. Karlsson och Pitkänen
ser ändå inte den konkreta
coachningen som deras
viktigaste uppgift för att
förhindra marginaliseringen
inom Axxell. I sin arbetsbeskrivning talar man om ett
sömlöst skyddsnätverk, som
skall hindra de unga från att
falla genom systemet. Under
året som gått har de kommit
fram till att viktigast verkar
det vara att försöka få studerande involverade i fritidsverksamhet på studieorten.
Detta kan vara allt från idrott
till ungdomsverksamhet.
Inom Axxell har coacharna
även satsat mycket på det vad
de kallar för aktivt medborgarskap. Detta betyder
bland annat studerandekårs
verksamhet, olika kampanjer
och aktivering genom till
exempel trafikfrågor och tutorverksamhet inom skolan.
Nya vindar blåser för elevvården i Axxell.

– En vettig fritid och engagemang stöder skolgången och
ger studerande ett nätverk
både inom och utanför
skolan. Eleven blir en del av
något och på det sättet minskar man riskerna betydligt
för marginalisering, menar
Karlsson.
Genom att bygga upp en
fungerande studentkår och
tutorverksamhet ökas även
indirekt trivseln och aktiviteterna i skolan och på det sättet får man en större bredd
jämfört med den konkreta
coachningen.

Viktigaste uppgiften
Att skapa fungerande system
som förebygger marginaliseringen i skolorna ser
Karlsson som deras viktigaste
uppgift då projektet bara håller på till 2011.
– I och med att vi coachar
kommer att försvinna från
skolorna när projektet tar
slut så skulle det vara idioti
att göra oss oersättliga, säger
Karlsson och fortsätter. Vår
viktigaste uppgift är att
bygga upp fungerande system som motverkar marginaliseringen bland elever och
ge verktygen vidare åt lärare
och vårdpersonal som kommer att finnas kvar i skolorna
då vi försvinner.

– Risken
är stor att
det uppstår ett
tomrum
när vi försvinner.

Pitkänen förklarar att detta
sker i form av någon typ av
manual eller handbok. På
Axxell har coacharna gått in
för att lägga allt viktigt material på Fronter vilket är hela
skolans databank. Där skall
information och erfarenheter
finnas tillgängliga då projektet tar slut och coacharna
försvinner. Man kan ju fråga
sig om projektet skapar ett
behov i skolorna och hur
stor är risken att allt faller
tillbaka i gamla rutiner då de
försvinner ur huset. Lärarna
har som känt redan mycket
arbete och ingen verkar i
dagens läge vara intresserad
av att göra extra utan att det
syns i lönekuvertet. Att på
två år hinna köra in elevkårsverksamhet och andra
fungerande system som efter
detta bara skall snurra på av
sig själv kan fungera, men
detta kräver antingen rysligt
aktiva studerande eller eldsjälar inom personalen.

Kontinuitet
Ordentlig prioritering och
organisering kommer att
krävas av På Rätt spår för att
projektet skall kunna göra en
skillnad inom skolorna när
finansieringen klipps av 2011.
På två år hinner coacharna
inte ens följa en årskurs ge-

nom hela andra stadiet som
normalt skall ta tre år. Detta
kan man se som de flesta
projekts stora dilemma. Man
satsar stenhårt och intensivt
på en något, men bara under
en kort period. Kontinuiteten
uteblir och speciellt när det
gäller projekt med människor så är det rysligt svårt att
kunna se resultat efter en så
kort tid.
– Risken är stor att det uppstår ett tomrum när vi försvinner. Det skulle vara bra
om skolorna skulle inse att
det bör bindas mera resurser i förebyggande elevvård,
säger Pitkänen.

Uppmärksamma
marginaliserade
Både Karlsson och Pitkänen
är eniga om att På Rätt Spår
har en funktion att fylla.
Folkhälsan är heller inte
ensam om att uppmärksamma marginaliseringen
hos studeranden och bara i
Svenskfinland så finns det tre
liknande projekt var av det
Åländska Ungdomslotsen är
det som mest liknar På Rätt
Spår. När SOS-Aktuellt frågar
Karlsson vad det beror på att
man i dag uppmärksammar
dessa studerande mera än
tidigare så ser hon att det är

ett samband av flere faktorer.
– På senare tid har man
uppmärksammat ungdomsarbetslösheten mera men
jag tror att det först efter
skolskjutningarna konkretiserades att det verkligen
finns studerande och ungdomar som mår väldigt dåligt
och att detta bör åtgärdas på
ett eller annat sätt. Tyvärr så
krävdes det en tragedi innan
man på allvar började ta itu
med ett problem som funnits
redan länge, säger Karlsson.
Målsättningen men På Rätt
Spår är att minska antalet
studerande som avbryter sina
studier. Inom yrkesinstitut
är denna siffra tio procent av
alla som inleder sina studier
vilket kan jämföras med fyra
procent för gymnasier. Av
dessa tio klassas fyra procent
som negativa avbrott, vilket
betyder att studerande helt
och hållet faller ur systemet. Inom Axxell finns det i
snitt 15 studerande som är i
riskzonen årligen. Målet är
att under projektet minska
denna siffra med 60 %. Detta
skulle betyda en minskning
med nio personer på årsbasis.
Ifall man bara lyckas med att
få endast en Auvinen på rätt
spår i livet så har projektet
definitivt betalat in sig med
ränta.
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Samuel Jansson till vänster och Martin Gustafson arbetar i Fixtjänsts snickeriverkstad där man bland annat byggt
rejäla stolar i allmogestil. Samuel går samtidigt i en lärlingsutbildning och blir snart färdig maskinsnickare.

Flaggor, holkar
och möbler tillverkas
vid Fixtjänst
Vid Fixtjänst i Mariehamn
tillverkas allt från inredningar, allmogestolar,
ljugarbänkar och trädgårdsstolar i amerikansk stil till
nyheten för i år, fladdermusholkar!
Här syr man också flaggor
och vimplar och demonterar elektronikskrot.
Fixtjänst är en arbetsplats
för personer med psykisk
eller fysisk funktionsnedsättning, och alla jobbar utgående från egna
förutsättningar.

Fixtjänst har i dag 18 arbetstagare med två arbetsledare
och en föreståndare. Alla
anställda har egna avtal och
följer en individuell plan.
En del jobbar ett par timmar
alla vardagar, en del jobbar
fler timmar per dag men
färre dagar per vecka. Nästan
alla varianter finns.
– Vi försöker efterlikna
en vanlig arbetsplats, och
samtidigt ta hänsyn till
vars och ens problematik.
Man ska följa de tider vi har
avtalat om och de regler som
gäller, säger Curt Lindgren,
föreståndare vid Fixtjänst
som har sina lokaler i norra
Mariehamn.

Enligt socialvårdslagen är
det kommunernas ansvar att
ordna sysselsättning för dem
som har någon funktionsnedsättning, psykisk eller fysisk.
De personer, som kommer
till Fixtjänst, kommer oftast
via någon av de inrättningar
som man behandlats vid,
och de flesta har tidsbundna
anställningar.

Gemensamt grepp
och syn
Ett avtal kan sedan förlängas
om det bedöms vara rätt just
då. Men det kan också visa
sig efter ett tag att Fixtjänst
inte var rätt plats för en
person utan att personen i

fråga behöver mer vård eller
rehabilitering först.
– Det är så individuellt. En
62-åring är kanske i första
hand hos oss för att ha en
meningsfull sysselsättning
medan en ung människa kan
få hjälp att komma igång,
att lära sig att leva med
regler och rutiner för att så
småningom gå vidare i livet,
säger Curt Lindgren.
– Det är också viktigt att vi
samverkar med det nätverk
som finns runt en person
så att vi har ett gemensamt
grepp och syn, och följer
planer som pekar åt samma
håll.
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I regel brukar en eller ett par
av Fixtjänsts anställda ta sig
vidare ut i arbetslivet varje
år. Nyligen har även en av
dem avslutat en lärlingsutbildning och blivit maskinsnickare medan en annan
är på gång att skaffa sig den
kompetensen.

Mörkertal?
I dag är tre åländska kommuner delägare i Fixtjänst, de
tretton övriga måste därmed
ordna den lagstadgade sysselsättningen för den aktuella gruppen på annat sätt.
Finansieringen av nettokostnaden i budgeten kommer
från Ålands landskapsregering (medel från Ålands
penningautomatförening)
och den andra hälften från
berörda kommuner som har
anställda hos Fixtjänst. Curt
Lindgren tror att behovet av
Fixtjänst egentligen är större
än vad nuvarande siffror
visar, att det helt enkelt finns
ett mörkertal.
– Det finns också en gråzon
där det är svårt att veta var
vissa personer hör hemma,
säger han.
Att kommunerna är med
och betalar är inte den bästa
modellen enligt Lindgren,
det vore bättre att landskapet
stod för hela kostnaden på
samma sätt som staten gör i
Sverige.
– Då är det säkerställt att
det är behovet som styr hur
många som kan vara på
Fixtjänst.

Tre områden
Vid Fixtjänst erbjuds i huvudsak tre arbetsområden;
snickeri, sömnad och demontering av elektronikskrot –
och de anställda får prova sig
fram var de passar bäst.
– Vi försöker också hitta
fler ben att stå på. Vi har till
exempel monterat pokaler
och packar komposteringspåsar åt Ålands renhållning. Vi
försöker också hitta externa

Fågelholkar i parti
och minut. De här
har monterats vid
Fixtjänst.
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arbetsplatser där våra anställda kan praktisera när de
är mogna för det.
I snickarverkstaden tillverkas
bland annat möbler av olika
slag på beställning. En konferensanläggning på Åland
beställde nyligen ett 60-tal
gedigna stolar i allmogestil,
en privatperson beställde ett
bord med stolar i barnstorlek
som står klara för leverans,
medan en annan beställare
ritade ett eget designat bord
med olika finesser som en av
de anställda, K-G Toivonen,
har tillverkat.
Fågelholkar, ”huvudkuddar”
till bastulaven, postlådor och
numera även fladdermusholkar ingår också i sortimentet
liksom trädgårdsbänkar och
-stolar.

Svåra att sy
Flaggor har också blivit en
stor ”Fixtjänst-produkt”
även om det är minst sagt
knepigt att sy flaggor och
det tar länge att lära sig.
Proportionerna mellan
flaggans olika delar ska vara

exakt de rätta och de olika
delarna sys över varandra
i en bestämd tågordning.
Ålands flagga är den flagga
som efterfrågas mest men
med sitt dubbelkors i gult
och rött är den svårare att
sys än till exempel Finlands
flagga. Även vimplar, dukar, väskor och till exempel
flaggspel sys vid Fixtjänst.
Demonteringen av elektronikskrot, Fixtjänsts tredje huvudområde, där man sorterar
ut till exempel plast, koppar
och aluminium har minskat
på senare tid.
– Det kan bero på de sämre
tiderna, vi kunde ta emot
mer än vi får in just nu, konstaterar Curt Lindgren.

Få en chans
Curt Lindgren jobbar för att
tvätta bort ”funktionshinderstämpeln” och han vill fokusera på möjligheterna istället
för att se problemen.
– En rullstolsburen person
kan till exempel ha ett datoriserat jobb, rullstolen är inget
hinder för det, men det är

Ålands flagga sys i alla tänkbara storlekar vid Fixtjänst. – Det är
jättenoga att proportionerna blir de rätta, säger Elise Tikkanen.

Curt Lindgren, föreståndare vid Fixtjänst, provsitter en
trädgårdsbänk som byggts i verkstaden.

tyvärr lätt hänt att personen
blir stämplad för rullstolen
och inte bedömd efter det
han eller hon kan. Det är viktigt att alla får chansen att
visa vad de kan, säger han.
Lindgren sitter som representant för Ålands handikapp
förbund i en svenskspråkig
grupp inom Vatesstiftelsen.
Gruppen granskar de funktionsnedsattas situation
utgående från gällande regelverk och till buds stående
möjligheter.

– Ett exempel på ett problem
med dagens lagstiftning är
att funktionsnedsatta som
har någon form av pension
kan ”straffas” om de vill och
kan jobba. Om de har en pension på 588 euro per månad
från FPA och förtjänar mer
än det på ett jobb förlorar
de i ett slag hela pensionen.
Det befrämjar knappast
sysselsättningen, säger Curt
Lindgren.
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Text&bild: Thomas Rosenberg

”Här är det bara
att stövla in!”
Mentera-klubben i Lovisa
skrattande. De som bor i närheten har egen nyckel, och
hälsar oss god morgon när vi
kommer!
Och det märker man snabbt,
att stämningen är hjärtlig
och varm, och att det finns
ett ömsesidigt förtroende.
Men så har man också aktivt
arbetat för att bli ett lågtröskel-hus, som Tanja uttrycker
det.

Det är redan skymning när jag rattar in
på gårdsplanen i Antby
i Lovisa. För övrigt
den by Runar Schildt
beskriver i många av
sina noveller, med det
fiktiva namnet Räfsby.
Här finns en klunga
70-talsradhus. Delvis
pensionärsbostäder,
delvis stadens hyreslägenheter. Och i ett
av husen Menteraklubben, ett dagcenter
som upprätthålls av
Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland
r.f. Tidigare fanns här
ett pensionärshem.
Jag slår mig ner vid
ett av borden, tillsammans med handledarna
Michaela Silfvast och Tanja
Andersson. Det är redan nästan tomt för dagen, eftersom
det är stängningsdags. Man
har öppet alla vardagar 8.1516, och på fredagar till 14.
– Men vi borde komma tidigare, konstaterar Michaela

– Den enda regeln vi har är
att man måste vara nykter,
säger Michaela. Och vi har
inte haft några problem med
det. Alla är välkomna, ingen
behöver remiss. Det är bara
att stövla in!
Men visst har man koll på
besökarna. Man tar upp
namnet på dem, och på deras
närmaste anhöriga. Och
hemkommun, med tanke
på statistik och finansiering.
Mentera grundades 2005
och fick de tre första åren
RAY-finansiering, men har
därefter finansierats av kommunen. Det vill säga Lovisa,
som står för merparten av
kostnaderna på drygt 80 000
euro. De övriga kommunerna
(Liljendal, Pernå, Strömfors
och Lappträsk) betalar avsevärt mindre. Men så kommer
också de flesta besökarna
från Lovisa. En orsak är rent
praktisk. Det är svårt för
långväga besökare att ta
sig hit. Ganska få har egen
bil, och det går sällan buss.
Lappträskborna far t.ex. av
den orsaken hellre till klubben i Borgå.

Tvåspråkigt
Antalet besökare är i medeltal 18 per dag. Sammanlagt
har man nu 37 medlemmar,
varav ungefär hälften alltså

kommer dagligen. Åldern
varierar från 26 till 91 år,
och det finns ungefär lika
många män och kvinnor.
Också språkförhållandena
är nästan fifty-fifty, men de
svenskspråkiga pratar oftast
finska. Bägge handledarna är
helt tvåspråkiga.
Man har funnits i Antby bara
ett knappt år. Man fanns
tidigare alldeles i centrum,
men det huset kommer
snart att rivas. Men man
sörjer det egentligen inte.
Läget i centrum blev smått
oroligt eftersom det var så
lätt för besökarna att gå ut
på stan, och sedan bli på den
vägen. När man väl tagit sig
ut till Antby, en kilometer
från centrum, går man inte
genast sin väg. Det är också
konditionsfrämjande, påpekar Tanja, eftersom de flesta
antingen går eller cyklar.
Att flytten var positiv visar
besökarstatistiken. Till populariteten bidrar givetvis också
att man får en god måltid
billigt, dvs. 3 euro (5 euro
för medhavda gäster). Men då
har man tillrett maten själv,
vilket är en del av terapin,
liksom det mesta på Mentera.
Egentlig terapi ger man inte,
förutom samtalsgrupper
då och då, dragna av verksamhetsledaren Marianna
Sorvali. Samt grupper för
anhöriga.
– Vår målsättning är att befrämja och upprätthålla den
kapacitet som ännu finns
kvar för att de skall kunna
fungera självständigt, säger
Michaela. För vissa betyder
det mera och för andra
mindre. Bara det att komma
dagligen med buss från plats
A till plats B kan för somliga
vara oöverkomligt, medan
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Text&bild: Thomas Rosenberg
Välkommen till
Tervohemmet!

andra bara vill ha nån att
prata med.

Hjälp i allt
Man satsar mycket på att lära
medlemmarna leva så billigt
som möjligt. De flesta har ju
nästan inga pengar.
– Skall det vara svampsås
så är det bara att ta korgen
och gå ut i skogen!, skrattar
Michaela, som själv är van att
ta i. Just nu har hon handen
i bandage efter att ha styckat
ett svin.
Liksom i Tellervokoti finns
också här en stor tavla på
väggen, med veckans schema.
Visserligen mindre detaljerad. Motiveringen formuleras
av Michaela: ”Vi har lyckats
med vårt arbete när vi inte
alls behövs”.
Men visst behövs man för allt
möjligt. Till exempel att fylla
i blanketter. Blanketthelvetet
är ju stort för oss alla,
men inte minst för dem
som har mentala problem.
”Palveluohjaus” kallas hjälpen, vad det nu sedan blir på
svenska.

Epilog
Samma kväll sitter jag (i
egenskap av fullmäktig i det
nya Lovisa) på stadens budgetinformation. Intressant
nog är det bara en liten
detalj i den mastiga luntan
som väcker diskussion, dvs.
Menteraklubbens framtid.
Den ansvariga chefen ger lite
oroande signaler. Dels underskattar han antalet besökare
på Mentera, dels uppger han
att verksamheten kommer
att konkurrensutsättas.
Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland r.f. hoppas
jag klarar av det, liksom
man nyligen gjort i Borgå.
Men det är trist att stadens
ledning har en så nonchalant
inställning till verksamheten. Som ju ändå för staden
blir betydligt billigare än att
klienterna i stället vårdas på
institution.

En depression
blev ett hus
Tellervo-koti i Borgå
En känd persons depression
som blir till välsignelse för
andra. Så kunde man säga om
Tellervokoti i Borgå.
Ett boende för personer
med mentala problem.
Presidentfrun Tellervo Koivisto
donerade nämligen intäkterna
för sin bok ”Päiväkirjan uudet
sivut” till kampanjen ”Koti
särkyneelle mielelle”. Hon led
själv av svår depression och
ville med boken och donationen hjälpa andra. Det blev 2
miljoner mark, som gick just
till huset i Borgå.
– Det här är alltså faktiskt ”hennes”,
säger Marianna Sorvali, verksamhetsledare för Socialpsykiatriska
föreningen i Östra Nyland r.f., som
driver verksamheten.
Jag träffar henne i husets bottenvåning, där en liten etta fungerar som
kansli. Sorvali är till utbildningen
ergoterapeut och har sedan starten
varit den drivande kraften i föreningen, som grundades år 2000.
Huset är egentligen från 1930-talet,
men är helt renoverat, och invigdes
år 2002. Det finns sammanlagt 14 lägenheter på 21-43 m2. Invånarna står

själva för hyran på cirka 10 euro/m2,
vilket innebär en hyra på mellan 200
och 400 euro/mån. Lönekostnaderna
betalas av kommunerna. Avgiften är
66,60 euro per dygn, men stiger från
årsskiftet till 68 euro. Det innebär
att kommunerna betalar cirka 2000
euro per invånare, som alla är skrivna i sina hemkommuner. Invånarna
betalar utöver hyran också all annan
service, såsom kläder, mediciner,
tvätt etc. men priserna är låga.

Bostäder
Egentlig terapi ges inte utan rehabiliteringen sker genom att personalen
är närvarande, och engagerar invånarna i alla vardagliga sysslor. Alla
bostäder har eget kök, men det är få
som själv lagar mat. Man äter i det
gemensamma köket, där invånarna
aktivt deltar i allt från planering
och matinköp till tillredning och
disk. Omsättningen bland invånarna
är ganska liten, och flera har bott i
huset sedan invigningen. Dessutom
har föreningen elva ettor runtom i
staden, där man kan träna att bo på
egen hand. Men också dem besöker
en stödperson vid behov.
För personalen är kunskaper i båda
språken ett krav, även om de flesta
svenskspråkiga invånare föredrar
att prata finska. Marianna Sorvali är
själv helt tvåspråkig, och har fått sin
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Marianna Sorvali, verksamhetsledare för
Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland r.f.

utbildning i Sverige. Gemensamt för
de flesta invånarna är att de har en
lång sjukkarriär. Samtliga är pensionärer, antingen på grund av ålder
eller sjukdom. Det innebär att alla
har någon form av medicinering.
Ungefär hälften sköter den själv,
hälften får den av personalen.
– De borde till exempel inte gå
på krog, konstaterar Sorvali, men
många gör det ändå. Det går ju
inte så bra ihop med den ofta
starka medicineringen. Men det blir
mycket sällan problem.
De gemensamma utrymmena finns
i källarvåningen. Här finns tvättmaskin, matsal och kök, och en
sittgrupp med tv, tidningar och tidskrifter. Och framför allt en jättelik
tavla på väggen.
– Tavlan är rehabiliteringen i sin
helhet, säger Marianna Sorvali. Här
finns allt för denna vecka: matturer,
diskturer osv., med kolumner för
varje uppgift och varje invånare.
Taipaletalo
Taipaletalo i Strömfors (som från
årsskiftet uppgår i nya Lovisa)
fungerar ungefär på samma sätt.
Sitt namn har det fått efter Ilkka
Taipale, levande legend inom
socialvården. Verksamheten läggs
ner inom kort, då föreningens nya
hus på västra åstranden i Borgå blir
klart i februari 2010. Det inrymmer
23 bostäder, och hit flyttar inte bara
personalen från Taipaletalo utan
också samtliga femton invånare,
plus åtta nya.
Det tredje Borgåbenet utgörs
av Klubbhuset. Ett öppet dag-

Fakta
Socialpsykiatriska föreningen i Östra
Nyland r.f./ Itä-Uudenmaan sosiaalipsykiatrinen yhdistys ry. verkar för
rehabiliteringen av personer med
mentala problem. Centralort: Borgå.
Boenden i Borgå (Tellervokoti,
14 bostäder) och Strömfors
(Taipaletalo, 15 bostäder).
Dagcenter i Borgå (Borgå Klubbhus)
och Lovisa (Mentera-Klubben).
Under vintern 2010 invigs ett nytt
boende i Borgå, med 23 platser.
Personal: 22 personer.
www.ituspy.com

center i WSOY-fastigheten vid
Mannerheimgatan. Medlemmarna
är cirka 330, varav 16-17 besöker
klubben dagligen. Personalen
uppgår till tre handledare per skift.
Verksamheten är organiserad enligt
”36-standarden”, dvs. så kallade
Fountain House, som är en internationellt certifierad klubbhusmodell
för psykiatrisk rehabilitering. I
Sverige talar man om ”fontänhus”
(www.sverigesfontanhus.se).
Marianna Sorvali ser med tillförsikt
framåt, även om det i dag minsann
är tufft i en bransch som ständigt
blir konkurrensutsatt. Men man
tycks ha kostnaderna under kontroll, eftersom man nyligen vann en
offerttävling. Det är inte omöjligt
att man fortsätter verksamheten
också i Taipaletalo, genom att flytta
dit invånare från Träskända, Tusby,
Nurmijärvi och Mäntsälä.

Det behövs
kontinuitet
i arbetet
För att få en bättre uppfattning om situationen i en
annan del av vårdkedjan
kontaktar jag Kirsi Husu,
psykiatrisk sjuksköterska
vid Lovisanejdens hälsocentral. Hon berättar att
tjänsten är nyinrättad, och
inriktad på den vuxna befolkningen.
Enligt Husu har de flesta av
klienterna lindrig eller medelsvår
depression, olika typer av ångest
och utbrändhet eller en akut kris
i livet. En annan grupp är de kroniskt sjuka som fått specialsjukvård, men fortfarande lider av till
exempel schizofreni.
Vården bygger främst på stödsamtal, där man tillsammans med
klienten försöker finna på lämpliga lösningar.
– Ibland besöker jag till exempel
Mentera-klubben tillsammans
med klienten, för att presentera dess verksamhet. Mentera
är mycket viktig. Vi har inte på
nära håll någon annan form av
rehabilitering av dagcentertyp för
klienter med mentala problem.
Enligt Husu kunde man på
Mentera gärna utöka den mer organiserade gruppverksamheten, i
samarbete med andra. Till exempel en depressionsskola, även för
dem som ännu är arbetsföra.
Hennes tjänst är alltså ganska ny
och verksamheten söker därför
ännu sin form. Också i övrigt
gäller att kontinuiteten är viktig
i det här arbetet. Det underlättas inte av att dagverksamheten
ständigt ifrågasätts.
– Också Menteras verksamhet har
tyvärr varje år varit hotad. Men
jag hoppas att vi när läget på bägge fronter småningom etablerar
sig tillsammans kunde planera
och utveckla verksamheten.
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Text: Jacob Granqvist
Bild: Mika Strömman

Nora Strömman –

Kursplanerare och författare
Kursplaneraren Nora
Strömman på Svenska
Hörselförbundet rf är
aktuell med två nya
böcker för barn. Den
ena har gjorts inom
Hörselförbundets projekt Buller och Bång
medan den andra är
gjord i privat regi.
Nora Strömman ville egentligen illustrera barnböcker redan i gymnasiet, men märkte
snabbt att hon var bättre på
att skriva dem. I höst har hon
gett ut två böcker tillsammans med sin bror Kasper
Strömman som illustratör.

Han har även illustrerat
Strömmans tidigare böcker.
Boken Hörselhunden Hasse
är utgiven av Svenska
Hörselförbundet rf i samband med projektet Buller
och Bång. Boken handlar
om en hörselhunds vardag
med sin husse. Den andra
boken Vargen som ville vara
känd har Strömman gett ut
tillsammans med sin bror på
eget förlag. Boken handlar
om vargen Erik som ville bli
känd.
– Meningen med mina
böcker är att de skall fungera både för vuxna och barn.
Böckerna handlar om djur i

mänskliga situationer. Det
är meningen att läsaren
skall kunna känna igen sin
egen vardag och på det sättet
kunna relatera till berättelsen, berättar Strömman
när SOS-Aktuellt ringer upp
henne.

Det behövs inte alltid
prinsessor
Strömman menar att det inte
alltid behöver finnas prinsessor och vackra slott för att
göra en saga. Hon hoppas att
läsaren skall få upp ögonen
för sin egen vardag och inse
att den kan vara minst lika
positiv och sagolik som en
historia med de klassiska
sagoelementen.
– Det kan kännas lättare för
läsaren att identifiera sig
med en berättelse som liknar
ens egen vardag och samtidigt inse hur spännande den
kan vara även utan hjälp av
prinsar och drakar.
Strömman som är utbildad kulturproducent har
tidigare jobbat inom bland
annat dagvården. Hon kom
i kontakt med Svenska
Hörselförbundet genom en
platsannons då de sökte en
kursplanerare. Strömman
som också nästan studerat
färdigt till närvårdare gjorde
sitt slutarbete för Buller och
Bång projektet.

Framtiden och böcker
för vuxna
I vår kommer det att komma
ut en ny bok av Strömman
och hennes bror. Samarbetet
som påbörjades redan från
den första boken hon skrev
(Soffpotatisen, Söderströms
2005) kommer att fortsätta i
Tigerkontoret som ges ut på
Söderströms. Boken handlar
om vad de vuxna egentligen gör på dagarna och om
alla papper verkligen är så
viktiga.

Nora Strömman siktar på
författarskap på heltid.

– Efter att jag skrev min
första bok frågade jag om
Kasper ville illustrera den,
vilket han ville. Villkoren var
och har sedan dess förblivit
att han har helt fria händer.
Det är lika spännande varje
gång han illustrerar mina
böcker. Jag har ingen aning
om hur de kommer att se
ut, men jag blir lika positivt
överraskad varje gång.
En bok för vuxna har i flera
år varit på agendan men
Strömman menar att det är
någonting som får vänta tills
tiden känns rätt, men någonting är på gång avslöjar hon.
När det blir tal om framtiden
hoppas Strömman kunna
livnära sig som och titulera
sig författare om tio år. För
tillfället går det mesta av
hennes fritid åt till just skrivandet och familjen.
Nora Strömman
Född: 1980 i Åbo.
Utbildning:
Kulturproducent.
Familj: Dottern Wilma 5 år,
maken Mika.
Favoritbok: Ronja
Rövardotter och Bröderna
Lejonhjärta.
Aktuell med: Böckerna
Hörselhunden Hasse och Vargen
som ville vara känd.
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Rättelse!

Projekt på
gott och ont
Tidens melodi stavas
projekt. Det kan inte
finnas någon inom föreningsverksamhet, det
kommunala, det statliga
eller näringslivet som
inte hört om eller deltagit i något projekt. Det
verkar ligga i tiden att
ha ett eller flera projekt
på gång. Kanske man
till och med kan ses som
out om man är projektlös. Frågan är dock
om projekten alltid
är till godo och löser
man verkligen problem
genom att göra dem till
projekt. Svaret är nog
både ja och nej.
I dagens läge då allt skall
vara snabbt och effektivt
verkar ett projekt vara
det enda forumet för att
konkretisera problem och
inom projektet även hitta
lösningar samt genomföra
dessa. Finansieringen är
även lättare att sköta då man
inom projektet lagt upp klara
målsättningar och framför
allt en tidtabell för det hela.
Eventuella finansiärer kan
lätt få en bild av helheten då
projektet bara sträcker sig
över en bestämd tid. Framför
allt kan finansieringen bra
motiveras med att man
genom att stöda projektet är
med och löser ett problem.
För i och med att projektet
tar slut så bör ju problemet
vara löst eller?
Största problemet med projekt är det faktum att vi missar kontinuiteten. Speciellt
inom vården var det är svårt
att se konkreta resultat fort.
Att vårda människor är oftast
en lång kontinuerlig process.
Vill man dra paralleller till
affärslivet, så kan vi se på
investeringar. Klart att man
kan göra snabba klipp och ha
tur, men vill man ha en säker
och jämn avkastning satsar

man på att öka kapitalet
över en längre tid och med
säkra kort. Det samma gäller
för projekt. Vissa konkreta
saker kan bra behandlas som
projekt, men vill man ha
bestående förändringar så
kräver det oftast långsiktigt
tänkande.
Med dagens ekonomiska läge
kan det vara svårt att hitta
medel inom till exempel
kommunerna för att kunna
ge invånarna de tjänster som
skulle behövas. Då kan enda
möjligheten vara att definiera behovet inom ramarna
för ett projekt för att kunna
ansöka om stöd via till exempel EU-medel. Det känns
tyvärr som om man idag
rätt långt lever från hand
till mun genom projekten.
Då projektet tar slut faller
deltagarna ofta i glömska
oberoende av deras situation
och nästa gång söker man
finansiering för något annat,
för det tidigare projektet är
ju avslutat och människorna
med det kurerade. Vi måste
dock minnas att ett kortvarigt projekt trots allt måste
ses som ett bättre alternativ
än ingen insatts alls.
Jacob Granqvist
Skribenten är sjökapten,
ekonomie magister och
allmän tyckare.

I SOS Aktuellt nr 5 hade det
smugit in sig ett tryckfel.
Texten om Celias läroböcker i
ljudform hade inte skrivits av
Cecilia Blomqvist utan kom
från Celias information.
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Text och foto: Sofia Stenlund

SynVillans era inleddes
Synskadade fick nytt
verksamhetscentrum
Vita käppens dag, den
15 oktober, uppmärksammades på många
håll i landet. Flera av
Förbundet Finlands
Svenska Synskadades
distriktsföreningar
såg till att synskadade
personer och deras
möjligheter att röra sig
i en hinderfri miljö fick
nationell synlighet. Vid
det nya verksamhetscentret i Arabiastranden
firade man i dubbel bemärkelse – det
var nämligen dags
för invigningsfest på
SynVillan.

FSS fick motta flera hyllningar och gratulationer
när olika samarbetsparter
fick möjlighet att för första
gången bekanta sig med våra
nya utrymmen. Ordförande
Gunilla Löfman använde sig
av ett historiskt perspektiv
under invigningsceremonin
när hon lät FSS tidigare ordföranden Kenneth Ekholm,
Arto Vanhanen, Karl-Oscar
Skogster och Raija Österlund
hålla varsin del av det band
som symboliskt klipptes av
som inledningen på något
nytt. Gunilla Löfman sökte
sig även tillbaka i förbundets mångåriga historia och
skildrade hur 18 personer
var närvarande under det
konstituerande mötet för
Samfundet Finlands Svenska
Blinda den 27 maj år 1946.

– Då kunde de knappast
föreställa sig vilken snöboll
de satte i rullning, menade
Gunilla Löfman.
Under informella men
högtidliga former bjöds
det dryga 50-talet gäster
dessutom på musik av Sune
Huldin, ett personligt tal av
byggkommitténs ordförande
Hans Åhman samt kaffe med
tilltugg.

Från Annahemmet via
Nylandsgatan till Arabia
Samfundet Finlands Svenska
Blinda r.f.:s kansli var till en
början inhyst i ett rum vid
Albertsgatan 27. 1966 flyttade kansliet till lokalen vid
Fredriksgatan 68 d.v.s. det så
kallade Anna-hemmet. Där

fick Samfundet ett lite större
rum till sitt förfogande i
lägenheten som genom ett
testamente efter en person
vid namn Anna Jansson
hade tillfallit Stiftelsen
Svenska Blindgården och till
hälften till Svenska lomhörda r.f. När FSS personal
började växa på 1970-talet
måste man börja söka större
utrymmen för kansliet. Man
ansåg då att kansliet också i
fortsättningen måste finnas beläget i stadskärnan
med tanke på kommunikationerna. FSS köpte lägenheten vid Nylandsgatan
25 A 6 av Rädda barnen r.f.
år 1978. Den allra senaste
hemvisten för Förbundet
Finlandssvenska Synskadade
var lokalen Nylandsgatan 25
A 1, som FSS köpte år 1995.
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Drogfri genom
ärlighet och
förlåtelse
Mia Törnblom: Så dumt! 2008, Bokförlaget Forum

De tidigare ordförandena Kenneth Ekholm, Arto Vanhanen,
Raija Österlund och Karl-Oscar Skogster samt nuvarande
ordförande Gunilla Löfman och verksamhetsledare Marita
Tierala tog del i SynVillans invigningsceremoni.

SynVillan är en del av den större helheten Samse/Sesam som
är belägen vid Majstranden
i Arabia. I komplexet finns
även bostäder, Svenska Skolan
för Synskadade, SPERES,
svenskspråkigt daghem och
skola samt distriktsföreningen
Svenska Synskadade i Mellersta
Nylands verksamhetscentrum
med det nyvalda namnet
”Hörnan”. Området har speciellt utformats med tanke på de
personer med olika funktionshinder som rör sig i området.
Tillgängligheten har förbättras
med hjälp av exempelvis olika
ytmaterial och en speciellt
anpassad belysning.
Adressen till Förbundet Finlands
Svenska Synskadade är numera
Parisgränden 2 A 1.

.

– Då kunde
de knappast
föreställa sig
vilken snöboll
de satte i
rullning

Jag hade egentligen tänkt
recensera en annan bok,
men en helg av sträckläsning ändrade min riktning.
Mia Törnbloms historia kan
framkalla inte bara tårar
utan också beundran hos
läsaren. Törnblom är ”guru”
på självkänsla i Sverige och
varje rikssvensk känner
säkert till hennes böcker,
bland annat Självkänsla.
nu och Mera självkänsla.
Törnblom är öppen med att
hon missbrukat tunga droger, och att hennes kamp har
gett inspiration till att skriva
och föreläsa om självkänsla.
Den här sanna skildringen av
vägen ner i helvetet och upp
igen torde vara efterlängtad i både grannlandet och
Svenskfinland.
Törnblom inleder med att
beskriva det ständiga, starka
suget efter droger; suget
som snart nog leder till
kriminalitet för att finansiera dagsdosen. Vägen ner
börjar med en vilja att gå
ner i vikt, som hon försöker
lösa med amfetaminpillersom gradvis leder till sug
efter mer. Mia inser stundvis
förfallet - bland annat då hon
ser sin slitna uppenbarelse i
spegeln - men suget är större.
Flera destruktiva relationer,
brutna band till familjen
och checkbedrägerier senare
kommer vändpunkten. Mia
erkänner brott innan poliserna hon möter hunnit fråga,
och någon slags lättnad
infinner sig. Nu, äntligen,
finns det kanske en chans att
komma ur skiten.
Mia får välja mellan vård och
straff, och vi följer henne på
behandlingshemmet, där
man arbetar enligt det så
kallade tolvstegsprogrammet. Som bland annat går
ut på att gottgöra de man
skadat på vägen. Så småningom, då ilskan och bitterheten
gått över, gör Mia just detta.
Konfronterar, ber om förlåtelse, tar kontakt med människor hon står i skuld till.
Och börjar arbeta frivilligt
i olika organisationer. Hon

beskriver vilken befrielse
det innebär att gottgöra och
be om förlåtelse. I tolvstegsprogrammet ingår också att
försöka förlåta sig själv och
inse ansvaret över sitt liv,
oavsett bakgrund. Mia, som
gått upp mycket i vikt då hon
slutat med drogerna, bär på
självförakt, men uppmuntras
att ställa sig framför spegeln
och intala sig att hon duger.
Det är imponerande att se
vilken styrka, vilket mod, Mia
har då hon inför gruppen på
behandlingshemmet berättar
allt hon gjort: stannat i en
våldsam relation, stulit från
vänner, manipulerat. Och
Mia tillfrisknar, efter en lång,
stenhård kamp. Hon beskriver hur relationerna helas: ja
inte av sig själva men genom
tid och ärlighet. Som läsare
växer en känsla fram att det
är möjligt att växa och gå
vidare, också efter de allra
svåraste saker. Det krävs självkänsla, förlåtelse, ärlighet.
Samtidigt inser både Mia och
läsaren att den trygga, kärleksfulla uppväxten ibland
kan göra skillnaden mellan
om man orkar kämpa eller
inte. Mia hade den grundtrygghet i barndomshemmet
som hon kunde luta sig tillbaka på. Vi som läst hennes
senare böcker vet också att
Mia Törnblom idag verkar ha
slutit fred med sin kropp och
accepterar sig själv- istället
för det kroppsförakt som från
början ju var orsak till droganvändningen. På behandlingshemmet konstaterar
terapeuterna att en tredjedel
av de boende kommer att bli
drogfria -statistiskt sett - och
en tredjedel drogfria först
senare, efter flera återfall.
En tredjedel kommer att dö
i förtid av missbruket. Mia
hör till överlevarna, och hon
har använt sina insikter till
mångas hjälp och inspiration. Läs denna och hennes
andra böcker, så förstår du
vad jag menar.

Bokrecension

Text: Cajsa Björkman
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Text&bild: Christina Lång

Färdknäppen
i Stockholm är
föregångare
Middagen förbereds i köket.
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emenskapsboende har
blivit populärt bland
personer i andra halvan av
livet. Det är inte fråga om ett
regelrätt serviceboende eller
ett traditionellt äldreboende
och inte heller ett vanligt
kollektiv. Boenden av den här
typen bygger på självförvaltning, arbete och gemenskap.
Erfarenheterna visar att boenden för cirka femtio personer
är optimalt med tanke på
tillräckligt stora arbetsgrupper. Samtidigt minskar risken
att någon känner sig stå utanför. Man kan välja mellan
privatliv och gemensamma
aktiviteter för att alla har en
egen bostad som kompletteras av allmänna utrymmen.
Boendet är prismässigt fördelaktigt för att invånarna själva
sköter många uppgifter och
samtidigt har en stor trygghet när alla känner varandra.
De flesta husen har fått sin
start genom att eldsjälar
engagerat sig och startat föreningar som driver verksamheten på frivillig bas.
Initiativet till det första gemenskapsboendet FÄRDKNÄPPEN på
Södermalm i Stockholm
togs av ett antal medelålders
personer som oroade sig för

som blvit inbjudna till middagar. För ”utomboende”
visades filmen Kollektivhusen
röstar. Man har också ordnat
möten för boenden och anhöriga för att tackla frågan om
åldrande och behovet av stöd
och hjälp i huset.
Vid en snabbvistit i kollektivhuset möter jag styrelseordföranden Kerstin Kärnekull
som på min fråga svarar:

Ordförande Anita Persson.

sitt boende på äldre dar. De
formulerade frågorna:
• Hur kan medelålders och
äldre hjälpa varandra till
mer gemenskap, bättre
livskvalitet och vara mindre beroende av kommunal service genom att bo
nära varandra i en lämplig
miljö med utrymme för
utrustning för gemenskap?
• Hur ska den bostad utformas som förmår medelålders att lämna sin bostad
så att de stora bostäderna
åter kan komma barnfamiljer till godo?

Knagglig början
År 2008 firade Färdknäppen
15-års jubileum, men vägen
till färdigt hus var både
knagglig och lång.
Efter att en förening hade
bildats diskuterade man i
två års tid sina idéer med
kommunala bostadsbolag,
beslutsfattare och politiker.
Ab Familjebostäder erbjöd sig
att bygga ett hus på en ledig
tomt invid Södra stationen.
På den tiden fanns det ännu
en kommunal föreskrift om
att det skulle byggas ett visst
antal kollektivhus och den
här tomten var reserverad för
det ändamålet.
I husets bottenvåning finns
en rymlig entré, kök och
matsal, allrum med bibliotek
och syplats, vävrum, hobbyrum/verkstad och tvättstuga.
Huset innehåller 43 lägenheter fördelade på ettor, tvåor
och treor på mellan 37 – 75
kvm. De är fullt utrustade
med kök och bad. Högst uppe
i huset finns ett rum för
samvaro, försett med öppen

spis och en takterass utanför.
I källaren finns förutom individuella källarförråd också
kollektivets förråd och matkällare samt motionsrum,
bastu och fotolab. Dessutom
finns det i huset ett gemensamt kontor med dator och
kopiator. Två små gästrum
finns för uthyrning till en billig peng av långväga gäster.

För vem är det tänkt?
För att flytta in i Färd
knäppen ska man vara över
40 år och inte ha hemmavarande barn samt ställa upp på
idéen om bogemenskap. Alla
som bor i huset skall ingå i
såväl matlag som städlag. Det
innebär inte att alla måste
vara duktiga matlagare eller
att alla måste göra exakt lika
mycket utan regeln ”Av var och
en efter förmåga”är inskrivet
i föreningens stadgar. Det är
viktigt att åldersstrukturen
och könsfördelningen är så
jämn som möjligt. Idealet är
att cirka hälften är yrkesverksamma och andra hälften är
pensionärer. Så har det hittills varit. Yrkesaktiva för in
friska fläktar i huset och får
i gengäld service av pensionärerna, som har mera tid
att lägga på matlagning och
husets omvårdnad. De som
vill flytta in i Färdknäppen
går in i föreningen och får
närvara vid husmöten och
årsmöten samt har yttranderätt men ej rösträtt. Lediga
lägenheter erbjuds i första
hand dem som redan bor i
huset och därefter till dem
som är medlemmar i föreningen men inte ännu bor
där. Föreningen har nu 134
medlemmar av vilka 50 bor
i huset. Kontaktgruppen för
nya medlemmar har gett
information till intresserade

– Jo, tack, vi mår bra trots att
vi är i tonåren och likt ungdomar prövat våra gränser.
Åren har bjudit på glädje och
allvar. Vi har undvikit stora
kriser och har kunnat lösa
konflikter genom att diskutera och ha många möten
kring problem som uppstått.
– Visst skulle vi behöva flera
manliga hyresgäster tillägger
hon när överräcker den digra
verksamhetsberättelsen. Den
vittnar om många aktiviteter
och är ett bevis på att det
finns ett stort intresse av den
typen, för antalet studiebesök har under det gångna
året varit talrika.

Huset är rikt på resurser
Förutom planeringsgruppen/Hushållarna, de som
handhar matlagen och
köksregionerna fungerar här
en trädgårdsgrupp och en
inredningsgrupp, en bastugrupp, en husskötargrupp
och en grupp som sköter alla
praktiska göromål i huset.
Gädje har det funnits rikligt
av i det vardagliga arbetet.
Listan över allehanda aktiviteter ger en fin bild av
mångfalden av verksamheten
och medlemmarna.
Biblioteksgruppen ombesörjer boklånen och den kontinuerliga insamlingen och
arkiveringen av presklipp
om huset och dess invånare.
Flera författare har blivit
inbjudna för att presentera
sina böcker. Konstgruppen
ordnade under 2008 fyra
utställningar bl a med
fotografier på svenska sommarblommor som invånarna
fick gissa namnen på. ”Våra
pappor” var en annan utställning där ett fyrtiotal fadersporträtt hängdes ut och de
flesta i huset deltog i tävlingen om vem de föreställde.
Det ansågs vara svårare att
gissa rätt på papporna än på
mammorna.
Dessutom finns grupper för

Reportage

De äldre blir fler och
enligt en del prognoser
kommer den förväntade
livslängden att fortsätta
öka, åtminstone fram
till år 2050. Vi förväntas ta mera ansvar för
vår egen ålderdom.
Social- och hälsovårdsministeriet har gett
ut en kvalitetsrekommendation om vård
och tjänster för äldre.
I den utgår man ifrån
att drygt 90 procent av
75 år fyllda personer
skall bo hemma. Frågan
är om servicen kommer att räcka till. Alla
vill inte bo hemma så
länge, speciellt de som
bor ensamma och inte
har fungerande nätverk
som kan hjälpa. Redan
i medelåldern borde vi
börja planera för vår
ålderdom. Modellen
kan finnas i ett gemenskapsboende.
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motion, qigong och pussel.
Därutöver har informella
och tillfälliga grupper varit
verksamma när behov har
uppstått, en sådan är julbordsgruppen som har gjort
pepparkakshus till försäljning. Fest- och underhållningsgruppen ställde till
15-årsfesten och alla programpunkter presenterades
på rimmad vers.
Vid ett senare besök möter
jag nyvalda ordföranden
Anita Persson som varit med
från den allra första diskus-

sionen och som bott i huset
sedan det blev färdigt.
– Fördelen med att bo här är att
man i sin lägenhet inte behöver
ha egen tvättmaskin eller dator.
Inte heller TV eller morgontidning. Allt finns i huset. Vill man
läsa någon speciell bok är det
bara att annonsera på anslagstavlan. Likaså om man vill ha
promenad- eller konsertsällskap, säger hon.
Den dag jag är på besök skall
man göra upp om böckerna
man fått motta av husets

invånare, hela 26 rejäla
plastkassar fulla. Dem som
ingen är intresserad av ges till
Anonyma Alkoholister som
kan sälja dem. Anita Persson
prioriterar hyresboende för
det ska grunda sig på vilja att
bo i kollektiv. Hon säger också
att det inte är fel eller farligt
att åldras. Orkar man inte får
man minska på matlagningen
och ändå vara med i gemenskapen. Här kan man bo lite
längre tack vare hemtjänsten.
Först när man behöver hjälp
dygnet runt blir det aktuellt
att fundera på flyttning.

– Personligen hade jag inga
stora förväntningar från
början men det har varit
spännande att få vara med
och forma verksamheten.
Klart att man kan bli ilsken
på någon eller retar upp sig
ibland, men det finns inga
alternativ som skulle slå det
här boendet. Att bo här är lite
som att gå på folkhögskola,
man lär sig hela tiden något
nytt. Det gäller att vara så rak
som möjligt i sitt beteende.
Här är faktiskt himla bra att
bo, avslutar Anita Persson.

kunskaper skulle säkert
behövas i det nya huset. Jag
blev antagen som medlem
och fick sedan välja och skapa
min drömlägenhet, en stor
enrummare med balkong.

sin vågat drömma om. Vi
delar våra sorger och glädjen
och blir delaktiga i så många
personers liv. Visst kräver det
en viss öppenhet, det gäller
att våga visa sig! Det bästa
med Färdknäppen är allt det
gemensamma som jag delar
med mina grannar kombinerat med det väldigt privata
som jag delar med min man.
Livet är så avspänt och roligt
i huset. De dagliga spontana mötena på torget eller
i tvättsugan, vardagspratet,
arbetet i olika arbetsgrupper,
maglaget med planeringen
av måltider, färdigställandet
av middagar och den vällagade maten – allt detta ger en
guldkant åt min vardag.

Varför bo
så här?
Vi låter frågan gå till
Maj Wetterstrand,
bördig från Finland
och mycket aktiv i
Färdknäppens grupper.
År 1991 hörde jag första
gången om Färdknäppen. Då
hade jag bott dryga sju år i
ett kollektivhus i Fruängen
i Stockholm. Det var nytt
och intressant för mig som
var ensamstående med min
dotter och som saknade

nära anhöriga i Sverige. Vi
blev äldre och orken med de
gemensamma uppgifterna
sinade. Min dotter hade flyttat till Mariehamn. En vän
skulle flytta till ett nytt hus
som var under planering för
cirka 50 mogna mänskor som
skulle hjälpa varandra att
bo i gemenskap och tillsammans leva ett bättre liv!
Då skrev jag ett säljbrev om
mig själv och mitt yrke som
inredningsarkitekt. Mina

I Fruängen hade jag bott
granne med väldigt olika
individer. Det hade varit roligt
att lära känna nya människor,
anpassa sig och brysig om
varandra. Jag hade gått min
”grundskola” och jag var mogen att prova på ett nytt liv.
I Färdknäppen skulle vi turvis laga våra vardagsmiddagar, vi skulle sköta vårt hus
och vår trädgård. Allt skulle
vara obligatoriskt efter vars
och ens förmåga. Det gillade
jag som nyss fyllt 50 år.. En
välstrukturerad vardag är bra
för mig som nu var ensamstående och ville ha trygghet
omkring mig.
Mitt yrke visade sig vara en
lyckad ingång till den nya
gemenskapen. Jag fick arbeta
i föreningens kontaktgrupp
mot byggföretaget och jag
fick stort förtroende att bidra
med förslag till det blivande
husets inredning och ytskikt.
Jag blev sedd och hörd och
snart bekant med många av
mina nya grannar.
Över 16 år har jag nu levt
i Färdknäppen som en av
oss lyckligt lottade En ny
livskamrat har jag också
mött i huset. Att bo i denna
gemenskap, att lära känna
så många härliga människor,
att vara med och planera vårt
liv från dag till dag och ta ansvar för det arbete som står i
tur att göras har gett mig ett
rikt liv. Rikare än jag någon-

Middagen som serveras varje
vardag njuter jag mest av. Att
sätta sig vid ett dukat bord
och veta att det kan jag göra
även nästa vecka och nästa år
– det ger en känsla av trygghet och samhörighet och en
kontinuitet som är unik. Vid
varje middag kan jag välja
”ny” bordsgranne, ett nytt
samtalsämne, höra om en
aktuell kulturhändelse eller
en spännande resa. Det är så
berikande!
Vi tycker inte lika i alla
frågor, men vi böj komma
överens i svåra frågor. Det
gör vi genom möten och
diskussioner. Under de
första åren hade vi många
möten. Nu klarar vi oss med
några få. Ibland känns det
att huset sköter sig självt.
Vi har mognat tillsammans
och tar ansvar. Vi är seriösa i
våra åtaganden, men vi har
också tid för roliga stunder
med fester och egen underhållning. Snart är det dags
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Aktiva
seniorer
i Finland
för den årliga revyn, som
skildrar ”det lilla livet” i
huset. Husets egna förmågor sjunger och spelar på
estraden – vår egen matsal.
Vi som sitter i salongen får
skratta ur hela vårt hjärta
åt dessa glada amatörer,
som bjuder på sig själva
och ger så mycket glädje åt
oss alla.
Färdknäppen har redan
fått två ”syskon” i
Stockholm och det fjärde
kollektivet för mogna
människor blir klart nästa
höst. Den välbeprövade
boendeformen har stått
modell för Loppukiri
i Helsingfors, där Maj
Wetterstrands syster var
en av initiativtagarna
till föreningen Aktiiviset
Seniorit.

Föreningen Aktiiviset
Seniorit grundades år
2000 för att stöda seniorernas fysiska, sociala och
andliga hälsa. Idén föddes kring ett köksbord
när fyra medelålders
damers samtal kretsade
kring åldrande föräldrar och man sedan kom
in på sin egen framtid.
En av dem har en syster
som bor i ett kollektivt
boende i Stockholm. Det
ledde till ett reportage
som väckte intresse hos
många fler.
En annan dam som var med
då är numera pensionerade steinerpedagogen Marja
Dahlström som har bott i
Helsingin Loppukiri senioriyhteisö-huset i Helsingfors sedan
början för tre år sedan. Huset
ligger vackert i relativt nya
stadsdelen Arabiastranden och
har hunnit finna sina egna
former.
Utsikten från Marja och Harri
Dahlströms hörnlägenhet
på sjätte våningen är bedårande med sjöutsikt över
Gammelstadsviken. Den verkar
rymligare än sina 66 kvm.
Marja har med hjälp av dottern planerat det funktionella
och praktiska köket.

Jag blev sedd
och hörd och
snart bekant
med många
av mina nya
grannar.

I Loppukiri finns 58 bostäder,
som alla är ägobostäder, vilket
gör att flyttningar inte sker
lättvindigt. Invånarna skall
ha fyllt 48 år, merparten är i
åldern 56-68 år. Från början
bodde här femton par. Av dem
har ett par flyttat ut och ena
parten har avlidit i ett annat
par. Nu bor här dessutom tre
ensamstående män och resten,
cirka hälften är singelkvinnor.

Marja och Harri
Dahlström i sitt
trivsamma hem
i Loppukiri.
Nästan en fjärdedel är ännu i
arbetslivet.
I matsalen serveras mat till
självkostnadspris alla vardagar med undantag av sommarmånaderna. Här är inte
heller något tvång att äta.
Cirka hälften av invånarna
utnyttjar möjligheten till
färdiglagad middag i matsalen. För många är det dagens
höjdpunkt. I början använde
man en kokbok som gjorts
för storkök i Färdknäppen.
Det är Ann-Britt Agnesäter
som gjort den. Hon hade varit chef för ett provkök och
som nybliven änka engagerat
sig i Färdknäppen och med
glädje åtog sig uppgiften att
omvandla recepten. Nu när
man i Loppukiri fått mera
rutin att göra mat åt många
personer, prövar man egna
recept på smaklig och hälsosam mat.
Alla deltar i matlagningen
och i städningen av allmänna utrymmen, samt i
andra arbetsgrupper med
sina förutsättningar och
kunskaper. Harri ler åt min
fråga om han “på gamla dar”
börjat kocka.
Nej, jag diskar och städar
efter måltiderna.
Han ansvarar för städgruppen. För storstädning köper
man utomstående hjälp.
Den dag Martha besöker
Loppukiri glittrar fjärden
i solskenet och det var full
aktivitet på takterrassen där
talkogänget höll på att sätta
utemöblerna i sommarskick.
Till terrassen kommer man
direkt från bastun. Man
hjälper också annars varandra, till exempel vid tillfällig
sjukdom med hämtning av
mediciner och mat till bo-

staden. Vi möter Elli, som är
89 år och äldsta invånaren.
Hon deltar fortsättningsvis i
arbetsuppgifterna.
Marja talar varmt om de
olika grupperna som verkar i
huset och om det goda samarbetet med Arabiastrandens
Invånarförening och
Teaterhögskolan. Många av
grupperna leds av husets
egna förmågor. Av alla aktiviteter trivs Marja Dahlström
bäst i skrivarverkstaden.
Den här hösten fick Loppukiri
ta emot utmärkelsen Vuoden
Isovanhempi. Dagen för moroch farföräldrar har firats
sedan hösten 1985 och med
den vill man fästa uppmärksamhet för det arbete
far- och morföräldrar gör
för sina barnbarn som t ex
att överföra traditioner mm.
Loppukiri blev vald för sitt
arbete för finländskt gemenskapsboende när det är som
bäst. Gemenskapsboende ger
mer.
Läs mera på www.kollektivhus.
nu som är en övergripande paraplyorganisation för kollektivhus
i Sverige.
I Finland finns föreningen
Aktiiviset Seniorit ry som driver
bogemenskapen Loppukiri
(byggt i samarbete med SATO)
och som har planer på ett nytt
hus i Fiskhamnen i Helsingfors.
Se www.loppukiri.fi/aktiiviset
seniorit.
I Helsingin Sanomat
14.6.09 fanns en artikel om
Drömmarnas Hus – ett Hitasboende i samma stil som
skall byggas på Busholmen i
Helsingfors.
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Händelsekalendern 2009–2010
December

Februari

Mars

April

Maj

14.12 Allsång kl. 12-14 på
Mirahuset i Vasa. Tvåspråkigt.
Gratis inträde, kaffe +
pepparkaka. Arr: FDUV,
Vasa stad, Internationella
Kultursällskapet Mira och
Vänskapskortsverksamheten.
Mera info: Joana Holmlund,
(06) 319 56 54,
joana@larum.fi, www.fduv.fi

SOS Aktuellt nr 1 utkommer
vecka 6. Deadline för material är den 2 februari.

SOS Aktuellt nr 2 utkommer
vecka 13. Deadline för material är den 23 mars.

SOS Aktuellt nr 3 utkommer
vecka 21. Deadline för material är den 18 maj.

3.2. Lättläst – allas rätt till
information, pedagogiska utvecklaren Ulla Stina Åman föreläser i Vasa Arbis. Arr: FDUV
och Vasa arbis. Mera info av
Elina Sagne, (09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.fduv.fi

3.3. Vem är Kajsa, John och
Magdalena? Utmaningar
och möjligheter för personer
med utvecklingsstörning.
Utmaningar och möjligheter
för personer med utvecklingsstörning Vasa Arbis.
Arr: FDUV och Vasa arbis.
Mera info av Elina Sagne,
(09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.fduv.fi

6.4. Hur kan vi främja
motoriken? fysioterapeut
Anne Kokko föreläser
på Helsingfors arbis. Arr:
FDUV och Helsingfors Arbis.
Mera info av Elina Sagne,
(09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.fduv.fi

15.12. Stödpersonsträff tisdagen den 15.12. kl. 17-18.30
på Eriksgatan 8 i Helsingfors.

Januari 2010
12.1. Begåvningsstödjande
hjälpmedel i vardagen
kl. 18.05–19.35, pedagogiska handledaren Susanna
Gröndahl föreläser på
Helsingfors arbis. Arr: FDUV
och Helsingfors Arbis.
Mera info av Elina Sagne,
(09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.fduv.fi
20.1. Arbete genom samarbete, Slutseminarium
kl. 11–16 i Kryptan i
Trefaldighetskyrkan,
Kyrkoesplanaden, Vasa. Arr:
FDUV. Mera info och anmälan: Tina Holms, tfn (06) 319
56 55, 040 543 45 56, tina.
holms@fduv.fi, www.fduv.fi
21.1. Rätt ska vara
rätt kl. 18.00–20.30 i
Församlingscentret, Ebba
Brahe Esplanaden 2,
Jakobstad. Arr: FDUV/
Projektet Juridiskt ombud.
Mera info: Rufus Vahanen,
(09) 4342 3613, rufus@fduv.fi,
www.fduv.fi
23.1. Brailledagen.
27.1. Föräldraträff kl. 18–21
på Tian, Tavastvägen 10,
Helsingfors. Arr: FDUV. Mera
info: Rufus Vahanen, (09)
4342 3613, rufus@fduv.fi,
www.fduv.fi

7.2. FSS Vintertemaläger.
www.fss.fi
9.2. Habilitering – hur skall
vi hantera djungeln av
byråkrati? kl. 18.05–19.35,
läkare Roger Byring föreläser på Helsingfors arbis. Arr:
FDUV och Helsingfors Arbis.
Mera info av Elina Sagne,
(09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.fduv.fi
26-28.2. Vinterveckoslut på
Peurunka för personer med
utvecklingsstörning (med
egna ledare/assistenter/personal) och familjer. Arr: FDUV.
Mera info och anmälan
senast 15.1.2010 till Mailen
Murmann, (09) 4342 3616,
040 8653 888,
mailen.murmann@fduv.fi,
www.fduv.fi
11-14.2. Ord och bild, kurs i
litterärt och visuellt skapande. Kursplats; Pörkenäs lägergård, Jakobstad. Ansökan
senast 15.01.2010. Målgrupp:
Vuxna personer med psykisk ohälsa och intresse
för skapande. Arrangör;
Psykosociala förbundet rf,
med stöd av RAY. För mera
infowww.fspc.fi eller kontakta Ann-Charlott Rastas 067232517. Kursen är avgiftsfri
inkl. kost/logi och resor.
15.2. Grundkurs i punkskrift
del 1. www.fss.fi

5-6.3. Sömnsvårigheter
och sensorisk integration på Vegahuset,
Nordenskiöldsgatan 18
A, Helsingfors. Arr: FDUV.
Mera info av Elina Sagne,
(09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.fduv.fi
9.3. Föräldraperspektiv på
integrering i skolvärlden.
kl. 18.05–19.35, speciallärare
Ann-Marie Knuuttila föreläser på Helsingfors arbis.
Arr: FDUV och Helsingfors
Arbis. Mera info av Elina
Sagne, (09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.fduv.fi
19–21.3. Familjekurs för unga
personer med funktionshinder på Norrvalla i Vörå. Arr:
FDUV. Mera info av Elina
Sagne, (09) 434 236 15, elina.
sagne@fduv.fi, www.fduv.fi

7.4. Jag kan och vill arbeta
– tre personer med utvecklingsstörning berättar om
sina arbeten. Sofia Kullberg,
FDUV, ger information om
möjligheten att ha en person
med utvecklingsstörning i
arbete. Vasa arbis. Arr: FDUV
och Vasa arbis. Mera info av
Elina Sagne, (09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.fduv.fi
17.4. Dansgala på Norrvalla
i Vörå. Arr: FDUV/DUVföreningarna i Österbotten.
Mera info: Joana Holmlund,
(06) 319 56 54,
joana@larum.fi, www.fduv.fi
16-18.4. Anhörigläger.
Kursplats; Kaisankoti i
norra Esbo. Ansökan senast 18.3.2010. Målgrupp;
anhöriga till personer med
psykisk ohälsa. Arrangör;
Psykosociala förbundet rf,
med stöd av RAY. För mera
infowww.fspc.fi eller kontakta Ann-Charlott Rastas
06-7232517. Kursen är avgiftsfri inkl. kost/logi
och resor.
23-25.4. Parkurs i Åbolands
vackra skärgård, Kasnäs
Skärgårdsbad. Arr: FDUV.
Mera info av Elina Sagne,
(09) 434 236 15, elina.sagne@
fduv.fi, www.fduv.fi

Juni
Rehabiliteringskurs i skärgården 1-5.6.2010. Kursplats;
Havsgården, Kyrkogårdsö
i Åland. Ansökan senast
4.5.2010. Målgrupp: Vuxna
personer med psykosociala
funktionshinder. Arrangör;
Psykosociala förbundet rf,
med stöd av RAY. För mera
infowww.fspc.fi eller kontakta Ann-Charlott Rastas 067232517. Kursen är avgiftsfri
inkl. kost/logi och resor.
14–18.6. FPA-familjekurs
för barn 9-14 år – barn
med Downs syndrom.
Päiväkumpu Badhotell,
Karislojo. Arr: FDUV.
Ansökan senast 10.3.2010
och mera info: Elina Sagne,
(09) 434 236 15, elina.sagne@
fduv.fi, www.fduv.fi
28.6–2.7. FPA-familjekurs
för barn med funktionshinder/utvecklingsstörning
8–13 år på Norrvalla i Vörå.
Arr: FDUV. Ansökan senast
29.3.2010 och mera info:
Elina Sagne, (09) 434 236 15,
elina.sagne@fduv.fi,
www.fduv.fi

Vill du lägga in material på händelsekalendern? Kontakta
Daniela Andersson,
daniela.andersson@
kolumbus.fi,
GSM 044-5554388.
Deadline för material
till nummer 1/2010 är
den 2 februari.
Tidningen utkommer
vecka 6.

