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Sida 2 

                          Personligt om Pelaren 

Pelaren, representerar för mig styrka och gemenskap. Någonting som stö-

der och håller upp vår gemensamma vardag. Att tillsammans, handledare 

och medlemmar, delta i den arbetsinriktade vardagen ger motiverad sys-

selsättning, trygghet och en strukturerad vardag. 

Att se tillbaks på Pelarens ändå korta historia ger en känsla av ”att tänk så 

mycket som hänt”. Klart i sammanhanget har varit klubbhusets eldsjäl 

och tillika klubbhusets chef Lotta Eriksson är och har varit grundbulten i 

verksamheten. Hon tog kontakt med mej i början av 2007 och ville disku-

tera startande av ett klubbhus. Jag var då ordförande för patient- och an-

hörigföreningen Reseda och för att starta ett EU-projekt måste det finnas 

en så kallad projektägare och till det kunde Reseda fungera. 

Vi antog utmaningen och Lotta anställdes då på en tremånaders period 

som projektledare för att utreda behov av ett klubbhus. Behovet av ett 

klubbhus visade sig vara uppenbart och en ansökan om att få starta ett EU

-projekt i det syftet inlämnades till landskapsregeringen. Allt detta före-

gicks med att föreningen Ålands Fountainhouse bildades, en intern styrel-

se tillsattes, olika informationsmöten arrangerades, studiebesök gjordes, 

deltagande i konferenser, klubbhuset Fontana i Karis bjöds in för att in-

formera beslutsfattare och framtida samarbetspartner m.m.  

Efter tre olika ansökningsrundor fick vi äntligen i slutet av 2009 ett posi-

tivt beslut om EU-pengar för att starta ett treårigt klubbhusprojekt. Lotta 

var som spindeln i nätet och tillsammans med styrelsen ordnades lokal 

vid Kaptensgatan 15 och medarbetare anställdes. Sedan är allt som man 

brukar säga ”historia”. 

Antalet medlemmar ökar hela tiden, klubbhuset har certifierats, vilket 

bl.a. innebär att verksamheten följer de internationella riktlinjerna, ingen 

ifrågasätter mera behovet och finansieringen fördelas mellan kommuner 

och landskap efter att EU-projekttiden upphörde.  

Ledaren 



 

 

 

Det är klart att det hela tiden finns utmaningar. Att få ekonomin att gå 

ihop kräver ett stort engagemang av alla för att få kommunerna att inse 

värdet och nyttan av klubbhusets verksamhet.  

Tillsammans, och jag vill betona att tillsammans med medlemmar, perso-

nal och styrelse har vi under de här åren lyckats få ett mycket välfunge-

rande klubbhus, men som hela tiden kräver uppföljning, utbildning och 

utvärdering. Där är de internationella riktlinjerna för klubbhusprogram 

och deras uppföljning ovärderliga för att bibehålla och utveckla        

klubbhuset. 

För våra medlemmar innebär den arbetsinriktade dagen och övergångsar-

bete, positiva strukturer i vardagen. Ett socialt nätverk som betyder 

mycket för allas välmående. Vi vet alla att den psykiska ohälsan i överlag 

ökar i vårt samhälle och därför är det både socialt men också ekonomiskt 

försvarbart att satsa på klubbhusverksamheten. Det innebär kostnads-

minskningar inom social-, hälso – och sjukvården. 

Det sagt av undertecknad med mer än 25-års erfarenhet av socialt arbete 

både inom socialvården, psykiatrin och tredje sektorn 

(föreningsverksamhet). 

Styrelseordförande i Ålands fountainhouse r.f. 

Christian Beijar 



 

 

Riktlinjer för  Pelarbladet 

 
Redaktionens ambition är att ge ut en levande, aktuell tidning, som 

både är utåtriktad och speglar verksamheten på Klubbhuset samt  
medlemmarnas vardag. För att åstadkomma det är allt material från 

medlemmar och stödmedlemmar av stort värde för oss. Vi har antagit 

följande riktlinjer för vår tidning:   

 
 En allmän, positiv riktlinje för tidningen är att den skall motverka 

för domar om människor med psykiska problem 

 
 Politiska eller religiösa texter är välkomna, men så att tidningen 

blir ett debattforum och inte ett propagandainstrument för något en-

skilt parti, särskild religion eller religionstolkning. 

 
 Texter skall vara allmänt begripliga. De får ta upp komplicerade 

frågor men det ska vara möjligt för alla att följa tankegången. 

 

 Texter (eller bilder) får inte innehålla något som kränker grupp  

      eller enskilda. 

 

 Alla citat ska ha angiven källa. 

 
 Tidningen har ingen ansvarig utgivare vilket innebär att anonyma 

bidrag inte tas in. Var och en måste med sitt namn ta ansvar för sitt 

bidrag. 

 
 Redaktionen förbehåller sig rätten att göra redaktionella ändringar i 

inkomna bidrag och avgör vad som slutligen ska komma i tidning-

en. Om redaktionen av någon anledning inte kan besluta, hänskjuts  

avgörandet till klubbhuschefen.  

  

Du är, käre läsare, välkommen med artiklar. Vi hjälper gär-

na till att renskriva och redigera texter. Alla bidrag är väl-

komna. Skriv gärna och mycket så får vi en levande tidning.               



 

 

Krister 



 

 

Bilder från invigningen 2010  

 



 

 

2012 Pelarens första Ackreditering 

 

Ackrediteringen har förberetts på klubbhuset genom självstudier 

en gång i veckan, där man diskuterat en riktlinje i taget och fun-

derat över hur riktlinjerna tillämpas i huset, antecknat på svenska 

och sedan översatt dem till engelska. Det som kom fram i diskus-

sionerna överfördes till praktiken till exempel hur de kan tilläm-

pas i ett litet klubbhus. Man kan göra på ett eget sätt utan att ändå 

gå emot riktlinjerna.  

En stor del av riktlinjerna handlar om relationer. De anställda och 

medlemmarna arbetar sida vid sida i alla uppgifter i klubbhuset. 

Ackrediterarna berömde Pelaren flera gånger just för den fina ge-

menskapen och kärleken, där det inte är någon skillnad om man 

är medlem eller anställd, utan har ett jämställt förhållande.  

 

 Efter ackrediteringen släppte alla spänningar från hela veckan 

och vi svävade som heliumballonger av lycka och glädje. Kärle-

ken och gemenskapen i huset var så stor att det knappast var nå-

gon som inte torkade glädjetårar.   

      



 

 

Håkan minns 

Ja, hej allihopa, nu skall vi titta på vad som har hänt de senaste 
åren. Men jag kommer inte ihåg. Det var på Dagkliniken på Norra-
gatan 17 som jag fick veta om att en liknande verksamhet skulle 
börja, som Pelaren som också är en plats för dem som har eller har 
haft psykisk ohälsa.  
 
Förresten, namnet Pelaren fick inte klubbhuset förrän efter ett tag 
efter omröstning. Så jag skulle gå till Kaptensgatan 15 där verksam-
heten skulle börja.  
 
Jag tror att jag träffade Mirjam först, bland flera som var i huset 
just då. Hon visade inte mig omkring i huset så mycket, men det 
var flera möten snart som gjorde att gemenskapen infann sig. Man 
möttes.  
 
Det var ganska många som kom och gick och det var fullt ibland 
om det var någonting som hände i huset. Från olika håll i världen 
och från Finland. Man kan nog också säga att alla medlemmar är 
en riktigt brokig skara.  
 

 
Här en bild på mig och Katrin Sjögren på invigningsdagen den 17:e 

mars 2010 där vi står på pelarens trappa vid Kaptensgatan 15.  



 

 

 
Vi går lite vidare: Ångestloppet hade vi redan från första början, 2010. 
Andra tillställningar är jobbmiddagarna och alla årets traditionella hög-
tiders fester. Det händer att vi kan göra studiebesök och besöka semi-
narier både till Sverige och Finland och klubbhusutbildningar i andra 
länder t.ex. i USA, England, Norge, Island. Jag själv var på en utbild-
ningsresa till London 2014 med Åke, där vi körde hårt med riktlinjerna 
och där vi lärde känna klubbhusmedlemmar och ledare från Toronto 
och Gibraltar bl.a.  
 
Mera jag har varit med om är grundandet av Pelarbandet, en idé från 
rockklubben. Niklas Eriksson och jag började med att spela ”Somliga 
går i trasiga skor” av Cornelis Wreeswijk, en låt som vi övar än idag och 
som bara låter bättre. Vi har en 20-30 låtar på repertoaren och julsång-
er, vi övar måndagar och torsdagar. Vi är 4 till 6 medlemmar med i 
bandet.  
 
2014 på sommaren var vi på utflykt till Kobba Klintar och det var ett 
minne för livet och jag hoppas vi kan göra något liknande igen. Seder-
mera har vi varit på vandringar i landskapet, bl.a. till Prästö och Nåtö 
och jag har skrivit om det i förra Pelarbladet, då på engelska.  
Pelaren är en förening som går ganska bra, därför att styrelsen, perso-
nalen och medlemmarna hjälper till med det hela. Så Pelaren är som en 
arbetsplats, man jobbar här.  
 
Slutligen, vad som är på gång i höst för min del är en resa till Detroit, 
USA, där vi skall delta i en världskonferens. Vi är 4 stycken som åker 
och det är Lotta, Åke, Elin och jag. Denna resa är en vecka och det blir 
troligen en intensiv vecka, och säkert läro-
rik. 
 
Ha en bra höst och vi ses! 
 
Håkan Mansnérus, medlem på Pelaren.  

 



 

 

Fotogalleri 
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                    Ångestlopp tal 2016 av Anna Wiksten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Att hamna utanför arbetsmarknaden innebär ytterligare utanförskap då 

man fastnar i beroende av bidrag och stöd. Det lägger sten på börda och 

skapar ännu mer stigmatisering och personen utsätts för ännu fler fördo-

mar. 

 
Arbete och ekonomi är tätt sammanlänkade och därför vill jag idag prata 

om vikten av ekonomisk trygghet. 
När jag var ung satt jag fast i en spiral av arbetslöshet, sjukskrivningar 

och besök till socialen för att få utkomststöd. Jag hade en del tillfälliga 

arbeten, men för det mesta var jag utan jobb. Ibland var jag helt och hållet 

utanför systemet, inte sjukskriven, inte i arbete, inte anmäld som arbets-

sökande. 

 
Jag mådde väldigt dåligt. Det fanns förstås en hel del anledningar till det 

och en bakomliggande sjukdom, men det som fick mig att känna mig all-

ra mest otrygg var bristen på kontroll över min egen ekonomi. Den låg 

helt i andras händer och jag kunde aldrig på förhand veta om jag skulle ha 

några pengar nästa månad eller inte. Ibland var det en sjukskrivning som 

var på väg mot sitt slut, ibland en tid på socialen som låg alldeles för 

långt fram i tiden, ibland ett bostadsbidrag som verkade ta en evighet att 

behandlas.  

 
Jag har kvar en del av mina anteckningar och budgetplaner från den ti-

den. För det mesta är de fullständigt hopplösa. Arbetsmarknadsstöd: 420 

euro. Bostadsbidrag: 142 euro. Jag minns när jag gick till Skattebyrån för 

att få ett skattekort för sociala förmåner.  



 

 

 

Jag trodde inte mina ögon när jag fick pappret i handen. Nio procent?! 

Jag gick ner för trappan, in på en toalett och satte mig och grät.   
Är man inte sjuk innan kan man säkert bli det av att leva så här. Utan 

kontroll över din egen ekonomi har du inte heller kontroll över ditt eget 

liv. Alla beslut ligger i andra människors händer och du kan aldrig veta.  

 

Beviljas! 

 

Avslås! 

 
Så småningom började jag må bättre. Jag träffade rätt läkare, fick rätt dia-

gnos och rätt medicin. Det var en lång och stegvis process, ett steg fram 

och två steg bak, ett par sommarjobb, ett städjobb några timmar i veckan, 

men 2008 kom jag tillbaka in i arbetslivet, med mitt första ordinarie jobb 

på över tio år. När jag fick min första lön kände jag mig som en miljonär. 

Mina egna pengar! Pengar som ingen kan ta ifrån mig! Gissa vad lönen 

var? 1100 euro i månaden. Brutto. 1100 euro fick mig att känna mig som 

en miljonär. I många, många månader efteråt kände jag en oerhörd tack-

samhet, trygghet och glädje varje gång min lön kom in på kontot.  

 
Arbetslivet idag och vårt ekonomiska system är uppbyggda för att vi ska 

jobba heltid. Det är inte meningen att vi ska luta oss mot stöd, och därför 

är systemet konstruerat så att stöden förr eller senare rycks bort. Det finns 

en lösning på det här och den heter basinkomst. Basinkomst innebär att 

varje medborgare varje månad får en summa pengar från staten, istället 

för de olika former av behovsprövade bidrag och stöd som vi har idag. 

 

 

Det är fullt möjligt att jag hade kommit tillbaka in i arbetslivet långt tidi-

gare om jag inte hade upplevt en sådan otrygghet och ångest över min 

ekonomiska situation. Om det hade varit möjligt att istället jobba två da-

gar i veckan, eller tre timmar om dagen. Det här är förstås inte en fråga 

som handlar enbart om psykisk ohälsa. Den handlar om alla som inte kan 

eller får jobba heltid, alla ensamstående föräldrar som kämpar för att för-

sörja en familj på bara en lön, alla unga som är arbetssökande men inte 

kan få arbetslöshetsunderstöd.  



 

 

 

Ungefär en tredjedel av alla sjukskrivningar i Finland är på grund av psy-

kisk ohälsa. En tredjedel. Psykisk ohälsa är den näst största orsaken till 

sjukskrivning. Utbrändhet är vanligt. Stress. Ångest. Många gånger skul-

le säkert möjligheten att arbeta mindre och ändå ha ekonomisk trygghet 

vara stöttan som hindrar lasset från att stjälpa. Att ha makten över ditt 

eget liv, kontrollen över din egen ekonomi, möjligheten att ha en buffert 

och inte hela tiden leva på gränsen, det är saker som alla mår bra av, oav-

sett om man är psykiskt sjuk eller ej.  

 

Psykiskt sjuka människor kan och vill jobba. Att vi ofta inte är välkomna 

på arbetsmarknaden handlar om fördomar. Men att vi, och alla andra som 

behöver, inte har möjligheten att jobba så mycket eller lite som är lagom 

för oss och vår hälsa, är ett systemfel. 

 

Jag vill avsluta med att påminna om att genom att tolerera intolerans, så 

accepterar du intolerans. Stå upp för alla marginaliserade, medellösa, alla 

som inte kan föra sin egen talan, alla som är i utanförskap, alla som inte 

accepteras eller hotas på grund av sitt kön, sin läggning, sitt utseende, sin 

sjukdom, sin etnicitet.  

Var snälla mot varandra.  Tack. 



 

 

Ledigt övergångsarbete 

Övergångsarbete på S-Market ledigt att söka  
Vad: Butiksarbete, ”fronta hyllor”. Kolla datummärkning och plocka 
bort varor med utgått datum. 
När : Från och med nu 
Hur mycket: 2 timmar 2dagar i vecka 

Hälsningar från ÅHS 

  

Vår medlem Elke har börjat ar-

beta vid vårt fina övergångsar-

bete på biltvätten vid ÅHS. Här 

ser vi till att ÅHS bilarna är ski-

nande blanka och rena när de 

åker runt på på Åland.  Biltvät-

ten är en fin chans att pröva på 

ett ÖA där man måste kavla 

upp armarna och hugga in på 

både stora och små bilar.  
På bilden står Emma som haft 

ÖA tidigare och nu skolar in 

Elke.  



 

 

 

 

 

   

 

 

Julias tal Ångestloppet 2017 
 

 

Det här året var temat under ångestloppet psykisk ohälsa bland unga är 

varken ett val eller en egenskap. Och så är det ju, psykisk ohälsa är något 

som kan drabba vem som helst av oss. Som representant för Pelaren men 

också som representant för unga med psykisk ohälsa vill jag belysa det 

ämnet genom att dela med mig av mina egna upplevelser och tankar kring 

hur man kan hjälpa unga som mår dåligt. 

 

Jag var 14 år första gången jag fick kontakt med psykiatrin, då på grund 

av ett självskadebeteende som jag sedan dess kämpat med i många år. 

Idag är jag diagnostiserad med ADHD och bipolär sjukdom. Och jag har 

som många andra fått kämpa mot samhällets fördomar och för min rätt att 

få vård.  Jag skulle vilja dela med mig av några av de fördomar jag har 

stött på, för jag tycker att det är viktigt att vi pratar om dem. 
 



 

 

Fördomar 

 
Deprimerade människor är inte lata. För den utomstående kan det vara 

väldigt svårt att förstå varför den som är deprimerad inte klarar av att 

bara rycka upp sig. Det kan verka som att man inte ens försöker må bätt-

re, och det gör människor provocerade. Som anhörig kan det vara svårt, 

men vi får påminna oss själva om att vara tålmodiga och lita på att den 

som är sjuk gör sitt allra bästa.    
 

Man måste inte ha en giltig orsak för att må dåligt. Jag är uppvuxen i en 

trygg miljö utan missbruk eller våld, jag hade vänner och fritidsintressen 

under uppväxten. Så somliga hade svårt att förstå vad mitt problem var.  

 

En läkare sa till mig, “du som är ung, smal och söt, du har ju alla förut-

sättningar i världen”. Som om bara gamla och feta fick ha ångest. Jag 

önskar att vi, i stället för att dra förhastade slutsatser, skulle fråga oss själ-

va varför en till synes normal tjej skadar sig själv så svårt som jag gjorde. 

Vi måste ta unga som mår dåligt på allvar oavsett varför de mår dåligt el-

ler hur det tar sig i uttryck. 

 
Att avfärdas som uppmärksamhetssökande är väldigt vanligt för personer 

med självskadebeteende. Och jag frågar mig själv varför det är så fult att 

vilja bli sedd, det handlar ju inte om en fåfäng önskan om att stå i cent-

rum, om det hade varit så i mitt fall hade jag kanske satsat på teatern och 

inte skurit mig själv.  

 

Det går inte att bestraffa, skuldbelägga eller tiga ett självskadebeteende 

till döds. Så att bli avfärdad, hånad och ignorerad får oss att känna oss 

som en börda som inte är värd någon hjälp över huvud taget. Vår rätt till 

vård ska vara lika självklar som för alla andra. 

 

 

 

Så vad kan vi i samhället (medmänniskor, vårdpersonal 

och politiker) göra för att hjälpa och stödja de unga som 

mår dåligt? 



 

 



 

 

 

Jag tänker lite så här; 
 

Tänk att det lika gärna kunde varit du! Förutsätt aldrig att någon  vill må 

dåligt. Tänk själv, vad skulle krävas för att jag själv skulle välja att skära i 

min egen kropp?  

 

Försök komma ihåg att personen inte är så mycket annorlunda än du.  

 

Prata om det. Prata om psykisk ohälsa. Skäms inte för att du har kontakt 

med psykiatrin, lider av ångest eller äter antidepressiva läkemedel. Berät-

ta när du har ångest. Man ska inte behöva "komma ut" med sin psykiska 

ohälsa. Det ska inte behöva vara krångligare än att berätta att du har dia-

betes. 

 

Vi som medmänniskor behöver inte lösa problemen för den som mår då-

ligt. Vi behöver bara sitta bredvid, finnas till.  

Ingen kan läsa tankar, så FRÅGA den som mår dåligt vad du kan göra. 

Var inte rädd för att säga fel. 

 

Den som mår dåligt är ingen tickande bomb, där ett par felaktiga ord kan 

utlösa självmordsförsök.  

Det är okej att fråga hur personen mår, var inte rädd för svaret även om 

du kanske inte vet vad du ska göra åt det. Personen börjar inte må sämre 

för att du frågar om det. Snarare tvärtom. 

 

 Man behöver inte vara "sjuk" för att behöva prata om sina känslor. Vare 

sig du är ung eller gammal, våga gå och prata med någon när det gör ont 

på insidan. 

 

Själslig smärta är normal och behöver ses och bekräftas. 

Vi ska inte förringa unga människors smärta och avfärda den som 

"normal", att "det går över" eller att "hen vill bara ha uppmärksamhet".  

För om vi inte ser och bekräftar de ungas lidande, om vi inte tar dem på 

allvar, kan lidandet ta sig sjukliga uttryck helt i onödan. 

 

Tack ! 



 

 

      2017    
Jag kom till Helsingfors Klubbhus den 23 januari 2010. Innan det hade 

jag varit där på arbetspraktik. Min första arbetsplats i klubbhuset var i ad-

ministrationsenheten och därefter i arbete- och studieenheten. Jag var 

också i en arbetsskyddsgrupp, var datorstödperson och jag skrev också 

många tidningsartiklar.  Klubbhuset i Tavastehus besökte jag i samband 

med ett kamratstöd och efter det mötet märkte jag att jag var husets med-

lem.  
På samma sätt  blev min kontakt med Åland. Det var i januari år 2014 , vi 

åkte med Arto-projektet anställda till Mariehamn. Vi hade som tolk ord-

förande från nätverket och från Åland var Henrik tolk, medlem i klubbhu-

set Pelaren. Vi blev förtjusta redan vid andra träffen men Henrik var då 

gift med en annan kvinna. ´ 

 
Så tiden gick och vid vårseminariet som vi anordnade träffades vi igen 

och då bytte vi telefonnummer och sedan började vi skicka sms till var-

andra. Förra året kom jag att besöka klubbhuset igen här på Åland. Jag 

blev mer och mer intresserad. Vi pratade och träffades  mycket..  

 
I Helsingfors klubbhus har jag många vänner som jag saknar mycket. I 

Tavastehus klubbhus fick jag bara vara ,om jag ville det. På Pelaren blev 

jag på nytt intresserad av att laga mat, vilket jag inte gjort på ett tag. Det 

gemensamma  i dessa tre hus är om en medlem inte vill göra någonting så 

behöver man inte göra det 

 
Det är trevligt att vara på Pelaren, även om min svenska i tal inte flyter 

ännu. Jag har smält in bra här.. Mina vänner gav mig tre deckare för att 

jag skall lära mig svenska.  

  
           



 

 

                Mentalhälsodikt   

Vara tillsammans i livets färgnyans  

Palettens måleri, skuggor i själen  

Färgas klart av ljusets harmoni  
Brus, brus, brus 

Sus av liv i spektret  

Steg efter steg  

Kärleks fragment som i världen skälver 

Din och min 
Historia. Värld Värde 

 Ett rop på hjälp, en strupes sång 

Mental hälsa i människokroppens grund 

Hjärtslag, dunk, dunk 
 Rytmen av ett regn som smattrar tillsammans mot livets 

rutor 

Vi tillsammans vandrar  
Vi tillsammans finns 

Det är svårt när ingen någonsin talade svenska med mig när jag växte  
upp till en ung flicka. Här på Åland är det faktisk tyst och trivsamt. Som 

tur så har jag en kärleksfull familj hos vilka jag kan bo innan jag söker en 

egen bostad.. Jag har fått många vänner här på Pelaren. Jag skriver på en 

lista där jag skriver ner viktiga köksord på finska, vilka vi sedan översät-

ter till svenska. Månne jag inte lär mig tala svenska. Sedan  den 22.5. 

2017 är jag äntligen medlem i huset och lycklig över det.   Taija Tyyni 

:Niklas 



 

 

Måndag - Torsdag 08:00 - 15:30 
Fredagar 08:00 - 14:45 


