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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 
detta 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 fördomar 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 religionstolk-
ning. 

• 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 klubb-
huschefen. 

• I redaktionen ´: Elina Degerlund ,Frank 
Ölander, Isabell Backman 
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                      Ledaren 
 

Ännu ett år har gått, vi är just inne i 2020 och 
10 år har gått sedan Pelaren startade. Vi kom-
mer att uppmärksamma detta från den 17 till 
den 23 mars, med bland annat jubileumsfest, 
öppet hus, samtal i Sittkoffs och så avslutar vi 
med Ångestloppet 23 mars. Ångestloppet ar-
rangeras även det för 10:e gången i Miramar-
parken. Tänk att det gått 10 år, den 22 decem-
ber 2010 fick vi beskedet om att vi blivit be-
viljade EU medel för tre år för att starta ett 
klubbhus i Mariehamn. Allting gick sedan 
fort, vi fick snabbt tag på hus på Kaptensgatan 
15 där vi drev vår verksamhet under de fyra 
första åren, mera centralt än det kunde man 
inte komma.  
 
Jag anställdes som klubbhuschef och den 17 
mars öppnade vi dörrarna. Engagemanget 
fanns med redan från början, innan vi öpp-
nade, jag var inte ensam. En av de första da-
garna innan vi öppnat knackade det på dörren 
och där stod Kristina och undrade när och hur 
man kunde bli medlem. Från den stunden blev 
hon medlem och innan vi öppnade så fanns 
det redan fyra medlemmar i huset. Vi tillsam-
mans, ”side by side” , medlemmar, styrelsen 
och frivilliga  öppnade dörrarna den 17 mars.  
 
I April kommer jag att ta ut längre semester 
och sedan gå på ett års tjänsteledighet, ett be-
slut som inte var alldeles lätt att ta, skälet är 
helt privat.  Lilian Tessler—Tronestam kom-
mer att jobba som klubbhuschef  istället för 
mig.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag är både glad och tacksam över att få jobba 
på Pelaren tillsammans med medlemmar, 
handledare, styrelseledamöter och andra som 
stöttar oss i vårt arbete. Det är ett privilegium 
att få dela arbetsdagen med alla människor 
som är involverade i klubbhuset. På klubbhus 
fokuserar man på styrkor, och styrkor finns 
det på Pelaren. Hela konceptet med verksam-
heten är suverän, att det faktiskt finns något 
som fungerar i Europa, USA, Asien, Austra-
lien, Nya Zeeland, Ryssland, och Afrika. Att 
känna sig behövd är en så viktig del i alla 
människors liv och kärnan i verksamheten i 
klubbhusen världen över, Pelaren finns och 
här möts vi som människor, precis som vi är. 
Ni är den absolut bästa arbetsplats jag någon-
sin haft. 
 
Lotta 
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               Dikt om hösten 
 
Det blåser, regnar och den frusna vinden i oss 
drar. Sommaren har lämnat oss och nu den 
gråa tiden vi har.  
Kläder på kläder och det är fortfarande kallt, 
det positiva försvinner och vi ser det negativa 
som allt.  
En mörk årstid har väldigt mycket att ge, om 
vi öppnar våra sinnen och försöker att se.  
Löven på träden gul-orangea de nästan brin-
ner, de negativa, de gråa, de trista försvinner. 
I träden de röda löven har en färg så stark, vi 
glömmer regnets droppar under fötterna på 
jordens mark.  
Höstens färger tillsammans de lyser, med 
varmt te, filmer och filtar vi myser.  
Det positiva i hösten kommer alltid att finnas, 
om vi väljer att det bara det ljusa att minnas.  
Människor vi älskar och kärlek vi dem ger, 
positiva stunder, lycka och leenden vi ser.  
Att ge till familj, vänner och andra, gör det 
lättare för oss att i stormen vandra.  
Påminn din omgivning om det som är bra, 
glöm bort det du inte har och vill ha.  
Spendera tid med alla nära och kära, så att du 
finner nya saker att lära.  
Lyssna på orden och budskapet hos mig, jag 
hoppas jag nådde ditt hjärta och dig.  
Hör på orden, hör på min röst, nu välkomnar 
vi denna  
otroligt vackra höst!  

 
                     
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Leva eller dö  

 
Har du det tungt, har du det svårt?  

Känns livet meningslöst och alldeles för hårt? 
Du vill ge upp när du har tappat greppet, kom 

då från stormen iland med skeppet. 
Det kan ibland vara svårt att göra klivet, att  

välja mellan döden och livet. 
Skaka av dig det negativa och börja le, för li-

vet har så mycket vackert att ge. 
Låt dig inte styras av oron och stressen, låt 

dig heller inte brytas av pressen. 
Psykisk ohälsa är tufft att leva med, fortsätt 

ändå att kämpa efter fred. 
Att må bra är en otrolig färd, men nödvändigt 

i våran värld. 
Döden är stilla och riktigt tyst, medan livet är 

givande och rätt så schysst. 
Du hittar tillbaka fast du känner dig bortkom-
men, kom in och kika på Pelaren, du är varmt 

välkommen!                                                                                                                   

 
                    Elina Degerlund 
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Stoppa ensamhet!  
 
En högtid som till exempel julafton, nyårsaf-
ton, påskafton, midsommar och födelsedagar 
är väl dom tiderna på året som vi firar mest 
och då firar vi med vänner, släkt och familj. 
Vi skämmer bort våra barn och det ska man 
göra, men vi får aldrig glömma att det finns 
folk som inte ens kan fira fast de vill p.g.a. att 
de inte har någon familj, vänner eller hem. Då 
blir de väldig ensamma just under dessa hög-
tider. 
 
Många ser att människor äter mat ihop fast de 
själva knappt har ätit något på veckor för att 
dom inte har pengar till det. De försöker 
kämpa varje dag så hårt de kan för att få mat 
på bordet medan andra blir arga när de inte 
får saker de vill ha! Jag tycker från mitt per-
spektiv att vi alla skulle kunna hjälpas åt för 
att hjälpa människor som har det svårt. Vi är 
ändå alla människor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jag kör taxi och jag ser människor som har 
det väldigt svårt och som lever i utanförskap 
och det tar ganska hårt på mig själv som män-
niska. Jag får höra hur de berättar om sina liv 
och då brukar jag berätta om hur jag har gjort 
när jag har haft det svårt: Tänk er att ni står i 
en lång tunnel och det bara är mörkt just nu, 
men någonstans måste tunneln ta slut. Där 
tunneln slutar finns ljuset som alla söker efter 
för ljuset är hoppet, kärleken, ett stabilt liv 
och sist men inte minst ett bättre mående.  

 
 
Ett bättre mående är det många som söker ef-
ter och just i dessa högtider är det väldigt 
mycket ensamhet,  många står i mitten av tun-
neln och tyvärr har det gått så långt att det är 
är flest självmord just under dessa högtider. 
Så skall det inte vara för under dessa högtider 
skall alla vara lyckliga, glada och få mycket 
kärlek, inte ensamhet, kyla och må så dåligt 
att man gör något så stort som att ta själv-
mord. Trots att just de känner sig ensamma så 
kommer det att finnas någon som kommer att 
sakna just den personen och ångra att man 
inte tog hand om och hjälpete just den perso-
nen. Om vi kan hjälpa någon så kan vi också 
rädda liv fastän inte många vet om det! 
 
Jag skulle vilja ställa mig och sjunga på scen 
för alla ensamma själar där ute och föröka få 
in pengar till en organisation som just kan 
hjälpa ensamma och hemlösa människor med 
att ha någonstans att fira t.ex. julen tillsam-
mans med andra. Då behöver de inte vara en-
samma, och kan känna att de också är värda 
något! 
Kevin Fagerlund 
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Att vara en erfarenhetsex-
pert – ett tedtalk om Erfa-
renhetsexperter  
 
Vad innebär det att vara, och arbeta som, er-
farenhetsexpert? Vad kommer den här ut-
bildningen leda till? Den utbildning som vi-
sade sig vara en dröm. Och bli en dröm. 
Nu står jag här, snart själsligt naken, modig 
och livrädd, framför er, och ska försöka för-
klara vad erfarenhetsexpertis innebär för 
mig. 
 
Under den här utbildningen fick vi en upp-
gift att skriva ned våra egna styrkor och 
svagheter som blivande erfarenhetsexperter. 
Vilka risker ser vi, vilka möjligheter har vi?  
Själv ser jag att jag har talets förmåga, jag 
kan formulera mig väl, jag kan skriva bra 
texter. Jag är kreativ och jag är intuitiv. 
Andra, nära mig, ser mina styrkor som att 
jag är en lugn, klok, smart och stark med-
människa. Jag känner mig stolt över min 
självinsikt, min empati, och min vilja att 
förändra. 
 
Mina svagheter då? Ja, det är nog framför 
allt mina rädslor och min oro. Min skam. 
Det är alltid läskigt att vara ärlig. Mot sig 
själv. Jag är rädd. Skräckslagen, att något 
hemskt ska hända nu. Nu när jag öppet går 
ut, ställer mig upp framför er, främlingar 
och vänner. Och berättar om min diagnos, 
om mina svårigheter. Jag är rädd att jag är 
för sårbar, att stress och exponering kommer 
bli för stort.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Ser ni, att jag är rädd? Jag är rädd. Så nu 
använder jag en av mina färdigheter för att 
reglera just känslan rädsla: 
Jag gör tvärtom. Jag fortsätter tala. Jag ska-
lar av mig mer. Blottar mer. Jag visar, jag 
förklarar mer. För er. För inte är det väl en 
svaghet att vara sårbar? Det är väl en 
styrka? Det om något, skapar en styrka – att 
lära sig leva med och hantera sin sårbarhet. 
Sina rädslor. 
 
Min största rädsla är nog risken. Risken att 
alla inte kommer att förstå. Risken finns att 
jag blir dömd, bedömd och kanske utdömd. 
Jag dömer ju mig själv tillräckligt. Kanske 
alla andras dömande, dömer ut mig helt och 
hållet? Nu när jag bestämt mig, nu när jag 
ställer mig upp och blottar mig. Talar om det 
som hittills tystats ned. Det som fortfarande 
stigmatiseras och som dömts ut som omöj-
ligt att läka, omöjligt att behandla. Svårt att 
överleva? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Men å andra sidan. Jag står här, jag lever. 
Och jag inser att: Alla kommer inte att för-
stå. Några kommer bli provocerade. Andra 
rädda. Många kommer inte förstå, fastän de 
vill. Och det är okej. Psykisk ohälsa är stig-
matiserat i vårt samhälle idag. Det har det 
varit länge, länge. Men jag tror att det 
kanske börjar vända? Jag, eller vi, kan inte 
ändra en hel värld. Men vi kan förändra, en 
människa i taget. Vi kan vara det vi själva 
saknade, när det var som värst. Ett stöd. En 
röst. Ett bevis. Det går. Det går faktiskt.  
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Det har det varit länge, länge. Men jag tror att 
det kanske börjar vända? Jag, eller vi, kan 
inte ändra en hel värld. Men vi kan förändra, 
en människa i taget. Vi kan vara det vi själva 
saknade, när det var som värst. Ett stöd. En 
röst. Ett bevis. Det går. Det går faktiskt.  
 
Jag har en dröm. Jag har gått en drömutbild-
ning. Här är jag. Här står jag själsligt naken 
framför er. Ingis Nystedt heter jag. Jag har 
diagnosen borderline. Emotionellt instabil 
personlighet som det också kallas. Min upp-
växt var tuff. Jag blev ett maskrosbarn. Svårt 
traumatiserat, men ändå ett barn med en vilja 
av järn. En överlevare. 
 
Jag har en dröm. En dröm att kunna få några 
av er alla att vilja förstå. En dröm att kunna 
ge er alla modet att inte bli rädda, inte 
skräckslagna. Att inte döma, inte stigmati-
sera, när ni möter det svåra. När ni möter en 
medmänniska som mår väldigt dåligt. En 
människa som kanske skadat sig själv. Som 
kanske säger att den vill dö.  
 
Tänk om jag, genom att stå här, som en ex-
pert på min egen erfarenhet, kan ge er något. 
Något som hjälper er hjälpa andra. Tänk om 
vi alla kan sluta döma, sluta stigmatisera oss 
själva. Och andra. 
Jag har en dröm! Vi har en dröm. Nu börjar 
den.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

”//Vi ska ta över / 
Vi ska ta över världen / 
Vi ska bli stora / 
Vi ska bli mäktiga / 
Vi ska göra jorden hel / 
Vi ska göra vattnet rent och vi ska ald-
rig skada varandra mer. 
Och // vi ska slåss / 
Ja, vi ska slåss mot Goliat / 
Så tro på oss / 
För jag vet / 
att du är modigast / Du kan- // 
vi ska slåss / 
Ja, vi ska slåss mot Goliat / 
Så tro på oss / 
För jag vet / 
att du är modigast / Du kan. //” 

 
Textcitatet är från Lalehs sång 
”Goliat” 2013. 
 
 
         Ingis Nystedt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Min flyttning! 
 

Den första dagen i Augusti flyttade jag till 
min egen lägenhet i Mariehamn .Men jag 
saknar katten. Lägenheten har två rum och en 
balkong. Jag trivs jättebra i lägenheten. Vi 
tillbringar jul hos mig. Jag har stödpersoner  
b.la. Boendestödet och med det offentliga. 
Jag  är jätteglad  för att ja får mycket stöd  av 
Pelaren . 
 
Taija Väätäjä 
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Dikt om psykisk ohälsa 
 
Sorgen tynger dig och sorgen mot dig strider. 
Sträck på ryggen för bättre tider. 
Då känner du dig bättre och stark, stå stadigt 
på benen på denna mark. 
Motgångar i livet kommer alla att ha men som 
vädret blir det bättre dar. 
Det blåser i träden och jag hör fågelkvitter, 
jag försöker skriva en dikt här jag sitter. 
Känslorna stormar och blåser omkring, ta upp 
telefonen och börja ring! 
Det är bättre att prata med andra, när man en-
sam har det svårt att vandra. 
Det hjälper att skriva, det hjälper att prata ut, 
då kanske på sorgen det blir ett slut. 
Oavsett vad du har eller inte har, 
kommer glädjen att finnas kvar. 
Stor eller liten den kommer att finnas, det blir 
lättare i tuffa tider när vi den kan minnas. 
Ta det lugnt, slappna av och få inte panik för 
med eller utan psykisk ohälsa, du är unik! 
 
              Elina Degerlund 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
       Kom ihåg-lista inför jul 
 
 
Mat; skinka, morotslåda, potatislåda, kålrots-
låda, sill, lax, ål, potatis, småkorv, lutfisk, 
ägghalvor, risgrynsgröt, jul-ost, köttbullar, 
Janssons frestelse, rullsylta, revbensspjäll... 
 

Dryck;  glögg, julmust, julöl, mumma, svag-
dricka, cola, mjölk, julkaffe... 
 

Sött och annat gott; knäck, Alladin konfekt, 
brända mandlar, pepparkakor, gröna kulor, 
nötter att knäcka, äppel, mandariner, jul-
limpa, jultårtor, russin och mandlar till glög-
gen, l..ussebullar... 
 

Jul-pynt; gran, julstjärna, ljusstake, glitter, 
ljusslingor, ljus,  
 

            Eventuellt paket...   ;)   
        Isabell Backman                                                                                                  
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Övergångsarbete/Halvtidsjobb vid ÅHS 
2019 
 

Jag heter Frank och tänkte berätta lite om min 
väg till övergångsarbete och att arbeta eventu-
ellt med städning som halvtidsjobb. 
 
Allt började med bekantskap med Pelaren vid 
inflyttande till Åland, var jag fick med tiden 
reda på att det finns möjlighet till övergångs-
arbete. 
Nyfiken och intresserad som jag var, sökte jag 
jobbet och fick det, det jag inte visste var att 
det finns ett så kallat backupsystem var andra 
medlemmar ställer upp då ens egen ork eller 
att någonting inträffar så ställer andra med-
lemmar upp 
. 
Jag började första jobbdagen med en handle-
dare och att få instruktioner om hur arbetet 
går till, ivrig som jag var började jag med att 
ta tag i jobbet ivrigt och ville få arbetet gjort 
väl, timantalet skulle vara 4 timmar två dagar 
i veckan. Jag själv gjorde arbetet vid ungefär 
3 timmar var jag sedan reducerade till två tim-
mar och undrade om inte man skulle kunna få 
flera bilar. 
 
Men fick då lära mig att detta är ju ett över-
gångsarbete, var man känner efter med sitt 
eget mående och att det är ingen panik, stress 
eller tvingande, så med tiden började jag att 
förstå att ett arbete behöver inte alltid vara 
krävande till det yttersta och att ens eget må-
ende är lika viktigt som att arbetet blir gjort. 
Jag trivdes mycket bra med mitt arbete och 
med hjälpsamma och rådgivande personal 
som fanns hos ÅHS, som backade ut bilarna 
då bilarna behövde bytas. 
 
Under arbetets gång kom handledaren från 
Pelaren och besökte och undrade hur arbetet 
gick och om man undrade om något. 
Att tvätta bilar på detta vis var en mycket bra 
lärdom om hur man skall hantera ett arbete 
och att få en att förstå sig själv med sin ork 
och mående för att bli bättre. Dessutom fick 
jag en positiv och väl känsla över att man gör 
något i samhället fast det enbart var två dagar 
i veckan. 

 
När jag flyttade till Åland tänkte jag först 
jobba inom banken och ansträngde mig för 
mycket och gjorde att jag avbröt mitt bank-
jobb p.g.a. för mycket tvingande av eget må-
ende samt stress och panik. 
 
Övergångsarbetet var just det som behövdes. 
Jag har nu till näst tänkt söka ett halvtidsjobb 
som städare via Pelaren och se om min ork 
och min kapacitet är tillräcklig för att jobba 
halvtid från måndag till fredag 4 timmar per 
dag. 
 
 
 
M.a.o. är övergångsarbete och halvtidsjobbet 
den rätta vägen för att kanske en dag orka 
jobba heltid, ens eget mående och ork hänger 
ihop med en arbetstrappa som har olika nivåer 
tror jag. 
 
Nivå 1 är att identifiera sig själv och sitt 
mående, 
 
Nivå 2 är att våga ta emot att pröva att 
jobba och se om man orkar eller inte. 
 
Nivå 3 är att göra sitt bästa och att det är 
okej om det inte alltid går bra. 
 
Nivå 4 är när du kommit underfund med 
dig själv och med arbetet och börjar må 
bättre samt blir självsäkrare och självför-
troendet växer. 
 
Nivå 5 när du söker ett halvtidsjobb och 
vill testa din ork och se om du håller ut och 
orkar med det. 
 
Nivå 6 Är att du orkar heltid. 
 
 
Frank Ölander  
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Var går gränsen med psykologi och hur 
man beter sig och mår? 
 

Psykologi och människor som behöver hjälp, 
men? 
 

Enligt psykologin har en människa en psykisk 
sjukdom baserat på diagnoser som orsakar 
problem, och detta är tokigt eftersom diagno-
ser inte alltid stämmer och diagnoser ändras. 
På tal om hur man beter sig och agerar är det 
människans eget val, men hen som vill ändra 
sig har all rätt att anlita hjälp från psykiatri.  
 
Vi är alla olika personer och har olika ideer, 
tankar och agerande. 
Religion däremot handlar mycket om moral 
och etik och som psykologin eftersträvar den 
att få människan att må bra,  
Men inte enbart andligt utan även med ens 
själ. 
Det är fritt fram för vem som helst att agera 
gott och handla hur man själv vill. 
 
 
Men en fascinerande sak är att Scizofreni kan 
ses i olika kulturer på olika vis, och i vissa 
länder ses det som en Guds gåva, exemepl på 
person t.ex. Jean Sibelius. 
Dessutom sägs det i antikens religion i Grek-
land att melankoli och mani är en grundsätt-
ning för att ta och även ha kontakt med Gud. 
( Wikipedia, melankoli och mani 2019)  
 
Så med andra ord borde psykiatrin ta mera i 
beaktning, hur en person är och agerar samt 
fråga dess tankar om religion om den t.ex. är 
religiös. 
 
En psykisk sjuk människa är en som alla 
andra människor, men folk är rädda för det, 
eftersom de saknar kunskap och fakta för det 
okända! 
Det finns inget rätt beteende, det finns bara 
ens eget! 
 
Frank Ölander  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelarduo 

Våren 2016 under vårseminariet för alla 
klubbhus i Finland bildades Pelarbandet av 
Niclas E, Isabell, B, Håkan, M, Emma och 
Thomas Åsbacka och Mats Ekblom, 

Även därpå har bandmedlemmarna kommit 
och gått. Nu är det bara Håkan och Isabell 
kvar och de kallar sig för Pelarduon ’’Jag for 
Two’’ Repertoaren är bred.  

De spelar musik från olika genrer och skriver 
även egna låtar, både text och musik. De övar 
en gång i veckan. Deras första uppträdande 
som duo var på internationella funktionshin-
dersdagen i Sittkoffska gården, i början av de-
cember. De välkomnar flera medlemmar som 
tycker om att musicera. 

Till en början Håkan spelar akustisk och elekt-
risk gitarr, medan Isabel sjunger. Hon har 
sjungit i olika körer ända sedan barnsben med 
Kaj-Gustav Sandholm som ledde kören Mag-
nificat. 

Isabell Backlund 
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Praktikanten Lina 
 
Under hösten -19 utför jag en 5 veckors prak-
tik på klubbhuset Pelaren. Nyfikenheten och 
intresset i klubbhuset och verksamheten fann 
jag genom Linus som ivrigt berättade klubb-
huset Pelaren. Trodde jag hade fått en bild av 
klubbhuset före min praktik här men insåg 
fort att klubbhuset handlar om mycket mer än 
vad jag någonsin hade föreställt mig.  
 
I skrivande stund är det början av min 5:te 
och sista vecka på Pelaren  som praktikant. 
När jag kom till klubbhuset blev jag varmt 
välkomnad av alla. Det finns en otrolig ge-
menskap i klubbhuset och ett välkomnande 
aura möter alla direkt då man stiger in i huset.  
 
 Att kunna stöda och handleda människor i det 
vardagliga livet ligger mig nära om hjärtat. 
Jag får ett ypperligt tillfälle att handleda ef   
tersom vi jobbar side-by-side på Klubbhuset 
Pelaren. Just nu studerar jag till socionom på 
YH Novia i Åbo. Till socionom studerar jag, 
eftersom jag vill göra mer än att vårda männi-
skor.  
 
För mig är det viktigt att få vara kreativ men 
också ha en struktur i arbetet. På Pelaren får 
jag använda mig av båda delarna. Det tar tid 
att få en helhetsbild på klubbhuset och hela 
Fontänhus-organisationen. Det jag har lärt 
mig och som jag kommer att bära med mig i 
mitt framtida yrke är att inte se diagnosen hos 
en person och att alltid komma ihåg att alltid 
använda sig av människors och gruppens re-
surser!  
                                  Lina Markusas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du redan Pelaren t-shirt eller Mössa 
med reflex?? Finns att köpa för 12 e st 

Under min praktik på Pelaren har jag t.ex. 
lärt mig att göra upp–och-ned dressing!  
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Clubhouse international 

 

Vad är ett klubbhus? Det är en club som hjäl-
per och stöder människor som har eller har 
haft en psykisk sjukdom. 

På vilket vis? Jo, med mående,  hjälp, stöd i 
samhället samt att arbeta side by side i klubb-
huset. 

Även att följa riktlinjer är viktigt som är grun-
den och riktningen för oss i verksamheten, och 
att det töjs som ett gummiband. Som grund 
står bland annat respekt, neutralitet , samt att 
man inte påverkar varandra negativt. 

Clubhuset är en trygg miljö för att bli en del 
av samhället med uppmuntran. 

Dessutom blir man en ny människa med kun-
skap och erfarenhet i samhället och jobba med 
att få ett njutbart liv i samhället. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur funktionerar klubbhuset och vad ger 
det? 

Klubbhus finns omkring hela världen och fun-
gerar på samma sätt oberoende var du befin-
ner dig, dessutom räddar det liv. 

Klubbhus behövs. 

I klubbhuset är det centrala arbetet en viktig 
del som t.ex. kök, cafe, administration, sociala 
medier, PR, Politiker, reception, stöd medel, 
städning, matlagning, sociala medier och hem-
sidor samt användande av IT. 

Ingenting är ett måste, utan är ett testande tills 
personen tror på sig själv. 

Vi tillhör världsklubbhuset och blir utbildade, 
samt har kongresser och utbyten mellan 
klubbhus och utvecklas med bl.a. världskonfe-
rens. 

Frank Ölander 

 

 

DEN ARBETSINRIKTADE DAGEN 

 
15. Den arbetsinriktade dagen engagerar medlem-
mar och anställda, man arbetar tillsammans 
för att driva klubbhuset. Klubbhuset fokuserar på 
individers positiva sidor, begåvning och 
färdigheter. På klubbhuset får ingen klinisk medi-
cinsk behandling, dagvård eller 
terapiprogram förekomma. 
16. Det arbete som utförs i klubbhuset är uteslu-
tande arbete som uppstår för att driva och 
utveckla verksamheten på klubbhuset. I klubbhusets 
lokaler förekommer inget arbete för 
utomstående arbetsgivare. Klubbhuset betalar inte 
medlemmen för klubbhusarbete, det får 
inte förekomma några konstgjorda belöningssystem. 
17. Klubbhuset är öppet minst fem dagar i veckan. 
Öppettiderna motsvarar samhällets 
normala arbetstider. 
18. Klubbhuset är organiserat i en eller flera arbets-
enheter, varje enhet skall ha tillräckligt 
med personal, medlemmar och meningsfullt arbete 
för att kunna genomföra en fullständig och 
engagerande arbetsinriktad dag. Arbetsdagen orga-
niseras och planeras på enhetsmöten vars 
syfte är att främja relationer på enheten. 
19. Allt arbete i klubbhuset är till för att stärka med-
lemmars självkänsla, självförtroende och 
för att återfå en mening i tillvaron. Arbetet skall inte 
ses som en yrkesutbildning. 
20.Det ska finnas en möjlighet för medlemmar att 
delta i husets samtliga arbetsuppgifter. 
Exempelvis administration, forskning, registrering 
och introduktion av nya medlemmar samt 
upprätthållande kontakt med dessa. Medlemmar 
skall arbeta med anställning, träning och 
utveckling av anställda, PR-uppdrag, rådgivning för 
andra medlemmar samt utvärdering av 
Fontänhusets verksamhet  
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Sandösund Hösten 2019 
 

Vi var med Pelaren på utflykt till Sandösund-
camping, var vi startade på morgonen och de-
lade på bilar och for iväg mot Vårdö hållet. 
 
Väl framme började vid med att granska om-
rådet och sedan fick vi nycklarna, vissa kom 
och for medan andra blev kvar över natten. 
 
Vi åt en gemensam middag och sedan delade 
vi upp oss om var vi skulle bo och vara. 
De flesta inkvarterade sig i storstugan som var 
en fin och lyxig stuga, medan två andra fick 
bo på hotellsidan på grund av hundallergi och 
sömnapne. 
 
Vissa spelade minigolf och var ut och prome-
nerade medan andra tog det lugnt, sovde, spe-
lade kort eller annat. 
 
Äventyrsparken var tyvärr stängd. Mot kväl-
len var vi och badade bastu på en flotte samt 
simmade, detta var en härlig avkopplande 
stund. 
Efter att vi alla hade badat färdigt, grillade vi 
mat och has en gemensam kvällsstund. 
 
Följande dag for vi tillbaka efter morgonmålet 
och stannade till vid en restaurang. 
Vi kom även överens om att denna plats pas-
sar perfekt för vårt 10 års jubileum nästa år. 
 
  

Frank Ölander 
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Så kan du stödja 
 

Bli stödmedlem: Psykisk ohälsa kan drabba alla, därför behöver 
vi här på klubbhuset Pelaren vänner och ambassadörer på alla nivåer  

i samhället. Avgiften för att bli stödmedlem är 15€/år för privatpersoner, 
50€/år för företag. Märk betalningen med ”stödmedlem” 

 
 

Bli ekonomisk bidragsgivare: Vårt klubbhus behöver alltid hjälp 
utöver de offentliga medel som bidrar till verksamhetens finansiering.  

FI4055780420205255 BIC: OKOYFIHH 
Andelsbanken för Åland 

 
 

Ålands Fountainhouse r.f  Klubbhuset Pelaren  
Strandgatan 7 AX-22100 Mariehamn 

Telefon:+358(0)18-22940 Mobil:+358(0)4573438570 
klubbhusetpelaren@hotmail.com www.klubbhusetpelaren.ax 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Klubbhuset är för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. 

Medlemskapet är frivilligt, gratis och utan tidsbegränsning. 

Ålands Fountainhouse r.f., eller Klubbhuset Pelaren, startade sin verksamhet 2010 på Åland. 
Vi har idag 128 medlemmar. 

På klubbhuset Pelaren fokuserar vi på förmågan till arbete, delaktighet och social gemen-
skap.  

Arbetet i klubbhuset bygger på frivillighet, vilket betyder att medlemmar tillsammans med 
handledarna planerar, utformar och genomför uppgifterna i klubbhuset. 

På klubbhuset kan du bl.a. laga mat i köket, ta emot gäster i receptionen eller kanske skriva någon-
ting i vår tidning Pelarbladet. 

Alla kan delta! Som medlem kan du genomföra uppgifter baserat på dagsform, intresse el-
ler tidigare kunskap.  

Vi fokuserar på det friska och i klubbhuset blir man medlem, inte patient eller klient. 

Vi jobbar sida vid sida i huset, vi hjälper varandra. Genom att jobba sida vid sida lär vi 
känna varandra. 

Öppethållningstider 
i klubbhuset: 

Måndag - Torsdag 08.00 - 15.30 
Fredag 08.00 - 14.45 

Onsdagar kvällsöppet 15.30 - 
18.30 

Söndagsöppet minst en gång i 
månaden! 


