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1 Klubbhuschefen har ordet 

Tänk att ännu ett år har gått, även i år ett händelserikt och spännande år. Vi fyllde 7 år som 

vi tidigare år uppmärksammade i samband med Ångestloppet den 23 mars i 

Miramarparken. I år hade ångestloppet rekordstort antal deltagare som sprang de 

traditionsenliga 209 metrarna i Miramarparken. Årets tema för Ångestloppet var psykisk 

ohälsa hos unga. Medlemmen Julia de Mander berättade om hur det är att vara ung och ha 

psykisk ohälsa. Året har även inneburit mycket nytt och många nyttiga uppgifter att jobba 

med. I kansliet har man aktivt jobbat med Pelarens egen Pod, där vi delat med oss av våra 

erfarenheter av psykisk ohälsa och klubbhus. I maj deltog några från Pelaren i den 

nationella konferensen i Träskända, i år deltog Pelaren även i Clubhouse International 

världskonferens. 

I samband med den internationella mentalhälsodagen arrangerade Pelaren för andra året i 

rad Mentalhälsoveckan, årets tema: ”Dignity in Mental Health”. På programmet stod bland 

annat öppet hus, lyxfrukost för inbjudna gäster, anhörigmiddag, fackeltåg och lansering av 

medlemmars Poddar.  

Under året har nya samarbeten skapats både i vårt Åländska samhälle men även världen 

över. Mera om allt detta kan du läsa längre fram i verksamhetsberättelsen.  

Jag är både glad och tacksam över allt vad vi genomgått under året och vad det inneburit 

för oss alla.  

Tveka inte att höra av dig om du är nyfiken på vår verksamhet.  

Tack för i år och god läsning, jag ser fram emot nästkommande år och framtiden vad den 

har att ge oss! 

 

Lotta Eriksson 

lotta.eriksson@klubbhusetpelaren.ax 
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1 Allmänt om klubbhuset 

1.1 1.1 Vision  

Vår vision är att alla människor med psykisk sjukdom skall få möjlighet att uppnå sin fulla 

potential och respekteras som medarbetare, grannar och vänner. 

 

1.2  Mission 

Vår mission är att människor som varit i kontakt med psykiatrin och hamnat i någon form 

av utanförskap skall bli en del av ett sammanhang där man är viktig, önskad och behövd. 

Människor som kommer till Pelaren skall behandlas med samma respekt som gäller i 

resten av samhället. Pelaren skall verka för medlemmars sysselsättning, i eller utanför 

verksamheten, samt arbeta för en ändrad samhällssyn av människor med psykiska 

funktionshinder. Detta gör vi genom en tydlig och evidensbaserad metod, Fountain House-

modellen, samt en utåtriktad verksamhet där medlemmen alltid är i centrum.  

 

1.3 Vår vision och mission förverkligar vi genom den 

arbetsinriktade dagen och övergångsarbete. 

Vår metod är följande:  

 Över 300 arbetsinriktade dagar per år. 
 Den arbetsinriktade dagen är en viktig del i verksamheten. 
 Varje medlem erbjuds meningsfulla arbetsuppgifter. 
 Verksamhetens ambition är att människor med psykisk ohälsa ges 

möjlighet (genom den arbetsinriktade dagen och gemenskapen) till 
självvald rehabilitering såväl socialt som tillbaka till arbete eller 
studier eller till något annat för dem själva godtagbart 
sammanhang. 

  Verksamheten är också inriktad på lärande utifrån den enskilda 
individens förutsättningar och önskemål. Deltagandet är frivilligt 
och sker på egna villkor. 

 För personer med psykisk ohälsa har klubbhusmodellern visat sig 
vara en effektiv rehabiliteringsmodell världen över. I en stor studie 
från National Institute for Mental Health i USA går det att läsa att 
klubbhusets medlemmar upplever mindre stigma, bättre livskvalitet 
och en större förbättring än deltagare i andra 
rehabiliteringsprogram. 
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1.4 Statistik 

Under perioden andra januari till femtonde december besöktes pelaren 3494 gånger och 

snittiden som medlemmar stannade i klubbhuset är 2,8 timmar /dag  
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2  Styrelse  

Årsmötet hölls den 17 mars klockan 17.00.  Under mötet valdes följande styrelse: 

Ordförande: Christian Beijar, Viceordförande: Elisabet Ejvald Styrelsen: Marita Löfroth, 

Katrin Sjögren, Anna-Mia Tuominen, Katarina Ulenius, Anna Wiksten, Suppleanter: 

Angela Sjöberg, Gunnar Sjöblom, Henrik Väätäjä, Håkan Mansnerus. Som sekreterare 

fungerar Lotta Eriksson.  Vid styrelsemötena medverkar en handledarrepresentant som 

alternerar mellan handledarna. Styrelsens mandatperiod ändrades under årsmötet 17 mars 

2017 till två år.  

2.1 Styrelsens mål 

Stå upp för medlemmarna och verksamheten genom att: 

o Jobba för att rasera fördomar 
o Öka respekten i samhället 
o Synliggöra verksamheten  

 

3 Verksamhetsmål 

Vid sidan av de internationella riktlinjerna och stadgarna för Ålands Fountainhouse r.f. 

beskriver verksamhetsplanen ramarna och målen för verksamheten. Verksamhetsplanen 

som guidat oss genom 2017 är sammanfattad i punkterna nedan. Hur vi arbetat med och 

uppfyllt målen beskrivs i verksamhetsberättelsens olika kapitel. Se även 

verksamhetsgranskarens rapport i bilaga 4 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje 8 
Alla klubbhusmöten är 
öppna för både medlemmar 
och anställda. Det 
förekommer inga formella 
möten för endast 
medlemmar eller formella 
möten för endast anställda 
där programbeslut och 
medlemsfrågor diskuteras. 
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4 Pelarens mål 2017 

Ämne Mål Tillvägagångssätt Genomfört 

Medlemmar 110 medlemmar 

Aktivera icke aktiva 
medlemmar 

Utöka tiden man är på 
Pelaren per dag < 
3h/dag 

55% aktiva medlemmar 

 

Erbjuda medlemmar 
meningsfulla 
arbetsuppgifter, med målet 
att skapa förutsättningar 
att återgå till arbete. 

 

115  medlemmar sedan 
starten 2010, varav 44 
aktiva medlemmar 

Ekonomi Finansiering 50% 
landskapet (PAF) och 
50& kommuner 

Krav från Landskapet att 
Pelaren skall vara 
ackrediterat 

Informera om Pelaren till 
hemtjänsten, 
socialväsendet i alla 
kommuner, bjuda in 
socialsekreterare dagstid 
till Pelaren 

 

Socialsekreterare och 
även kommundirektör 
besökt Pelaren under 
året. 

Arbete 

och utbildning 

Studiecirklar 

Se över ÖA, totalt 3 ÖA 

3 veckors utbildning i 
Oslo ( medlem, 
handledare, 
styrelsemedlem), delta i 
nationell och 
internationell konferens, 
Facultymöte 

Kontors ÖA 

SalesForce 

Utöka ÖA i timmar på S-
market 

Internt: Engelska, 
photoshop, riktlinjer, 
hygienpass 

4  st ÖA 

3 veckors utbildning, 
nationell och 
internationell 
konferens, Facultymöte 

Engelska pågående, 
jobbar  med photoshop, 
riktlinjer 

 

Arbetsinriktade dagen 

Sales Force 

Riktlinje 28 

Projekt: 
mentalhälsoveckan 

Externa 
samarbetsprojekt 

 

Binda sig till sysslor 

Fortsätta utarbeta och 
jobba med strukturen 

Sales Force 

Mentalhälsoveckan  

Ångestloppet  

Externa 
samarbetsprojekt med 
Reseda, förutom 
mentalhälsoveckan även 
3 temakvällar om ångest 

Samarbetsprojekt med 
klubbhus Fontana med 
extern finansiering från 
Sams. 
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5 Medlemsberättelser 

5.1 Taija Tyynis berättelse om att flytta till Åland 

Jag kom till Helsingfors Klubbhus den 23 januari 2010. Innan det hade jag varit där på 

arbetspraktik. Min första arbetsplats i klubbhuset var i administrationsenheten och därefter 

i arbets- 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 medlem.  

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

projektets anställda till Mariehamn. Vi hade som tolk ordförande från nätverket och från 

Åland var Henrik, medlem i klubbhuset Pelaren tolk. Vi blev förtjusta i varandra 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 varandra. 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. Det är svårt 

när ingen någonsin talade svenska med mig när jag växte upp som ung flicka. Här på 

Åland är det faktisk tyst och trivsamt. Som tur så har jag en kärleksful 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 översätter 

till svenska. Månne jag inte lär mig tala svenska. Sedan den 22.5.2017 är jag äntligen 

medlem i huset och lycklig över det. 
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5.2 En intervju med Gustav Andersson 

Vem är du? 

Jag heter Gustav och jag är 25 år gammal. Jag gillar att läsa och historia är mitt 

favoritämne. 

Hur hittar du klubbhuset Pelaren? 

Det är bra att det existerar. Det är bra för social stimulans.  

Vad gjorde du före klubbhuset? 

Jag arbetade med att bygga hus i fyra år. 

Vad tycker du om att göra på Pelaren? 

Jag gillar att laga mat och jobba på datorn. Jag har lärt mig en hel del som att arbeta i 

köket. Jag har också lärt mig att göra dagliga nyhetsbrev med programmet fotoshop. 

Vad tycker du om ditt besök i Carus (ett av våra övergångsarbeten)? 

Det var ett bra besök. Jag skötte om kaffemaskinen och städade runtom. Vi organiserade 

också stolarna och höll kontoret städat. Jag kan ansöka om det i framtiden. 

Vad gör du på fritiden? 

Jag cyklar mycket, cirka fem kilometer om dagen. Min favorit är att träna spår med min 

mountainbike. Jag gillar också att dyka när det är klart i vattnet. 

Slutligen har du några slutord? 

Jag tycker att klubbhuset Pelaren är en viktig plats. Det krävs att du har lite egen vilja för 

att komma igång. Till exempel för att anmäla sig till olika uppdrag. Men när du har börjat 

blir det lättare. Jag skulle vilja rekommendera andra som behöver det, att gå med. 

 

6 Julia de Manders tal inför Ångestloppet  

Jag heter Julia och jag är medlem i Ålands Fountainhouse Pelaren som anordnar 

ångestloppet. Dagens ämne är ”psykisk ohälsa bland unga är varken ett val eller en 

egenskap”. Psykisk ohälsa är något som kan drabba vem som helst av oss. Och det är det vi 

vill belysa här idag . Jag står här idag som representant för Pelaren men också som 

representant för unga med psykisk ohälsa.  
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Jag var 14 år första gången jag fick kontakt med psykiatrin, då på grund av ett självskade-

beteende 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 tror 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 bättre, 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 förutsättningar 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 själva 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 eller hur det tar sig i uttryck. Att avfärdas som 

uppmärksamhets-sökande 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 centrum, 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? Tänk att det lika gärna kunde varit du. Förutsätt aldrig 

Riktlinje 3 

Medlemmarna väljer själva hur de använder klubbhuset och vilka anställda de 
arbetar med. Det finns inga överenskommelser, avtal, scheman eller regler som 
är avsedda att tvinga medlemmarna att delta 



11 
  

 

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 anti-depressiva läkemedel. Berätta 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 diabetes. Vi som medmänniskor behöver inte lösa problemen för den som 

mår dåligt. 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. 

6.1 Mats Eriksson om tillgänglighet 

Klubbhuset Pelaren arbetar för att verksamheten skall vara tillgänglig för alla. Det pågår ett 

kontinuerligt arbete med att göra klubbhuset så tillgängligt som möjligt även för 

funktionshindrade. Det är en del i verksamheten, även för icke funktionshindrade, som 

arbetsuppgift att bistå i den mån det går. Det gör andra medlemmar delaktiga, känna sig 

värdefulla och behövda. Det är också en demokratifråga att göra verksamheten 

funktionsvänlig. Vidare är det även en tillgång för det allmänna, att i den mån inte 

professionell hjälp behövs, att använda de resurser som anställda och medlemmar på 

klubbhuset besitter. 

Riktlinje 14 

Alla klubbhusutrymmen är tillgängliga för medlemmar och anställda. Det finns 
inga utrymmen som är avsedda endast för anställda eller endast för medlemmar. 
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7 Ekonomi och finansiering 

 

 

 

Finansiering av klubbhuset 

Landskapet, med PAF-medel, är idag vår största finansiär. Klubbhusets mål är finansiering 

50 % av kommuner och 50 % från landskapet (PAF-medel) . Då det gäller kommunerna 

ser det mycket olika ut idag, några kommuner har tecknat fortlöpande avtal enligt 

besöksstatistik och några tecknar avtal årligen, ytterligare några har betalat 

verksamhetsbidrag. Det finns kommuner som inte bidrar med ekonomiska medel trots att 

de har medlemmar i klubbhuset. Vi söker kontinuerligt även medel från olika fonder, 

stiftelser m.m. 

 

Vår löpande bokföring och lönehantering sköts av Proax redovisningsbyrå. Medlemmar i 

klubbhuset är involverade i löpande ekonomiuppgifter och sökande av medel från olika 

fonder. 

8 Den arbetsinriktade dagen 

Riktlinje 33 

Klubbhuset har en oberoende styrelse, eller, om 
det är knutet till en finansiär som huvudman, en 
fristående rådgivande styrelse som består av 
personer som är i en unik position att 
tillhandahålla stöd och föra klubbhusets talan i 
frågor som rör ekonomi, juridik, lagstiftning, 
anställningsutveckling och samhälleligt stöd 

Riktlinje 19 

Allt arbete i klubbhuset är utformat för att hjälpa medlemmarna att återfå sitt 
egenvärde, få ett mål och få självförtroende, det är inte avsett att vara 
arbetsspecifik utbildning 



13 
  

 

 

Den arbetsinriktade dagen erbjuder ett varierat utbud av arbetsuppgifter och är fördelade på 

enheter som bland annat innefattar kök och kontor. Medlemmar deltar aktivt i husets drift, 

till exempel lagar mat, städar, renoverar, bemannar receptionen, hanterar post och mail, 

uppdaterar hemsidan och sociala medier, bokför och tar emot studiebesök. Det vill säga 

alla typer av uppgifter som ingår i driften av klubbhusets verksamhet. Arbetet utförs av 

medlemmar och handledare sida vid sida med målet att var och en ska nå bästa möjliga 

välbefinnande och livskvalitet. 

8.1 Arbete som engagerar 

I klubbhuset jobbar man med målet att alla behövs. Klubbhusets huvuduppgift är att 

engagera medlemmar i verksamheten.  Under 2017 fick vi bekanta oss med Styrkebaserad 

Teamutveckling som metod att involvera och entusiasmera till klubbhusarbete under den 

arbetsinriktade dagen. Utbildarna kom från klubbhusvärlden, Fountainhouse New York 

och Fontänhuset i Stockholm. Det är viktigt att vi har ett bra och engagerande arbetsklimat 

och att alla känner sig uppskattade och behövda. Den arbetsinriktade dagen ska också vara 

förberedande till att ta emot ett arbete eller att börja studera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje 15 

Den arbetsinriktade dagen engagerar medlemmar och anställda tillsammans, 
sida vid sida, i driften av klubbhuset. Klubbhuset fokuserar på styrkor, talanger 
och förmågor, den arbetsinriktade dagen får därför inte omfatta kliniker för 
medicinering eller program för öppenvård eller terapi inom klubbhuset. 
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8.2 Köket 

 

Köket är en bra arbetsenhet att börja med som ny i klubbhuset. Arbetsuppgifterna är ofta 

klara och tydliga. Vi tillreder lunch varje dag för ca 10-20 personer till självkostnadspris. 

Köket ansvarar för inköp, tillredning av mat, planering av menyer, matsal och städning. Vi 

tar även hand om redovisningen av kostnaderna för maten. Vi lagar mat även till 

jobbmiddagar, och andra kvällstillställningar, bakar kaffebröd, matbröd och serverar 

frukost.  

Medlemsperspektiv på köket 

Jag ser hur ”x” tömmer flingsalt i hinken som han ska baka bröd i. Just har vi stått utanför 

väggen. Jag säger: ”Sen när du blir friskskriven är det viktigt att du har en idé om hur du 

skall klara din ekonomi. Låt ingen använda dig till att ha en person som är beroende av dig. 

Du måste själv ta auktoritet över din situation.” 

I köket har mycket hänt sedan starten 2010. Vi har människor som är så duktiga i köket att 

vi har mat på finaste restaurangnivå. Nu är kökets roll att ta hand om nya medlemmar. Vi 

har en rekommendation att nya medlemmar börjar i köket. Det blir ett sätt att landa. Och 

när vi varit i köket några veckor blir det lätt att gå vidare.  

Men ingen är tvungen att jobba i köket om man inte vill. Inom ett år kan livet redan gått så 

mycket vidare att man kan delta i en klubbhusutbildning på tre veckor i Norge, vilket vi 

hade en medlem som gjorde i år. Eller så kan ett jobb stå klart på den öppna marknaden. 

Men innan våra medlemmar kastar sig ut i osäkerheten finns vi här. Och också när en 

medlem har ett jobb kan man alltid komma hit och äta lunch eller på annat sätt få det stöd 

man behöver 

Riktlinje 18 

Klubbhuset är organiserat i en eller flera arbetsenheter, som var och en har 

tillräckligt med anställda, medlemmar och meningsfullt arbete för att 

upprätthålla en full och engagerande arbetsinriktad dag. Enhetsmöten hålls såväl 

för att främja relationer som för att organisera och planera dagens arbete. 
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8.3 Kontor och reception 

8.3.1 Media och marknadsföring 

Vi framställer vårt veckobrev, nyhetsbrevet som vi skickar till våra 115 medlemmar samt 

gör klubbhusets tidning Pelarbladet. Vi marknadsför oss via sociala medier, Facebook, 

Instagram och vår egen hemsida. Vi har även sedan 2015 börjat marknadsföra oss med 

hjälp av Podcast. I vår Podcast pratar vi om psykisk ohälsa och om klubbhusverksamheten. 

Vi har nått ca 400 lyssnare sedan vi började publicera poddar. Allt arbete med podcasten 

görs på klubbhuset. 

8.3.2 Ekonomi 

 

Vi betalar räkningar och förbereder bokföringen, samlar uppgifter till statistisk uppföljning 

av klubbhuset. Vi följer upp antalet besökare, per kommun etc. Statistiken är avsedd för 

våra finansiärer samt för klubbhusnätverken och Klubbhuset Pelaren för kvalitetskontroll 

s.k. ackreditering. 

9 Reach out!  Vad är det?  

 

En annan viktig och betydelsefull uppgift på klubbhuset är att ha kontakt med medlemmar 

som av olika anledningar inte kommer till klubbhuset. Detta för att motverka isolering och 

ensamhet.  

Riktlinje 20 

Medlemmarna har möjlighet att delta i allt arbete i klubbhuset, inklusive 
administration, forskning, medlemsregistrering och introduktion, uppsökande 
verksamhet, anställning, utbildning och utvärdering av anställda, PR, 
påverkansarbete och utvärdering av klubbhusets effektivitet. 

Riktlinje 7 
Klubbhuset tillhandahåller en effektiv uppsökande verksamhet till medlemmar 

som inte deltar, blir isolerade i samhället eller inlagda på sjukhus. 
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I vårt klubbhus ”reach outar” vi alla våra medlemmar och anpassar det individuellt efter 

varje medlems önskemål om hur man vill bli kontaktad och hur ofta. Medlemmar och 

handledare, ringer, sms:ar, facebookar minst en gång i veckan till medlemmar som inte är 

på klubbhuset. Dessutom skickar vi vårt nyhetsbrev veckovis till alla medlemmar. I 

nyhetsbrevet kan man läsa veckas program samt besluten från föregående veckas 

klubbhusmöte. Vi besöker medlemmar på sjukhus om det behövs och stöttar med besök på 

Övergångsarbeten. Kamratstödet är starkt och aktivt medlemmar emellan även utanför 

klubbhusets väggar och öppettider. Klubbhuset bryr sig om sina medlemmar och det att 

någon hör av sig och eller bara småpratar en stund kan vara avgörande för om du orkar ta 

dig iväg hemifrån just den dagen.  

Vår uppsökande verksamhet sker genom att synas i media och anordnande av olika 

tillställningar så som: Ångestloppet, Mentalhälsoveckan, Möjligheternas torg, öppet hus 

och temakvällar. Våra poddar kan nedladdas via hemsidan och genom samverkan med 

andra aktörer inom tredje sektorn gör vi oss synliga. Psykiatriska klinikens dagavdelning 

har en tid bokad i veckan då intresserade personer kan göra studiebesök hos oss. 

10 Övergångsarbeten, arbete och studier 

 

10.1 Övergångsarbete 

Klubbhuset har s.k. övergångsarbeten, ett koncept som tillämpas i hela klubbhusvärlden. 

Klubbhuset förhandlar fram övergångsarbeten med arbetsgivare, skriver ett kontrakt och 

lediganslår jobben. Arbetsgivaren får en arbetstagare och betalar lön och ifall 

arbetstagaren, medlemmen av någon anledning inte kan utföra arbetet någon dag, hoppar 

en handledare från klubbhuset in och gör jobbet. Klubbhuset garanterar på detta sätt att 

arbetet alltid blir utfört, vilket är en bra fördel för arbetsgivaren. 

Riktlinje 22 

Klubbhuset erbjuder sitt eget program för Övergångsanställningar, som 
garanterar medlemmarna möjligheter till arbete på ordinarie arbetsmarknad. 
Som ett utmärkande drag för klubbhusets program för Övergångsanställningar 
garanterar klubbhuset en ersättare för alla arbeten om medlemmen är 
frånvarande. Därutöver uppfyller programmet för övergångsanställning följande 
grundkriterier 
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Under 2017 har 6 olika personer arbetat i våra fyra övergångsarbeten: 

Emmaus lokalvård: 4 timmar per dag, måndag till fredag  

ÅHS-biltvätt: 3 timmar 2 ggr i veckan totalt 6 timmar 

S-market: 2 timmar 2 ggr i veckan, totalt 4 timmar. fronta varor innebär att kolla datum, 

plocka fram och städa hyllor. 

 Carus PBS: 1 timme måndag till fredag, cafevärd. 

Våra övergångsarbeten lediganslås på 6-9 månader i taget. Medlemmar lämnar in en 

arbetsansökan och blir intervjuade. Efter att en medlem blivit vald till jobbet introduceras 

man av en handledare och jobbet börjar. Arbetsgivaren betalar lön direkt till arbetstagaren, 

minst minimilönen. När perioden gått ut får en annan medlem söka jobbet. Under 

arbetsperioden hjälper klubbhuset med att skola in i arbetet, stödja under arbetet och hjälpa 

till vid behov som vikarie. Detta ger en trygg ingång tillbaka till arbetslivet efter frånvaro 

från arbetsmarknaden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Riktlinje 25 

Klubbhuset stödjer medlemmar att nå sina mål för yrkesutbildning och 

utbildning genom att hjälpa dem att dra nytta av utbildningsmöjligheter i 

samhället. Om klubbhuset även tillhandahåller ett internt utbildningsprogram 

använder det sig i betydande utsträckning av medlemmarnas färdigheter i att 

lära ut och handleda.  
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11 Arbete och studier 

Förutom övergångsarbete stöder vi medlemmar till att söka arbete, vi hjälps åt att skriva 

arbetsansökan och uppmuntrar varandra till studier. Vi uppdaterar vår anslagstavla med 

lediga arbetsplatser från AMS och har inrättat ett studierum för studeranden. Under året har 

olika medlemmar jobbat med ett övergångsarbete. Vi har även ett gott samarbete med 

Emmaus returcafe-projektet som är ett sysselsättningsprojekt. Våra övergångsarbetare på 

Emmaus kan även få stöd av detta projekt för att komma vidare i arbete  

Praktikanter och studeranden: 

Vi har under året haft ett stort antal praktikanter och fältstudenter. Både under vår- och 

höstterminen har vi tagit emot praktikanter enligt följande: 

Sjukskötarstuderande 09.01-29.01 

Socionomstuderande 30.01-16.03 

Ergoterapeutstuderande 2.5 -30.5 

Socionom YH studerande 31.07-08.09 

Skötare inom psykiatri 20.11-24.12 

12 Det sociala programmet 

 

Arbetar du så har du också fritid. Klubbhuset erbjuder även olika fritidsaktiviteter. 

Medlemmar och handledare planerar och genomför alltid dessa tillsammans.  

Klubbhuset har regelbundet öppet en söndag i månaden samt en kvällsöppet per månad då 

vi har en gemensam middag. Sociala tillställningar som vi firar är t.ex. Påsken, 

Midsommarfirande i Engelska parken Pridetåget, Kräftskiva, Halloweenfest Grillkvällar 

Riktlinje 32 

Klubbhuset har fritidsprogram och sociala program på kvällar och helger. 

Helgdagar firas på den faktiska helgdagen. 
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Thanksgivinglunch, Jullunch och Julfest. Förutom dessa har vi sk jobbmiddagar en gång i 

månaden samt passar vi på att fira födelsedagar och 

Under 2017 har vi satsat på Friskvård och hälsa genomfördes i år med bl.a. vandringar, 

Yoga, Promenader/jogging, Töj och Böj, Dans med Emma.  

 

Pelarbandet har det kul två gånger i veckan. På fester och övriga evenemang ställer de upp 

och spelar helt gratis!! 6-8 personer brukar periodvis delta i bandet.  Och Mats spelar gärna 

gitarr ibland.  
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13 Kurser och utbildningar /konferenser  

 

13.1 Vårseminariet i Träskända 

Årligen ordnas en vårkonferens som en del av det nationella samarbete, 2017 hölls 

konferensen i Träskända där fyra personer från Pelaren deltog. 

 

Vårkonferens i Träskända 16-19 maj 2017, Antonia, Johan, Mirjam och Lotta. 

I Träskända diskuterades bland annat SOSTE(en paraplyorganisation som samlar över 200 

sociala hälsovårdsorganisationer och ett dussintals andra aktörer), marknadsföring av 

klubbhusen, SOTE, unga vuxna, sexualitet och Esko Hänninen om klubbhusen i Finland, 

vikten av dem och deras centrala uppgift. 

Riktlinje 25 

Klubbhuset stödjer medlemmar att nå sina mål för yrkesutbildning och 

utbildning genom att hjälpa dem att dra nytta av utbildningsmöjligheter i 

samhället. Om klubbhuset även tillhandahåller ett internt utbildningsprogram 

använder det sig i betydande utsträckning av medlemmarnas färdigheter i att 

lära ut och handleda.  

 



21 
  

 

14

Klubbhusens
centrala

verksamhets
områden :Stöda
medlemmar till
ett självständigt

liv
Styrka och

Återhämtning

Centralt läge

jämdställdhet

Arbetsinriktad
dag & stöd till
hälsosamt liv

Intern
utbildning & 

studier

Samarbete med
lokala studier/skolorSamarbete med

arbetsgivare och
företagare

Övergångsarbete, stöd i 
arbete, eget arbete

Möjligheter till övergångsarbete, arbete med stöd och självständigt arbete kräver
samarbete med företag, utbildning, arbetsförvaltning, FPA och

arbetspensionsinstitutet.

Hjälp med
boende

Advocacy och
inflytande

Internationellt
samarbete,  

ansökningar, utbildning
med mera

Klubb
hus

 

28

Minst ett 
klubbhus

Minst ”ett par”

Klubbhus,

Tillsammans 5 

st

Tillsammans 15 

klubbhus i 

Landskapen

Två klubbhus

I landskapen

Egentliga Finland

4 Klubbhus,

tillsammans 10 st
Södra Karelen och & 

Kymmenedalen
2-3 Klubibhus i båda,

Nyland: 12-13 st
Tillsammans 17-18 kpl

Mål 2025:

I Finland idag 4 landskap

iutan klubbhus och ca 25 

på områden med minst

25-30 000 invånare där det 

inte finns klubbhus .

MIELI 2009-2015 

programmets mål: 

Att klubbhusnätverken
skulle täcka hela landet.

30.11.2017

MÅL 2025: 45-50 Klubbhus

(Hänninen, Esko, 2016, Mieleni Minun Tekevi) 
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13.2 Världskonferens i Detroit 

 

Världskonferens i Detroit 23-28 oktober 2017 Elin, Lotta, Åke och Håkan 

Som en del av det internationella samarbetet anordnas vartannat år en världskonferens. I år 

hölls konferensen i Detroit där fyra kolleger från Pelaren deltog.  

Konferensen gav ett bra utbyte av kunskap och erfarenheter samt stärkte känslan av hur 

stort och världsomfattande klubbhusrörelsen är. 

I konferensen deltog cirka 600-700 deltagare från klubbhus i över 40 länder  

Vi från Åland hade också ett seminarium där vi presenterade vårt Åland och vårt klubbhus. 

(Namnet på seminariet lyder: How to Teach, Train, and Inspire Members and Staff in 

Clubhouse Standards and Culture).  

Håkan Mansnerus, medlem 
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Utdrag från Håkans framförande I Detroit: 

The first thing I come to think about the clubhouse community is the reach-out 

(Membership, guideline 7) and the side-by-side (Work-ordered day, guideline 15) working 

system. It is better and easier to work with someone else rather than to work alone, 

especially something you haven´t done before. You come to the clubhouse on a voluntary 

basis (membership, guideline 1), but almost as soon as you enter the door, you get involved 

in something in the clubhouse, it can be cleaning, tidying, attending a meeting, helping out 

in the kitchen, or just to meet people in the café. After all, what would a clubhouse do 

without all of its members!?  Thank you!,  I´m Hank. 

 

 

14 Tre veckors klubbhusutbildning I Oslo 

 

Resan till Oslo 

Resan började i Mariehamn på lördagen den 4 november. Vi kom fram till Oslo på 

söndagen. Vi blev väl mottagen av Kåre, Johan och Norunn. Vi for direkt till klubbhuset, 

Riktlinje 31 
Klubbhuschefen, medlemmarna, de anställda och andra tillämpliga personer 

deltar i ett heltäckande två eller tre veckor långt utbildningsprogram om 
klubbhusmodellen vid ett certifierat utbildningshus. 
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där vi hade trevliga diskussioner . Och efter vi hade gått igenom endel praktiska saker, blev 

vi visade lägenheten vi skulle bo i. På söndagen deltog vi i middag på klubbhuset, och fick 

ett bra intryck av klubbhuset. Mycket av diskussionerna handlade om var Åland ligger och 

om att förklara vår självstyrelse och språk. På måndagen började klubbhusutbildningen. 

Jag började på köksenheten.  

Vi  var på ett besök till stortinget med Ingrid, Norunn, och Myra. Där fick vi en 

rundvandring där vi fick se köket och tryckeriet där fontenehuset har totalt 4 

övergångsjobb. Vi fick också en extra visning av stortingssalen, lagtinget och lite av 

Norges historia. Vi utarbetade flera handlingsplaner under utbildningen .Avslutningsvis 

var det en bra utbildning  med många trevliga diskussioner och nya intryck.  Under tredje 

veckan deltog även Christian Beijar.  

 

Gustav i Oslo, Fontenehus i Oslo 

15 Faculty möte i Detroit 

Fakulteten för utvecklingen av klubbhus är den grupp av medlemmar och personal 

bestående av klubbhusets konsultation/ackrediteringsorgan. Fakulteten består av 

nuvarande, aktiva medlemmar eller personal från ackrediterade klubbhus som har 

genomgått en intensiv kurs. 

2017 bestod Clubhouse international faculty for  clubhouse development av 96 medlemmar 

(se bilaga). Klubbhuschefen ingår i fakulteten.  

Riktlinjerna utgör grunden för att utvärdera klubbhusets kvalitet hos enskilda klubbhus 

genom Clubhouse Internationals ackrediteringsprocess. För att garantera kvaliteten i 

verksamheten genomgår klubbhusen  regelbundna kvalitetssäkringar, en så kallad 
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ackrediteringsprocess, som administreras av Clubhouse International. Ett klubbhus 

ackrediteras för en period på ett eller tre år framåt, beroende på hur man jobbar enligt 

riktlinjerna. Pelaren ackrediterades januari år 2016 för tre år framåt. 

Vartannat år granskar den världsomspännande klubbhusgemenskapen dessa riktlinjer och 

ändrar dem i den utsträckning det anses nödvändigt. Processen samordnas av Clubhouse 

Internationals kommite för riktlinjegranskning, som består av medlemmar och anställda i 

ackrediterade klubbhus över hela världen.  

 

Clubhouse International Faculty 2017 

16 Interna utbildningar 

1:a hjälp 

Under våren hade Pelaren en eftermiddag med Fia Nordberg från Fias livsviktiga. Både 

medlemmar och anställda deltog i en första hjälp utbildning. Vi var flera som deltog och 

blev utbildade första hjälpare. Första hjälpen räknas som en kompetens vid arbetssökande.  

 

Riktlinje 30 
Klubbhuset genomför en objektiv utvärdering av sin effektivitet, inklusive 

Clubhouse International- ackreditering 
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Engelska med Stefan 

Jag har hållit kursen i engelsk konversation i några år nu på Pelaren.Och i stort sett har det 

gått bra. Eleverna kommer regelbundet och är entusiastiska när det gäller att prata. Sedan 

jag började med grupparbete har det i synnerhet funderat bra. Vi pratar om allt möjligt om 

vård hälsa och våra fritidsintressen. Jag ser fram emot dagens kurs! 

  Stefan 

Styrkebaserad teamutveckling med Keith och Tracy 

I september besöktes Pelaren av Keith och Tracy. Keith reser runt och föreläser, både i 

Europa och USA. Tracy kommer från klubbhuset i Stockholm. Tillsammans jobbade 

Pelaren under ledning av Keith och Tracy i workshops med styrkor och hur vi kan använda 

dem på Pelaren. 

Ulrika 

Ångestkvällar samarbete Reseda 

 

Pelaren anordnade i samarbete med Reseda tre stycken temakvällar i november där vi 

belyste Ångest ur olika perspektiv. Suzanne Öhberg som är terapeut vid Åhs var först ut 

och pratade om ångest ur ett professionellt förhållningssätt, vi fick även lära oss lite enkla 

strategier för att hantera Ångesten när den dyker upp. Andra kvällen fick vi höra Krister 

Wiktorssons berättelse. Den sista kvällen diskuterade vi ångest ur ett anhörigperspektiv, vi 

lyssnade på utdrag från vår anhörigpodd. 
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17 Nätverksarbete/samarbete och utmärkelser 

17.1 Samarbete med Karis klubbhus Fontana  

Samarbetsprojekt med Fontana för att utreda socialt företagande och klubbhus. I september 

bytte även handledar- och medlemspar från respektive klubbhus plats med varandra, två 

från Fontana kom till Pelaren och två från Pelaren åkte till Fontana. 

 

Pelaren och Fontana middag under utbytes vecka i Karis. Viola Willman och Myra 

Forsström bodde hos Anna-Lisa under tiden de var på Fontana. Under veckan jobbades 

bland annat med månads schema och Sales Force. Viola deltog även i en anhörigträff.  

 

Visit Ålands utmärkelse Årets mötesambassadör 2016, priset utdelades i april 2017. 
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Ålands Självstyrelses jubileums medalj 1997, tilldelad Pelaren, Lotta Eriksson. Utdelades 

på självstyrelsedagen 9 juni 2017 

18 Skype München   

Vid konferensen i Detroit deltog över 700 inbjudna klubbhusmänniskor från hela världen 

och detta gav ett ypperligt tillfälle för nätverkande. Bland annat knöts kontakter med ett 

klubbhus i München. Vid hemkomsten planerade vi in ett Skype samtal med dem. Vi 

samlades några på Pelaren och deltog i ett samtal om allt från dagens lunch till småprat om 

vardagliga händelser. Vi ser fram emot vidare samarbete med dem, bland annat har vi 

utväxlat tidningar och i ett svagt ögonblick lovade vi att göra en podcast på tyska och 

skicka till dem. 
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19 Radio totalnormal under 2017 

 

Under 2017 inledde vi ett samarbete med Stockholms Fontänhus radiokanal ”Radio total 

normal”. Under sommaren spelade några utvalda podcasts från Pelaren i deras radiokanal i 

Stockholm. Vi fortsätter samarbetet under 2018 .  

20   Utåtriktat arbete/att vara synlig utanför klubbhuset 

20.1 Ångestloppet 2017 

I år hade vi tur med vädret, det hade regnat ordentligt tidigare men då vi skulle hålla talet 

blev det uppehåll dagen till ära. Emma höll i uppvärmningsgympan och Julia höll ett prima 

bra tal! 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2 Mentalhälsoveckan 2017 

Mental-hälsoveckan var lyckat i år. Politiker var inbjudna till lyxfrukost på Pelaren. Ålands 

Radio direktsände från den. Middagen för anhöriga på torsdagen var också välbesökt. 
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Programmet för mentalhälsoveckan samt foton från lyxfrukosten med politiker 

20.3 Möjligheternas torg 

 

Från Pelaren deltog vi i möjligheternas torg 26 augusti från klockan Under dagen 

informerade vi från klubbhuset om vår verksamhet till evenemangets besökare. En av 

husets medlemmar berättade sin egen historia . 

21 Sammanfattning av verksamhetsåret 2017 

 Söndagsöppet totalt 15 gånger inklusive jul, påsk och midsommaröppet. 

Söndagsöppet infaller för det mesta sista söndagen i månaden.  
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 Tobakskampen totalt 6 gånger, start i januari. Resulterade i att en i huset slutade 

röka 

 Jobbmiddag totalt fyra gånger 

 Pelarbandet tränat två gånger i veckan efter stängning. 

 Kreativa fredagar, fem gånger 

 After work två gånger 

 Vandringar fyra gånger 

 Tisdagar och torsdagar, spring/promenera grupp 

 Tisdag och torsdag 3 minuters stretch. 

 

Februari 

 8.2. Erfarenhetsexperters kväll, öppet hus 

Mars  

 1.3. Årsmöte 

 15.3 Anhörig middag 

 30. 3. ABF möte, Emmaus, Integration och hållbarhet 

Juni 

 8.6. besök från Stockholms Fontänhus 

 9.6. Utmärkelse Ålands självstyrelsedag 

 15.6. Grillkväll med Reseda 

Juli 

 12.7. Grillkväll 

Augusti 

 16.8. Kräftskiva 

 19.8. Pride parad 

 26.8. Möjligheternas torg 
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September 

 4.9 -7.9. Utbyte med Fontana  

Oktober 

 27.10. Halloweenfest 

November 

 2.11. Föreläsning låg affektivt bemötande på Alandica BO Hejlskov Elven 

 9.11.  Tre tema kvällar på Pelaren i samarbete med Reseda med temat Ångest ur 

medlems, amhörig och exper perspektiv. 

 22.11 Psykisk ohälsa och Unga på Arken/arrangör Rädda Barnen 

December 

 11.12 Fontana på besök/ Socialt företagande 

 20.12 Julfest 

 31.1 Nyårsruset, ett lopp 

 

22 Stödmedlemmar/  Sponsorer     2017       

 

Stödmedlemmar 2017 

 

Sinikka Karlsson 

Lindström Viveka 

Britt-Marie Saarela 

Eva Malmberg 

Kerstin Danielsson 

Viveca Mansnerus-Matsson 

Marianne Enroos 

Mia Korpi 
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Bilaga 1.  

Balansräkning 
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Bilaga 2. 

Resultaträkning 
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Bilaga 3. 

Verksamhetsgransberättelse
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Bilaga 4.  Clubhouse International Faculty Members 2017   The Faculty for 

Clubhouse Development is the group of members and staff who comprise the 

consulting/accrediting body of Clubhouse International. The Faculty consists of current, 

active members or staff from Accredited Clubhouses who have undergone an intensive 

training course. 

 

Faculty Members 2017 

Name 

Clubhouse 

Location 

Anita Anderson 

High Hopes Clubhouse 

Maine, USA 

Nanne Barkdull 

Elkhart County Clubhouse 

Indiana, USA 

Raj Basabathini 

Fountain House 

New York, USA 

Mark Benson 

Yahara House 

Wisconsin, USA 

Sally Bissada 

Gateway House 

South Carolina, USA 

Serge Blasberg 

Fountain House 

New York, USA 

Andrew Borntrager 

Elkhart County Clubhouse 

Indiana, USA 

Kevin Bradley 
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Genesis Club, Inc. 

Massachusetts, USA 

Dagmar Brooks 

Genesis House 

Michigan, USA 

Natalie Brown 

Spirit Crossing Clubhouse 

Colorado, USA 

Mark Buchanan 

The Clubhouse of St. Joseph County 

Indiana, USA 

Annette Callow 

Flourish House 

Scotland 

Peace Angelina Cambria 

New Reflection House 

Utah, USA 

Jen Cardenas 

San Antonio Clubhouse 

Texas, USA 

Michelle Chow 

Ko'olau Clubhouse 

Hawai`i, USA 

Karen Christ 

Genesis Club, Inc. 

Massachusetts, USA 

Karen Christ 

Genesis Club, Inc. 

Massachusetts, USA 

Maria Christiansen 

Fontaenehuset Frederikshavn 

Denmark 

Niamh Coady 

Phoenix Clubhouse 

Republic of Ireland 
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Harry Cook 

Crossroads 

Oklahoma, USA 

Matthew Cox 

Club Nova 

North Carolina, USA 

Walt Cunningham 

Genesis Club, Inc. 

Massachusetts, USA 

Lori D'Angelo 

Magnolia Clubhouse 

Ohio, USA 

Lisa Dembrosky 

Wellspring Clubhouse 

Pennsylvania, USA 

Jak Dennison 

Canefields Clubhouse 

Queensland, Australia 

Carmel Doyle 

Platinum Clubhouse 

Republic of Ireland 

Susan Elliot-Crouch 

Forge Ahead Clubhouse 

Indiana, USA 

Lotta Eriksson 

Klubbhuset Pelaren 

Finland 

Pete Estrader 

Independence Center 

Missouri, USA 

Paula Feher 

Magnolia Clubhouse 

Ohio, USA 

Kailey Fiedler-Gohlke 

HERO House 
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Washington, USA 

Paula Fisher 

Crossroads Clubhouse 

Massachusetts, USA 

Patrick Fitzpatrick 

Platinum Clubhouse 

Republic of Ireland 

Dannielle Ford-Allen 

Neponset River House 

Massachusetts, USA 

Danielle Goodwin 

Lighthouse 

Massachusetts, USA 

Jack Grillo 

Genesis Club, Inc. 

Massachusetts, USA 

Kåre Grüner 

Fontenehuset i Oslo 

Norway 

Criss Habal-Brosek 

Progress Place 

Ontario, Canada 

Michael Hamlin 

Fountain House 

New York, USA 

John Hayes 

Carriage House 

Indiana, USA 

Cathy Holladay 

Sky Light Center 

New York, USA 

Erica Horn 

California Clubhouse 

California, USA 

Valerie Hunt 
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Looking Ahead Clubhouse 

Maine, USA 

Mikael Jensen 

Fontaenehuset Frederikshavn 

Denmark 

Mashood Kamal 

Pathways Clubhouse Society of Richmond 

British Columbia, Canada 

David Kapten 

Breakthrough 

Kansas, USA 

Kerri Kief 

Neponset River House 

Massachusetts, USA 

Amy Kirkpatrick 

Capitol Clubhouse 

Maine, USA 

Carmela Kudyba 

Fresh Start Clubhouse 

Michigan, USA 

Willene Leffall 

Crossroads 

Oklahoma, USA 

Carrie Lemos 

Unlimited Solutions Clubhouse 

Maine, USA 

Audrey Levine 

Sky Light Center 

New York, USA 

Pauli Loija 

Helsingin Klubitalo 

Finland 

David MacDonald 

Pathways Clubhouse Society of Richmond 

British Columbia, Canada 
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Amber Mackay 

Alliance House 

Utah, USA 

Sue A. McNamara 

Evergreen Club 

Washington, USA 

Rich Meyer 

Elkhart County Clubhouse 

Indiana, USA 

Marco Mino 

Independence Center 

Missouri, USA 

Frederick Morello 

Lighthouse 

Massachusetts, USA 

Mary Murtaugh 

Horizon House 

Massachusetts, USA 

Annlaug Nielsen 

Fontenehuset Hønefoss 

Norway 

Leena Niemi 

Imatran Klubitalo 

Finland 

Ruth Osterman 

Genesis Club, Inc. 

Massachusetts, USA 

Elizabeth Padilla 

Lantern House 

New York, USA 

Anna Park 

Alliance House 

Utah, USA 

David Plotka 

Venture House 
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New York, USA 

Jukka Pousi 

Imatran Klubitalo 

Finland 

Donnamarie Randolph 

Magnolia Clubhouse 

Ohio, USA 

Randy Redlinger 

Gateway House 

South Carolina, USA 

Matt Reed 

New Reflection House 

Utah, USA 

Jo Rinard 

Carriage House 

Indiana, USA 

Luis Rivas 

Club Success 

Florida, USA 

Paul Salvucci 

Crossroads Clubhouse 

Massachusetts, USA 

Tatiana Saphyannikova 

Russia House 

Russian Federation 

Andrew Schonebaum 

Fountain House 

New York, USA 

Joe Shaffer 

Independence Center 

Missouri, USA 

Jón Sigurgeirsson 

Klúbburinn Geysir 

Iceland 

Birthe Sloth Thomsen 
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Kildehuset Fountain House/Aalborg 

Denmark 

Lisa Soucie 

High Hopes Clubhouse 

Maine, USA 

Mark Stoeltje 

San Antonio Clubhouse 

Texas, USA 

Knut Stubben 

Fontenehuset Hønefoss 

Norway 

Timothy Sunquist 

Potential Place 

Alberta, Canada 

Lisa Thiel 

Odyssey House 

Massachusetts, USA 

Bev Thompson 

Fitzroy Centre 

Prince Edward Island, Canada 

Lindsay Treankler 

The Meeting Place 

California, USA 

Andy Ulrich 

Club Cadillac 

Michigan, USA 

Tom Weir 

Carriage House 

Indiana, USA 

Pam Weisser 

Grand Avenue Club 

Wisconsin, USA 

Laurel White 

Evergreen Club 

Washington, USA 
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Linda Williams 

San Antonio Clubhouse 

Texas, USA 

Andy Wilson 

Carriage House 

Indiana, USA 

Mike Wnuk 

Gateway House 

South Carolina, USA 

Jason Woody 

B'More Clubhouse, Inc. 

Maryland, USA 

Gregory Lynn Wortley 

Genesis House 

Michigan, USA 

Eva Yau 

Hope Clubhouse (Xi Wang Zhi Guang) 

People's Republic of China 

Katherine Ziegert 

Yahara House 

Wisconsin, USA 
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Bilaga 5. 

Actionplan 3 week collegue training  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GROUP # ______2____________________ 

 

Training Dates: _____06.-25.11 2017____________________  

 

Basic Information 

Clubhouse Name: Klubbhuset Pelaren 

Address: Strandgatan 7,AX-22100 Mariehamn 

Phone: +358 18 22940 /+358 4573438570 

Fax: 

E-mail:klubbhusetpelaren@hotmail.com 
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Three Week Colleagues 

Names: 

Gustav Andersson 

Myra Forsstrøm 

 

Third Week Visitor: Christian Beijar 

 

 

Is the clubhouse accredited? Yes, 2012 and 2015 

 

What was the accreditation outcome? Three years 

 

Since when has the Clubhouse been accredited? 2012 

 

Is there a relationship with another Training Base? 

 

Actual date of Post-training site visit/Skype call: 

 

Training Team Representatives: Johan Guster Tangen and Kåre Grüner 
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SPACE 

GOAL 

 

 

 

 

 

CURRENT SITUATION 

 

 

 

 

 

RATIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Create own space in the kitchen, own strong unit 

Kitchen has no own space designed to facilitate a strong work ordered day 

 

A strong unit needs own physical space 
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Action Steps 
Implementation 

Date 

1. Make a clear presentation plan/drawings of the new kitchen/café 

area 

 

December 2017 

 

2. Plan presentation to the board 

 

December 2017 

 

3. Clubhouse meeting/presentation off the plan 

 

December 2017 

 

4. Provide new furniture, supplies and refurnish the area  

 

January 2018 

 

 

 

Goal to be accomplished by:   

 

 

 

This goal is based on the following standards:   

 

February 2018 

13 ( 18) 
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WORK-ORDERED DAY 

GOAL 

 

 

 

CURRENT SITUATION 

 

 

 

RATIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Engage, vitalize into the work-ordered day and establish the kitchen unit 

 Few members during the morning 

Find a structure and follow ground structure to create two strong units. Engage and 
create a creative community 
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Action Steps Implementation Date 

1. Clubhouse meeting/ presentation 

December 2017 

 

2. Pay attention and strengthen group/team and transfer it into a 

unit 

January/February 

2018 

3. Unit organization/define daily, weekly and monthly working tasks 
January/February 

2018 

4. Create the white board 
January/February 

2018 

5. Evaluate the goal June 2018 

 

 

Goal to be accomplished by:   

 

 

This goal is based on the following standards:   

 

Mars 2018 

18 
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FUNCTIONS OF THE HOUSE 

GOAL 

 

 

 

 

 

CURRENT SITUATION 

 

 

 

 

 

RATIONALE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establish a solid meeting for the accommodation/housing program, 

Develop structured planning like presentation every second week 

We have no meeting or arena to discuss housing issues 

Take benefit off the knowledge in the clubhouse as for example accommodation, 
taxes, bills etc…, in order to improve living skills and opportunities for our members 
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Action Steps Implementation Date 

1. Plan for housing/accommodation program 

February/Mars 

2018 

2. Present the plan on a clubhouse meeting March 2018 

3. Establish the meeting March 2018 

4. Evaluate the housing meeting September 2018 

 

 

Goal to be accomplished by:   

 

 

 

This goal is based on the following standards:   

 

March 2018 

27, 29 
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DESCRIBE THE CLUBHOUSE’S PLAN TO PRESENT THIS ACTION PLAN TO THE 

CLUBHOUSE COMMUNITY UPON RETURNING FROM TRAINING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adress: Strandgatan 7, 22100 Mariehamn 

Telefon: 22940/04573438570 

E-mail: klubbhusetpelaren@hotmail.com 

Hemsida: www.klubbhusetpelaren.ax 

Bankkonto: FI08 6601 0003 4282 81 

 

 

Present plan to the board  

 

Present plan to clubhouse community 

 

The kitchen unit need own physical space together with the cafeteria. 

 

Describe the necessary change to make the unit strong and vital  

 

- plan drawing across the house 
- restructure the current space and have clear instructions for tasks on 

whiteboard/duty sheets in the unit 
- layout the work of the unit 
- staff tie on unit least a year ,this create solid structure 
- cost calculation for possible costs like furniture or other changes 
- Plan for housing/accommodation program 


