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LEDAREN

Året som gått och
året som kommer

F

ör ett år sedan satt jag
och pratade med servicetagarna

om

navaccinet

som

corovar

på kommande. Vi pratade om
cafébesök

och

gemensamma

måltider och allt annat som vi
skulle göra sen. Efter coronan. Vi
hoppades att det snart skulle vara
över. Nu har det gått ett år och
det känns som om vi fortfarande
stampar på samma ställe. Vi har
fått vaccin och restriktionerna har
minskat en aning, vilket vi är mycket tacksamma för, men servicetagarnas frågor är fortfarande
de samma som förra året: När är
coronan över? När får vi äta tillsammans igen? Och svaren jag
har är fortfarande de samma: Jag
vet inte, men jag hoppas att det
blir snart.
2021 blev inte året efter coronan
så som vi hade hoppats. Istället
blev det ett år präglat av munskydd, effektiverad städning och säkerhetsavstånd. Ett år av påminnelser: Har du tvättat händerna? Har
du munskyddet med dig? Kom
ihåg att inte stå för nära de andra.
Jag tänker tillbaka på tiden just
före jul år 2020 och hoppet jag
kände då. Och sedan tänker jag
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på tiden just före jul år 2019 före personal från andra enheter och
vi ens hade hört talas om coro- friheten i att inte konstant behönan. Jag tänker att det är tur att va hålla reda på vem som glömt

vi inte visste då hur det skulle bli. att tvätta händerna och vilka ytor
Skulle vi ha orkat hoppas om vi som behöver desinficeras. För
visste hur lång tid det här skulle ta servicetagarnas del vet jag att de
och hur mycket som skulle förän- saknar gemensamma fester och
dras? För visst har det varit tungt. evenemang där de kan träffa vänVisst har det funnits dagar då jag ner från andra regioner.
helst bara skulle ha stannat kvar

i sängen. Men samtidigt har jag Den senaste tiden har varit jobbig
upptäckt hur mycket jag och mina för servicetagarna. Förändringar
kollegor faktiskt klarar av.

är svåra för många av dem och

coronan förde med sig stora och
Vi klarar av förändringar, även om plötsliga förändringar. Speciellt i
de är stora och kommer snabbt. början av pandemin var det mån-

Vi kan anpassa oss och kompro- ga som hade det väldigt svårt.
missa. Vi är villiga att hitta på nya Men servicetagarna har visat att
lösningar och pröva på nya saker också de klarar av mer än man
för att ge våra servicetagare en så kanske skulle ha trott. Gång på

meningsfull och trygg vardag som gång har jag blivit stolt och immöjligt. Jag tror att vi har lyckats ponerad över deras förmåga att
ganska bra med det på Kårkul- anpassa sig och att förstå allvaret
la. Pandemigruppen har gjort ett i situationen.
stort och fint arbete. Restriktion-

erna har fungerat och de corona- Pandemin har inte varit den enda
fall som drabbat vår organisation utmaningen för Kårkullas person-

har varit få. Vi har hittat på nya al i år. Krisen i ledningen under
sätt att jobba och skapa glädje i våren rörde upp negativa känslor,
vardagen.
det ekonomiska läget är svårt och
många enheter kämpar med stänMen jag tror också att många av dig personalbrist. Men trots det
oss saknar guldkanterna i livet. har vi klarat oss. Jag tror att det är
Personligen saknar jag utbildnin- viktigt för oss alla att hitta strategigar, andra möjligheter att träffa er för att ta oss igenom svåra tider

LEDAREN

utan att förlora hoppet om en bättre framtid. För mig är det viktigt
att tillåta mig själv att ibland vara
frustrerad och arg över det som
inte går att förändra, för att sedan
kunna gå vidare och fokusera på
det som ger mig glädje i arbetsliv-

sig trygga genom hela processen.
Vi klarar förändringar och svåra
tider; det har coronapandemin
visat oss. Men jag hoppas att de
närmaste åren ska bli år då vi inte
bara behöver klara oss, utan år då

et: servicetagarna och kollegorna.

vi kan andas ut, växa och utveck-

Nu står vi inför ett nytt år med

med sig, och tur är väl det. För min

nya utmaningar och förändringar.
Kommer år 2022 att bli året efter
coronan? I skrivande stund ökar
antalet smittade igen och jag tror
inte att coronan någonsin kommer att försvinna helt och hållet.
Men jag hoppas ändå att vi en

las. Vi vet inte vad framtiden för
del hoppas jag på ett år av trygga
rutiner, passligt stora utmaningar
och trevliga överraskningar. Och
så hoppas jag att vi alla får fira jul
på just det sätt som vi allra helst
vill och tillsammans med de människor som betyder mest för oss.

dag så snart som möjligt får leva
och arbeta i en värld där skydd
mot corona inte längre behöver
stå högst på prioritetslistan.
Jag hoppas det kommande året
blir ett år då vi i lugn och ro kan
förbereda oss för den nästa stora förändringen i vår bransch:
social- och hälsovårdsreformen.
Jag hoppas att det här är en
förändring som kommer långsamt
och enligt planerna, att det är en
förändring som också för med sig
förbättringar. Speciellt hoppas jag
att det är en förändring som inte
nämnvärt påverkar servicetagarnas vardag och att de kan känna

Linda Juslin,

Handledare
Mocca serviceenhet
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AKTUELLT		

Ändring av begrepp från
brukare till servicetagare
Från och med 1.1.2022 träder en begreppsförändring i kraft inom Kårkulla
vad gäller begreppet brukare. Begreppet brukare är idag föråldrat och har kritiserats
både i Finland och Sverige. Svenska socialstyrelsen har rekommenderat att
begreppet inte längre ska användas och förespråkar att olika begrepp används
beroende på serviceform. På nationell nivå på svenska används begreppet
servicetagare och det mest logiska är då att Kårkulla använder samma begrepp.
Begreppet servicetagare används:
• I allmänna texter som beskriver Kårkullas service
• När personen får service från EUC och EUC:s regionala expertteam
• När personen får stödboendeservice
• När personen har arbetsavtal och får Arbete med stöd service från Kårkulla
Ändringsförslaget innebär att brukarråden övergår till att heta råden för servicetagare
och att brukarstrategin övergår till att heta servicetagarstrategi, då den uppdaterade
strategin börjar gälla år 2022.

Begrepps
ändring från
och med
1.1.2022
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Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv
Kvalitetsmätningarna görs årligen i januari för att kunna utvärdera hela
föregående år. Samtliga mätningar görs elektroniskt som webbformulär i
Webropol. Kvalitetsmätning ur närståendeperspektiv görs av en eller flera
närstående till servicetagaren. Webbformuläret kommer att finnas tillgängligt
på Kårkullas webbsida i början av år 2022. Deadline för kvalitetsmätningarna
är 31.1.2022.

Deadline
31.1.2022
Du har väl kommit ihåg att titta på FIXtv:s julkalender, Nellas Jul? Nella älskar
julen. En dag hör hon på nyheterna att julgubben är försvunnen. Hur skall hon
få honom att komma tillbaka? Du kan se alla avsnitt på vår webbsida, fixtv.fi
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NYANSTÄLLD

Vem?

Namn: Mikael Östman
Ålder: 39 år

Född och bor: i Pargas i ett

egnahemshus byggt av Mikaels
farfar
Familj: fru Helen och Nisse 4 år
Utbildning: Politices kandi-

dat, yrkesutbildad disponent,
busschaufför
Intressen: stug- och vildmarks
liv, diverse byggprojekt på

gång, håller bland annat på att
bygga en stugby, tycker om
att arbeta med händerna och
njuter av att skapa. Medlem i
kyrkofullmäktige och kyrkorådet
i Väståbolands svenska församling.
Julplaner: julen firas vartannat

år hos svärföräldrarna som bor
ute på en holme i Åbolands
skärgård och vartannat år
hemma i Pargas. Julen ute i
skärgården hos svärföräldrarna
är en riktig Saltkråkan-jul.
8

Text och bild | Malin Johansson

Steget till Kårkulla
var kort

Efter många år i ett hektiskt arbetsliv som disponent sökte Mikael Östman nya
utmaningar och framförallt önskade han ett meningsfullt och nyttigt jobb. Det jobbet har han idag som vikarierande rekryterare och reskontraskötare vid Kårkullas
centralförvaltning i Pargas och han har inte ångrat sitt branschbyte en gång.

M

ikael

Östman

har

drygt

två

månader bakom sig som vikarierande rekryterare och reskontraskötare vid Kårkullas centralförvaltning i Pargas och han börjar

känna sig alltmer varm i kläderna. Han hälsar glatt
på kollegorna i korridoren och han har en humor
som får de flesta vid kaffebordet att dra på smilbanden en gråmulen novemberdag. Trots att han
inte har någon tidigare erfarenhet av branschen,
kändes Kårkulla rätt från första början och han känner ju dessutom de flesta servicetagare i Pargas.
– Att det blev just Kårkulla handlar nog om att jag
ville ha något mera meningsfullt jobb, känna att man
gör någon nytta, jag har bland annat jobbat som
stödperson. Min mamma har jobbat på Kårkulla
och genom mitt jobb som taxi- och busschaufför
känner jag ju nästan alla servicetagare i Pargas. Det
var inte något stort steg alls att välja Kårkulla, det
största steget var att söka mig bort från Åbolands
fastigheter.
Mikael påbörjade sin yrkesbana vid Dalsbruk shipping där han jobbade många år som skeppsmäklare innan företaget såldes. Då tog Mikael
kontakt med Åbolands fastigheter och frågade if-

all de behöver mera personal och så fick han en
anställning vid fastighetsförmedlingen år 2008. Där
jobbade han fram till 2013 då han sedan fortsatte
som disponent fram till hösten 2021 innan han kom
till Kårkulla.
– Mitt tidigare jobb på Åbolands fastigheter delades upp på tre personer så nu börjar jag förstå
varför jag var så utmattad, jag tog bara åt mig mera
jobb och var duktig. Sedan på semestern råkade
min fru få syn på det lediganslagna jobbet vid
Kårkulla och jag ringde och frågade om jobbet bara
lediganslås av en formalitet eller om det på riktigt är
ledigt, skrattar Mikael.
Efter en lyckad arbetsintervju fick Mikael veta att
jobbet var hans och 20.9 för drygt två månader sedan inledde han sitt jobb på Kårkulla. Några bekanta ansikten fanns det dock på kontoret. För 21 år
sedan gjorde Mikael sin studentmerkonompraktik
på Kårkullas centralförvaltning även om byggnaden
var en annan då. Nu som rekryterare och reskontraskötare har han delat upp arbetsuppgifterna
som så att han sköter reskontrauppgifter måndag,
tisdag och onsdag samt rekryteringsuppgifter torsdag och fredag. Man kan kontakta Mikael vilken
vardag som helst och ärendet noteras, men svaret
9
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Text och bild | Malin Johansson 		

kan dröja till slutet av veckan.
– Jag har två roller här, jag började helt med betoning på rekryteringsbiten och fick en kort introduktion av före detta rekryteraren, men nu har jag
också på allvar kommit igång med reskontran tillsammans med huvudkassör Peter Ekman. Jag

hade redan känslan då jag började att det är viktigt
att veta genast på morgonen vilken roll man har,
det tar tid att byta roll och riskerna för fel ökar om
jobbar samtidigt med båda bitarna. Jag registerar
alla rekryteringsärenden undan veckan, men slutet
av veckan är tillägnad för rekrytering.
Den största utmaningen i jobbet är helt klart
svårigheten med att hitta personal, lyfter Mikael
fram. Det bästa anser han att är då man får vara
kreativ och det är något han verkligen gillar. Bland
annat har han lärt sig använda programmet Indesign där man lätt skapar tilltalande annonser och
rekryteringsmaterial.
– Reskontrajobbet är sedan skönt då man bara
har det mekaniska jobbet att utföra, även om man
förstås måste vara noggrann. Många har redan
kontaktat mig och faktiskt ringt första gången för
att känna mig på pulsen och jag tycker att vi har
fått igång ett bra samarbete.
Mikael påpekar att man gärna får ta kontakt med
honom under torsdagar och fredagar i diverse
rekryteringsfrågor och han bistår gärna med olika
slag av marknadsföringsmaterial och annonser.
– Man måste slänga ut krokar till höger och vänster för att få kontaktuppgifter. Sedan kan man till
exempel skicka e-post till intresserade personer
efter en rekryteringsmässa med mera information
om Kårkulla, säger Mikael och smider planer för att
locka personal till Kårkulla.
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“

Man måste slänga ut
krokar till höger och
vänster för att få
kontaktuppgifter

		

Pst...vill Du
skicka läsarpost
till Omslaget?
Det får du gärna göra, skicka din text till
redaktionssekreterare Malin Johansson,

malin.johansson (at) karkulla.fi. För publicerade texter betalas ingen ersättning. Visste
du att du kan ladda ner hela tidningar i
pdf-format, och även bläddra i tidningarna i
Omslagets arkiv på Issuu.

Behöver du
hjälp med
rekryteringen ?
Då kan du som är anställd inom Kårkulla
kontakta Mikael Östman,
vikarierande rekryterare och reskontra
skötare på Kårkullas centralförvaltning i
Pargas (Kårkullavägen 142, 21610 Kirjala)
Tfn 044 458 1710 (torsdagar och fredagar)
E-post mikael.ostman@karkulla.fi
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Text Malin Johansson Bild | Privat

Vem?

Namn: Ylva Holm
Ålder: 29 år
Bor: i Malax

Familj: sambo och katt

Intressen: sjunger i kör,

spelar piano och tycker om
att vara ute i naturen
Funfact: har studerat vild-

marksguidning och varit på
många äventyr i vildmarken
Julplaner: firar julen med
familjen och planerar att

vara mycket utomhus och
även vila
12

”Människomöten
är det bästa
i mitt jobb”
Redan som nyutexaminerad talterapeut från Åbo Akademi sneglade Ylva Holm på
Kårkullas lediga jobb och tänkte att en tjänst som talterapeut inom samkommunen
kunde vara hennes drömjobb. Nu, tre och ett halvt år senare, är jobbet Ylvas.

D

en första september denna höst

förstås mera administrativt, men fortfarande är det

inledde Ylva sitt jobb som Kårkul-

kontakten med servicetagarna som hon gillar mest

las talterapeut i Österbotten. Ylva

i sitt jobb.

är stationerad på Kårkullas servicepunkt i Vasa, men hör till ex-

– Människomöten är det bästa i mitt jobb och det

pert- och utvecklingscentret som

som ger mig energi är när jag får åka ut och träffa

har sitt säte i Pargas. Innan dess hade hon jobbat

servicetagare. Det är roligt att få prata med servi-

drygt tre år som talterapeut vid barnneurologiska

cetagarna och känna att man har något att ge och

enheten vid Vasa centralsjukhus. Ylva utexamine-

att jag kan bidra med min kunskap.

rades som talterapeut år 2018 från Åbo Akademi
och anade redan då att Kårkulla kunde bli hennes

Ylva berättar att hon oftast tas emot med öppna

framtida arbetsgivare.

armar och förklarar att hon alltid inleder mötet med
att göra något roligt som att till exempel spela ett

– Då jag som färdig talterapeut började söka jobb,

spel. Det är viktigt med tanke på bedömningen att

så sneglade jag på talterapeutjobbet på Kårkulla

man etablerar en bra kontakt och att barnet eller

och tänkte att det där skulle jag vara intresserad

ungdomen känner sig trygg med situationen. Man

av. Men då var det någon annan som besatt den

ska inte heller ställa för stora krav. Ylva gör ofta

tjänsten i Österbotten. Redan då kände jag ett visst

bedömningar och besök mitt i veckan och så har

kall för Kårkulla.

hon en dag som hon enbart gör skrivbordsjobb.

Samkommunen var bekant för Ylva från studietiden

– Jag har några arbetsdagar i veckan som jag åker

då hon en sommar jobbade som inhoppare på ett

ut till skolor, daghem eller hem till servicetagare och

av Kårkullas boenden i Österbotten. Det jobb hon

gör bedömningar, främst med barn och unga. Jag

har idag som talterapeut inom samkommunen är

kan till exempel göra olika testuppgifter, jag kollar
13
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Text Malin Johansson Bild | Privat

deras kommunikation, tal, röst och språk och i vissa fall också oralmotoriken och ätandet. När det
gäller barn tar jag också kontakt med föräldrarna,
det blir mycket att sitta i telefonen. Sedan gör jag
en bedömning om det finns behov av talterapi eller
något annat stöd. Jag kan också åka ut och ge
handledning till nätverket runtom servicetagaren
och till Kårkullas enheter och personal, men jag
ger ingen direkt terapi utan då tar man in en utomstående talterapeut.
Många kanske har en bild av att talterapeuten enbart jobbar med olika uttal, men talterapeutens
arbetsbild är mycket bred. Till arbetsbilden hör
förutom tal, språk och uttrycksförmåga även kommunikationsfärdigheter som till exempel hur man
tar ögonkontakt eller fungerar i ett samtal samt
hur man berättar eller kommunicerar om man inte
har ett språk. Oralmotorik, ätfärdigheter, sväljning
och tuggning är också områden som talterapeuten jobbar med. Observation och intervju är viktiga
arbetsverktyg, liksom testmaterial och informella
material såsom olika bilder.
Ylva säger att hon känner en viss oro med tanke
på framtiden och hur hennes jobb kommer att se
ut om ett år i och med att Kårkullas verksamhet
splittras upp i åtta olika välfärdsområden.
– Det känns som om jag inte riktigt vet hur mitt
jobb kommer att se ut i framtiden, men man måste
ju göra det som man har nu. Men jag tycker att
jag har kommit bra in i jobbet och jag känner mig
riktigt hemma redan. Jag vill i mitt jobb lyfta fram
positiva saker och styrkor hos dem jag träffar, det
blir väldigt lätt i en bedömningssituation att man tar
fasta på svårigheter. Det är en utmaning som jag
alltid försöker tänka på och sträva efter.

14

BUBBLANS PONNYSTALL

Text och bild | Malin Johansson

På den rödmålade stallväggen hänger en skylt med namnet Bubblans
ponnystall som vittnar om att besökaren hittat rätt. Det att några bokstäver har hamnat på sned och är vända åt fel håll beskriver rätt så
bra verksamheten i Bubblans ponnystall. Här är alla välkomna oavsett
bakgrund och ingenting är omöjligt i Sussy Broos stall.

Bubblans
ponnystall

15

BUBBLANS PONNYSTALL

Text och bild | Malin Johansson

Idag jobbar Maria Wiklund från Intek serviceenhet

i stallet och ska gå ut och hämta shetlandsponnyn
Penny från sin hage. Maria jobbar två dagar i veckan i stallet. Att hitta rätt grimma är lätt i Bubblans
ponnystall. Här har alla hästnamn också en egen
färg, så man lätt hittar rätt utrustning till rätt häst.
Sussy visar också ett par ridtyglar i stallet där den
ena tygeln är röd och den andra grön, då behöver
ryttaren inte veta skillnad på vänster och höger
utan man pratar om färg istället. Ute på gården

D

et är en mörk och småruggig novemberförmiddag i Bubblans ponnystall i
Jakobstad, men här får man räkna
med att vara utomhus oavsett väder.
Ponnyerna trivs inte inomhus och blir

därför helst omskötta utomhus. Sussy Broo som
äger stallet berättar att själva ridningen inte är det
viktigaste i den verksamhet som hon erbjuder, utan
det kan för många handla om att bara vistas i stal-

står en specialanpassad hästkärra i vilken man kan
spänna fast en rullstol. Här är kreativiteten stor och
ingenting är omöjligt. Tack vare den specialanpassade hästkärran kan Sussy ta ut sina elever i naturen och hon berättar att man till exempel brukar
göra utflykter till svampskogen. Green Care konceptet handlar just om närheten till naturen.
Bubblans ponnystall har också ett samarbete med
Kyrkostrands –Jungmans skolan i Jakobstad som
erbjuder specialundervisning från förskolan till årskurs nio. Hästarna gör gott både för elevernas

let, vilket har en positiv effekt på välmåendet.

fysik och för välmåendet. Sussy förklarar att spe-

– Igår hade jag en flicka här med panikångest som

krävs en hel del av både ledarna och hästarna för

stod och strök en häst i en halv timme, det gav

ciellt ridningen är mycket resurskrävande och det
att det ska ske på ett lugnt och tryggt sätt för alla.

henne lugn och ro.

Alla hästar i Sussys stall är sådana som lätt an-

Till Sussys stall kommer personer i alla olika åldrar

skolade. Sammanlagt finns det sju shetlandspon-

som har ett specialbehov. Det kan till exempel vara
personer med en funktionsnedsättning eller personer som lider av psykisk ohälsa. Själv har Sussy
en lång erfarenhet av hästar och är till utbildningen
barnträdgårdslärare och ridpedagog och har bland
annat jobbat inom barnskyddet. För drygt tio år sedan beslöt hon sig för att grunda Bubblans ponnystall och har sedan dess satsat helhjärtat på sitt
stall och tjänster inom ramen för Green Care och
helande hästkrafter.
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passar sig efter situationen och är trygga och välnyn i stallet.
Förutom att Bubblans stall jobbar med att lyfta fram
barns och ungdomars psykiska styrkor och stärka de egenskaper man är bra på, finns det också
utrymme för annan slags verksamhet. Bland annat
ordnar man barnkalas, företagsdagar och ponnyridning- och körning enligt överenskommelse.
I stallet bor också två terapikaniner för dem som
tycker att hästarna är för stora och skrämmande.

Blev du intresserad?
Bubblans ponnystall

Adress: Fäbodavägen 132, 68620 Jakobstad
Tfn: 040-0729562
E-post: bubblansponnystall@gmail.com
https://www.facebook.com/BubblansPonnystall/
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SERVICETAGARE MED SPECIALINTRESSE

Text och bild | Malin Johansson

ÄNGLAR

- Finns de?

J

a, i varje fall hemma hos Carola
Hägg där hon i sitt glasskåp räknar att det står 176 stycken änglar

och sprider ett lugn över hela rummet på Katarinegården. Redan från
barnsben började Carola intressera
sig för änglar och sedan dess har

samlingen växt från några små änglar till att omfatta en stor, ståtlig samling. En del har hon köpt
själv, men många har hon också fått som födelsedagsgåva eller som julklapp. Alla i Carolas bekantskapskrets vet vad som står högst på önskelistan –
änglar av alla de slag. I fönstret hänger några änglar
och sprider ett behagligt ljussken över rummet, det
är en gåva som hon har fått av sin fästman. Även i
glasskåpet finns det lysande änglar. Varför Carola
fastnade just för änglar kan hon inte svara på.
Trots att samlingen redan består av 176 änglar
finns det plats för fler, enligt Carola. Målet är att
komma upp till 200 stycken.
– Alla som känner mig vet nog redan vad jag önskar mig i julklapp.
Carola är själv väldigt givmild och berättar att hon
gärna stickar och sedan överräcker sina handarbeten till mindre bemedlade familjer. Det sägs att
änglarna är Guds budbärare - kanske det rent av
bor en liten ängel i Carola?
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Namn: Carola Hägg
Ålder: 58 år

Bor: på Katarinegården
Intressen: samlar på
änglar, att pussla och
sticka

GEMENSKAPSTRÄDGÅRD

Text | Malin Johansson Bild | Kårkullas bildarkiv

Trädgården där var och en
får delta enligt egen förmåga

Redan år 2020 planterades de första fruktträden i gemenskapsträdgården
i Kristinestad och i somras stod köksträdgården klar. Tanken är att gemenskapsträdgården ska vara såväl vacker som användbar. Kårkullas servicetagare vid Sydboda serviceenhet har flitigt utnyttjat trädgården.

K

ristinestads medborgarinstitut och serviceområdet för välfärd i Kristinestad skapade år 2020 gemenskapsträdgården
tillsammans

med

kommuninvånarna

med finansieringsstöd av Svenska Kulturfonden
och Leaderprojektet Feelgood Invest. Gemenskapsträdgården i Kristinestad fungerar idag som ett
mötesrum för både invånare och besökare.
Trädgårdsarbete är bra för hälsan och det känner man också till vid Sydboda serviceenhet.
Under sommaren och senhösten har två olika
grupper från Kårkullas enhet turats om att jobba
i trädgården under uppsyn av handledare Göta
Sundäng-Rosenlund. Servicetagarna känner väl
till platsen då de tidigare hade dagverksamheten i

den nuvarande kanslibyggnaden. Robin Hautaviita är en av de servicetagare som gärna tillbringade

mycket tid i trädgården under sommaren och sysselsatte sig med ogräsrensning och vattning. Han
berättar att man bland annat odlade lök, ärter och
morötter i köksträdgården.
Man kan följa med vad som händer i gemenskapsträdgården via medborgarinstitutets Facebook-sida: (https://www.facebook.com/krsmedborgarinstitutkansalaisopisto)
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JULHÄLSNING

Text | Claus Terlinden Bild | Privat		

INTE IGEN!

”Inte igen!” Så tänkte jag när det blev nya restriktioner i slutet av november. Inte igen en jul där vi
inte kan göra som vi brukar. Inte igen en jul där vi
inte får samlas, sjunga, umgås. Inte igen en jul där
jag inte kan planera något på riktigt, för allt är så
ovisst och osäkert. För det är väl traditionerna, det
gamla, kända och vana som gör jul till jul?
Traditioner är viktiga. De ger trygghet och skapar
stämning. De ger glans åt livet. Det behöver jag,
inte bara under årets skymningstid. Därför vill jag
sjunga Hosianna, möta Lucia i vintermörkret, hämta en gran från skogen, pynta hemmet. Vara tillsammans med kära människor på julafton. Ta mig
i ottan till julkyrkan. Och för mig som tysk är det
alltid ’Nikolaus’ den 6 december, fast jag också har
lärt mig att fira Finlands självständighet. Traditioner
är viktiga.
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Men det finns en annan dimension i advent och jul.
Då handlar advent och jul inte alls om det gamla
och om traditioner utan om en ny början. Något
nytt som händer här och nu, inte bara långt borta
och för länge sedan. Något nytt som jag inte egentligen har kontroll över. Jag kan och jag skall förbereda mig. Men samtidigt behöver jag vara medveten om att livet principiellt alltid är oavslutat och
tillvaron alltid öppen. Jag har inte i mina händer det
som kommer. Åtminstone inte helt och hållet. Och
ibland oroväckande lite. Därför skapar jag trygga
ramar, platser för själen. Platser där skönhet och
vila hjälper mig att slappna av och bli tillgänglig i
djupet. Att öppna mina sinnen. Att öppna mina
knutna händer, att öppna hjärtat för de källor av
kraft och välsignelse i mitt inre som ofta förblir fördolda för mig i vardagens brådska och jäkt.

		

Att hitta de källor: det är också det julen handlar
om. Det är kanske så den första julen var. När den
gravida Maria begav sig med Josef till Betlehem.
Den ’julen’, den första julen blev väl också ganska
annorlunda än de hade drömt om och väntat sig:
att föda ett barn i ett stall. Att få besök av herdar.
Att motta ett förunderligt budskap att bevara i hjärtat. Att bli påhälsad och begåvad av vise män. Att
snart hamna på flykt undan ondskan. Men att ha
med sig: barnet, budskapet. Gåvan.
Den första julens budskap är: i det oförutsägbara
föds den nya möjligheten i mitt liv. Föds som ett litet
barn. Som någon behöver ta hand om. Som jag
behöver ta hand om. Jag är i gott sällskap när jag
känner mig vilsen, trött, när jag längtar efter frid och
stabilitet, fast eller just för att så mycket omkring
känns kaotiskt, överväldigande och oroväckande.
När jag inte riktigt vet vad jag ska tänka om allt det

Julvälsignelse
Må himlens frid nu råda över jorden,
Frid i gärningarna, tankarna och orden.
Frid åt allt i vår natur.
Frid åt mänskor, växter, djur.
Frid åt dem som lindrar nöd
Och delar ur sitt överflöd.
Frid åt varje kvinna, man
Som gör det goda som hon kan.
Frid åt varje barn i världen,
Gud bevara dem på färden!
Frid med varje mänskosjäl.
Frid med dig,
Gud vill dig väl.

nya och okända som väntar (och det finns en hel
del av det!) Vad jag, vad vi lyckas att skapa av ritualer och traditioner kan i bästa fall förbereda för det
ingen kan förbereda sig på. Det kan väcka sinnen,
bevara längtan. Hjälpa till att öppna hjärtat för…
ja, vad det nu är vi väntar på. Barnet. Budskapet.
Gåvan. Jag vill kalla det för Gud.
Claus Terlinden
omsorgspräst

21

LÄTTLÄST

Text | Linda Juslin Bild | Kårkullas bildarkiv

Lättläst om Sote
Vad är SoTe?
Sote heter Sohä på svenska.
Det är en förkortning för social- och
hälsovårdsreform.

Hur kommer social- och
hälsovården att förändras?
Kommunerna sköter inte längre socialoch hälsovården.

Reform betyder förändring.

Kårkulla kommer inte att finnas kvar på
samma sätt som förut.

Sote = en förändring av social- och
hälsovården i Finland.

Istället kommer välfärdsområden att
sköta all social- och hälsovård.

Social- och hälsovårdsreformen träder i
kraft 1.1.2023.

Ett välfärdsområde är en organisation
som sköter om
att alla människor ska ha det bra.

Hur har social- och hälsovården
varit tidigare?

Välfärdsområdena ska
bland annat sköta om:

Tidigare har kommunerna skött om
att människor får den vård de behöver.

• service för personer med
funktionshinder
• sjukvård
• tandvård
• mentalvård
• boendeservice för äldre
• hemvård
• barnskydd
• socialt arbete för vuxna
• andra liknande saker

Kommunerna har betalat till Kårkulla
för att Kårkulla ska kunna vårda och
stöda
personer med intellektuell funktions
nedsättning.
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Hur påverkar Sote
Kårkullas servicetagare?
Kårkullas servicetagare kommer att få
service av ett välfärdsområde istället för
av Kårkulla.
Kårkullas verksamhet delas mellan åtta
tvåspråkiga välfärdsområden.
Boendena kommer att finnas kvar.
Ingen behöver flytta på grund av Sote.
Dagverksamheterna kommer att finnas
kvar.
Också övrig verksamhet fortsätter.
Personalen kommer att finnas kvar
precis som förut.
Vilka är de tvåspråkiga
välfärdsområdena?
• Mellersta Österbotten
• Österbotten
• Egentliga Finland
• Västra Nyland
• Vanda-Kervo
• Östra Nyland
• Kymmenedalen
• Helsingfors
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VÅRDARENS VARDAG
EXAMENSARBETE

Namn: Susanna Agge
Ålder: 46

Utbildning: socionom (högre YH)

Jobbar som: enhetschef på expert-

och utvecklingscentret (EUC, Pargas)
Intressen: stickning, promenader,
aktiv inom FBK och FRK

Familj: man och två vuxna söner
och två Border collies

Aktuell som: skrev sitt examensarbete om konsten att föra
utvecklingssamtal
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Text och bild | Malin Johansson
Text och bild | Malin Johansson

En kollega
kläckte idén om
fortsatta studier
Det var hösten 2019 som Susanna Agge tack vare en kollega
beslöt sig för att igen efter många år sätta sig på skolbänken och
börja studera. I november 2021 lämnade hon in sitt examens
arbete ”Konsten att föra utvecklingssamtal – verktyg som stöder
den coachande chefen” och nu till julen får hon äntligen titulera sig
högre YH socionom.

– Egentligen kom jag på idén med min kollega som
då hon gick på mammaledighet sa: sedan då jag
kommer tillbaka ska vi börja studera. Så blev det
och jag började studera 2019 på hösten, säger Susanna eller Sanna som hon kallas av de flesta på
Kårkulla.
Sanna hade en socionom-examen i grunden då
hon påbörjade sina studier för en högre yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskolan Novia i Åbo. På
frågan varför hon valde att börja studera svarar
hon genast att det enbart handlade om eget intresse och egen utveckling. Ganska tidigt stod
det också klart att slutarbetet skulle tangera utvecklingssamtalet på något sätt då hon alltid haft
ett speciellt intresse för det. Målet med de högre
yrkeshögskolestudierna är att fördjupa sig i utveckling och ledarskap inom social- och hälsovård och

som jag fick idén kring grupputvecklingssamtal,
men examensarbetet kom sedan att handla om
konsten att föra utvecklingssamtal, förklarar Sanna.
Då Sanna i sitt jobb som enhetschef inom Kårkulla
hade rest runt i Svenskfinland märkte hon att ledarnas erfarenhet varierade stort vad gällde att föra
utvecklingssamtal med sina underställda. Eftersom
både utveckling och ledarskap utgjorde viktiga områden inom studierna valde Sanna att också ta med
en ledarstil, nämligen den coachande ledarstilen, i
sitt examensarbete.
– I slutet av min studie har jag ändrat ledarstilen
till coachande förhållningssätt för att begränsa
studien. Det handlar helt enkelt om att lyssna, få
personalen att komma med egna idéer och öppen
kommunikation.

examensarbetet omfattar 30 studiepoäng.

Enhetscheferna delaktiga i studien

– Jag har alltid haft ett allmänt intresse för utveck-

– Vid julen 2020 fick jag en drive på och tänkte att

lingssamtal, det var av före detta personalchefen

nu ska jag börja med examensarbetet.
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Text och bild | Malin Johansson

EXAMENSARBETE

Sanna berättar att hon har haft turen att ha en bra
handledare som har stött henne under hela examensarbetets gång. Det första steget var förstås
att bekanta sig med tidigare forskning inom området och skaffa sig en vetenskaplig bakgrund. Därefter tog hon itu med själva metoden, vilken var
mycket intressant. Hon valde att använda sig av
fokusgruppintervjuer, i vilka hon involverade Kårkullas enhetschefer.
– Jag har hela tiden tänkt som så att jag vill göra
enhetscheferna delaktiga, jag ville höra vad enhetscheferna anser om saker och ting. Det var då 42
enhetschefer som jag utgick ifrån. Jag lottade ut
tre enhetschefer från varje region i två omgångar
som resulterade i två grupper med fem och fyra
enhetschefer.
Fokusgruppintervju innebär att man diskuterar i
grupp och att det finns en moderator, som i det
här fallet var Sanna. Moderatorn ställer frågor och
gruppmedlemmarna diskuterar sinsemellan. Fokusgruppintervjuerna genomfördes via Teams.
– Jag gav enhetscheferna olika frågor som de skulle
ta ställning till. Det var superduktiga grupper så jag
behövde inte säga mycket. Den inledande bakgrundsintervjun gjorde jag redan i samband med att
jag skickade ut samtyckesblanketten.
Exempel på introduktionsfrågor som Sanna ställde enhetscheferna var bland annat vilka utmaningar man ser i att föra utvecklingssamtal, vilka utmaningar det finns med ledarskapet, på vilket sätt
enhetscheferna ser utvecklingssamtalet som ett
verktyg i arbetet och hur ser enhetscheferna att
det coachande ledarskapet stöder utvecklingssamtalet? Nyckelfrågor som diskuterades var
bland annat tidigare erfarenhet och god praxis vid
utvecklingssamtal och hurdant stöd man önskar få
i sitt ledarskap som påverkar utvecklingssamtalet.
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Fokusgruppintervjuerna resulterade i ett tre timmars material som Sanna bandade in. Efter fokusgruppintervjuerna påbörjade sedan Sanna arbetet
med själva transkriberingen, vilket innebär att man
överför tal till skrift. Transkriberingen är ofta en arbetsdryg process och Sanna valde att använda sig
av en så kallad tematisk analysmetod som omfattade sex olika faser.
– Det gäller att hitta koder och klumpa ihop begrepp till vissa teman. Sedan granskar och definierar man sina teman. I fas ett fick jag ihop nio olika
utmaningar i att föra utvecklingssamtal, av de nio
har jag sedan plockat ut citat, vilka ledde till koder.
Verktyg för den coachande chefen

Slutligen hade Sanna tre olika teman kvar vilka
handlade om utmaningar, god praxis och stöd
och verktyg. Många av de utmaningar som kom
fram vid intervjutillfällena med enhetscheferna är
svåra att påverka som till exempel stora personalgrupper och enheter. Vad gäller god praxis samt
stöd och verktyg har Sanna utarbetat ett verktyg,
en Powerpoint på 35 sidor, som även kommer att
delges Kårkullas personal. Syftet med verktyget
är att stöda den coachande chefen att förbereda,
genomföra och dokumentera utvecklingssamtalet.
Verktyget grundar sig på fokusgruppsintervjuerna
med enhetscheferna. Hon lyfter fram hur värdefull
enhetschefernas insats har varit i hennes studie.
– De viktigaste slutsatserna av studien är hur värdefullt det var att ha enhetscheferna med. Allt utgår ifrån vad enhetscheferna har kommit fram till.
I början av inledningen skriver jag kanske lite så
där kaxigt att jag har erfarenhet och kan ganska
mycket om utvecklingssamtal, i slutet kan jag bara
konstatera hur mycket nytt jag har lärt mig och fått
värdefull kunskap av de andra enhetscheferna. Alla
parter borde se utvecklingssamtalet som ett verktyg i sitt arbete.

“
“
“
“

Plock från

“verktyg för den coachande chefen”:
Kring utvecklingssamtal

Chefen påverkar personalen med sitt eget
beteende samt sitt genuina intresse för
personalen.

Kring konsten att föra utvecklingssamtal

Våga vara tyst. Tänk på vad kroppsspråket
signalerar. Att lyssna.

Kring förberedelse

Betydelsen av förberedelse kan inte
betonas för mycket.
Kring konsten att dokumentera

Utvecklingssamtalet är onödigt och fyller
ingen funktion om chefen inte dokumenterar eller planerar följa upp samtalet.
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INTERVJU

Text: Malin Johansson Bild | Kårkullas bildarkiv

Namn: Ossi Pursiainen
Ålder: 74 år

Bor: i Korsholm i Smedsby

Familj: fru och en vuxen dotter
Utbildning: Politices kandidat
Intressen: motion, sjunger
i kyrkokör, kyrkopolitiker

Direktören med
hjärtat på rätta stället
Vid årsskiftet blir det tio år sedan Ossi Pursiainen gick i pension från sin
tjänst som Kårkullas regiondirektör i Österbotten. Mycket har förändrats
sedan dess inom samkommunen, men mycket är sig också likt och
många svåra frågor kvarstår.

Å

ret var 1986 då Kårkullas dåvarande omsorgschef Lasse Weckroth hörde av sig

till Ossi och ställde frågan ifall han kunde

tänka sig att söka en tjänst som regiondirektör
i Österbotten ifall Kårkulla bildar en sådan tjänst.
Ossi hade då jobbat 11 år på länsstyrelsen i Vasa
och arbetet hade ändrat karaktär och blivit alltmer byråkratiskt så han svarade genast Lasse att
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han söker tjänsten. Som Kårkullas regiondirektör
i Österbotten blev Ossis viktigaste uppgift att tillsammans med kommunerna bygga boenden och
ordna dagverksamhet för de handikappade som
det då hette. Sammanlagt kom det att bli ett 15-tal
splitternya boenden som byggdes under de åren
som Ossi fungerade som regiondirektör. Det hörde
också till bilden att personer med funktionsnedsät-

tning skulle ha rätt till dagverksamhet så man startade även upp många dagenheter.
– Det tyckte jag att var intressant och jag hade ett
gott samarbete med kommunerna, det var aldrig
några problem.
Ossi ingick också i den dåtida ledningsgruppen,
vilket betydde att han var med och diskuterade
hela samkommunens utmaningar. I de övriga regionerna hade man det betydligt svårare, speciellt i
Nyland. Att kommunicera där mot en kommun var
något helt annat än i Österbotten. Dessutom var
Nyland massivt finskt och det fanns många lager
av tjänstemän som man var tvungen att diskutera
med.
– Jag förstod bra min kollega Thea Sandviks di-

lemma där som regiondirektör i Nyland. Här var det
bara att ringa till kommundirektören och berätta att
nu har vi ett nytt projekt på gång och svaret var
oftast ”ja, ja det är bara att fortsätta”, småler Ossi.
Ossi kom också starkt att intressera sig för det innehållsmässiga i verksamheten och för omsorgsbyråernas arbete, det som idag heter expertteam, i
och med att han fungerade som närmaste förman
för personalen på omsorgsbyråerna i Österbotten. I
samband med att Ossi höll utvecklingssamtal med
enhetsledarna besökte han boende- och dagverksamhetsenheterna.
– Jag tycker att jag ganska långt stod för det ideologiska tänkandet här i Österbotten. Jag var väldigt
mycket ute på fältet, jag kände 90 procent av servicetagarna i Österbotten på den tiden, jag var mån
om att se alla i ögonen, träffa dem och prata med
dem. Fortfarande har jag dagligen kontakt med
några av dem.
Fortsättningsvis klappar Ossis hjärta varmt för
Kårkulla och han berättar att han läser Omslaget

och att han aktivt har följt med debatten gällande
Kårkullas framtida roll. Han påpekar att han redan
på 1990-talet lyfte upp frågan i ledningsgruppen
om Kårkullas framtida roll och existens och han
hade bland annat en intressant diskussion med
Lasse Weckroth där han argumenterade för att
Österbotten i princip skulle klara sig själv, men det
ansågs vara politiskt omöjligt i Svenskfinland.
– Det slog mig då jag läste senaste Omslaget att

“

problematiken på sätt och vis är densamma idag
som då – problemen är så svåra att lösa. På något
sätt borde man inom Svenskfinland slå vakt om det
yttersta kunnandet och se till att någon på svenska följer med vad som händer i norden, tänkesätt
och ideologier. Lite bekymrad får man nog vara för
framtiden.

Det slog mig då jag
läste senaste Omslaget att problematiken
på sätt och vis är densamma idag som då
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Jul

JULTRADITIONER

Text: Maria Gröndahl, Yvonne Aspelin, Lena Ahlskog Bild | Kårkullas bildarkiv

på Kvarnens serviceenhet

För oss på Kvarnens serviceenhet är julen och våra traditioner mycket viktiga. Vårt julfirande börjar
vid lillajul då vi dukar upp lite festligare och äter gott tillsammans. Vi pyntar också tidigt med olika
ljusdekorationer ute och inne och med tomtar i vrårna. Vi bakar pepparkakor och lussebullar, deltar
i julkyrkan och firar Lucia. Dagen före julafton badar vi julbastu. På julafton äter vi gröt kl. 13, på
kvällen äter vi sedan julmat och har dukat vackert. Julgubben har aldrig svikit, han dyker upp varje
år! Vi måste ha varit snälla! Stämningen kommer från allt ovanstående samt av gemytlig samvaro.
Personalens engagemang och vilja att helhjärtat bjuda alla på en fin jul är A och O!

Jul

på Mocca serviceenhet

Jultiden på Mocca serviceenhet börjar med att vi till lillajul pryder fönster med stjärnor och ljusstakar.
Fredagen innan lillajul hör det också till att på morgonen dricka glögg och äta pepparkaka. Vi brukar
också ordna julmarknad under december månad, det brukar vara ett trevligt evenemang för alla. Alla
hjälps åt med förberedelserna. Någon tillverkar produkter, andra hjälper till i köket eller ställer i ordning bord med mera. Det brukar vara ett ypperligt tillfälle för anhöriga, samarbetspartners och andra
att bekanta sig med vår verksamhet och för servicetagarna att visa upp vad de gör under dagarna.
Lucia, att baka pepparkakor, julpyssel, att pynta julgranen, julberättelser och julmusik hör också
till julförberedelserna. Några brukar även besöka julandakten i kyrkan. Många servicetagare brukar
också tycka om att titta på julkalendern och på så sätt räkna ner dagarna till julafton.
Julfest är ett måste. Då är det långbord med findukning som gäller. Vi äter traditionell julmat som servicetagarna fått önska. Ett måste på julfesten är förstås julbingo. Därtill julsånger och julpaket. Ibland
kommer till och med julgubben på besök men vissa år har han för bråttom. Det mesta kan vi ta del
av och göra i år trots coronaläget - det blir bara i mindre grupper och med specialarrangemang. Det
är endast julmarknaden som inte blir av. Lucia tar vi del av utomhus i parken. Även om vi inte kan
äta alla tillsammans vid långbord, dukar vi fint med mindre bord i våra olika grupputrymmen. Så trots
coronan kommer vi att ha en stämningsfull väntan på jul med trevlig samvaro, program och god mat.
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Jul

på Soldalens serviceenhet

I den lite trista novembermånaden som ofta bjuder på kalla vindar, regn och rusk är det med
förväntan vi ser fram emot adventstiden och den stundande julen. Här på Soldalens serviceenhet/
dagverksamheten i Karleby i Norra Österbotten är förberedelserna i full gång. Adventsljusstakarna
och stjärnorna lyser upp våra fönster och så småningom tas andra julbelysningar, pynt och den
fina julgranen fram.
Nisse-tomten flyttar även in för att överraska oss med sina roliga hyss och bus varje dag, ibland
är mjölken rosa av karamellfärg, frukterna i fruktskålen har fått ögon, våra skosnören är plötsligt
ihop bundna och så vidare. I år blir det också en aktivitets-julkalender. Den kommer i sin tur att
involveras i servicetagarnas scheman (ett pass varje dag) under adventstiden, med till exempel
pepparkaksbakning, ”levyraati” med julsånger, julbingo, julpyssel, pepparkakshus och annat julrelaterat. Pandemin har begränsat mycket, men i år planerar vi att igen kunna besöka julkyrkan och
ta del av julens budskap i den stämningsfulla miljön som Sockenkyrkan på Kyrkbacken här i Karleby erbjuder. Tillfället är endast till för Soldalens serviceenhet och på så sätt en tryggare tillställning.
Våra seniorer från boenden har också möjlighet att delta.
Luciafirandet sker i år, liksom ifjol endast digitalt, ifall vi inte får överraskningsbesök av stadens
lucia – utomhus! Detta som en försiktighetsåtgärd. Visst kan det även vara stämningsfullt att på
luciamorgonen dämpa belysningen inomhus och invänta ett skönsjungande luciatåg på skärmen,
medan man njuter av varm glögg och hembakade lussekatter. Att pyssla och skicka julkort till nära
och kära uppskattas. Kanske pandemin ännu denna jul gör att vi inte kan träffa släkt och vänner
som tidigare. Då känns det extra roligt att göra egna julkort som man kan skicka och kanske även
få julhälsningar tillbaka. Vår enhet har glädjen att ha ett eget kök med egen kock. En traditionell
god julmiddag kommer vi att också i år att få njuta av. Den middagen ser vi framemot, både servicetagare och personal. De sista dagarna före julledigheten försöker vi varva ner lite och ta in den
riktiga julstämningen, njuta av allt pynt, julmusiken och vetskapen om att snart är det jul!
Från Soldalens serviceenhet vill vi önska ER ALLA läsare en riktigt GOD och FRIDFULL JUL, med
glädje och gemenskap! Ta hand om varandra!
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Text | Anita Norrdahl Bild | Pexels

JULKÅSERI

TOMTEN,

ge oss kurser!

J

ag skriver till dig kära Jultomten,

eftersom du vill få veta vad jag önskar i julklapp i år. Nej, jag vill inte
ha något glittrigt, tungt och pråligt
ur Din säck i år. Jag vill bara att allt
ska bli som vanligt igen. Det jag
önskar allra mest är att få komma

ut bland folk igen.
Tänk hur det var på den gamla goda tiden då man
utan vånda för ilskna virus kom sig ut på kurser.
Det var den tiden som Du varje år ur Din välfyllda
säck grävde fram julröda kuvert på vilka det stod
med handstil: lär dig något roligt för dessa pengar
under det inkommande året. Innehållet i de julröda
kuverten omsattes raskt i kurser där det dansades
magdans, utövades damboxning, lästes spanska
(dessvärre med klen framgång), lärdes ut hur man
arrangerar ståtliga blomsteruppsättningar, där det
provsmakades tyska viner och kurser på vilka man
fick lära sig hur olika fåglar låter. Och fruktansvärt
roligt hade man sedan på kurserna i sällskap av

uppmaning lär er något trevligt! Ja, det kunde ju lika

alldeles ypperliga kurskamrater som ibland kom att

gärna ha varit mormors handstil på kuverten som

bli ens långvariga vänner.

Din, när jag tänker närmare på saken. Du minns
säkert, allra bästa Jultomten, hur det begav sig:

Kära Tomten, det är alldeles för länge sedan livet

hur småpojkarna ansåg att en riktig julklapp var ett

smakat så gott som under kurstäta tider, tänker jag

dataspel eller någon elektronisk mojäng och inte

medan jag bläddrar i gamla, dammiga dagböcker

en kurs. Men Du (eller troligen mormor) hävdade

från anno dazumal. Ända tillbaks till år 2003 går

bestämt att alla barn gillar att vara i vatten. De gör

anteckningarna. Det var just det året som Du kom

de inte. Tro mig! Mors och fars direktiv om att det nu

med extra många julröda penningkuvert, även till

skulle anmälas till en simkurs mottogs därav inte alls

småpojkarna i familjen. Kuverten var påskrivna

med jubel av sexåringen på hemmafronten. Enda

med lite darrig handstil, men det stod där en käck

trösten i hans elände var att bästa bundsförvanten
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(även han sex år) visade sig vara utsatt för samma
simkurskrav från föräldrahåll. Åhörde i smyg sexåringarnas farhågor inför simhallsprojektet. Ryktet
hade nått deras öron att simkursen var förknippad
med ett idogt tvagande och tvättande. Både innan
simningen i bassängen och efteråt skulle det duschas. Raskt räknade de båda sexåringarna (som
båda var matematiskt lagda redan då) ut att under
tvåveckorsperioden med simkurs flera veckokvällar, så skulle de bli tvungna att i onödan duscha sig
hela tolv gånger. Och därutöver tillkom de obligatoriska duschningarna hemma. Det hade också
kommit till sexåringarnas vetskap att man inte under sedvanliga indiantjut skulle få inta bassängen.
Nej, det skulle tågas i raka, stillsamma led. I värsta
fall skulle man vara tvungen att hålla en jämnårig
flicka vid handen. Vilket lidande hade inte Tomten
(eller mormor) utsatt dem för, genom att ge en sim-

dopp i simbassängen. – Och efter blott en kvarttimme avslutades hela simkursen, då det inte fanns
ett enda barn kvar i vattnet, sammanfattade Susan
sin dystra kursrapport. Men vår egen aboensiska
simkurs med kompetent och barntillvänd simlärare
förlöpte utomordentligt väl, till både mormors och
Tomtens lycka.
Och livet det går vidare och vattenimmuna sexåringar blir till tonåringar som blir till vattendjur och
bosätter sig i timmar under duschen hemma och
sedan är de plötsligt en dag

vuxna som förnö-

jsamt berättar att de anmält sig till en kurs, där de
sedan hittar goda vänner och ibland till och med en
långvarig hjärtevän.
Så snälla herr Jultomte, Du som är en stadig karl
med pondus och makt och har snabba renar till

kurs i stället för ett rejält dataspel.

din hjälp: Jaga bort den förhatliga coronan. Låt oss

Och sen, kära Tomten, så minns Du säkert att jag

fixa till detta, bästa herr Jultomte, så är det nog inte

ville höra mig för hur simkurser för barn var upplag-

slippa ut på kurser igen! Och om Du inte lyckas
alls säkert att vi tror på Dig nästa jul.

da annorstädes. Kompisen Susan, bosatt i en stad
på Sveriges östkust, visste besked om saken.
– Det är sista gången jag betalar över 600 kr till

GOD JUL tillönskas alla läsare av Omslaget.

kommunen för en totalt omotiverande simkurs,
skrev Susan, som till yrket är härdad lågstadielärare. Jag satt själv på en bänk utanför utebassängen
och hörde hur spektaklet gick till, fortsatte hon.
Först hade de tre simlärarna dykt upp, med en medelålder på högst 16 år. Trion hade verkat synnerligen tveksam över vilken metodik de skulle tillgripa
för att överhuvudtaget få barngruppen ner i vattnet.
– De inledde med att läsa en saga för barnen,
suckade Susan, därpå vidtogs någon form av
uppvärmningsövningar. Med största tveksamhet
hade barnen gått ner i vattnet. Men segern var
långtifrån vunnen. Det fanns nämligen barn som
vände tillbaks upp på torra land efter tre minuters
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REDAKTIONENS BÄSTA JULRECEPT

Eriks goda köttbullar
Detta är ett recept på goda julköttbullar som funnits med på vårt julbord i väldigt

många år. Råkar det bli några köttbullar över så gör man köttbullsmackor i juldagarna, genom att smöra skivor av god, ljus jullimpa, sätta på några frasiga salladsblad,
rejält med rödbetssallad samt lite potatissallad , tillsammans med kalla köttbullar.

Allt arrangeras snyggt och pryds med en liten persiljebukett och kanske några klyftor
clementiner som ger fin färg.

Gör köttbullarna såhär:

400 gr malet kött av gris
600 gr malet kött av nöt
1 stor gul lök
1 dl ströbröd

8 ansjovisfileér

2 dl vispgrädde

1 msk malen kryddpeppar
0,5 msk malen nejlika
0,5 msk vitpeppar

2 buljongtärningar
2 ägg

3 msk sirap.

Skala och finhacka löken ordentligt. Stek i smör på lägre värme så att det mjuk-

nar utan att ta färg. Skär ansjovisen i små bitar och låt den smälta i löken i pannan.
Låt svalna. Blötlägg ströbrödet i grädden och tillsätt alla kryddor. Koka upp bul-

jongtärningarna med bara lite vatten så att de smälter ner ordentligt. Blanda ihop de
båda köttfärserna och tillsätt buljongen, äggen, lök-ansjovisen, ströbrödsblandnin-

gen och sirapen. Blanda till en smidig deg. Avsmaka smeten för att se om mer pep-

par eller salt behöver tillsättas. Ta en skål med kallt vatten, doppa händerna däri och
rulla mellan handflatorna vackert runda köttbullar. Smält smör i stekpanna på hög

värme, tillsätt 1 tsk kryddpeppar. När smöret fräst till och sedan tystnar sänker man

värmen och steker en sats köttbullar, så att de får fin färg på ytan och blir jämnstekta inuti. Skaka pannan emellanåt så att köttbullarna trillar runt och stek inte för stor
sats åt gången. Låt de färdigstekta köttbullarna rinna av på hushållspapper. Värm
dem igen just innan de ska ätas.
Smaklig juletid!
Anita Norrdahl

34

Apelsin- och rödlökssallad
3 apelsiner
1 rödlök

1 msk olivolja
Salt

Svartpeppar

Skiva apelsinerna och rödlöken.

Blanda tillsammans med olivolja, salt och svartpeppar.
Apelsin- och rödlökssallad hör kanske inte till det traditionella julbordet, men på

mitt julbord är den en nödvändighet. Mina föräldrar hittade receptet för ungefär 20

år sedan och hela familjen var genast överens om att det här var en sallad vi skulle
laga till jul. Sedan dess har den funnits på vårt julbord varje år. Den passar jättebra
ihop med skinkan, julkalkonen och lådorna.
Linda Juslin

Erikas laxröra
Utan Erikas laxröra blir det ingen jul hos oss. Laxröran finns alltid på julbordet och blir det något

över äts den följande dag på skivor av hembakad
jullimpa.

2 dl kallrökt lax

3 dl färskost (Philadelphia)
2 dl cremé fraiche
3 msk hackad dill

Skiva den kallrökta laxen i små bitar och blanda
den tillsammans med de övriga ingredienserna.
Ställ kallt över natten.
Malin Johansson
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REDAKTIONENS BÄSTA JULRECEPT

Seijas dadelkaka
Denna dadelkaka är supergod och jag brukar varje år baka
några till Gamla Malmens marknad i Pargas, till PIF-hand-

bollens (F08) försäljning. Receptet kommer från www.
myllynparas.fi . Jag brukar ofta experimentera lite när jag
bakar, men detta recept följer jag alltid noga. T.o.m. så

att jag kyler ner de uppkokta dadlarna med elvisp för att
få den där rätta konsistensen i kakan. Jag brukar också
alltid skära dadelblocket till 1x1 cm stora bitar för att inte
av misstag få med några kärnor, som ibland slunkit med.

Dadelblocket är hårt, akta fingrarna! Sedan tycker jag att
kakor ska bakas med äkta smör och grädde, bröd får gärna vara nyttigt men kakor ska vara goda! Kakan kan med

fördel bakas på förhand och frysas in, även i rumstemper-

atur den håller den sig fin upp till två veckor (beroende på
förhållandena).

Du behöver:
1½-2 l kakform
1½
dl
vatten
1
pkt kärnfria dadlar (250 - 300 g)
200 g
smält smör
2		 ägg
2-3 dl
socker
½
dl
grädde (eller mjölk)
n.4½ dl
specialvetemjöl
1
tl
matsoda
1
tl
bakpulver
1-2 tl
vaniljsocker
Till kakformen:

mjukt smör eller margarin
brödsmulor (ströbröd)

Bakning:
Sätt ugnen på 175 grader. Smöra och bröa formen.
Koka upp vatten och dadlarna. Tillsätt smält smör och låt svalna (eller kör med
elvisp tills det har svalnat). Tillsätt äggen ett i taget och blanda. Tillsätt sockret,
grädde (eller mjölk). Tillsätt mjölet som du först blandat med soda, bakpulver och
vaniljsocker. Rör om försiktigt tills du får en slät deg. Häll degen i den smorda
och bröade kakformen och stek i 175 grader 45 – 60 minuter längst ner i ugnen
tills den är klar.
Otto Ilmonen
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CENTRALKÖKETS BÄSTA JULRECEPT

Jordärtskockslåda
400 g

Jordärtskockspuré

2 dl

Grädde

0,5 dl

Skorpsmulor

1 st

0,5 dl
1 tsk

Ägg

Sirap
Salt

0,25 tsk Muskot
Smör

Skorpsmulor
Blanda alla ingredienser i en skål och häll i en smord form.

Grädda i 175 graders ugn 1 – 1½ timme. Sätt smörklickar på lådan och strö över
skorpsmulor och grädda ännu ca. 15 minuter.
Centralkökets bästa recept

Enkel Christmas Cheescake
Form: 28 cm i diameter med löstagbart botten. Klä botten med bakplåtspapper.
Botten:

300 g Pepparkakor
150 g Smör

Smula pepparkakorna i en mixer och smält smöret.

Blanda ihop kaksmulorna och smöret och täck botten i formen.
Ställ svalt en stund.
Fyllning:

4 dl vispgrädde

700 g Philadelphia ost
150 g Socker

1 msk vaniljsocker

150 g Pepparkakor
Vispa grädden till hårt skum. Blanda i socker och vaniljsocker och rör ner osten.

Grovhacka pepparkakorna och blanda ner i smeten. Häll smeten i formen och låt stå
kallt över natten. Garnera med gröna kulor.
Stella Båge
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SENIORRUTAN

Text | Britta Holmqvist och Gia Rittinghaus

Seniorrutan
Kårkulla seniorer r.f.

V

Forna tiders julfirande
på Kårkulla vårdhem

arje år steg förväntningarna inför den
kommande julen, som var en högtid
som skulle firas med pepparkaksdoft,
gemenskap, värme och värdighet.

Inför första advent var alla enheter inom vårdhemmet pyntade och under slutet av 1970-talet införskaffades de första elljusstakarna. Varde ljus och
det blev ljus! Ögonen på de över 220 boarna tindrade i kapp med alla ljusen. Utejulgranen fixades
av verkstadsgubbarna som efter idogt sökande
och osande eder fann en gran som var tillräckligt
lång och jämn. Det var inte enbart denna stora
julgran som gubbarna skulle leta efter utan varje
avdelning inom området fick sin egen gran. Vilken
lyx och vilken fägring! Man får ju vara glad över att

Även personalen höll sin egen julfest i festsalen
med varierande julprogram och med utsökt middag. Maten förbereddes och lagades kvällen innan
av den personal som var tillräckligt kunnig i matlagning. Köttbullar rullades, skinkor gräddades,
revbensspjäll brändes.... På tal om mat kan ju nämnas att kökspersonalen grejade julmiddag för personalen dagen före julaftonen. Underbar mat som
en del av personalen åt för mycket av med den
påföljd att några måste lägga sig på golvet med
benen i vädret för att få bukt med matsmältningen!
Kvällen före julaftonen besökte översköterskeduon
alla enheter med en julgåva. Denna så kallade julrond var en fin upplevelse som gav en försmak av
den kommande julhögtiden.

Kårkullas skogsareal var tillräckligt stor!
Den så kallade stora julfesten för boarna firades
tillsammans med personal i festsalen med julspel,
lucia och ringdanser. Underbar stämning med
glädje och varm gemenskap präglade alltid dessa
julfester.
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Julfirandet på enheterna planerades helt autonomt.
Det blev förstås livaktiga diskussioner vilken skinka som skulle införskaffas, när och hur länge den
skulle gräddas. Dock gillade inte alla enheter det
där med skinka utan föredrog en äkta länkkorv
som julmat! Men överallt doftade det JUL!!

Nyåret mottogs i centralparken med raketer, musik,
traktering och med löften som höll en dag! Jularna inom vårdhemmet präglades av den speciella
Kårkulla-andan, det vill säga gemenskap, värme
och glädje - någonting vi ännu denna dag gärna
minns.

Det finns en särskild tid
som stundar varje år
när julen står för dörren
med allt gott man ger och får.

God Jul!

önskar Britta och Gia

Blir så varm och glad i hjärtat då jag läser
Britta Holmqvist och Gia Rittinghaus

minnen om "Kårkulla Vårdhems forna jular".
Tiden har förändrats men de fina minnena
består.
Styrelsen för Kårkulla Seniorer rf. önskar
medlemmarna och alla Omslagets läsare
God Jul och Gott Nytt År!
Zusine Degerlund-Mattsson,
ordförande

Julgallup

Vad önskar Du dig i julklapp och vad
tänker Du ge? Den värsta julklappen
Du kan tänka dig att få?
“Jag önskar mig ett par stickade vantar och julglädje till Nina Af Hällström,
alla. Jag ger biobiljetter till Kårkullas styrelse
barnen och stövlar till min ordförande
man och en liten summa pengar i välgörenhet (Läkare utan
gränser)....Ja den värsta julklappen som jag kan tänka mig
att få - finns sånt? Det handlar
om givandets glädje. - Att få
en komplicerad pryl som jag
själv måste bygga ihop - det
vore jobbigt.”
“Jag önskar, runt jul och nyår,
många lediga och lata dagar
utan måsten tillsammans med
Susanne Karlsson, min familj. Det bästa skulle
vara att pandemin skulle ge
Chef för EUC
möjlighet till denna gemenskap långt från mörka Finland, i sol och värme. En riktig
drömjulklapp! Jag är med i
kampanjen ”Julgubbens hjälpreda,” en årlig kampanj som
ordnas i Pargas, där tillfälle
ges att se till att alla barn och
unga får paket under granen.
”Den värsta julklappen du kan
tänka dig att få?” Ett gymkort!!”
“Jag önskar mig nya skidor
i julklapp, de gamla är från
1900-talet. Jag tänker ge
min man en kaffebeställning:
han kommer att få färska
kaffebönor direkt i brevlådan
varannan vecka. Jag hoppas
att jag inte får gåvor relaterade till hushållning, kök
och städning.”

Minna Näsman,
Ekonomichef
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Kårkulla samkommun
Kårkulla samkommun är en ledande producent av social- och
välfärdstjänster i Svenskfinland. Samkommunen upprätthålls
av samtliga 33 tvåspråkiga kommuner i Finland. I hela Svenskfinland finns ca 100 verksamhetspunkter och ca 1 000 anställda. Samkommunen ger service åt ca 1 300 servicetagare
och har ett befolkningsunderlag om 250 000 personer.
Kårkulla erbjuder service i hela Svenskfinland, från Karleby i
norr till Pyttis i öst.

Kontaktuppgifter
Kårkullavägen 142 | 21610 Kirjala
Tfn 0247 431 222
(växel öppen, vardagar kl. 9–15)
fornamn.efternamn@karkulla.fi
info@karkulla.fi

kårkulla.fi

4041

Trycksak

0955

