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Petra Baarman: Styrelsemedlem

”Jag är mycket stolt över att få vara med i Fontanas verksamhet. Tack för det”

E

ftersom jag i första hand representerar läroverket, granskar jag ofta Fontana ur just den synvinkeln. Det har varit mycket fint att se hur givande och
ögonöppnande våra studerandes arbetspraktiker på klubbhuset varit. Bemötande av människor är just den kärnan som har fastnat i deras minne, antingen det varit fråga om hur de har blivit bemötta, hur personalmedlemmar
bemött medlemmar eller medlemmar bemött varandra. Det här är sådana värderingar som bär i många av framtidens stunder.

Som styrelsemedlem upplever jag att en av de största utmaningarna vi har är att leva i nutiden, men ändå hålla fast vid att
just den inre kärnan inte försvinner. Det här är en svår balansgång mellan verksamhetens ekonomi och ideologi. Istället för
att de två ska vara varandras motsatser, är vårt uppdrag att
jobba för att de stöder och möjliggör varandra.
Jag är mycket stolt över att få vara med i Fontanas verksamhet. Tack för det.
Kiitos siitä.

”Det här är såna värderingar som bär i många av framtidens stunder”
Sid. 2

Inskrivningsdator

På klubbhuset finns en tavla med motiverande tankar

En av många blommor
på klubbhuset

Bekväm soffa på klubbhuset

Vårt gamla hus är en skatt som vi värnar över

En gemenskap som värnar om varandra
M

atdofterna söker sig ner via trappan

Sid.3

Klubbhus Fontana i Karis är avsett för personer som har eller har haft psykisk ohälsa. Syftet med verksamheten är att öka självförtroendet, stödja
rehabiliteringen och möjliggöra återgång till arbetsarbets eller studielivet. Att
vara medlem i Klubbhus Fontana är frivilligt och utan tidsbegränsning.
Medlemmarna väljer själva när och hur de vill delta i verksamheten. Vi arbetar i en tvåspråkig miljö, sida vid sida i en arbetsinriktad dag, där gemenskapen är en viktig del av vår vardag.

”Här på Klubbhuset har jag äntligen funnit min
plats”

S

nickeri i källaren

Sid.4

PAMELA:
MY STORY
”Alltid fått det
stöd och den
hjälp jag behövt”

Jag heter Pamela och är Fontanas medlem nr.16, så klubbhuset var ännu lite i startgroparna då jag blev medlem. Information om klubbhuset fick jag från Ekåsens sjukhus där jag var intagen och tillsammans kom vi på ett bekantningsbesök. Det tog inte länge förrän jag började trivas till 100% och såhär i backspegeln sett kan
jag säga att klubbhuset nog räddade mitt liv. Jag var mycket ensam och levde ett självdestruktivt
liv med dålig dygnsrytm, jag brydde mig inte om ifall jag levde eller dog. På Fontana fick jag vara
mig själv, jag accepterades som den jag var, fick känna gemenskap och kamratstöd och framförallt fick jag en bra dygnsrytm, en meningsfull vardag och en orsak att stiga upp om morgonen.
På Fontana har jag bl.a. skött om cafe´t, deltagit i framställningen av tidningen och förstås en
massa annat inom den arbetsinriktade vardagen. Jag har också fått möjlighet att prova på ett
övergångsarbete.

Trots att jag av olika orsaker långa perioder varit borta från Fontana
så har jag alltid känt mig lika välkommen då jag tittat in.
Jag har alltid fått det stöd och den hjälp jag behövt, oberoende av vad det handlat om, allt från
psykiskt stöd då livet känts svårt, hjälp med praktiska saker som att fylla i jobbiga blanketter,
ringa samtal, hjälp då jag startade en egen förening samt personligt stöd vid för mig jobbiga
läkarbesök.
Fontana har alltid varit och är fortfarande en viktig del av mitt liv, trots att jag nästan aldrig längre
deltar i den arbetsinriktade vardagen. År 2013 utbildade jag mig till erfarenhetsexpert och fr.om.
år 2017 fick jag äran att som erfarenhetsexpert sitta med i Fontanas styrelse, vilket jag är mycket
tacksam för.
För mig är det viktigt att Fontana fortsätter vara det stöd och hjälp för behövande och att klubbhuSida / Sivu 4

set fortsätter rädda liv så som det gjorde åt mig.
Sid.5

MY STORY: KAJ
-CHRISTER
Jag har i mitt liv varit med om många saker som egentligen inte borde få drabba
någon: Familjevåld, handikappande sjukdom, depression.. men också återhämtning. Jag började gå regelbundet på
Klubbhus Fontana ett år efter att min mor
gått bort i cancer. Jag blev sakta men säkert övertygad om att man inte behöver
isolera sig med sina problem, utan man
kan söka sig till en gemensam tillvaro och
gemensamma aktiviteter. Man kan vara
artig och inte vara tvungen att ösa ur sig
allt: man kan fortfarande ha saker för sig
själv, men man kan också ha ett offentligt
jag.
Jag har fått mycket stöd av alla på Fontana och varje dag har en egen ljusglimt om inte flera. Jag har blivit kvitt många
rädslor, jag brukade vara rädd för mörker
och för att flyga, men det har minskat
markant med åren. Inte är jag helt utan
orosmoment, alla vi människor upplever
då och då t.ex. något som kallas för
världsångest och vi oroar oss för om
pengarna skall räcka till. Jag tror att jag är
på väg att bli en normal människa igen : )

”Ansvaret man blir tilldelad
inom Klubbhuset har en bestyrkande effekt. Man känner sig behövd och man vill
uppfylla förväntningarna.
Man kan betala tillbaka till
samhället genom att delta i
arbetsuppgifterna och samtidigt stöda nykomlingar så
som man själv fick stöd till
en början - det är en slags
herremans överenskommelse”

”Det trevligaste i livet är att
sätta det goda i cirkulation—
det är ångestbefriande”

Sid.6

Historia

K

K

lubbhusets gård från början av 2000-talet

Historia
Fountain House ideologin har spridit sig runt
om i världen under de senaste 60 åren. Alla
ca 350 Klubbhus fungerar enligt samma
verksamhetsmodell och de internationella
kontakterna är ett viktigt stöd i verksamheten. Gemenskapen bland Klubbhusen är
stark och alla arbetar vi för att främja rehabiliteringen för personer med mental ohälsa
och skapa kontakter till samhället, t.ex. via
arbets- och studieplatser.

F

örsta klubbhuset
i New York öppnade
sina dörrar 1948

Sid.7

S

lubbhusena i Finland

ymbolen, beviset, som
ges åt ett ackrediterat
klubbhus

Klubbhus Fontana öppnade
sina dörrar i Karis 4 oktober
1999, med stöd från Karvetti
Klubbhus i Nådendal.
Klubbhuset äger fastigheten
vid Lokföraregatan, ett gammalt trähus från 1915 med en
stor, lummig gård. Klubbhuset är beläget i centrum med
nära tillgång till tåg, bussar
och butiker.

Sid.8

MY STORY: MICKE
M

itt namn är Micke och jag har medlemsnummer 150. I mitten av 20-års åldern sökte
jag för första gången hjälp för min mentala
hälsa, men tyvärr blev resultatet då noll och
ingenting. Senare i 30-års åldern kom kraschen ordentligt och jag blev sjukskriven. Efter en tid hos olika terapeuter kom Klubbhus
Fontana på tal. Jag var mycket skeptisk, hur
skulle något kunna hjälpa mig? Men jag övertalades till att åtminstone gå på ett besök.
Svårflirtad som jag var (jag var i ganska dåligt
skick) så krävdes ett par så kallade bekantningsbesök innan jag gick med på att ge
klubbhuset en ordentlig chans. Det började
med en gratis lunch, och sedan började jag
med regelbundna besök.
Det som gav intryck på mig var framförallt den varma och vänliga personalen, men
också det faktum att jag inte kände något
dömande från de andra medlemmarna som
var på plats. När man annars rörde sig i samhället efter sjukskrivningen så tyckte man hela
tiden att folk som såg dig dömde dig på något
sätt, skammen var alltid närvarande. Men inte i
klubbhuset. Den enda skam man kände där
var självförvållad, den kom inte från personerna i huset. Och sådant märker man.

”När
När man annars rörde sig i samhället efter sjukskrivningen så tyckte man hela tiden
att folk som såg dig dömde dig på något sätt, skammen var alltid närvarande”
närvarande

Sid.9

”Att klara av något kan göra
underverk för självkänslan”

Efter att ha vant mig vid huset

och rutinerna en tid kunde jag börja utföra vissa uppgifter. Lite i början, men mera efter
hand. Känslan av att ha klarat en uppgift efter
sjukskrivningen var fantastisk! Det var första
gången jag slutfört något sedan jag tvingades
sluta mitt vanliga arbete.

Tyvärr är vägen till tillfrisknande inte rakt stigande, utan den kan ha sina toppar och dalar.
Som tur är så kan man tillsammans med
klubbhuset anpassa sina uppgifter beroende
på den egna energinivån. Det gör att man inte
känner sig pressad, vilket stöder tillfrisknandet. Ett bra recept på att snabbt göra folk sjuka igen är ju som känt att kasta tillbaka dem i
ekorrhjulet innan de blivit tillräckligt friska.
Jag tror det är en av Fontanas verkliga styrkor, att kunna erbjuda varierande uppgifter åt
sina medlemmar. Att klara av något kan göra
underverk för självkänslan.

Numera går jag regelbundet till klubbhuset.
Tillsammans med den vänliga atmosfären är
huset en verklig livräddare. Det ger också innehåll i tillvaron som annars kanske skulle
bestå av att stirra på en vägg där hemma hela
veckan. Hur Fontanas väggar ser ut har jag aldrig tänkt på, när jag varit här har jag alltid något bättre att göra än stirra på väggar!

Jag vill tacka hela Fontana,
medlemmar och personal!
Sid.10

ATT VARA EN ANSTÄLLD
PERSONALMEDLEM

Fontana är stället du skall komma till för att
få sällskap och få vara en del av en fin gemenskap, stället du skall komma till om du
behöver stöd eller hjälp med arbetsstudiefrågor eller stället du skall komma till
om du vill upprätthålla din funktionsförmåga. Till oss är man alltid välkommen, du blir
accepterad som den individ just du är och du
väljer själv vad du vill / om du vill utföra någon speciell aktivitet när du kommer. Vi finns
här för just dig!

Att fungera som verksamhetsledare på
klubbhus Fontana är lite jämförbart med att
fungera som en spindel i nätet eller som att
manövrera en båt. Ibland är det stormigt hav
och ibland är det lugnt vatten. Oberoende är
det ett mycket tacksamt ställe att arbeta på.
Det är ibland en balansgång att värna om vår
fina, unika ideologi samtidigt som verksamheten behöver utvecklas och svara på kommunernas behov.
Det finaste - och vad jag menar med lugna
vatten - är alla spontana möten med
klubbhusets medlemmar varje dag. Tillsammans har vi otroligt givande diskussioner; jag
har lärt mig se på allt från många olika synvinklar och blivit mera ödmjuk inför vardagen.

D
Verksamhetsledare: Sofia Berglund

et är ibland en balansgång
att värna om vår fina, unika
ideologi ; samtidigt som
verksamheten behöver utvecklas
och svara på kommunernas behov.

”Tillsammans
Tillsammans har vi otroligt
givande diskussioner ”
”Vi finns här för just dig!”
”vara en del av en fin gemenskap”

Välkommen!
Sid.11

Teamarbete i Malarby natur
Silverbro
Ekenäs
i månsken
Besöki från
USA

Sid.12

Hitta oss på Facebook eller på adressen
www.klubbhusfontana.fi eller bekanta dig med Diagnosis free zone kampanjen som vi också deltar i!

Sid.13

WE NEED YOU TO HELP US MAKE THIS A WONDERFUL
COMMUNITY. NOT JUST FOR YOU BUT FOR OTHERS AS
WELL.

Sid.14

