
Mikaela med 
några meningar
• mamma till tre underverk 
Wille 8 år, Felix 5 år och 
Amos 1 år

• har en finskspråkig flitig 
företagarman Jarmo

• riksdagsledamot sedan år 
2003, medlem i riksdagens 
kultur- och grundlagsutskott

• Svenska riksdagsgruppens 
första vice ordförande

• Borgå stadsfullmäktiges 
ordförande, ordförande 
för nationella Skärgårds-
delegationen, medlem i 
nationella delegationen för 
frontveteranfrågor, medlem 
i YLEs förvaltningsråd, 
ordförande för delegationen 
för Patria, ordförande för 
svenska delegationen vid 
yrkeshögskolan Haaga-Helia

• arbetserfarenhet: undervisat 
i juridik på andra och tredje 
stadiet, assistent för dåvarande 
europaparlamentariker Astrid 
Thors, specialmedarbetare för 
dåvarande försvarsminister 
Jan-Erik Enestam samt 
specialmedarbetare för svenska 
ministergruppen

• 41 år

Jobbet som riksdagsledamot är många gånger 
rätt osynligt. Det som få som tänker på vad 
riksdagsledamöterna gör alla dagar. Man ser 
den politiska retoriken i plenisalen, men det 
konkreta arbetet sker i utskotten. 

– Min viktigaste uppgift som riksdagsle-
damot är att genom utskottsarbetet påverka 
lagstiftningen och den vägen styra i vilken 
riktning samhället utvecklas, säger Mikaela 
Nylander.

Utskottsbehandlingen kan gå på bara några 
möten om det till exempel gäller en enkel för-
ändring av en paragraf i en lag som förändras, 
eller så kan behandlingen ta lång tid.

– Den längsta utskottsbehandlingen jag 
har varit med om tog ett och ett halvt år. Den 
skedde i kulturutskottet under förra perioden, 
min första period i riksdagen, och gällde upp-
hovsrättslagstiftningen. Vi hörde cirka sjuttio 
till åttio sakkunniga och fick tiotals skriftliga 
utlåtanden av människor som vi inte hann 
höra. Vi var dessutom tvungna att be grund-
lagsutskottet om ett utlåtande, eftersom det 
fanns frågor i lagförslaget som också tangerade 
grundlagen. 

Utskottsarbetet pågår varje dag. Det finns 
förmiddagsutskott och eftermiddagsutskott 
och de brukar pågå fram till att plenum börjar 
på eftermiddagen. 

– Min rytm är sån att halv tio eller tio 
börjar grundlagsutskottet. Kulturutskottet 
börjar halv tolv eller tolv och så håller vi på 
tills plenum börjar, oftast klockan två. På tors-
dagarna har vi gruppmöten, då börjar plenum 
först klockan fyra.

Utskottsarbetet är inte offentligt, det är 
avsett endast för riksdagsledamöterna och 
utskottsrådet, och de sakkunniga. Den enda 
gången i lagstiftningsprocessen som riksdagen 
verkligen sätter sig in i ett lagförslag, på para-
grafnivå, är i utskotten. Utskottsarbetet är en 
riksdagsledamots absolut viktigaste insats.

Plenum i Finlands riksdag är alltid öppet. 
Det finns inga slutna plenum, utan vem som 
helst kan gå in på riksdagens hemsidor och se 
vad riksdagsledamöterna har sagt i plenum, 
och hur de har röstat i olika frågor. 

– Det är helt grundläggande för vårt de-
mokratiska system att vem som helst när som 
helst kan gå in och läsa hur alla har röstat.

Den svenska riksdagsgruppen och de större 
partierna har representanter i alla utskott, 
medan de mindre partierna inte har det. 
Riksdagsgrupperna har möten varje torsdag 
eftermiddag och där diskuteras också läget i 
de olika utskotten. Det är viktigt att riksdags-
grupperna vet vad som händer i utskotten, för 
om det blir stora problem i utskotten så måste 
gruppordföranden ta frågan till behandling.

– Ett exempel är den nationella röstspärren 
som diskuterades i vintras. Den föll under 
vallagen, regeringen föreslog tre procent, men 

efter att har hört alla sakkunniga och deras 
verkligt hårda kritik, hade jag inga andra 
alternativ än att föreslå en röstspärr på två 
procent i grundlagsutskottet. Det blev stort 
rabalder, eftersom en enhällig regering hade 
kommit överens om tre procent, och redan 
det var ju en kompromiss. Det att jag, som 
representant för ett regeringsparti, sedan 
föreslog en sänkning till två procent var inte 
populärt. Men det var alltför viktigt fråga, och 
ibland måste man ta striden. 

Nätverkande är en annan essentiellt viktig 
uppgift för riksdagsledamöterna. Det person-
liga nätverk av sakkunniga som man bygger 
upp under åren är helt ovärderligt.

– Jag har behov av att höra människor jag 
litar på, sakkunniga som kanske inte hörs 
i utskottet, om vad de tycker och vad man 
borde beakta. Man träffar människor och får 
skriftliga utlåtanden. Och det är ju i utskotten 
allt det viktiga arbetet sker.

Mikaelas andra period som riksdagsledamot 
har, förutom utskottsarbetet som varit både 
krävande och givande, innehållit många andra 
intressanta och krävande uppdrag.

– Perioden började med att jag fick repre-
sentera riksdagsgruppen i den parlamentariska 
beredningen av vår nya säkerhets- och för-
svarspolitik. Arbetet räckte nästan ett och ett 
halvt år, och vi drog upp linjer för riksdagens 
syn på hur Finlands säkerhets- och försvarspo-
litik borde utvecklas under de närmaste åren. 
Det var en parlamentarisk arbetsgrupp för 
att försvars- och säkerhetspolitiken i Finland 
anses vara så viktigt att det ska råda nationell 
konsensus kring de stora riktlinjerna.  

– Det var intressant att lära sig om de nya 
säkerhetshoten som terrorism, pandemier, och 
andra nya säkerhetshot. Oerhört intressant 
och givande.

Så reformerades grundlagen i en arbets-
grupp ledd av Christoffer Taxell, också där 
handlade det om internationell politik och 
vilka effekter den har på presidentens framtida 
roll i Finlands utrikespolitik. Det var ett svårt 
men intressant uppdrag. Det är viktigt att det 
råder konsensus kring grundlagen, för den 
dikterar också allt annat arbete. 

– Allt det vi jobbar med dagligen, alla 
mindre frågor, bygger i sista hand på grund-
lagen. Också EU-medlemskapet skrevs för 
första gången in i grundlagen, det fanns inte 
där tidigare.

Innan den taxellska kommittén hade avslu-
tat sitt arbete inleddes följande stora reform, 
där uppdraget var att bygga upp en ny timför-
delning för den grundläggande utbildningen. 

– Vi gjorde ett digert arbete och föreslog 
mycket gott, vi tidigarelade all språkundervis-
ning, lade till drama och etik, ökade antalet 
gymnastiktimmar och gjorde samtidigt 
skoldagen lite längre. Där fanns mycket gott 

som de finländska barnen behöver i fram-
tiden. I regeringsbehandlingen nåddes inte 
samförstånd, så vårt förslag på 200 sidor gick 
inte igenom. Den finländska grundläggande 
utbildningen ska skapa samma förutsättningar 
för alla barn. 

Sammanfattningsvis, utöver det dagliga 
utskottsarbetet, har Mikaela Nylander under 
sin senaste period aktivt deltagit i tre stora 
kommittéers arbete. De har alla träffats minst 
en gång i veckan under i medeltal ett och ett 
halvt års tid.

– Visst kan man påverka lagstiftningen i 
utskottsarbetet. Om jag inte nu kan förändra 
en paragraf som föreslås så kan jag få med 
en skrivning om att regeringen ska göra en 
utredning och återkomma om något år. Ett 
annat viktigt sätt att påverka är via budget-
motionerna. Den vägen har jag fått anslag för 
exempelvis skärgårdstrafiken, vi har jobbat för 
mentalvården och för barn- och ungdoms-
psykiatrin. Det arbete vi gjorde i grundlags-
kommittén anammades i vår lagstiftning och 
lämnades vilande över nyval och regeringen 
följde ju de flesta av våra linjedragningar inom 
säkerhets- och försvarspolitiken. Jag upplever 
att jag via alla uppdrag kan påverka, men det 
krävs omfattande och långsiktigt arbete. 

– Det viktigaste är rörelsen, samhällsut-
vecklingen, att det går åt rätt håll.

Jessica Jensen

Mikaela Nylander

En dag som 
riksdagsledamot



Harry Wilkman i sitt ombonade hem där 
han gärna vill bo så länge som möjligt.

Aktiv, engagerad, 
intresserad

”Om man är med så är man med av hela hjärtat, för fullt, 
eller så är man inte med alls. 

Man kan inte göra någonting halvdant, 
och politiken har alltid varit ett stort och viktigt intresse för mig.”

Sockenrådet Harry Wilkman, född 1929, 
har en lång och gedigen erfarenhet av olika 
politiska förtroendeuppdrag. Intresset för 
samhälle och fosterland fick han i barndoms-
hemmet, och det politiska intresset vaknade 
tidigt.

– 1936 flyttade familjen Gestrin ut i 
skärgården och jag fick en ny kamrat i sonen 
Kristian. Vi var lika gamla, och hur det nu 
kom sig så började vi tidigt diskutera politik, 
minns Harry Wilkman.

På den vägen är det. Harry har varit med 
i kommunalpolitiken i mer än 40 år. Hans 
politiska bana inleddes 1969, då gällde det 
stomplanen för Östra Nyland. Han har suttit 
i SFP:s centralstyrelse i tre perioder, nio år 
som skärgårdsrepresentant. Han har också 
bland annat suttit i fullmäktige och i tio år 
varit kommunstyrelseordförande i det som 
tidigare hette Borgå landskommun. 

Intresset för politiken har gått i arv till 
dottern Nina Wilkman, som varit aktiv inom 
SU. Också sonen följer i släktens fotspår, han 
är vid sidan av sitt dagsjobb också deltidsbon-
de. Politiken blev en livsstil för hela familjen, 
och många kvällar och veckoslut tillbringades 
i politikens tecken.

Harry Wilkman är född och uppvuxen i 
Pellinge, son till en fiskarbonde, och har bott i 
Grännäs i hela sitt yrkesverksamma liv med en 
kort parentes för studietiden i Ekenäs, där han 
träffade sin hustru Carita. Han är forsttekni-
ker och har jobbat som skogsvaktman. Utöver 
familjen och politiken har resten av tiden 
tillbringats ute i skog och mark. Harry är ivrig 
jägare och fiskare.

Viktigt med aktiv livsstil
Paret Wilkman har sedan 1954 haft sitt hem 
nära Grännäs skola, där hustru Carita jobbade 
i 38 år, varav 19 som föreståndare. Där Har-
rys fritid har fyllts av politiken har Carita varit 
aktiv inom kören. Hon är hemma från Malax, 
och beskriver körledarens reaktion när han 
hörde henne sjunga första gången:

– Det märks att ni österbottniska flickor är 
de vida slätternas döttrar.

Harry berättar med glimten i ögat om hur 
det blev där hemma när Carita slutade köra 
bil och också skulle sluta sjunga för några år 
sedan – det dröjde inte många veckor innan 
Harry erbjöd sig att skjutsa henne till kören.

– Det är viktigt att hållas igång när man 
blir äldre, att vara aktiv och göra sånt man 
trivs med. Mitt liv har varit långt och inne-
hållsrikt, och jag funderar fortfarande mycket 
på samhälleliga frågor, följer med det som 
händer och har åsikter.

Mångsidigt kunnande en styrka
Harry Wilkman betonar vikten av att alla 
regioner i Nyland har egna representanter i 
riksdagen. Det är viktigt för hela regionen. 

– Mikaela Nylander är aktiv både i stort 
och i smått. Hon är till stor nytta för glesbyg-
den och i vardagen. Hon är mångsidig och 
har gjort ett fint jobb i grundlagsutskottet. 
Hon är kunnig och aktiv. Som skärgårds-
delegationens ordförande har hon gjort en 
mycket stor insats, hon har jobbat hårt för 
förbindelsetrafiken. Men hon jobbar inte bara 
för Östra Nyland eller Nyland, Åboland eller 
Österbotten, utan för alla skärgårdsförhållan-
den, också insjöar. Det är viktigt.

Harry Wilkman har mycket synpunkter. 
Han betonar att vi har en lång kust och en 
stor skärgård som kräver aktivt arbete och 
bevakning. Även om kommunerna redan 
gör mycket finns en konstig inställning till 
byggandet på glesbygden. Problemet är inte 
fritidsboendet, det fungerar bra, utan proble-
met är bygglov för året runt boende. Ändå 
finns det kommunalteknik och infrastruktur 
ute i skärgården.

Olika sätt att påverka
Även om riksdagsledamöterna inte kan 
påverka alla beslut direkt, sitter de ofta med 
i olika styrelser där de kan följa med och 
påverka det som sker. Som exempel nämner 
Wilkman Ragnar Granvik som aktivt arbetade 
för en vägförbindelse till Pellinge under sin 
tid som kommunikationsminister i slutet av 
1970-talet.

– Mikaela har visat vad hon kan åstad-
komma både i stora och i små frågor, säger 
Harry Wilkman, och nämner Sarvsalövägen 
som exempel. Många år gick utan att något 
hände, men med lite goda kontakter och 
aktivt arbete, fick vi tack vare Mikaela vägen 
grundförbättrad och asfalterad.

Veteranfrågorna är en annan gemensam 
nämnare. Harry Wilkman har arbetat länge 
inom en veteranorganisation, men poängterar 
att den är helt opolitisk. Samtidigt stöder han 
privat Mikaela, som har lovat ta sig an vetera-
ner som har det svårt men vill bo hemma så 
länge som möjligt. 

– Det är viktigt att vi tar hand om de vete-
raner som finns kvar och ger dem stöd, både 
praktiskt och ekonomiskt.

Harry tycker också det är en viktig sym-
bolisk gärning att riksdagsledamöterna och 
andra ledande politiker ställer upp och med-
verkar vid fosterländska tillfällen. Det är en 
signal att veteranernas insats har varit viktig 
och att den uppskattas.

Jessica Jensen



Utbildning och kreativitet 
för utvecklingen vidare
Kunskap, innovationer och företagsamhet utvecklar samhället och är en förutsättning för social 
rättvisa. Gymnasier och yrkesskolor har olika utbildningsuppgift. Yrkesinstituten bidrar till att 
utveckla regionerna genom att utbilda för arbetslivets behov. Alla ska ha rätt studera och arbeta.

Sanne Nyholm 
har utvecklat nytt 
undervisningsmaterial 
för sina elever. 

Sanne Nyholm är ansvarig lärare i visuellt 
säljarbete. Kreativitet, individualism och före-
tagaranda är några av hennes ledord.

Inom visuellt säljarbete lär man sig bland 
annat exponera varor och styra skyltningen i 
en butik på ett fördelaktigt sätt för att öka för-
säljningen. Många av eleverna får senare jobb 
i en butik, och ska lära sig förstå sambandet 
mellan skyltning och försäljning.

– Alla mina elever ska få en god undervis-
ning och uppnå en viss nivå. Men sen fi nns 
ju juvelerna, de allra duktigaste som har en 
speciell fallenhet för det här yrket. Dem vill 
jag gärna satsa lite extra krut på, säger Sanne. 
Det är de som för utvecklingen vidare.

Sanne underskriver inte den syn på un-
dervisning som tycks råda på många läroin-
rättningar: att hela klassen anpassar sin takt 
enligt den elev som behöver få mest tid på sig. 
Istället satsar hon mycket tid på basundervis-
ningen, men ger sedan de elever som jobbar 
hårt och har speciellt goda förutsättningar 
extra tid och uppmärksamhet.

– Det lönar sig att satsa på dem, för det är 
de som kan förändra världen, åtminstone på 
sitt eget område. Hellre än att ge dem till-
läggsuppgifter som ”belöning” för att de har 
blivit snabbt färdiga brukar jag ge dem av min 
tid för att de ska kunna fi nslipa och vidareut-
veckla det de jobbar med.

Inspirerande undervisning
Sanne är synbart stolt över sina elever.

– Vi brukar delta i de landsomfattande, 
fi nska mästerskapstävlingarna i yrkesskicklig-
het som ordnas varje år. Dit lotsar jag mina 
duktigaste elever. Vi har deltagit i tio år och 
våra elever har alltid kommit till fi nal. Det är 
jag jätteglad för, säger Sanne.

En anledning till att eleverna når framgång 
är otvivelaktigt deras inspirerande lärare. I det 
färgsprakande klassrummet, med stora glasvi-
triner längs ena långväggen, hänger bilder av 
framgångsrika elever för att inspirera de nya 
eleverna. Ifall det inte fi nns lämpliga lärome-
del, utvecklar Sanne nya.

– Tidigare plockade vi material från fl era 
böcker, skolböcker med mycket text och lite 
bilder. Processerna beskrevs med ord. Det 
kunde fi nnas en liten snutt text i en tjock 
lunta om marknadsföring. Det var väldigt 
frustrerande. Så jag vände på kakan.

Innovativ och nyskapande
Lösningen blev Visualistens verktygsback, ett 
infopaket om dekorering i skyltfönster och 
affär. Sanne Nyholm utvecklade läromed-
let tillsammans med Annika Hirvi som har 
jobbat länge med att bygga upp skyltfönster. 

Sanne visste vad som behövdes för under-
visningen och hur hon ville att boken skulle 
se ut, medan Annika stod för den praktiska 
faktadelen.

– Jag kallar den en bilderbok för stora 
barn. Den har stora bilder och lite text. Den 
är uppbyggd så att idén eller teorin kommer 
först, och sen ett exempel på hur teorin kan 
tillämpas i en verklig situation i en butik.

Samma material fi nns i elektronisk form 
och används i undervisningen. Då kan Sanne 
först beskriva teorierna och belysa dem med 
fl era praktiska exempel, och så kan eleverna 
senare gå tillbaka och läsa om dem i sitt eget 
exemplar av Visualistens verktygsback.

Visualistens verktygsback är också översatt 
till fi nska och används både i yrkesskolor och 
i yrkeshögskolor runt om i landet. 

– Mikaela Nylander talar varmt för 
utbildning, att det är viktigt att satsa och ge 
skolorna goda resurser. Det är ju här man ska 
satsa och inte skära ner, och i synnerhet inom 
yrkesutbildningen, eftersom eleverna sen ska 
ut i arbetslivet. 

Alla är kreativa i grunden
Sanne Nyholms följande stora projekt är 
ett dataprogram som ska hjälpa eleverna att 
visualisera och planera säljbord. Hon har 
hittat två programmerare men ännu inte fått 
fi nansiering.

– Det är jobbigt att undervisa om det inte 
fi nns vettigt material, säger Sanne, som också 
planerar en fi lm med tillhörande arbetshäfte 
om hur man bygger upp skyltfönster och 
använder skyltdockor inne i en affär.

Det märks alltså att kreativitet är ett annat 
av Sanne Nyholms ledord.

– Kreativitet är en ofantlig resurs som vi 
inte använder tillräckligt. Det fi na i kråk-

sången är ju att nästan alla människor föds 
kreativa, fast sen tappar ju vissa det på vägen. 
Jag jobbar mycket med att locka fram kreati-
viteten igen. Det är väldigt lustfyllt att skapa 
och vara kreativ.

Inom visuellt säljarbete är det en klar 
fördel att vara kreativ. Alla är ändå kreativa på 
olika sätt, någon är kanske duktig på att rita 
medan en annan hittar nya sätt att lösa gamla 
problem på.

I sitt slutarbete ska eleverna skapa en gra-
fi sk profi l och produkter för ett fi ktivt företag, 
och där märks det tydligt att vissa är extra 
kreativa. De elever som tänker sig en framtida 
bana som företagare ska själva kunna skapa 
sin grafi ska linje och sitt profi lmaterial.

Också redan etablerade företag kan beställa 
material från skolan, och i mån av möjlighet, 
ifall det passar in i läroplanen, tar skolan emot 
uppdraget. 

– Det är bra för eleverna att få öva sig på 
riktiga företag. De kan också få i uppdrag 
att göra om skyltningen i en affär, då brukar 
vi skissa i skolan, och när affären har god-
känt skissen går eleverna dit och bygger upp 
skyltningen.

Sanne har initierat otaliga andra projekt 
under åren, bland annat ett samarbete med 
en skola i Riga om att rädda Östersjön och 
modevisningar med fi nskt mode i Estland.

– Det skadar inte alls att ha ”pölylisä” i det 
här jobbet. Man blir tryggare i sin roll och 
lär sig läsa eleverna. Mest motiveras jag av att 
försöka hitta det som är bra i varje elev. Jag 
tycker det är helt fel att ta reda på vad folk 
inte kan, jag tycker det är mycket roligare att 
ta reda på vad de kan. Kreativitet, nytänkande 
och en god utbildning – på det klarar man sig 
långt i livet.

Jessica Jensen



En pärla 
varje dag

Stödbostäder med utbildad 
personal och aktiverande klubbhus 

för mentalvårdsklienter är bra 
både på individnivå och ur ett 

ekonomiskt perspektiv. Den öppna 
mentalvården fungerar inte utan 

denna typ av service. Det är också 
viktigt att få service på det egna 

modersmålet, speciellt när själen är 
skör och man behöver en trygg och 
professionell medvandrare för att 

orka vidare.

Stödbostäder med utbildad personal och aktiverande klubbhus för 
mentalvårdsklienter är en förutsättning för att den öppna mentalvården 
ska fungera. Det är också viktigt att få service på det egna modersmålet, 
speciellt när själen är skör och man behöver en trygg och professionell 
medvandrare för att orka vidare.

– Vi måste bygga på den friska delen i människan. Det friska är 
starkt och stabilt, det ska vi se och bygga vidare på. Det sjuka och svaga 
i människan är bara en liten del av helheten, säger Marianna Sorvali, 
verksamhetsledare för Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland.

Marianna är en stark och enveten kvinna. På sitt tidigare arbete på 
Nylands anhörigförening träffade hon anhöriga med psykiskt sjuka 
barn, syskon eller makar. Ett genomgående tema under diskussionerna 
med de anhöriga var behovet av ett tryggt ställe för de psykiskt sjuka, ett 
eget hem men inom trygga ramar.

– De pratar alltid om sitt barn, fast barnet skulle vara 50 år. Be-
lastningen på ofta gamla föräldrar som ska sköta sitt vuxna barn eller 
syskon är enorm, ingen ska tvingas bära ett så stort ansvar. Det finns 
mycket kärlek men de är inte yrkesmänniskor. Det blir för många roller.

Drömmen om ett stödboende växte sig allt starkare och Marianna 
beslöt sig för att förverkliga den. I slutet av 1990-talet kontaktade hon 
Y-säätiö, en stiftelse som äger, bygger och renoverar hus och bostäder åt 
dem som behöver, ofta människor som är isolerade, utan eget hem, eller 
sådana som av någon anledning har blivit på sidan av samhället. Y-säätiö 
lovade medverka ifall staden också ställer upp.

Från tanke till handling
– Då ringde jag Mikaela Nylander, hon var ung och aktiv inom poli-
tiken. Jag beskrev situationen och sedan dess har vi samarbetat. Hon 
reagerade starkt på att många av dem som behövde stödboende var i 
samma ålder som hon, men utan framtid. Unga människor och redan 
pensionerade. Hon aktiverade sig genast i en fråga hon upplever som 
viktig.

Staden var försiktigt positiv och efter diverse utredningar fick man 
grönt ljus och hittade en lämplig byggnad.  Huset byggdes ursprung-
ligen på 1930-talet som sjukstuga och har senare fungerat som rådgiv-
ningshus. Y-säätiö köpte och renoverade byggnaden.

Också presidentfrun Tellervo Koivisto var aktivt med och arbetade 
för att stödboendet skulle förverkligas. Hon donerade intäkterna på två 
miljoner mark från nytrycket av sin bok Päiväkirjan uudet sivut, som 
beskriver hennes egen svåra depression, till kampanjen Koti särkyneelle 
mielelle. Huset döptes till Tellervohemmet.

Drömmen förverkligas 
– Tellervohemmet invigdes på Kvinnodagen år 2002. Hela processen tog 
alltså fyra år, berättar Marianna. Men känslan när det äntligen var klart 
var ju underbar! Vi har haft alla lägenheter fyllda sedan dess och också 
folk i kö. Behovet är stort.

Tellervohemmet rymmer 14 lägenheter på 21–43 kvadratmeter. 
Lägenheterna är riktiga bostäder med kök, badrum och sovrum/-alkov. 
Dessutom finns stora, gemensamma utrymmen i källaren där man kan 
umgås och diskutera, laga mat tillsammans, läsa tidningar och tidskrif-
ter, lyssna på radio eller se på tv, handarbeta och sysselsätta sig på andra 
sätt. 

Personalen består av sju personer, och de samsas om ett litet, ge-
mensamt arbetsrum i huset. Merparten av sin tid tillbringar de ändå 
med dem som bor i huset. Rehabiliteringen sker genom att engagera 
invånarna i vardagliga sysslor.

– Det här är ett hem och ingen anstalt, säger Marianna. Vi umgås 
med invånarna, hjälper dem att sköta sina dagliga sysslor, det egna hem-
met, att laga mat och städa, gå till apoteket och på andra ärenden. En 
del behöver hjälp hela tiden för att kunna bo självständigt, andra klarar 
sig med mindre och det räcker att någon finns till hands.

En i personalen jobbar alltid dygnet runt, och sover då på bäddsoffan 
i det gemensamma arbetsrummet. Det händer sällan att de blir störda 
på natten, det räcker att de finns till hands och sover i nedre våningen 
för att det ska vara tryggt för dem som bor högre upp och sover i sitt 
eget hem.

Alla invånare är pensionerade, antingen på grund av sjukdom eller 
ålder. De har alla någon form av medicinering.

– Eftersom vi finns till hands hela tiden kan vi förutse i vilket skicka 
våra invånare är. Vi ser ofta i god tid om det är något som skaver eller 
om någon är på väg in i en sämre period och då kan vi prata med dem 
och försöka hjälpa i tid. Personalen är trygg och bekant, det är en san-
ning att vi är som en storfamilj, säger Marianna.

Efterfrågan större än utbudet
Eftersom Tellervohemmet har varit fullsatt med kölista från början, bad 
staden att ett nytt boende skulle grundas. I september 2007 grundades 
Taipalehemmet.



Marianna Sorvali 
framför den 
väggtavla som utgör 
rehabiliteringen. 
Här finns kolumner 
för invånarna och för 
veckans uppgifter: 
de dagliga sysslor 
invånarna turas om att 
utföra.

Politik är lagarbete och Mikaela Nylander 
är en viktig lagspelare i Svenska 

riksdagsgruppen. Hon är målmedveten och 
driver sina frågor med mycket energi och 

är alltid färdig att söka lösningar. Som vice 
ordförande i Svenska riksdagsgruppen har 

hon också visat att hon är beredd att ta 
ansvar. Sådana behövs i politiken.

Ulla-Maj Wideroos
ordförande för Svenska riksdagsgruppen

– Taipalehemmet har fått sitt namn efter Ilkka Taipale 
som har jobbat mycket med svaga, socialt isolerade och 
mentalt sjuka människor. Men namnet Taipale (ung. 
Vägsträcka, resa) beskriver också den väg vi som män-
niskor har att vandra, på olika sätt.

Mikaela Nylander fungerade länge som ordförande 
för Socialpsykiatriska föreningen i Östra Nyland. Hon 
arbetar fortfarande aktivt för att göra verksamheten 
synlig, fungerar som länk till politikerna och som stöd 
och bollplank för Marianna Sorvali. 

– Jag vet att när jag ringer Mikaela så kan jag lita på 
att hon alltid gör sitt bästa för oss, säger Marianna.

Utöver att det är bättre för invånarna att få bo tryggt i 
eget hem blir stödboende också avsevärt mycket billigare 
för samhället jämfört med anstaltsvård. 

Förutom Tellervohemmet och Taipaletalo driver för-
eningen också ett klubbhus och en Menteraklubb. Ma-
rianna Sorvali har tät kontakt med invånarnas anhöriga 
och blir ofta kontaktad också av andra oroliga anhöriga. 
Det finns numera en egen klubb för anhöriga där man 
kan träffas varje månad.

– Jag får mycket samtal och e-post av människor som 
är ensamma och inte blir hörda, av sjuka människor som 
inte får hjälp någonstans. Många av kontakterna kom-
mer från anhöriga, ett tecken på att vi inte har det så bra 
i vårt finländska samhälle. 

Viktigt och belönande jobb
Med 0,5 anställda per invånare och ibland dygnslånga 
arbetspass kommer frågan hur personalen orkar med 
jobbet. Marianna berättar engagerat om arbetshandled-
ningen, om den goda gemenskapen inom personalen, 
om hur viktigt det är att prata om de svåra sakerna på 
jobbet och inte bära hem dem. Och om vikten av att 
vara professionell. Hon anställer helst inte unga som står 
i början av sin yrkeskarriär, utan hellre mogna män-

niskor med många års arbets- och livserfarenhet och det 
egna livet i balans.

Trots att jobbet ibland är tungt, är det också belönan-
de. Ingen av invånarna behövde till exempel sjukhusvård 
förra året, vilket visar att stödinsatser kunde sättas in i 
tid.

– Om man bara vill och orkar ta emot så får man 
varje dag en pärla. Jobbet ger stor glädje och fin växel-
verkan som är belönande, säger Marianna Sorvali med 
ett stort leende. 

Jessica Jensen 



Paola Dadda är född och uppvuxen i Argen-
tina. Hon har bott i Finland i nästan 20 år 
och talar, förutom spanska, flytande svenska, 
finska, engelska och lite italienska.

Paola kom ursprungligen till Finland som 
utbyteselev. Eftersom hennes mormor var 
från Italien ville Paolas pappa att hon skulle 
åka dit, men mötet med en finlandssvensk 
utbyteselev gjorde att det blev Finland istäl-
let. Paola tillbringade våren, sommaren och 
hösten i Finland.

– Jag ville prata med alla och bli bekant 
med alla. Lyckligtvis kunde jag inte engelska 
så bra, så jag måste lära mig svenska. Jag bara 
pratade och pratade med alla. Idag upplever 
jag att de utbyteselever som kan engelska 
inte lär sig andra språk så bra, för lokalborna 
tycker ju det är roligt att öva sin engelska och 
då behöver utbyteseleverna inte anstränga sig. 

Passionerad argentinska 
brinner för barnkultur

Till vintern åkte Paola hem till Argentina.
– Mina föräldrar tvingade mig, och det var 

bra. Men jag var ju helt begeistrad av Finland 
och vill komma tillbaka. Tur att jag åkte, 
för då måste jag fatta ett medvetet beslut att 
komma tillbaka och bo här, istället för att bara 
slentrianmässigt bli här.

Ett halvt år senare kom Paola tillbaka, 
denna gång för att stanna. Idag är Paola fast 
bosatt i Finland, hon har familj och vänner, 
jobb och permanent uppehållstillstånd. Hen-
nes tre barn talar spanska och svenska, och lite 
finska.

Varför Finland?
Det visade sig bli svårt att komma tillbaka. 
Myndigheterna krävde att Paola har jobb eller 
studieplats som gav ett yrke för att få visum 
i Finland. Varje år besökte Paola den lokala 

polisstationen för att förnya tillståndet.
Under många års tid var tillvaron osäker. 

Paola studerade både journalistik och grafisk 
formgivning och utbildade sig till regissör på 
Arcada. 

– Det var helt galet. Det är klart att vem 
som helst inte ska kunna komma hit hur som 
helst, man måste ha pengar också. Jag måste 
visa upp ett kontoutdrag på att jag har pengar, 
det är bara flyktingar som får stöd. På sätt och 
vis förstår jag det, men samtidigt inte.

Paola beviljades varken studiestöd eller 
bostadsstöd under studietiden eftersom hon 
kommer från Argentina som inte hör till EU.

Däremot fick hon en stämpel i sitt pass 
som tillät henne att arbeta deltid, vilket gjorde 
att hon kunde försörja sig själv under hela stu-
dietiden. Trots att hon inte kunde finska fick 
hon jobb, allt från städjobb på hamburgerres-

Det finns ingen orsak att 
vara rädd för det nya – 
se det inte som ett hot 
utan som en tillgång. 
Låt inte fördomarna 

skymma verkligheten och 
känslorna. 



taurang till att ge lektioner i spanska. Under studietiden 
bodde hon hos en bekant familj som kom att betrakta 
henne som sin dotter.  

– Det är ganska kämpigt om du inte har en ”orsak” 
att vara här. Status i passet ändrades för mig hela tiden. 
Det blev lättare först flera år senare när jag började säll-
skapa med en finlandssvensk kille och blev sambo.

Språkfrågan
Paola upplever att hon har blivit väl mottagen i Finland.

– Jag har aldrig upplevt rasism. När jag kom till 
Finland var jag en exotisk liten prick som folk ville bli 
bekanta med. Eftersom min finska var usel i början 
bytte nästan alla finskspråkiga till svenska, oberoende av 
hur dålig deras egen svenska var. De var snälla och ville 
hjälpa mig och prata med mig. 

Paola berättar om sin första tid i Finland. En av hen-
nes kolleger på hamburgerrestaurangen undrade varför 
Paola kunde svenska men inte finska. Hon hade svårt 
att förstå varför någon ville lära sig det mindre språket i 
landet. 

– Jag sa att varför inte svenska! Det spelar liksom 
ingen roll, huvudsaken är att vi förstår varandra. Jag sa 
också att tänk så bra att jag kan lite finska, för annars 
skulle vi inte kunna prata med varandra. Du kan ju inte 
svenska eller spanska. Sen blev vi jättegoda vänner, säger 
Paola glatt. Det är essentiellt att ha ett gemensamt språk.

Kultur är viktigt
Paola har arbetat målmedvetet. De första jobben finan-
sierade hennes studier och gav henne språkkunskaper, 
senare jobbade hon som generalsekreterare för Arcadas 
studentkår, som grafisk formgivare på en stor finlands-
svensk takorganisation och så småningom kom hon via 
frilansjobb in på Yle och fick börja regissera. 

– Det var svårt med finskan i början, jag har faktiskt 
fått kämpa, men nu är jag jätteglad över att kunna också 
finska. Det ger mig helt andra arbetsmöjligheter. 

Paola har undervisat barn och unga i mediekonst och 
kultur och märkt att barn älskar att leka med språk. De 
har en naturlig nyfikenhet. Tyvärr ärver de småningom 
sina föräldrars fördomar. Paola tycker det vore bättre att 
stärka sin egen kultur och få den att blomstra, istället för 
att trycka ner andra.

– Den finska kulturen är jättefin. Tänk så mycket bra 
vi kunde åstadkomma tillsammans om energin skulle 
riktas på samarbete istället för på bråk.

Barnkultur ligger Paolas hjärta nära. Hon älskar 
svenska och norska barnprogram, för i dem tas barnen 
på allvar.

– Jag blir så förbannad när folk säger att barnprogram 
är light, lätta. Det vi ger åt barnen när de är små formar 
dem för resten av livet. Det är som att erbjuda barn en 
bricka med massor av olika färger och säga välj färg! 
Men om vi bara bjuder dem brunt och grått – hur ska 
de då kunna välja annat än brunt och grått?

Respektera barnet
Paola argumenterar häftigt mot många av dagens tv-
program, och tycker det är viktigt att göra bra doku-
mentärprogram för barn. Paola specialiserade sig på 
barnprogram, reste runt i andra länder och samlade 
erfarenheter, hon träffade duktiga redaktörer som 
jobbade med barndokumentärer. På Yle jobbade hon 
tillsammans med en duktig producent som också tyckte 
att barnkulturen är viktigt.

– På FST satsar man verkligen på barnprogrammen. 
Det är synd att de hela tiden är hotade och lider av 
resursbrist. På BUU-klubben tar man barnen på allvar, 
man gör absolut ingenting light där.

Barnprogram anses allmänt vara lite mindre viktiga 
och mindre värda än program som görs för vuxna. Det 
anses också vara enkelt att sno ihop ett barnprogram. 
Paola är av annan åsikt.

– Det är supersvårt att jobba med barn. De blir trötta, 
de orkar inte, allt måste gå på deras villkor, man måste 
känna till exakt hur ett barn fungerar för att kunna göra 
en dokumentär. Du kan planera hur mycket som helst 
men det kommer aldrig att bli just som du har planerat. 
Det handlar om etik också. När du går in i någons liv 
och den öppnar sig för att du ska ge något vidare åt hela 
världen, så har du ett stort ansvar. Du måste ha respekt.

Paola Dadda anser inte att tv-program eller datorspel 
i sig är skadliga för barn. Hon tycker att det är viktigt 
att lära barnen om medier, eftersom de är omringade av 
dem. Bara man ser till barnets ålder utvecklar vissa spel 
barns strategiska tänkande och problemlösningsförmåga.

– Men man ska ju inte lämna barnen ensamma en hel 
natt för att spela och skjuta på folk, det blir också vuxna 
tokiga av.

Däremot är det viktigt att erbjuda alternativ och 
presentera olika möjligheter för barn, att stimulera och 
beröra på olika sätt, genom det visuella och det audiovi-
suella, att låta barnen uppleva olika slags konst – och sen 
får de välja vad de vill ha. Paola vill ha mera kultur för 
barn, i olika former. 

Finland behöver mera öppenhet
Paola känner sig både argentinsk och finländsk. När hon 
var yngre funderade hon ofta på var hon skulle leva sitt 
liv. 

– Det här är mitt hem, jag har ju blivit vuxen här. 
Jag har ett jättebra nätverk av vänner och känner mig 
finländsk. Ibland blir jag så irriterad när jag åker till Ar-
gentina – vi som har det så bra orkar hålla på och klaga 
på så mycket. I Argentina säger man att gud ger bröd åt 
dem som inte har tänder. De säger ofta att vi har det så 
bra i Finland för att vi är så få, de är ju ändå 40 miljo-
ner. Men då brukar jag säga att om det inte skulle finnas 
200 korrumperade politiker vid samma bord så kanske 
landet skulle se lite bättre ut. De ekonomiska och sociala 
skillnaderna mellan länderna är enorma.

Men i Argentina är människor öppnare och vågar 
bjuda på sig själva.

– Klart att jag längtar ibland, till kulturen och elden 
och passionen. Det är så mycket kallare här. När jag hör 
argentinsk musik så känner jag i mina inälvor att jag 
måste tillbaka. När jag är i Argentina längtar jag hem. 
Finland är hem för mig nu men Argentina kommer all-
tid att vara min själs hem och mitt barndomshem. Det 
är där jag har mina rötter. Ibland sörjer jag att det finns 
sånt som jag aldrig kommer att kunna ge vidare till mina 
barn, sånt de aldrig kommer att få uppleva.

Jessica Jensen

Mikaela är en varm 
person och kunnig 

riksdagsledamot för oss 
nylänningar. 

Carl Haglund, europaparlamentariker



Från industri och 
innovationer till skärgårdsliv
Vägar i gott skick och bredband är en grundförutsättning för fungerande regioner. Skärgårds-
trafiken är skärgårdsbornas vägar och finansieringen bör vara förutsägbar och permanent. 

Göran Anderssons 
vision för hur Pörtö 
ska upplevas om 
tio år är orörd 
skärgårdsnatur till den 
del ön inte är bebodd. 

Göran Andersson har jobbat inom indu-
strin hela sitt liv, han är maskinbyggare från 
Poli, har jobbat med glas och porslin, lås och 
säkerhetssystem, bergbrytningsutrustning och 
de sista tio åren innan pensioneringen som 
företagare, specialiserad på produktutveckling 
och innovationer. Allra stoltast är han ändå 
över att vara morfar åt nio och farfar åt ett 
barnbarn.

Idag är han ordförande för föreningen Pro 
Pörtö, en lokal förening för dem som bor i 
Pörtöarkipelagen. Enligt pörtömått mätt är 
han nyinflyttad med sina knappt 20 år på 
Pörtö, av hävd har familjerna långa anor på 
ön. Första gången Pörtö veterligen nämn-
des var på 1500-talet, då i samband med ett 
estniskt kloster som hade fiskerätt i Pörtövatt-
nen. Det har alltid varit mycket trafik till och 
från Pörtö, men tidigare främst över vattnet. 

Viktigt med goda kommunikationer
Pro Pörtö grundades år 1957, i en helt annan 
tid.

– Utvecklingen har gått framåt, eller vidare, 
eller hur man nu vill formulera det, säger 
Göran Andersson. Livet i skärgården var så 
annorlunda då.

Pörtöarkipelagen bebos vintertid av 14 
hushåll skrivna på Pörtö och sommartid 
av ca 150 hushåll. Dessutom finns en stor 
mängd människor som åker ut till kvällar och 
veckoslut, och gärna skulle tillbringa mera tid 
på Pörtö.

– Idag är kommunikationerna den klart 
mest brännande frågan. Det viktigaste vi på 
Pro Pörtö har gjort är att lobba för trafiken.

Trafikförbindelserna var länge organiserade 
på lokala företagare som samarbetade, vilket 
var bra men aningen osäkert. En av företagar-
na tog ett större ansvar och idag sköts kom-
munikationerna på ett professionellt sätt, i 
privat regi med offentligt stöd. Ett trafikbolag 
sköter trafiken, och i vinter när isläget kom 
tidigt och de inhyrda förbindelsebåtarna inte 
klarade av isläget skaffade bolaget en svävare.

– Skärgårdsdelegationen, med Mikaela Ny-
lander i spetsen, har aktivt lobbat för att man 
ska få budgetanslag för att hålla igång trafi-
ken. Det har varit viktigt och helt avgörande. 

Idag finns tidtabellsbaserad förbindelse två 
gånger per dag, vilket gör att invånarna kan 
planera sin dag utgående från att kommuni-
kationerna fungerar.

– Det andra viktiga inom kommunikatio-
nen är bredbandsanslutningen. Cyberrymdens 
härskare har inte velat att operatörernas 3G-
nät ska täcka Pörtö, utan där faller vi emel-
lan, säger Göran. Det trådlösa nätet fungerar 

dåligt, samtidigt som Pörtö ligger så långt från 
fastlandet att de kabelbaserade bredbanden 
inte fungerar. Speciellt företagarna på Pörtö är 
i stort behov av ett fungerande bredband.

Lång kamp för trygghet
Efter att sjöbevakningen flyttade bort från 
Pörtö har frågor som räddningsberedskap och 
trygghet aktualiserats. Sjöbevakningen har 
alltid gjort mycket annat än bara bevakat sjön, 
de har bland annat skött sjuktransporter och 
varit med och släckt eldsvådor.

Det gällde att aktivera sig, och den natur-
liga kontakten var Mikaela Nylander. 

– Vi bjöd in Mikaela och visade vad vi 
jobbar med, försökte bygga ut kontakterna 
till stadens beslutsfattare. Dels har hon varit 
inkopplad via sin roll som ordförande för 
Skärgårdsdelegationen, dels har hon fungerat 
som en utmärkt dörröppnare och inkörsport 
till Borgå stads förvaltning och organisationer. 
I trafikfrågan har hon aktivt jobbat också 
själv. Hennes kontaktnät och positiva inställ-
ning var ovärderliga när det gällde kampen för 
sjöbevakningsstationen, möjligheten att träffa 
berörda ministrar och gränsbevakningens 
kommendör.

Inrikesministeriet har ett klassificerings-
system för hur snabbt en räddningsinsats ska 
vara på plats, beroende på olika parametrar. 
För Pörtös del är det föreskrivet att de ska 
vara på plats inom två timmar.

– Jag brukar säga att då är det bra att ta 
grillpinnarna med sig, för vid det laget finns 
bara en rykande kolhög kvar, säger Göran.

Som bäst arbetar man för få en satellitsta-
tion till Sibbo Skärgårds FBK till Pörtö.

Fortsatt engagemang behövs
Efter att sjöbevakningen lämnade området 
blev en del friluftsområde och nu arbetar man 
för att resten ska ingå i Söderskärs Natura 
2000 -område.

– Ur min synvinkel har Mikaela varit den 
centralaste kontaktpersonen när det har gällt 
att föra våra frågor vidare. Via henne har 
jag sedan fått de kontakter som har behövts 
för att jobba vidare. Hon är en fantastisk 
människa på så sätt att hon klarar av att hålla 
kontakt med en massa människor. Det är väl 
därför vi ser riksdagsmännen sitta i plenum 
och skicka sms, ler Göran.

En ren skärgård är en gammal affischrub-
rik, men också här har Mikaela Nylander en-
gagerat sig. Hon var med och arbetade för att 
få till stånd ett samarbete med det regionala 
avfallsservicebolaget för att få bort problem-
avfallet från skärgården. En gång per sommar 
besöks Pörtö av en pråm, dit alla kan föra sina 
gamla kylskåp, båtmotorer och motsvarande.

En annan sak som skiljer Pörtö från andra 
ögrupper är butiksbåten som sommartid 
kommer fyra gånger i veckan. Vid butiksbryg-
gorna träffas öborna regelbundet, dessutom 
tar man vara på varje tillfälle till kalas för att 
träffas och umgås. 

– Sammanhållningen är viktig. När skolan 
stängdes tog vi över den och höll byggnaden 
i skick, så när staden ville sälja för några år 
sedan köpte Pro Pörtö byggnaden och har 
den nu som bas. Vi har också fått understöd 
av fonderna för att rusta upp skolan och sätta 
upp lekparksutrustning för småbarnen som 
bor på ön. Det är viktigt att också småbarns-
föräldrarna kommer ut och har ett ställe att 
träffas på.

Jessica Jensen 


