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PusselFamiljen r.f

Föreningens syfte och ändamål ur ett jämställdhetsperspektiv:

• Fungera som stöd för pusselfamiljer på Åland.

• Arbeta för ensamföräldrars, nyfamiljens och barnens aktuella intressen.

• Skapa nätverk med olika intresseorganisationer

• Aktivt påverka attityder och beslutsfattande i samhället.

• Anordna fritidsaktiviteter för pusselfamiljer och deras barn.

Med Pusselfamiljer i dessa stadgar menas:

• Ensamstående förälder med enskild eller gemensam vårdnad.

• Både umgängesförälder och boendeförälder

• Ensamstående föräldrar som har gått in i nytt förhållande och/eller bildat ny 
familj (=stjärnfamiljer)

• Barnen i dessa pusselfamiljer.

Föreningen är religiöst och partipolitiskt oberoende.
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Styrelsen 2019

Styrelsemedlemmarnas sammansättning:

Ordförande: Charlotta Wallén

Vice ordförande: Ulrika Lindberg

Kassör: Anna Südhoff

Sekreterare: Diana Lundberg

Styrelseledamot: Camilla Lindberg

Styrelseledamot: Anki Nordman (Aktivitetsansvarig)

Styrelseledamot: Sven Sjöblom

Styrelseledamot: Dan Sundström

Suppleant: Solveig Tikander (alkohol och drogpolicy ansvarig)

Suppleant: Dennis Mattson 

Föreningens revisor: Fredrik Häggblom

Revisorssuppleant: Josefin Häggblom

Styrelsemöte 

Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten samt två öppna för 
föreningsmedlemmarna.

• Vårmötet inklusive stadgeenliga ärenden hölls 14 april där föreläsningen Att 
coacha barn och ungdomar till positiva individer hölls av pedagogen och 
författaren Pernilla Lindroos. Pysselstund för barnen med lekledare under 
mötet och därefter bjöds alla på soppa.

• Höstmötet inklusive stadgeenliga ärenden hölls 30 september på St 
Mårtensgården med middag (korv eller grönsakssoppa), kaffe, kakor och 
föreläsningen: Vad säger lagen som träder i kraft 1 december om umgänges 
och vårdnadsfrågor? med barnatillsyningsmannen Tina Häggblom. Barnen 
underhölls av lekledare och samtliga bjöds på soppa.
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Medlemmar

Medlemsantalet har hållits stabilt det senaste året. 2019 har vi haft 444 medlemmar, varav 
178 vuxna (56 män och 121 kvinnor) och 266 barn.

Finansiering

Penningautomatföreningsmedel beviljades totalt 15 000€, varav 5 000€ var märkta för 
anställning av verksamhetsledare som skulle dra projektet ”Att orka i vardagen”, i form av en
stödverksamhet för föreningens föräldrar. Mariehamns stad beviljade föreningen 3558,88€. 

För att föreningen skulle kunna fortsätta erbjuda subventionerade aktiviteter trots det ökade 
medlemsantalet har styrelsen aktivt under året ansökt om bidrag från olika ställen och nedan
är de företag/organisationer som beviljat stöd:

Wiklöf Holding Ab sponsorerade 300 € till föreningens julmiddag.

Odd Fellow, Log 34, gav 300€ till förmån för föreningens verksamhet.

Rebeckalogen gav 350€ till förmån för föreningens verksamhet.

Vi är tacksamma för alla som stödjer vår förening och som bidrag till vår verksamhet.
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Styrelsens berättelse

Föreningen utvecklas

Styrelsen kan konstatera att föreningens medlemsantal har hållits stabilt under året. 
Medlemmarna deltar aktivt i våra aktiviteter och kontinuerligt frågar styrelsen såväl föräldrar 
som barn om aktivitetstips. Föreningen har därför erbjudit ett rikt utbud och stor variation av 
aktiviteter, så att det skall finnas något för alla familjer och för barn i olika åldrar. 
Fortsättningsvis försöker föreningen tillgodose så att de flesta av våra aktiviteter sker såväl 
jämn som ojämn vecka. 

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats och föreningens Facebook sida har fungerat som ett
levande forum mellan medlemmar samt för att digitalt synliggöra föreningens aktiviteter.
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Samarbete

Föreningens målsättning utöver att skapa nätverk mellan ensamföräldrar är att skapa 
samarbete med olika intresseorganisationer och under året har vi samarbetat med Rädda 
barnen, Folkhälsan, Brottsofferjouren, Polisen, Ålands feministparaply – för att nämna några.
Vi har även samarbete med ABF och som medlemmar får vi använda deras möteslokaler.

Vi har i samarbete med flertalet arrangörer arrangerat en gratis föreläsning ”Våld i nära 
relationer” med familjeterapeuten Christina ”Fia” Wikner-Löthman.

Stöd till medlemmar

I år har vi haft möjlighet att stödja flertalet föräldrar genom verksamhetsledarens 
arbetsuppgifter. Föreningens styrelse har under året konkret kunnat hjälpa några av 
föreningens medlemmar genom hänvisning till olika instanser. 
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Projektet ”Att orka i vardagen”

Projektet “Att orka i vardagen” har sin upprinnelse i föreningen Pusselfamiljens syfte och 
målsättning att fungera som stöd för ensamförsörjare och nybildade familjer, så kallade 
stjärnfamiljer där vi sätter barnen i fokus. Föreningen vill med sin verksamhet möjliggöra för 
pusselfamiljer att orka med vardagen. För detta krävs ett nätverk, stöd och kunskap samt 
möjlighet till meningsfull fritid, trots de begränsningar som finns.

    

Verksamhetsledare

Ann-Cathrine Renfors anställdes 25 timmar i månaden som verksamhetsledare inom 
projektet ”Att orka i vardagen” från mars till augusti 2019. Från september anställdes Jonas 
Sommarhed som verksamhetsledare. Deras huvudsakliga arbetsuppgift var att stödja och 
coacha ensamstående föräldrar via telefon/chatstöd och att hålla föräldrastödgrupper 
kvällstid. 
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Aktivitetshelg i Käringsund med temat ”Att orka i vardagen”

Målet för denna helg var att ge barnfamiljer möjlighet att umgås, skapa nätverk och hållbara 
relationer för framtiden. Till årets aktivitetshelg i Käringsund kom 31 föräldrar och 50 barn. 
Föreningen hade anordnat guidade rundturer i jakt och fiskemuseét, samt en tur på viltsafari 
för att lära oss allt om vildsvin, strutsar och kronhjortar. En helg med trevliga fritidsaktiviteter 
med fokus på barnen där de tillsammans med föräldrarna kunde spela minigolf, trampa 
trampbåtar och sist men inte minst en övernattning i Käringsunds stugor och bara rå om 
varandra.  Vilken glädjedag för såväl föräldrar som barn. Denna aktivitet kostade 15€/person
för medlemmarna.

       

Projektet “Stugliv”

Sedan 2010 har föreningen erbjudit stugliv för pusselfamiljer genom att hyra en stuga på 
säsongsbasis och på detta sätt fått ner priset. Stuglivet vid havet är eftertraktat och behövs i 
den stressade tillvaron där många av våra medlemmar saknar ekonomisk möjlighet själva 
hyra en stuga. 22 familjer har under sommaren hyrt 3–4 dagars vistelse i Eckerö. 
Föreningens syfte är att barnen skall få kvalitetstid tillsammans med föräldern för att skapa 
hållbara relationer inför framtiden. Att vistas i naturen, ro på havet, elda vedbastu och bada i 
vågorna ger minnen för livet. Familjerna betalade 40€/vistelse.
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Aktiviteter

Under året har Pusselfamiljen ordnat 103 aktiviteter. Vissa aktiviteter ensamma med familjen
och andra tillsammans i grupp.

Årets första aktivitet var ett företagsbesök till Åland Renhållning där 19 medlemmar (7 
vuxna och 12 barn) fick lära sig vad som händer med våra sopor.

Sportlovsresan gick till den nyöppnade SuperPark i Uppsala. Föreningen valde resmålet för
att ge barnen rörelseglädje med en lekfull aktivitet och träning där alla fick vara med. 
SuperPark innehåller gymnastikmattor, hinderbanor, trampoliner, rutchbanor, klätterberg och
mycket mer där 60 st barn och föräldrar hade en trevlig dag tillsammans. Medlemspriset var 
15€/person.
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Ålands Sportskytteförening guidade 24 st föräldrar och barn i sportskytte. Medlemspriset 
var 5€/person.

På Valborgsmässoafton vid brasan samlades 17 föräldrar och 21 barn och grillade korv med
bröd vid brasan i Ceders Strand, en fin tradition föreningen har med trevligt umgänge.

Äggjakt på Ponnylyckan

Påskhäxor med alla barn besökte bondgården Ponnylyckan för att hitta alla chokladägg som
försvunnit på gården. Samtidigt grillade vi korv, matade getter, höns, laman, hästar och alla 
grisar. 17 vuxna och 26 barn deltog.

Gröna Lund

Heldag med Williams buss till Gröna Lund. Medlemmarna betalade 5€/person och det ingick 
inträde till Grönan, frukost, båt och buss t/r.  54 medlemmar deltog.

Kobba klintar

Årlig uppskattad utflykt till Kobba klintar med taxibåt och guidad rundtur i lotsstugan av Bo-
Erik Vestberg. Här fick 66 barn och föräldrar som kanske inte annars har möjlighet att åka 
liten båt vistas till sjöss och uppleva havets vågor på nära håll.  Vi fick möjlighet att bada från
klippor, ha picknick i naturen, se öns ormar och de stora fartygen passera på nära håll. 
Kobba klintars trevliga frågerunda intresserade flertalet av de som deltog.
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Julbuffé med tomtebesök 
anordnades på Rödakors gården 
vid 2 olika tillfällen och samlade 
ihop 167 barn och föräldrar. 

Under skolloven blir ensamstående 
föräldrars ekonomi mer ansträngd 
pga utebliven skollunch, samt 
julklappar och dylikt. Detta är ett fint
sätt att förena olika kulturer med en 
trevlig julbuffé. 

Pusselfamiljen bjöd in den 
trevligaste jultomte för att dela ut 
presenter åt alla barn. 

Presenterna var gåvor som bland 
andra Ömsen har skänkt till 
föreningen. 
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Föreläsningar

Föreningen strävar efter att sprida kunskap och information bland medlemmar och 
marknadsför regelbundet olika kurser och föreläsningar som är intressanta för medlemmar. 
Föreningen samverkar gärna för att kunna ta föreläsare utifrån. Själv ordnar föreningen i 
mån av möjlighet egna föreläsningar som är kostnadsfria.

Föreläsningen Våld i nära relationer med 
specialsjuksköterskan och familjeterapeuten Christina
”Fia” Wikner-Löthman, Janina Björni från Rädda 
barnen, Ann Kvarnström från Brottsofferjouren och 
Christoffer Ahlfors från Polisen var en känslosam och 
intressant föreläsning som anordnades på 
medlemmars begäran.

Höstmötet hölls den 6 oktober på St Mårtensgården med middag (korv eller grönsakssoppa),
kaffe, kakor och föreläsningen:
Vad säger lagen som träder i kraft 1 december om umgänges och vårdnadsfrågor? 
med barnatillsyningsmannen Tina Häggblom.
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Vision

Pusselfamiljens vision är att bygga upp en gedigen kunskapsbank kring ensamförälder-
frågor, skilsmässa och liknande. Det är en omvälvande händelse att skilja sig, plötsligt bli 
ensamstående eller att på egen hand skaffa barn. Det dyker upp många praktiska, så väl 
känslomässiga frågeställningar och ekonomin blir ofta väldigt ansträngd. Vi önskar att 
medlemmarna skall kunna få svar på sina frågor på ett lättillgängligt sätt hos oss. Vi önskar 
ha möjlighet att anordna kurser och seminarier. Det kan finnas många olika teman kring 
dessa så som t.ex jämställt föräldraskap fast man inte lever ihop, Att vara bonusförälder/ 
bonusbarn, Ekonomisk rådgivning m.m.

Vi vill också kunna stå i framkant när det gäller att samla senaste forskningen och andra 
publikationer som tangerar våra intresseområden, och delge detta till våra medlemmar 
genom olika kanaler. Det kan vara allt från ”råd till dig som reser ensam med barnen” till 
forskning om den ”sociala utestängning” det kan innebära att leva själv med barn eller ” hur 
man pusslar ihop den nya bonusfamiljen”. Listan kan bli lång.

Vi vill bidra till en bättre integration i samhället för nyinflyttade ensamförsörjare genom 
nätverksskapande. Dessa nätverk bidrar vidare till att skapa ett socialt sammanhang och 
även till att få hjälp och råd att hitta till övriga instanser som kan vara behjälpliga i en 
situation där man inte känner till samhällsstrukturen.

Vi vill alltid jobba med barnen i fokus och hitta meningsfulla aktiviteter dit familjer har råd och
möjlighet att umgås tillsammans. Vi vill främja en god uppväxtmiljö och minska 
marginalisering. 

Genom att tillsammans i föreningen hitta på olika saker bygger man upp ett socialt nätverk. 
Vi är toleranta på alla våra träffar och barnen är välkomna att komma med även då det 
anordnas aktiviteter för de vuxna. Under seminarier, kurser, möten och dylikt ordnas det 
med barnvakt för att alla skall kunna delta då det inte finns en annan förälder som kan 
stanna hemma med barnet/ barnen.
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Hållbarhetsperspektiv

Pusselfamiljen är med i nätverket Bärkraft.ax som arbetar för ett ökat hållbart samhälle på 
Åland. Visionen som heter ”Alla kan blomstra i ett bärkraftigt samhälle på fredens öar” är en 
bild av det bästa Åland vi kan tänka oss. För att uppnå visionen har sju strategiska 
utvecklingsmål till år 2030 definierats. Genom att uppnå utvecklingsmålen tar vi ett stort steg
på vägen mot förverkligandet av visionen. 

Pusselfamiljen är  delaktig i strävan att uppnå utvecklingsmålen och hållbarhetsperspektivet 
genomsyrar föreningens verksamhet.

De sju strategiska utvecklingsmålen 2030

1. Mål 1: Välmående människor vars inneboende resurser växer

- Pusselfamiljen arbetar för alla barns välmående genom att ordna förmånliga 
aktiviteter som många skulle annars inte ha råd med.

- Vi uppmuntrar våra medlemmar till motion och friluftsliv för en bättre hälsa.

- Genom projektet ”Att orka i vardagen” ger vi möjlighet åt alla medlemmar oavsett 
kön, ålder eller etnicitet att ha tillgång till en samtalspartner.

2. Mål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i samhället

- Pusselfamiljen välkomnar alla ensamstående föräldrar som medlemmar oavsett 
ålder, kön, funktionsnedsättning, sexuell läggning, etnicitet, ursprung, religion, annan 
övertygelse eller ekonomisk ställning, i det sociala, ekonomiska och politiska livet.

- Jämställdhet och jämlikhet har uppnåtts, bland annat genom att såväl kvinnor, män 
och inflyttade är representerade i styrelsen.

3. Mål 3: Allt vatten har god kvalitet

- Vi arbetar för en frisk Östersjön med alla dess vikar, djupgropar och ytvatten, bland 
annat genom att inte slänga sopor i naturen och lära barnen att återvinna.

4. Mål 4: Ekosystem i balans och biologisk mångfald

- Pusselfamiljen uppmuntrar barn och vuxna att lära sig om den biologiska 
mångfalden på Åland genom att ordna aktiviteter ute i naturen och bland djur.

5. Mål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag

- Pusselfamiljen välkomnar nyinflyttade i föreningen och hjälper dem att skapa ett 
kontaktnät med  andra medlemmar och på det sättet hjälper dem känna sig delaktiga
i vårt samhälle.

6. Mål 6: Markant högre andel energi från förnyelsebara källor och ökad 
energieffektivitet

- I anordnande av aktiviter tar Pusselfamiljen hänsyn till möjligheter att minska 
bilkörande. Vi försöker åka buss eller samåka så mycket som möjligt.

7. Mål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster

- Pusselfamiljen uppmuntrar återbruk och återanvändning. Vår Facebook grupp är ett
forum där medlemmarna skänker saker som de inte använder mera. 
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Företag som stöder föreningen i form av rabatter.

• Avancia

• Bio Savoy

• Entax Virtual Reality

• Forza Mentale samtalscoach

• Hesburger

• IFK Mariehamn

• Leklandet

• Lisco

• Mariebad

• Miramar

• Mjuk & Len

• Nordic Sushi

• Pub Niska

• Sjukhuskiosken

• SmartPark

• Study Fuel & Family Support

• Thai Orchid Restaurang

• Ålands Motorklubb
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