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PusselFamiljen r.f

Föreningens syfte och ändamål ur ett jämställdhetsperspektiv:

• Fungera som stöd för pusselfamiljer på Åland.
• Arbeta för ensamföräldrars, nyfamiljers och barnens aktuella intressen.
• Skapa nätverk med olika intresseorganisationer.
• Aktivt påverka attityder och beslutsfattande i samhället.
• Arrangera 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.

Styrelsen 2021

Ordförande: Mikaela Asplund
Vice ordförande: Solveig Tikander
Kassör: Airi Jürine
Sekreterare: Camilla Lindberg 
Styrelseledamot: Camilla Hagman 
Styrelseledamot: Yvon Paxal
Styrelseledamot: Jonatan Meyer 
Styrelseledamot: Catarina Franzas   
Suppleant: Alejandra Sanchez

Föreningens revisor: Fredrik Häggblom 
Revisorssuppleant: Josefin Häggblom

Styrelsemöten
Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten samt ett öppet vårmöte och ett öppet höstmöte för 
föreningens medlemmar. Flera ärenden har behandlats per e-post då fysiska möten inte kunnat hållas pga 
pandemin och samhällsrestriktionerna som varit under året. 

Vårmötet hölls på hotell Pommern den 6 juni, 22 medlemmar deltog och det serverades hemmagjorda 
smörgåstårtor och fika. 
Höstmötet arrangerades på Stalldalen I Finström den 7 november med 27 deltagare. Ägaren och kocken, 
Christian, hade kokat en delikat grönsakssoppa med ett underbart, gott bröd till.

  Medlemmar

Medlemsantalet har hållit sig på samma nivå som under 2020 och föreningen har haft 315 medlemmar (311
under 2020), varav 123 vuxna (34 män och 89 kvinnor) och 192 barn.



Finansiering

Penningautomatföreningsmedel beviljades totalt 20 000€. 

Projektet ”Att orka i vardagen” som en stödverksamhet för föreningens föräldrar är avslutat, men 
verksamheten fortsätter och föreningen beviljades medel för att under året integrera projektet i den 
ordinarie verksamheten.
Mariehamns stad beviljade föreningen 3046,22€ I grundbidrag.

För att föreningen skulle kunna fortsätta erbjuda subventionerade aktiviteter för sina medlemmar har 
styrelsen under året ansökt om bidrag från olika aktörer och nedan är de företag och organisationer som 
beviljat stöd:

• Varuboden Osla – har bidragit med 2000 euro till Pusselfamiljens Retreathelg I Käringsund.
• Alandia bolaget beviljade 1000 euro för utfärden Kobba Klintar, dessvärre blev utflykten inställd 

pga dåligt väder och vi kommer att ansöka om samma stöd igen när Kobba utfärden planeras på 
nytt.

Vi är tacksamma för alla som stöder vår förening och som på olika sätt bidrar till vår verksamhet.

  Styrelsens berättelse

Styrelsen kan konstatera att föreningens medlemsantal är ungefär detsamma som året innan, med en 
marginell ökning på 4 medlemmar. Medlemsantalet är fortfarande inte lika högt som åren före Corona-
pandemin och det beror till stor del på olika restriktioner som har varit ikraft under år 2021. Vi har inte 
kunnat arrangera så många aktiviteter som planerat, under våren 2021, eftersom restriktionerna satte stopp 
för alla fysiska aktiviteter. 

Föreningens medlemmar har deltagit aktivt i de evenemang som arrangerats och styrelsen har kontinuerligt 
fått tips av såväl föräldrar som barn på aktiviteter. Föreningen har erbjudit ett varierande utbud av 
aktiviteter så långt som det har varit möjligt, med tanke på samhällsrestriktioner. Målsättningen har varit att
det skall finnas program för alla familjer och för barn i olika åldrar.

Föreningen har sett till att de flesta aktiviteterna har arrangerats såväl jämn som ojämn vecka så att familjer 
med barn vecka/ vecka har haft möjlighet att delta.

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med nya evenemang och föreningens Facebook sida har fungerat 
som ett forum mellan medlemmar samt som ett medel för att synliggöra föreningens aktiviteter digitalt, Det
digitala medlemskortet, Cardskipper, har använts av största delen av våra medlemmar under året.

Samarbete

Föreningens målsättning utöver att skapa nätverk mellan ensamföräldrar är att skapa samarbete med olika 
intresseorganisationer.  Tillsammans med Abf, Rädda barnen, Folkhälsan, Brottsofferjouren, Polisen samt 
Ålands feministparaply har vi arrangerat den gemensamma föreläsningen “Våld i nära relationer”. 
Föreläsningen hölls digitalt pga pandemin med över 100 anmälda.

Mariehamns församling har understött föreningen genom att upplåta Villa Carita för Fika träffar gratis. 

Stöd till medlemmar

Verksamhetsledaren har under året gett råd åt medlemmarna då de har behövt stöd i olika situationer. 
Även föreningens styrelsemedlemmar har under året konkret kunnat hjälpa föreningens medlemmar 
med att hänvisa till olika instanser då det handlat om frågor gällande ekonomiskt stöd, juridisk hjälp 
samt stöd till barn i olika sociala situationer.



Verksamhetsledare

Jonas Sommarhed har varit anställd 25 timmar i 
månaden som verksamhetsledare. Hans 
huvudsakliga arbetsuppgift har varit att stöda och 
leda ensamstående föräldrar via telefon/chatstöd 
samt genom att hålla föräldrastödgrupper, så kallade 
fikaträffar, kvällstid.

Under delar av året har verksamhetsledaren hållit 
kontakten med medlemmarna via telefon och chatt 
pga pandemin. Jonas har varit den som svarat på e-
post från medlemmarna och som annonserat om 
evenemang på Facebook, i Cardskipper samt på 
hemsidan. Verksamhetsledaren har varit föreningens
kontakt till medlemmarna.

Aktivitetshelger i Käringsund med temat ”Att orka i vardagen”

Även år 2021 ordnades 2 mycket uppskattade retreathelger i 
Käringsund, med
målet  att ge föräldrar och barn en avslappnad helg tillsammans, 
samt ge en möjlighet att umgås, skapa nätverk, byta tankar och 
funderingar med andra familjer i samma situation.
Föreningen valde att ordna två identiska helger även detta år. 
Antalet deltagare per helg begränsades eftersom 
samhällssituationen med Corona medförde att inte vara så tätt inpå
utan varje familj bodde i en egen stuga. Genom att erbjuda två 
retreathelger kunde föreningen erbjuda möjligheten till alla 
medlemmar som tidigare år att delta. 
Till årets aktivitetshelger i Käringsund kom 31 föräldrar och 60 
barn. Föreningen hade ordnat program som bland annat bestod av 
en rundtur på viltsafarin där deltagarna fick lära sig mera om 
hjortar, vildsvin, lamor och strutsar. Barnen uppskattade mycket 
att få komma nära lamor och strutsar genom att mata dem. Innan 
dagen avslutades med bastu och vildmarksbad, kunde föräldrar 
och barn tillsammans vistas på stranden, paddla och trampa 
trampbåtar eller spela minigolf och fotboll. Många vänskapsband 
knöts under dagen.
Övernattningen i Käringsunds mysiga stugor där 
familjemedlemmarna fick tid tillsammans och den den stressfria 
morgonen därpå  var kronan på verket. Vilken glädje 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 eller två stugor på 
säsongsbasis. Stuglivet vid havet är eftertraktat och behövs eftersom många av våra medlemmar 
saknar ekonomisk möjlighet att själva hyra en stuga.

36 familjer (49 vuxna och 68 barn) kunde under sommaren hyra en naturnära stuga för 3–4 dagars 
vistelse i Degersand, Eckerö. Föreningens syfte var att ge barnen kvalitetstid tillsammans med 
föräldern/ föräldrarna för att skapa hållbara relationer inför framtiden. Att vistas i naturen, ro på havet
och dyka i vågorna ger minnen för livet. Familjerna betalade 40€/ vistelse.

 

Övriga aktiviteter under 2021

Utöver stuguthyrning och aktivitetshelger har PusselFamiljen r.f. ordnat 37 aktiviteter för sina 
medlemmar.

Fikaträffar för ensamstående och bonusförälder 

Pusselfamiljen har ordnat regelbundna träffar för föräldrar där de har haft chansen att träffa andra 
vuxna och i lugn och ro dricka en kopp kaffe/te, bara vara och snacka fritt.Här kan föräldrarna träffa 
nya trevliga vänner att bolla vardagspusslet med. Skilsmässan, barnen, skolan, hur man ska få tiden 
att räcka till, underhåll, gemenskap, glädje, allt mellan himmel och jord har diskuterats.



Fikaträffarna har startat med projektet “Att orka i vardagen” som i sin tur 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. Fikaträffarna har 
skett på olika platser men oftast på Villa Carita eller ABF-huset i Mariehamn. Barnvakt har alltid 
funnits med på fikaträffarna.

Germundö alpin

Den 13.2 har vi bjudit medlemmarna på korv och saft på Germundö. 25 vuxna och barn har haft roligt
tillsammans. Under sportlovet har föreningen även erbjudit ett gratis liftkort på Germundö för sina 
medlemmar.

  

Sunnan II

Pusselfamiljen bjöd 
medlemmarna på 2 
lunchkryssningar med Sunnan II
under sommaren. Totalt 37 
vuxna samt 51 barn deltog. 
Dessutom bjöd Sunnan II 
föreningen på en julkryssning i 
november där 36 medlemmar 
deltog.

Palleralla 
Under året har vi bjudit in medlemmarna flera gånger till Palleralla, en trevlig lekplats för barnen. Den  
7.10 har vi ordnat en fikakväll på Palleralla då föräldrarna blev bjudna på fika och de fick bolla    
vardagspusslet med varandra. Evenemanget har varit så populärt att föreningen har ordnat 2 tillfällen till, 
den 17.11 och 24.11.

Spark Laser Arenan
Föreningen har bjudit medlemmarna 2 gånger till Lasertag i Eckerö där både föräldrar och barn fick spela 
tillsammans.

https://www.mariehamnsforsamling.fi/kyrkor-och-lokaler/villa-carita


Bowling
Varje år brukar vi ordna discobowling en jämn och en ojämn vecka både på våren och hösten. Våren 2021 
har vi inte kunnat göra det pga samhällsrestriktioner men på hösten har vi haft 2 tillfällen som har varit 
mycket uppskattade.

 

Julbord

Innan julen har föreningen bjudit på julbord med
tomtebesök på E-meal vid Mariehamns flygfält. 
Vi fick bra mat och trevlig utsikt över flygfältet. 
Tomten har delat julklappar och spridit glädje 
till föreningens barn.
Vi har ordnat julbord vid två tillfällen, både 
jämn och ojämn vecka och totalt har 109 
personer deltagit.

Sminkkväll
Inför nyårsfirandet har vi bjudit in Elena Lundqvist för att ge oss sminktips. 7 föräldrar samlades på ABF-
huset och hade en härlig sminkkväll.



Föreläsningar

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

På vårmötet
intervjuade 
Solveig 
Tikander 
författaren 
Gunilla 
Wahlsten 
om hennes 
bok, Livia, 
som 
skildrar 
barns 
utsatthet.

Före höstmötet tog Bosse Ahlnäs med oss på en
resa genom Ålands historia. Den fängslande 
berättelsen om historien varvades med 
trollkonster för barnen.



Vision
Pusselfamiljens vision är att bygga upp en gedigen kunskapsbank kring frågor om ensamföräldraskap, 
nyfamiljer och skilsmässa. I dagens samhälle är det allt flera som väljer att på egen hand skaffa barn vilket 
är en ny familjekonstellation. Det dyker upp många praktiska frågor, känslomässiga frågeställningar och 
ekonomin blir ofta 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.

Föreningen vill gärna dela information och texter som kan vara intressanta för våra medlemmar. 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”.
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 som familjer har råd och möjlighet 
att delta i och där de kan umgås tillsammans. Vi vill främja en god uppväxt- miljö för barnen och minska 
marginalisering.
Genom föreningen kan man tillsammans göra olika saker och på så sätt bygga upp ett socialt nätverk. Vi är 
toleranta på alla våra träffar och barnen är välkomna att komma med även då aktiviteter arrangeras för de 
vuxna. Under vuxenaktiviteter såsom seminarier, kurser, möten och dylikt finns det barnvakt på plats för att
alla skall kunna delta, då det inte alltid finns en annan förälder som kan passa barnet/ barnen.

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

Mål     1:     Välmående     människor     vars     inneboende     resurser     växer

                - Pusselfamiljen arbetar för alla barns välmående genom att ordna förmånliga

                                      aktiviteter som många annars inte skulle 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.

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.



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.

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.

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.

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

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

Mål     7:     Hållbara     och     medvetna     konsumtions-     och     produktionsmönster

- Pusselfamiljen uppmuntrar återbruk och återanvändning. Vår Facebook grupp är ett forum där 
medlemmar kan skänka bort saker och barnkläder som de inte använder mera.

Företag som har understött föreningens medlemmar i form av rabatter 2021:

• Alandia Bolaget

• Bio Savoy

• Hesburger

• Lisco

• Mariebad

• Miramar

• Mjuk & Len

• Palleralla

• Pub Niska

• S-market

• SmartPark

• Study Fuel & Family Support

• Thai Orchid Restaurang

• ÅMK Karting
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