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s t y r e l s e m e d l e m

"Kreativiteten hos mig ökar 
ju stressigare jag har det."

Epilog 
- 12 år, 48 kolumner
P e t t e r  Wa l l e n i u s

För 12 år sedan började jag, en oerfaren dyslek-
tisk 30-plussare – efter att ha tagit över efter 
västnylänningen Sture Lindholm – att skriva 

i Kleio under spalten “Förbundsnytt”. Idag läser du 
den 48:e och sista kolumnen av mig – lite mer erfa-
ren, men fortfarande dyslektisk 50-plussare. Nästa 
år tar östnylänningen Niklas Rapo över.

Feedbacken på kolumnerna har varit minimal 
och ersättningen ringa. Ångesten har däremot 
varit stor inför varje deadline. Jag vet idag vad det 
betyder att tvinga ur sig 493 betydelsefulla ord efter 
en lång arbetsdag samtidigt som barnen behöver 
mat och läxhjälp, samtidigt som bilen eller någon 
av cyklarna borde fixas, samtidigt som du borde 
förbereda morgondagen och korrigera prov. Just 
under dessa pressade situationer har jag varit som 
bäst och förvånansvärd produktiv. Aj, aj vad det är 
bra med deadlines! Kreativiteten hos mig ökar ju 
stressigare jag har det. Men vad har jag lär mig som 
skribent? I alla fall att förstå vad jag har för åsikt i 
olika frågor liksom att snappa upp vad som är aktu-
ellt. Jag har också insett att för att skriva måste man 
läsa tidskrifter, tidningar, böcker men också lyssna 
på folk. Skrivandet har verkligen varit både lärorikt 
och inspirerande.

Eftersom jag samtidigt kommer att sluta i för-
bundets styrelse tänkte jag kort summera vad jag 
har lärt mig i detta förtroendeuppdrag. Jag har fått 
tala massor av finska, vilket jag sällan annars gör 
förutom hos tandläkaren och i K-butiken. I styrelsen 
har jag försökt ge svenskan ett ansikte och haft som 
mål att påminna om finlandssvenskens existens: 
”Muista sitten tehdä nämä tehtävät på svenska!”. 
Men också genom att tala svenska. Som svenskta-
lande finne måste man visa framfötterna, ta plats 
och vara lite obekväm. Blyg får man verkligen heller 
inte vara när man sitter ensam på mötet med sina 
svenska argument och sällan har jag haft någon 
annan kollega som korrigerat språket på texter 

som skall översatts från finska till svenska. Som 
fondkännare har jag inte sällan tagit rollen som 
den ständige stipendieansökningsmaskinen. För 
att sammanfatta min tid i styrelsen så skulle jag 
kunna säga att kamratskap varit ledordet. Många 
är de engagerade ämneskolleger som jag lärt känna 
under årens lopp och vissa har jag lärt känna riktigt 
bra, såsom Riitta, Kirsi, Jari, Markus, Hanna, Sture, 
Jorma, Marja, Hannele, Markus, Kati, Timo mfl. 

För tolv år sedan, i min första Kleiotext (1 /2007), 
lyfte jag fram några saker som enligt mig borde 
åtgärdas. En av dem var, hör och häpna, under-
visningsskyldigheten. I november skrev jag en 
insändare i HBL, under rubriken ”Solidariteten 
brister inom lärarfacket”.  Där diskuterade jag usken 
och svårigheterna med att påverka en uppenbara 
orättvisa. Och aldrig har jag fått så mycket feedback 
på en skriven text. Tack för det! Dock befarar jag att 
Niklas Rapo, och hans efterföljare också kommer att 
bli tvungna att lyfta upp den osolidariska lönepoliti-
ken. Men så länge det finns liv finns det hopp. Tack 
för mig! ▪

Skribenten är styrelsemedlem i FLHS.


