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Petra Ajanki och Sofi Wiippa-Lahti är två av fem styrelseledamöter i föreningen Vilja, som
bildades i januari 2017. Föreningen grundades för att fylla en funktion de tyckte saknades i
samhället, en drivande kraft som kunde skapa olika evenemang i Övertorneå.
Föreställ dig ett kök i Tornedalen en dag i
januari. Ute är det lång under nollgradigt och runt
köksbordet sitter en grupp människor som vill förändra något. De vill lyfta orten och kommunen de
bor i samtidigt göra något för kommuninvånarna.
Sofi berättar att de ville ha ett namn som binder ihop
både föreningen och allt de brinner för, vilket inte
var den lättaste uppgiften. Det var då Petra såg ett
kexpaket på köksbordet och läste ut namnet, Vilja.
På finska betyder Vilja ett korn eller frö och andemeningen blev för oss att vi sår något, säger Petra.
Stämningen i det Tornedalska köket var hög, de instämde alla att namnet var perfekt. De hade en vilja
att förändra, en vilja att må bra och en vilja att göra
något gott. Vilja att sprida glädje. Vi blev helt till oss
över vilket bra namn vi hade, skrattar Sofi.

Första mötet med allmänheten
Petra och Sofi berättar att föreningens första evenemang var Vilja må bra-dagen. Det var ett sätt att visa
upp vilka de är och grundtanken med föreningen,
att må bra. Det kan ske på olika sätt menar Petra och
Sofi. På Vilja må bra-dagen handlade det om både
psykiskt och fysiskt välbefinnande. Föreläsare och
utställare i olika intresseområden samt aktiviteter
för barnen. För att barnfamiljer ska kunna komma så
måste det finnas något för barnen att göra, förklarar
Sofi och Petra. Man ska inte stoppas av det faktum

att man inte har en barnvakt, för alla har inte det
sociala skyddsnätet. Efter det rullade föreningslivet
på, under sommaren blev Vilja tillfrågade att anordna aktiviteter för barnen under Matarengi marknad.
ÖSK tillsammans med Vilja stod för kostnaden
vilket innebar att allt var gratis för barnen. Det var
helt fantastiskt, säger Sofi.

Jultomtens hjältar

”Vi tycker att det finns så
mycket bra i Övertorneå,
och det finns så många
människor som gör så
många bra saker”.
Petra Ajanki

Viljas mål är att allt ska vara gratis och att alla ska
kunna vara med. De berättar att alla som har goda
värderingar är välkomna till Vilja. Utanförskap på en
liten ort, det håller aldrig, förklarar Sofi och Petra.
Det är för dem oacceptabelt att inte alla ska få synas
och höras. Viktigt för föreningen är att de inte bara
lyfter Övertorneå centralort, utan att aktiviteterna
också finns ute i byarna i kommunen. Det är ett sätt
att välkomna alla, det finns dem som inte har möjlighet att ta sig in till Övertorneå, säger Petra.
Julklappsinsamlingen i Övertorneå kommun är ett
utav de många initiativ som Sofi själv tagit för att
Övertorneå ska vara mer öppet och tillgängligt. Tanken är nu att föreningen Vilja ska ta över insamlingen och jobba vidare med vidgade resurser för att alla
kommunbor ska få en julklapp. Sofi och Petra var
helt överväldigade över hur många julklappar som
Övertorneåborna lämnade in under förra året. Det
var helt fantastiskt, säger Sofi. Vilja ser till att jultomten kommer till alla i Övertorneå, men det är invånarnas generositet som gör det möjligt.

Ny ordförande

På årsmötet i juni valdes Petra till föreningens ordförande och hon berättar att i grunden för hennes engagemang i Vilja finns en stark vilja att förändra tankar och attityder om psykisk ohälsa i vårt samhälle.
Petra är själv öppet psykiskt sjuk och bloggar om sin
vardag och tankar kring hennes bipolära diagnos.
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Föreläsningar under Vilja må bra-dagen

Petra är född och uppvuxen i Turovaara, där hon nu
bor med sin man och tre barn. Hon berättar att diagnosen blev fastställd under julen 2016 och säger
att hon först nu börjat få insikt i hur sjukdomen har
varit och hur den påverkar henne nu. Att få det på
papper har betytt mycket för Petra då hon kunnat
bearbeta det på ett helt annat sätt än tidigare.
Efter diagnosen har Petra insett att hon har kämpat
under hela sitt liv, hon visste inte riktigt mot vad
bara. Under uppväxten hade mina föräldrar rutin,
berättar Petra. Hon hade en slags handledare i hur
livet skulle vara och hur det fungerade. Men när hon
flyttade hemifrån så försvann den handledaren. Hon
säger att hon alltid haft stökigt runt sig. Det har inte
spelat någon roll vart, varje lägenhet hon bott i har
det inte tagit lång tid innan det är kaos. Hon har
försökt att rent praktiskt fungera i livet och gång på
gång misslyckats. Nu vet hon att det är sjukdomen.

Känslan av att sättet hon beter sig på inte varit normalt har varit ständigt återkommande i Petras liv. I
åldern 20-25 hade hon väldigt svårt att ta emot besök. Hon berättar att hon skrek tills hennes man fick
ringa och ställa in. Det var någon slags social fobi
som kom och gick under åren, säger Petra. På jobbet däremot hade hon lättare att upprätthålla någon
slags städad tillvaro och Petra tror att det beror på
att det fanns en rutin där. Den rutinen hade jag inte
hemma och det som gjorde det svårt, säger hon allvarsamt.

Toppen vs botten
Alla delar av livet påverkas av bipolär sjukdom. I de
maniska episoder som kommer med en bipolär sjukdom när tillvaron är på topp, då körde Petra på 110
% i alla skeden av livet. Efter en manisk period kommer alltid en crash och på botten fungerar ingenting,
Petra tog sig knappt ur sängen. Hon berättar medicinen jämnar ut hennes tillvaro och att det känns så
trist, när hon är van att vara på topp. Ibland har hon
tänkt att hon ska sluta äta medicinen så hon kanske
blir den där toppen-personen igen, men hon inser
att det inte går.
Petra säger att hon har varit jätterädd för att berätta hur hennes bipolära sjukdom varit och hur det är
nu. Idag känner hon att hon inte har något att förlora. Nära vänner och familj vet om hur det ligger till,
och det är egentligen dem man är mest nervös inför
att berätta, säger hon. Ju äldre hon bli och desto mer
hon vet om hennes bipolära diagnos desto mindre
bryr jag mig om vad andra människor säger. Jag har
lärt mig att sålla bland vems åsikter som betyder något, säger hon. Sen är det så viktigt att förstå att det
inte är fel på mig som person, det är sjukdomen och
den utgör inte vem jag är. Det finns en tabu i dagens
samhälle att prata om psykisk ohälsa och den måste
bort. Jag är precis lika normal som alla andra, avslutar hon.

Tornedalens mästerkock
Petra har alltid haft ett stort intresse för matlagning.
Hon kommer ihåg att hon på lågstadiet fick prova på
hemkunskap och de lagade potatissoppa. Petra skrattar och säger att hon var helt lyrisk, hon kom hem efter skolan och bönade sin mamma och att hon måste
få visa och laga mat hemma. Efter det har intresset
bara vuxit. Hon säger att hon inte är en receptryttare
som hon kallar det, utan mer åt Per Moberg-hållet.
Lite av det här, lite av det där och så lite lök kanske,
skrattar hon. Hon kör efter smak och tycke. Bevis på
att Petras smak och tycke är i toppklass är bland

Petra Ajanki, ordförande i föreningen Vilja

annat en finalplats i Årets äggrätt 2017 med ett recept som får det att vattnas i munnen på de flesta.
Kanske är ett yrke som kock inte alls långt bort för
Petra.

Fakta bipolär sjukdom
Bipolär sjukdom innebär oftast att vara manisk eller deprimerad i olika perioder. Däremellan
brukar man må bra och kan ofta leva som vanligt.
Bipolär sjukdom delas in i typ 1 och typ 2.
Med typ 1 får du omväxlande kraftiga manier och
svåra depressioner. Typ 2 innebär återkommande
depressioner och perioder med hypomanier, alltså
lindrigare maniska symtom.
Det är viktigt att få behandling om du har
bipolär sjukdom, eftersom både manier och depressioner kan leda till svåra följder för dig själv
och andra.
Om du misstänker att du har bipolär sjukdom
kan du kontakta en vårdcentral eller en psykiatrisk mottagning.
Källa: 1177 Vårdguiden

men lite i taget. Det som driver Sofi är att se att det
gör någon annan lycklig.

Alter ego
Sofi har precis avslutat en projektanställning för
Akelius språkkurs och börjar i dagarna ett nytt jobb
på Iris Hadar. I alla sina yrkesroller försöker hon
sätta sin hemkommun på kartan och hon säger att
allra helst vill hon arbeta med utvecklingsfrågor i
Övertorneå. På sidan av sitt heltidsarbete har hon
också sitt alter ego ”Vovven”. Hon berättar att första
gången hon drog på sig hundkostymen var under en
allsång i jägmästarparken. Då var Vovven bara en
hund egentligen, säger Sofi. Året därpå saknades det
barnaktiviteter under Matarengi marknad och Sofi
blev ombedd med en veckas varsel att anordna något. Hon säger att hon inte kunde trolla, men föreslog då samma upplägg som hon medverkat i tidigare, allsång med barnen uppe på en scen. Där och då
föddes Vovven.
Sofi Wiippa-Lahti, styrelseledamot i föreningen Vilja

Armasjärvi, Norrbotten
Föreningens idéspruta, så beskriver Petra Sofi. Sofi
Wiippa-Lahti är ett välkänt ansikte inom Övertorneå. Hon har anordnat otaliga evenemang för kommunens barnfamiljer och eldsjäl är en beskrivning
som stämmer bra in på Sofi. Hon berättar att hennes föräldrar varit stora förebilder och en inspiration
till hennes eget engagemang och driv. Under hennes uppväxt fanns det inget som var omöjligt. Var
det barn som ville ha disco så blev det disco, säger
hon. Sofi skrattar när hon berättar att hon i sina yngre dagar tänkte att hon aldrig skulle engagera sig på
samma nivå som hennes föräldrar. Riktigt så blev det
inte.
Sofi är uppvuxen i Armasjärvi och hon har alltid varit stolt över sin hembygd. Hon skrattar och säger att
när hon flyttade till Stockholm var hon alltid väldigt
noga med att tala om vart Armasjärvi låg. Nu har
hon bott många år i centrala Övertorneå och kan
inte tänka sig att bo någon annan stans.
Sofis engagemang började med när hon anordnade
Snöparken och sen dess har det bara rullat på. Sofie
säger att när det saknas saker i ett samhälle, sådant
som gör att ett samhälle är roligt att bo i, då måste
hon göra något åt det. Den här ”någon” som ska fixa
saker har hon svårt för. Det finns inte, du måste göra
det själv, säger hon. Samtidigt säger hon att det är en
balans, man kan inte göra allt jämt,

Vovven stod på scen med alla barn och det fotades
massor, berättar Sofi. Det var som att Justin Bieber
var där, skrattar hon. Efter det har Vovvens popularitet bara ökat. Förskolor, kalas och butiksinvigningar
är några uppdrag Vovven fått ta på sig. Sofi säger hon
får otroligt mycket kärlek och kramar från alla barn.
Hon skrattar och säger att det finns nog kort på henne i de flesta hem snart. Det är ett väldigt enkelt sätt
att inkludera barnfamiljer på invigningar eller andra
happenings i kommunen som kanske inte direkt är
för barn, säger hon.
Det är tydligt att både Petra, Sofi och föreningen
Vilja vill göra Övertorneå till en bättre plats att bo
och leva. Speciellt för barnfamiljer. Om barnfamiljer
trivs, stannar kvar eller flyttar in, då säkrar vi kommunens framtid, avslutar Sofi.

”Det är här jag vill leva och bo,
mina barn ska ha samma uppväxt som jag. Det finns en stark
kärlek till hembygden”.
Sofi Wiippa-Lahti

