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Sjundeåtillägget
lockade föräldrar
SJUNDEÅ En första titt på
hur kommuntillägget för
vård av barn i Sjundeåhemmen utfallit efter årets fem
första månader, visar att det
blivit populärare än väntat
och att de pengar som
anvisats för hela året inte
räcker till. Däremot har
satsningen inte haft den
önskade konkreta inverkan
på behovet av kommunala
dagvårdsplatser. Bara tre
dagvårdsplatser har
frigjorts.
– Kommuntillägget har
erbjudit familjerna en
möjlighet att skjuta upp
påbörjandet av dagvård och
på det sättet tillfälligt
minskat efterfrågan på
dagvårdsplatser, konstaterar bildningsnämnden om
den utvärdering som
härnäst ska tuggas i
kommunstyrelsen och
också ges kommunfullmäktige för kännedom.
Nämnden är en aning

skeptisk till om denna
frivilliga kommunala – och
mycket omtvistade – satsning faktiskt kommer att
leda till att man kan skjuta
fram dagvårdsinvesteringar.
Under början av året ökade
antalet barn som får
kommuntillägget från 126
till 162 eller med 29
procent. Under samma
period ökande antalet barn i
dagvården med 16 procent,
från 140 till 162. Här var
andelen 0–3-åringar
procentuellt klart mindre,
eftersom antalet bara steg
från 49 till 51. I höst
kommer siffrorna dock att
ändra igen, eftersom hela 31
barn som nu erhåller
tillägget, då ﬂyttar över till
den kommunala vården.
I årets budget har 120 000
euro reserverat för Sjundeåtillägget och vid utgången
av maj hade 81 000 av
summan använts. Om
kostnaderna är lika stora
under resten av året behövs
74 000 euro till. VN
Koddbollmatch med internationell anda.

FOTO: KIERAN STUBBS

Engelska i bruk från morgon till kväll
Fibromyalgi sätter allt ur spel
Rehabiliteringskurs för fibromyalgi. Kurskoordinator på
06 3831051 och 06 3831343 berättar mera.
Kurserna finansieras av FPA
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Internationellt
språkbad i Karis
KARIS English Communica-

tion Camp är ett tillfälle för
ungdomar både från Finland
och andra länder att träffas
och tala engelska tillsammans i en vecka.
Att åka på sommarläger är
något som de ﬂesta ungdomar gillar att göra på sommaren. Vid Lärkkulla i Karis
ordnas det en annorlunda
typ av sommarläger. English
Communication Camp, som
förkortas ECC, är ett veckolångt läger som ordnas i samarbete med Sommargymnasiesamfundet. ECC-lägret
har ordnats i 14 år och idén
kläcktes ursprungligen av
Tomm Stewart och Paul
Honkala, två lärare från
USA med kopplingar till Finland.
Under lägret uppmuntras
ungdomarna att tala och
kommunicera på engelska så
gott som hela tiden. Lägret
har en internationell prägel
med ledare från USA och
deltagare från Finland, Sverige och Namibia.

Nya upplevelser
I år deltar 17 ungdomar i lägret och de ﬂesta är 16 eller 17
år gamla. En stor grupp kommit hela vägen från Namibia
till Finland för att delta. Helena Ntinda berättar om
hur hon kom till lägret.
– Vi ﬁck veta om lägret av
vår lärare. Det var spännande att få åka till Finland, det
här var första gången jag ﬂög
med ﬂygplan!

”Det är inte så
många från Namibia som kan säga
att de har simmat i
Östersjön”
Paul Honkala

exkursioner under lägret.

Harry Cornwell är pensionerad lärare från USA och han håller i
trådarna för årets ECC.

Amerikansk stil
ECC drivs ungefär som ett
amerikanskt sommarläger,
med ett fullproppat program
som innehåller bland annat
block med musik, konst, olika lekar och kvällar vid lägerelden. Den gemensamma
nämnaren är att allting går
på engelska. Stämningen är
bra på lägret intygar Megan
Shay som jobbar som PR-representant för Kesälukiot.
– Det är en helt annan
stämning på det här lägret än
andra läger jag varit på tidi-

gare. Här behöver ingen känna sig osäker.
Huvudläraren Harry
Cornwell från delstaten
Washington i USA förklarar
lite om schemat under lägret.
– Vi börjar dagen med frukost och fortsätter sedan
fram till kvällen där vi avslutar med ett tema. Under temakvällarna delar vi med
oss från våra olika kulturer. I
år har hela lägret temat Survivor, med olika utmaningar
varje dag. Vi åker också på

Besök i regionen
I år bar det iväg på exkursion
först till Fiskars bruk och sedan till Hangö. Lägerdeltagarna gillade besöket i Hangö
och en del modiga vågade
också simma trots att vattnet var ganska kallt den dagen.
– Det är inte så många från
Namibia som kan säga att de
har simmat i Östersjön, påpekar Paul Honkala.
Lägret har visat sig vara så
roligt att en del deltagare till
och med kommer tillbaka
följande år. Så är fallet för
både Eepu Tulkkinen från
Finland och Marc Helnisaari från Sverige som båda
två är återkommande gäster.
Eepu förklarar varför han
valde att komma på ECC på
nytt.
– Jag kom tillbaka därför
att jag aldrig är nöjd med
min engelska. Det här lägret
är ett jättebra sätt att förbättra engelskan, 95 procent
av tiden kommunicerar vi på
engelska.
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