Pa svenska

Stjarnartisten Anja Niskanen
de senaste aren kommit ut med
bade finsk- och svensksprakigt
material. Den nya svensksprakiga
skivan som kom ut i november
2012 innehaller valdigt personliga
texter och har fatt mycket uppmarksamhet i media och bland
publiken.

Anja Niskanen som stjarnartist pa Viking XPRS.

Tanken med valmaende i arbetslivet ar bade att
personalen ska kunna utfora sitt jobb bra och att
de ska orka med att ha ett liv utanfor jobbet.
Text och foto: Gerd-Peter Locke

Till dem som kanske lyckats bast
med det hor Anja Niskanen som
tagit ansvar for musik- och motionsverksamheten pa Aspa-hemmet Stjarnhem i Esbo.
Kanske kommer du ihag henne fran 1984. Da vann hon som
16-aring Reklam-TV:s musiktavling
"Syksyn savel - Hostens melodi".
Som hogstadieelev borjade Anja
dock snart langta tillbaka till en
normal ungdomstillvaro, en erfarenhet som i dag hjalper henne
att visa respekt for serviceboarnas
egna varderingar.
Fran idrottsbranschen till
arbete med ungdomar
Efter en time-out pa ett ar i Toronto, Kanada, atervande Anja till
Finland med beslutet i bagaget
att bli idrottsinstruktor vid Solvalla

idrottsinstitut trots att hon saknade studentbetyget.
Efter utexamineringen jobbade
hon i hela 20 ar som privatforetagare inom idrotten tills hennes
kropp inte mera orkade pa samma
satt som hon ville.
"Nar lakaren uppmanade mig
att inte mera anvanda min kropp
som spade, borjade jag fundera
pa ett kreativt jobb med unga
manniskor dar jag skulle ha nytta
av mina personliga erfarenheter
fran hogstadiet. Och sa blevjag
ungdoms- och fritidsinstruktor vid
AXXELL och har jobbat pa serviceboendet Stjarnhem nastan Sci
lange som det har funnits till."
En fritid full med musik
Efter jobbet hade Anja borjat
skriva egen musik och har under

Att Anja inte ar bortglomd
kunde Sara Gronvall, som bor pa
Stjarnhem, uppleva nar hon foljde
med Anja pa Viking XPRS dar hon
upptradde som 'stjarnartist'. Nu
vantar Sara ivrig pa att se videon
som har gjorts om Anja for invanarna och andra intressenter.
"Det var riktigt kiva och en
stor upplevelse att se var egen
Anja sjunga for sa manga manniskor som dansade och appladerade
flitigt, resumerar Sara."
Stjarnartisten har det bra
forspant
Anja tycks ha lyckats med sitt
valmaende i arbetslivet. Hennes
senaste texter ar ett bra exempel
pa hur tonarsflickan har mognat
till och harforstatt vad invanarna
pa Stjarnhem egentligen vill.
"Jag kunde val tanka mig att
skriva nya latar tillsammans med
invanare. Redan nu funderar jag
over en ny show som ska turnera
i hela Svenskfinland. Och dar ska
inga aven personer med nedsatta
funktionshinder."
Med intresse ser vi emot nya
stjarnflickor och -gossar som ar
bosatta i ett Stjarnhem dar ingen
ska leva som i ett vakuum och dar
enbart jobbet och rutiner existerar.
Stjarnartisten Anja Niskanen ar ett
bra exempel pa manniskor som
har det ombyte i vaskan som kravs
i dagens arbetsliv.
Aspalainen
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