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ALAFORS. Jennifer 
Jääskeläinen, Char-
lie Kagethe och Jonny 
Saariranta.

Tre unga goda föredö-
men i Ale.

I måndags fick de 
ta emot Ale kommuns 
ungdomsstipendie.

Skillnaden är hårfin. När 
de unga stipendiaterna fick 
ta emot checkarna av kom-
munfullmäktiges ordförande, 
Inga-Lill Andersson (s), 
var det på både nervösa och 
lyckliga ben som huvudper-
sonerna klev fram på. De har 
av Ale kommuns jury utsetts 
till goda föredömen. Jenni-
fer Jääskeläinen fick ensam 
ta emot 8 000 kronor för sitt 
stora engagemang i Vakna-
föreställningen ”Minst 2 
ton kärlek” som under våren 
spred sitt budskap om drog-
missbrukets risker i flera av 
kranskommunerna. ”Jen-
nifer har på ett osjälviskt sätt 
visat upp ett stort engagemang 
och arbetet för att andra ska få 
möjlighet att må gott” stod det 
bland annat i motiveringen.

– Det är verkligen hedrande 
att få ett stipendie med rubri-
ken ”Ett gott föredöme”. Jag 
är väldigt stolt och det här 
betyder mycket, säger Jenni-
fer efter ceremonin.

Vad är ett gott föredöme 
för dig?

– Det är väl just det – att 

bry sig om andra. Jag tycker 
det är en väldigt stark moti-
vering.

Jennifer har precis tagit 
studenten efter tre år på det 
estetiska programmet i Ale 
gymnasium. Nu väntar som-
marjobb, hela sommaren, sex 
till sju dagar i veckan.

– Ja, det blir mycket jobb. 
Jag har lyckats få två sommar-
jobb. Jag ska dels sitta i recep-
t i o n e n 
på Ale 
g o l f -
k l u b b 
dels på 
G ö t e -
b o r g s 
kex i 
K u n g -
älv, säger 
Jennifer som ändå har något 
att se fram emot i sommar.

– Jag och min sambo ska 
åka utomlands med ett annat 
par. Vi har verkligen läng-
tat, men jag visste inte om vi 
skulle ha råd. Nu har vi det, 
säger Jennifer och ler med 
hela ansiktet.

Förutom sitt stora engage-
mang i musik- och teaterföre-
ställningen har Jennifer också 
gjort sig ett namn genom ett 
sällsynt projektarbete, som 
till sist blev ett välgörenhets-
projekt.

– Jag bestämde mig för att 
tillverka smycken. Jag älskar 
smycken, helst örhängen och 
halsband. För att inte bli ifrå-
gasatt om vart behållningen 

skulle ta vägen bestämde jag 
mig för att skänka alla intänk-
ter till Vakna-fonden. Peng-
arna gick oavkortat till Vakna,  
som jag tycker är ett suveränt 
projekt, berättar Jennifer.

Minst lika osjälviska är 
Jonny Saariranta och Charlie 
Kagethe som sedan ett år till-
baka är med i Ale Mångkul-
turella förenings boxnings-
sektion i Bohus. Trots att 

det inte 
ens har 
gått 365 
d a g a r 
s e d a n 
de själva 
började 
b o x a s 
h a r 
J o n n y 

och Charlie redan hunnit ta 
ytterligare ett kliv. De har 
blivit tränare – för de yngre 
nybörjarna.

– Vi har blivit så många 
i den äldre gruppen att 
Shadrach (Odhiambo) behö-
ver avlastning. Vi vill att han 
ska orka träna oss så mycket 
som möjligt och då behö-
ver han hjälp med de yngre, 
berättar de.

Att de började i boxning 
har de inte ångrat en sekund. 
De tänker fortsätta satsa sten-
hårt.

– Shadrach säger att vi 
har talang och det inspire-
rar, säger Jonny Saariranta 
som snart får börja boxas på 
riktigt. Det betyder att dip-

lomboxningens tid med att 
markera slagen är över.

Deras förebild och trä-
nare, landslagsmeriterade 
Shadrach Odhiambo, är 
betydelsefull.

– Han är helt otrolig. Dels 
är han fortfarande väldigt 
duktig, snabb till tusen, dels 
lär han oss mycket om dis-
ciplin och respekt, berättar 

Jonny.
Hur ser ni på att vara 

utsedda till goda föredö-
men i Ale kommun?

– Det är bara kul, det känns 
jätteskönt, säger de båda.

Jonny och Carlie är över-
ens om det mesta, men pla-
nerna för hur pengarna ska 
spenderas är olika.

– Jag ska spara dem till 

körkortet, lovar Jonny medan 
Charlie har helt andra idéer.

– Jag ska spendera dem 
på presenter till mamma och 
min flickvän.

Tala om goda föredömen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

De bryr sig om andra
– Osjälviska ungdomar belönas med stipendier

CHARLIE KAGETHE
Ålder: 15
Bor: Nödinge
Studerar: Ska börja 9:an på Kyrkbys-
kolan i Nödiinge.
Intressen: ”Jag rycker in som 
målvakt i NSK-fotboll och tillbringar 
mycket tid med tjejen”.
Förslag på goda föredömen: Ale 
Mångkulturella förening. ”Här bryr 

sig alla om varandra”.
Aktuell: En av tre ungdomsstipendi-
ater, Ett gott föredöme 2008, för sina 
insatser som ungdomstränare i Ale 
Mångkulturella förenings boxnings-
sektion. Tilldelas 4 000 kronor.

JENNIFER JÄÄSKELÄINEN
Ålder: 19
Bor: I radhus med sin sambo.
Sysselsättning: Planerat studieup-
pehåll ett år för att sedan söka till 
musiklärarutbildning.
Favorit-tv: ”Så ska det låta”.
Intressen: ”Smycken, musik och att 
bugga med min sambo”.
Favoritsmycke: Örhänge.
Förslag på goda föredömen: 

”Vakna-projektet, för att det är vik-
tigt och för att Thomas Berggren är 
så suverän.”
Alvhem eller Lilla Edet: ”Alvhem. 
Lugnt, gräs, kor, lanthandel och 
bra förbindelser åt båda håll.” Ps. 
Jennifer är uppväxt i Lilla Edet, men 
flyttade förra året till Alvhem och 
Ale kommun.

Jennifer Jääskeläinen.

Jonny Saariranta.

Charlie Kagethe.

Butik BellaDonna
i Alvhem

Öppet onsdagar kl 16-19. För bokning av butik ring 0303-33 80 76

Vägbeskrivning: Sväng av E45 vid Bengts Husvagnar, följ skyltar

DEN LILLA BUTIKEN MED DEN PERSONLIGA SERVICEN

Välkomna till Lokvägen 8 i Alvhem önskar Tina & Viveka

www.belladonna.snabber.se

Butik BellaDonnas

stora 
sommar-

reastartar
Onsdag 25/6 kl 16-19

Passa på att 
fynda kvalitets-

kläder och 
smycken!

Extra öppet 
Lördag 28/6 
och Söndag 
29/6 kl 12-16Semesterstängt 1/7-17/8 

Ha en skön sommar!

JONNY SAARIRANTA
Ålder: 16
Bor: Nödinge
Studerar: Industriprogrammet på 
Lindholmen. ”Alla i släkten är svet-
sare och här får man lära sig många 
olika hantverk.”
Intressen: ”Vara med kompisar, 
snacka och umgås. Spela lite boll och 
basket ute på gatan.”
Förslag på goda föredömen: Ale 

Mångkulturella förening. ”Världens 
gemenskap.”
Aktuell: En av tre ungdomsstipendi-
ater, Ett gott föredöme 2008, för sina 
insatser som ungdomstränare i Ale 
Mångkulturella förenings boxnings-
sektion. Tilldelas 4000 kronor.>>Det är verkligen hedrande 

att få ett stipendie med rubri-
ken "Ett gott föredöme". Jag 

är väldigt stolt och det här 
betyder mycket<<

Jennifer Jääskeläinen


