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Anna Nygård-Juslin och Akseli Juslin får energi av att
dansa lindyhop och kan inte låta bli att dansa
hemma i köket ibland.
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Juha Salonen överläkare i infektionssjukdomar vid
Vasa centralsjukhus. Han hoppas på en lindrig
in!uensaepidemi: – Det är bra för alla om den är
lindrig.

Spara artikel

Anna Nygård-Juslin och Akseli Juslin är inte
alltid överens, men i dansen finns det inte
tid att vara sur. – Man måste se varandra,
säger de.

HEIDI KOJONEN

     

Ibland när Akseli Juslin och Anna Nygård-
Juslin är på väg att gå och sova säger Akseli:
Vänta lite, vi måste bara testa den här
rörelsen först.

Och så blir det lite pyjamasdans i
vardagsrummet.

De har dansat lindyhop sedan 2015 och kom i
år in i styrelsen i föreningen Ritz lindy
hoppers – Akseli är ordförande och Anna är
viceordförande. Så efter arbetsdagen på
varsitt håll kommer de hem och ägnar sig åt
sin hobby tillsammans.

– Det är jätteroligt och nyttigt med en
gemensam hobby. Vi båda njuter av det och
det är ett stort plus. Vi får vara kreativa
tillsammans, säger de. 

! Foto: Heidi Kojonen

Akseli Juslin och Anna Nygård-Juslin lägger mycket
tid på lindyhop men är inte det minsta intresserade
av att tävla. – Vi tränar gärna och utvecklas men
inte för att bevisa något. Men vi showar gärna,
säger de.

Akseli och Anna har varit ett par i tio år, och
gifta i fyra år. Och det var Akselis mamma
som först kläckte idén att paret borde börja
dansa.

– Vi testade linedance, men det var mest på
skämt. Sen såg jag ett videoklipp på lindyhop
och sa: "det är ju det här vi ska göra", säger
Anna.

Akseli var med på idén och de tog Ritz lindy
hoppers nybörjarkurs.

– Första året kände vi oss jättedåliga. Vi såg
alla andra och tänkte "wow, vi kommer aldrig
att lära oss det där", säger Anna.

– Det kändes pinsamt till en början när man
måste byta par. Men nu kan jag konstatera att
det är bra att man gör det, för alla har lite olika
dansstil, säger Akseli.
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Man blir aldrig färdig som lindyhopdansare, det
"nns alltid mer att lära sig, säger Akseli Juslin och
Anna Nygård-Juslin. Det är därför man blir biten av
lindyhop och inte vill sluta utmana sig själv, säger
de.

De beskriver lindyhop som en lekfull dans där
det inte finns rätt och fel. 

– Det är spännande för man kommunicerar
med kroppen. Man kan variera rörelserna på
sitt eget sätt och dansa med sin egen stil. Alla
har sitt eget dansspråk.

Hur skulle ni beskriva varandras
dansspråk?

– Anna har mycket energi, är glad och dansar
stort – hon tar ut svängarna, säger Akseli.

– Akke är väldigt "smooth", flera olika rörelser
sitter liksom i ett hos honom. Och han är alltid
glad, säger Anna.

Efter tio år tillsammans lär de sig fortfarande
nya saker om varandra, tack vare dansen. De
har bland annat satt ihop dans för
shownummer till en Elvisshow i Jakobstad i
höstas.

– När vi jobbade med showen var det flera
gånger som vi sa "aha, du tänker så där". Vi
är inte alltid överens men i dansen måste vi
se varandra. Och vi har nog blivit artigare mot
varandra, säger de och skrattar.

I dansen får de också andra roller än de i
privatlivet. 

! Foto: Heidi Kojonen

Anna Nygård-Juslin och Akseli Juslin åkte till
Köpenhamn i somras och turistade. Då sökte de
också upp en social dans, där lindyhop-dansare
trä#as och dansar tillsammans.

– I dansen måste jag vara lyhörd, följa med
och känna impulser, säger Anna. 

– Ja, för en gångs skull får jag också
bestämma, säger Akseli skämtsamt. 

När Anna och Akseli dansar är hon följare
och han förare. Men Akseli kan både föra och
följa. Hur rollerna fördelas har inte med
dansarnas kön att göra.

– Du kan se en man och kvinna dansa
lindyhop, men det kan lika gärna vara kvinnan
som är förare, säger Anna.

Därför måste man inte komma som par till
lindyhop-kursen. Anna och Akseli lär också ut
lindyhop, Akseli har två olika grupper och
Anna är också med som lärare i en av dem. 

– Vi lägger ner jättemycket tid på det här just
nu.

Det tar tid att planera danslektionerna och
dansa igenom rörelserna. Akseli ägnar också
mycket tid åt att leta inspiration på exempelvis
Youtube.

– Det var jag som en gång tog initativet, men
nu är det Akseli som står för den mesta
inputen, säger Anna. 

De har också tillsammans och var för sig åkt
på workshoppar och danser till Umeå,
Helsingfors och Stockholm under det senaste
året. 

Men det allra roligaste är ändå social dans.
Det är när lindyhop-dansare träffas och
dansar tillsammans. 

– Lindy hop är en så lekfull dans och på
dansgolvet kan vad som helst hända. För oss
är det också en social grej att gå ut och träffa
andra, säger de. 

En före detta fotbollsspelare och före detta
streetdansare

Akseli Juslin och Anna Nygård-Juslin bor i Vasa.

Akseli, 29, jobbar som projektingenjör på VEO,
och har sitt diplomarbete på gång.

Han tränade fotboll på allvar till 2010, och hade
det som hobby till 2015. Genom dansen hittade
han en ny grej att bli bättre på och vilja träna.

Anna, 27, är butikschef på Kappahl. Har
studerat utvecklingspsykologi.

Har dansat sen 10-årsåldern, främst
streetdance. Det blev mer allvar i högstadiet och
började tävlade i streetdance i grupp på
gymnasiet.

 

Och har man en dålig dag ändrar dansen på
det.

– Man kan inte dansa och vara sur. Dansen
ger så mycket energi. Dessutom är musiken
så rolig att lyssna till.

Ritz lindy hoppers har ett 60-tal aktiva
medlemmar, och en ny nybörjarkurs startar
efter julen. Nybörjarkurser startar alltid varje
vår och höst.

– Vi vill alltid ha fler medlemmar och vi har en
danssal som går att använda alla dagar i
veckan. Till alla de som inte testat lindyhop vill
jag bara säga: Ni vet inte vad ni går miste om,
säger Anna.

– Det kan kännas svårt i början men när man
tränar så vinner man över sig själv – och
lyckas. Det är en härlig känsla, säger Akseli.

VASA Följ

HEIDI KOJONEN  Följ

heidi.kojonen@hssmedia.!
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I november upptäckte infektionsöverläkare
Juha Salonen de första fallen av influensa i
Österbotten. Det är ändå svårt att säga
något om hur epidemin blir, men:
"Problematiskt att vi har så få bäddplatser."

FREDRIK WESTBLOM 

     

Trettio fall av influensa registrerades i
Österbotten under förra veckan. Det betyder
att man kan dra en enkel slutsats, säger Juha
Salonen, överläkare i infektionssjukdomar på
Vasa centralsjukhus:

– Epidemin är här. 

Vid infektionsöverläkarens mottagning har
man registrerat influensafall i fem veckors tid.
Det betyder att epidemin började redan i
november. Det är anmärkningsvärt, säger
Salonen. 

– Epidemin har börjat väldigt tidigt i år. 

ANNONS

Det är svårt att i det här skedet säga något
om hur allvarlig epidemin blir i Österbotten.
Fjolårets epidemi var i det stora hela en lindrig
historia. Då registrerades 300 fall i
Österbotten. Året innan var det däremot andra
bullar: 

– Då registrerade vi 800 fall i Österbotten. Det
var en av de värsta epidemierna i Finland. 

"Vaccintäckningen är ungefär
på samma nivå som förra
hösten."
JUHA SALONEN
Överläkare i infektionssjukdomar på Vasa centralsjukhus

 

Från centralsjukhusets sida är man ändå
redo för influensan. Höstens vaccinprogram,
som främst riktade sig till personer i
riskgrupperna och till sjukvårdspersonalen,
har nyss avslutats. Det betyder däremot inte
att det är för sent att ta vaccin: Möjligheten
finns ännu vid exempelvis
företagshälsovården, säger Salonen. 

– Vaccintäckningen är ungefär på samma nivå
som förra hösten. 

Betyder det att den är bra eller dålig? 

– Den kunde definitivt vara högre, men vi ska
komma ihåg att den har stigit. För läkarna
ligger vaccintäckningsgraden på 83 procent,
vilket är en bra siffra. 

! Foto: Markku Jokela/arkiv

Vaccintäckningsgraden är på ungefär samma nivå
som fjolåret. Det betyder för sjukhusets del att
drygt 80 procent av läkarna har tagit vaccinet
medan cirka 60 procent av den övriga
vårdpersonalen låtit vaccinera sig.

För övrig vårdpersonal är motsvarande
siffra 62 procent, säger Salonen. 

– Givetvis vore det bra om båda siffrorna
skulle överstiga 80 procent, men de har stigit
hela tiden. För fyra år sedan låg
vaccintäckningsgraden på 30 procent. 

Är det alltså för sent att ta vaccinet nu? 

– Nej, det skadar inte. Det kan ändå hända att
du får influensan om du tar det nu, eftersom
vaccinet behöver drygt två veckor innan det
får effekt, och eftersom epidemin redan börjat
kan det alltså hända att du smittas. 

"Det värsta med det är ju att vi
inte har tillräckligt många
bäddplatser. Eftersom vi för
tillfället har ett nytt sjukhus som
byggs här invid oss leder det till
att situationen inte är optimal."
JUHA SALONEN

 

Vårdplatserna är däremot ett problem,
menar Salonen. Om unga eller personer i
arbetsför ålder får influensa räcker det ofta
med att personen vårdas hemma, men om
äldre eller personer i riskgrupperna – vilket
ofta betyder personer med en grundsjukdom –
drabbas behöver personen vårdas på
sjukhus. 

– Det värsta med det är ju att vi inte har
tillräckligt många bäddplatser. Eftersom vi för
tillfället har ett nytt sjukhus som byggs här
invid oss leder det till att situationen inte är
optimal. 

Salonen lever därför i förhoppningen att
epidemin inte blir så allvarlig, för en lindrigare
epidemi leder till att färre personer behöver
tas in för sjukhusvård. 

– Det är alltid bra för alla om influensan är
lindrig, säger Salonen. 

Epidemin brukar vara som värst i januari-
februari.

FREDRIK WESTBLOM
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