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Ledare Pääkirjoitus

Mitt i Prick

Leva här och nu -  
Mitt i Prick

Elä tässä ja nyt –  
Mitt i Prick – Täysosuma

”Det här med att jobba med finlandssvenska frågor är ingen 
tävling - det är ett hårt arbete och alla är välkomna med.”

Så uttryckte sig en kvinnlig finlandssvensk politiker för en 
tid sedan och manade alla motsträviga kverulanter att engagera 
sig i vardagen, gå med i en förening, hitta en plattform och göra 
en insats. Insatsen kan vara liten, men i sitt rätta element kan 
den bli stor. Större än du tror. 

Lita på att du kan, det här är ett arbete som omfattar oss alla. 
Och det är viktigt.

Den tidning du håller i din hand just nu är en insats i tiden. En 
tidning Mitt i Prick. Det är utan tvivel en tidning med stor digni-
tet. Att den blev till är ett resultat av det goda samarbetet mellan 
Grankulla svenska kulturförening och Esbo svenska kulturför-
ening. Det är första gången vi ger ut en tidning tillsammans.

Mitt i Prick är inte en regelrätt kulturtidning, inte heller en tra-
ditionell valtidning - utan en valmöjligheternas tidning. Den vill 
ge synlighet åt talkoandan och viljan att offra något för andra, 
samtidigt som den i bästa fall kan stärka den goda samvaron och 
vi-känslan i den kommun där vi lever och bor. Tidningen delas 
ut till alla svensk- och tvåspråkiga hem i Esbo och Grankulla.

Tidningen vill också ge alla riksdagskandidaterna en möjlighet 
till synlighet inför riksdagsvalet den 19 april.
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Estland hade under många hundra år en 
liten svenskspråkig minoritet. I början av 
1920-talet var antalet estlandssvenskar 
knappt 8 000. I huvudsak var de bosatta 
i ett par socknar i närheten av Hapsal 
(Haapsalu). Under slutskedet av andra 
världskriget flydde nästan alla estlands-
svenskar till Sverige. I den senaste folk-
räkningen var estlandssvenskarnas antal 
knappt 300.

Vår resa går från Tallinn via Hapsal, Ro-
huküla, Sviby, Hullo, Rohuküla, Hapsal, 
Nuckö, Rickul, Derhamn, Vippal, Padis 
och tillbaka till Tallinn.

Jubileumsresa till svunna svenskbygder i Estland

”Suomenruotsalaisten kysymysten kanssa työskenteleminen ei ole 
kilpailu – vaan kovaa työtä ja kaikki ovat tervetulleita mukaan.”

Näin sanoi naispuolinen suomenruotsalainen poliitikko jonkin 
aikaa sitten ja kehoitti kaikkia vastahakoisia ruikuttajia ottamaan 
kantaa arkipäivään, liittymään yhdistykseen, löytämään perustan ja 
antamaan panoksensa. Panos voi olla pieni, mutta oikeassa ympäis-
tössään se voi nousta isoksi. Isommaksi kuin ajatteletkaan. Luota 
siihen että osaat, tämä on työ joka käsittää meitä kaikkia. Ja se on 
tärkeä.

Lehti, jota pidät käsissäsi, kuvastaa aikaamme. Täysosumalehti. 
Epäilemättä lehdellä on suuri arvo. Lehden syntymä perustuu hyvään 
yhteistyöhön Grankulla svenska kulturföreningenin ja Esbo svenska 
kulturföreningenin välillä. Ensimmäistä kertaa julkaisemme yhteisen 
lehden.

Mitt i Prick – Täysosuma ei ole varsinainen sivistyslehti, eikä perintei-
nen vaalilehti – vaan vaalimahdollisuuksien lehti. Lehti haluaa antaa 
näkyvyyttä  talkoohengelle ja halukkuudelle uhrata jotakin toisille, 
ja samanaikaisesti se voi parhaimmassa tapauksessa voimistaa hyvää 
yhdessäoloa ja me-henkeä kunnassa jossa elämme ja asumme. Lehti 
jaetaan kaikkiin ruotsinkielisiin  ja kaksikielisiin talouksiin Espoossa 
ja Kauniaisissa.

Lehti haluaa myös antaa kaikille eduskuntavaaliehdokkaille mah-
dollisuuden näkyvyyteen ennen eduskuntavaaleja 19. huhtikuuta.

EVA WÖRLUND 
PÄÄTOIMITTAJA 

Välkommen med på Gran-
kulla svenska kulturföre-
nings resa till bland annat 
Hapsal, Ormsö och Nuckö 
den 4-6 september 2015.

FOTO FRÅN WIKIMEDIA COMMONS / HAAPSALU LINNUSE KIRIK / IVAR LEIDUS / CC BY-SA 3.0 EE

Resans pris är 335 euro i delat dub-
belrum. Enkelrum mot tillägg 65 euro. 
Priset inkluderar helpension med mat 
(frukost, lunch, middag) för tre dagar, 
övernattning på hotell Promenaadi i 
Hapsal, inträdesavgifter till museerna, 
färjbiljetter (Helsingfors-Tallinn, Rohü-
kula-Sviby), lokal guide i Hapsal och på 
Ormsö och abonnerad buss med kun-
nig chaufför. Gruppledare Pati Limnell. 

Anmälningar kan göras senast den 
30 april på elektronisk blankett 
på kulturföreningens hemsida 
granikultur.fi eller till Pati Limnell 
per tfn 0400 505 202. Reseledare är 
Nils-Erik Friis.

Researrangör: Friis&Resor, 
friis@friisresor.eu

Slottskyrkan i Hapsal.



Mitt i Prick - 3

Grankulla svenska 
kulturförening
Grankulla svenska kulturförening r.f. 
grundades 1989. Svenska dagen, som 
infaller den 6 november, har av tradition 
varit viktig för kulturföreningen. Så även 
i år när föreningen firar sitt 25-årsjubi-
leum.

Kulturföreningen har drygt hundra 
medlemmar. I sitt arbete har föreningen 
som mål att vara partipolitiskt obunden 
och en samlande kraft inom kulturarbe-
tet på orten. Föreningen vill främja och 
stödja det svenska språket och idka en 
mångsidig verksamhet för olika ålders-
grupper och intresseriktningar.

För tio år sedan instiftades hederspriset 
Årets Grankullabo, avsett för personer 
som på ett avgörande sätt jobbar för kul-
turen i Grankulla över språkgränsen. Det 
första priset tilldelades stadens tidigare 
långvariga kultursekreterare Clara Palm-
gren. I fjol valdes musikläraren Inge-Britt 
Sandström till Årets Grankullabo.

Grankulla svenska kulturförening ger 
ut tidningen Vi i Grankulla, en till två 
gånger om året. I fjol delades tidningen 
ut till alla svensk- och finskspråkiga hus-
håll i staden. I vår samarbetar föreningen 

Esbo svenska  
kulturförening

Styrelsens sammansättning 
2015-2016

René Blomster, ordförande 
Gustav Båsk, vice ordförande
Monica Björkman, sekreterare
Kenneth Wilén, kassör.  

Vi tackar alla som under åren understött Esbo svenska kulturförening och Grankulla 
svenska kulturförening och som gjort det möjligt för oss att göra denna tidning.

Patrik Limnell, ordförande 
Veronica Fellman, vice ordförande
Christoffer Lindqvist, sekreterare
Jessica Lerche 
Tom Sandström
Alf Skogster 
Eva Wörlund
Barbara Åkerberg,  
kassör utanför styrelsen.

Esbo svenska kulturförening r.f grundades 
1984. Föreningens grundidé har alltid varit 
att stöda den svenskspråkiga kulturen i Esbo 
samt att informera svenskspråkiga esbobor 
om olika aktuella eller kulturella händelser 
som sker på svenska i Esbo. 

Under senare år har föreningen koncent-
rerat sig på att göra en tidning endera al-
lena eller tillsammans med någon annan. 
I år samarbetar föreningen med Grankulla 
svenska kulturförening kring tidningen Mitt 
i Prick. Tidningen distribueras till drygt 
12 000 svensk- och tvåspråkiga hushåll.

med Esbo svenska kulturförening kring 
tidningen Mitt i Prick.

Dessutom ordnar föreningen kulturaft-
nar av olika slag. I början av september 
planeras en kulturresa till Estland. En 
fotoutställning med fokus på gamla villor 
och ett seminarium kring byggnadskultur 
ordnas jubileumsåret till ära. Föreningen 
deltar också i Grankulladagen som tradi-
tionellt ordnas i maj, i år 21.5.  

Styrelsens  
sammansättning  
2015-2016

BOKA TID FÖR
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När den politiska temperaturen sakta 
stiger med annalkande val och vårens 
ankomst får jag allt fler förfrågningar 

av utländska journalister om läget i landet. 
Genomgående handlar spörsmålen om Fin-
lands relation till Ryssland, NATO-frågan 
och Sannfinländarnas möjligheter i valet. 
Det är inte betydelselöst hur frågorna be-
svaras.

Av någon anledning tar utländska journa-
lister ofta direkt kontakt med mig eller så 
förmedlas de via universitetets informations-
avdelning. Propåerna från Danmark byts 
snabbt från engelska till danska/svenska 
när det går upp för de unga journalisterna 
att här gäller inget annat språk, givet att de 
vill ha en intervju. En och annan journalist 
från övriga Europa talar ett skandinaviskt 
språk, särskilt de som är stationerade i 
Skandinavien, har jag fått erfara. Om detta 
inte är fallet får vi ta till engelska.   

  
Det intressanta är att samtliga förundrar sig 
över på vilket sätt den ryska aggressionen 
påverkar valrörelsen. Vaksamma journalis-
ter har märkt att Ryssland intar en särskild 
roll i finnarnas förhållningssätt.  Här gäller 
det att snabbt ge en lektion i hur prominenta 
Centerledare som Kekkonen varit skickliga 
på att tillmötesgå ryssarna samtidigt som 
han tog udden av kommunisternas radika-
litet på hemmaplan genom att integrera dem 
i regeringsarbetet. Skillnaden till nutid är att 
detta aldrig fick uppmärksamhet internatio-
nellt. Dubbelspelet däremot fortsätter men 
nu för öppna ridåer, vilket kastar en skugga 
över Finland.   

 
Putins regim har utnämnt EU till sin fiende. 
Det förlorade kalla kriget har tagit på de 
ryska härskarnas heder. Tiden är inne för 
revansch. Genom att Finland tillhör EU är 
vi per definition ryssarnas fiende, vare sig 
vi vill det eller inte. Så långt hänger mina 
utländska gäster med men när jag fortsätter 
blir jag avbruten gång på gång. Snart står det 
klart för dem att frågan om ryskundervis-
ning i de finska skolorna i östra Finland är 
i högsta grad geopolitik. Frågan om frivillig 
svenskundervisning i finska skolor är inte att 
göra språket intressantare eller att finnarna 
blivit mer liberalare utan krasst det att man 
vill ha bort svenskan och ta in ryska istäl-
let. Dubbelspelet fortsätter förklarar jag, i 
Ryssland applåderas detta, i väst faller ett 
märkligt skimmer över Finland. Varför gör 
man så, vad har ni emot era västliga gran-
nar och deras språk undrar journalisterna.

Här brukar samtalet förflyttas över till Sann-
finländarna och partier som tänker i samma 
banor i denna fråga. Dubbelspelet upprepas 
på nytt när jag förklarar paradoxen att drygt 

70 procent av finnarna vill tillhöra Norden 
men att ungefär lika stor andel vill ha frivil-
lig svenska i finska skolor. Man vill formellt 
tillhöra väst men i verkligheten vill man vara 
sig själv nog och vara Ryssland till lags. 
Endast Samlingspartiet och SFP har skyltat 
öppet med NATO-optionen för att garan-
tera säkerheten, övriga partier stretar emot. 
I stället väljer man att balansera där ena 
foten är instucken i NATO-portens springa 
och den andra svävar i det fria. Auktoritära 
stater är inget att lita på, däremot kan vi 
lita på att Ryssland föredrar ett alliansfritt 
tomrum i Finland. Våra baltiska grannar har 
dragit helt andra slutsatser i denna fråga.

Men valet då. Hur kommer det att gå och 
vem tar över regeringsmakten? Ja svarar 
jag, Centern verkar ta hem spelet och vem 
de regerar med avgörs hur mycket vinst eller 
förlust de övriga gör i valet. Missnöjet är 
stort mot de två sittande regeringarna som 
styrt landet under den gångna valperioden. 
Med Centern vid rodret kommer dubbel-
spelet att fortsätta, inget NATO-utspel och 
en försiktigt EU-kritisk linje kombinerat 
med försonlig Rysslandspolitik. Kommer 
Sannfinländarna med i regeringen skärps 
tonen mot den obetydliga invandringen som 
råder inkluderat flyktingar som flyr för sina 
liv. Det ryska och det finsknationella får 
även en puff på bekostnad av det svenska 
här i landet. 

Samtalet ebbar småningom ut och mina 
gäster sitter förundrade över hur det finsk-
nationella och det ryska står i samklang med 
varandra medan det svenska uppfattas vara 
ett hinder för att nå ut i världen. Jag förkla-
rar att Finland är EU:s nordostliga periferi 
omgärdat av vatten och ett svårtillgängligt 
språk som sätter hinder i vägen. Blickarna 
vänds då förbi den oändligt långa östgränsen 
och balansgången fortsätter med tillhörande 
dubbelspel. Och vad kan vi finlandssvenskar 
göra? Fortsätta med att försvara vårt språk 
och ge ett innehåll i kontakterna med våra 
västliga grannar, vilket vi gjort i generatio-
ner. 

När vi skiljs, säger samtliga att de pla-
nerar att åka till östra Finland. De vill se 
gränslandet med egna ögon och rapportera 
till sina hemländer. Intresset för valet har 
sakta glidit över till att studera ett politiskt 
fenomen som bjärt skiljer sig från deras 
sinnesvärld. Javisst, valet har fortfarande 
betydelse för vilka partier som medverkar 
i den kommande regeringen och hur landet 
skall styras. 

JAN SUNDBERG 
PROFESSOR 
HELSINGFORS UNIVERSITET  

Valrörelsen 
väcker 
förundran i 
omvärlden

FOTO: LEHTIKUVA/KIMMO MÄNTYLÄ

Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
Tel. 02 9001 7182 / 040–555 0568

juhla@premiumcatering.fi 
www.premiumcatering.fi 

Syytä hymyyn
Ett leende betyder så mycket
•  Roni Jaarte
 Hammaslääkäri - Tandläkare

•  Peter Jungell
 Lääkäri, hammaslääkäri, suukirurgi
 Läkare, tandläkare, oralkirurg

•  Maija Nykopp
 Hammaslääkäri - Tandläkare

•  Päivi Masalin
 Erikoishammaslääkäri, iensairaudet
 Spec.tandläkare, parodontologi

Hammaslääkärit - Tandläkare 

Jaarte & Jungell
Puh./Tel. 512 9110

Kirkkotie 15, 02700 Kauniainen
Kyrkovägen 15, 02700 Grankulla

www.jaartejungell.fi 

Klobbskogsvägen 9, 02630 Esbo • 09-86208200
www.ungateatern.fi • info@ungateatern.fi

Från 5 år uppåt
Speltid 2 h inkl. paus

Premiär 
19 SePtember 2015 

Christian Lindroos • Sofia Finnilä

ett musikaliskt svampäventyr

Anna Bondestam

Eirik Hornborg

Författaren Anna Bondestam (1907–1995) sticker ut. 
Hon är österbottning, socialdemokrat och kvinna – då de 
flesta finlandssvenska författare har en helt annan social 
bakgrund. Hennes böcker blir populära, recensenterna är 
förtjusta, hon får pris – men hon känner sig som en outsider. 
Pia Heikkiläs bok handlar om en kvinna som söker sin roll.

Anna Lena Bengelsdorffs bok om Eirik Hornborg (1879–
1965) handlar om en skolman, författare, publicist och reto-
riker, som starkt påverkade Finlands politiska och andliga liv. 
Han var en oförskräckt journalist och sanningssägare, som 
aldrig tvekade att höja rösten då det gällde omistliga värden. 
Och han var den äventyrslystne seglaren.

15,-

15,-

www.sfv.fi/bok • Beställ: redaktion@sfv.fi, 09-6844 570 
eller fråga efter böckerna i bokhandeln 

II upplagan
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TEXT KENNETH WILÉN
FOTO FK-37/ARKIV

I slutet av trettiotalet kunde de 
glada gossarna knappast tänka 
sig att deras förening, som kom 
till för att de aktiva skulle ha 
det roligt i backen, senare skulle 
utvecklas till en seriös skidför-
ening. 

Det var krigstider då arbetet 
inleddes och det var brist på allt 
- utom talkoanda.

Drömmen om en egen backe 
vaknade tidigt. Man övade tek-
nikåkning bland annat på Ob-
servatorieberget i Helsingfors, 

i Alphyddan och i Grankulla-
backen, som fanns redan då. Så 
småningom började backarna i 
staden kännas korta och men-
lösa. Man tittade på kartan över 
Esbo och fann att de högsta nivå-
skillnaderna fanns i Noux i Esbo. 

Sagt och gjort. En lämplig tomt 
hittades och man började samla 
in pengar genom danstillställ-
ningar, lotterier och medlems-
avgifter för att finansiera köpet. 

Bland folk utvecklades en 
enorm vilja att frivilligt jobba 

för gemensamma mål. Med tal-
kokrafter – ibland ställde hela 
familjer upp – röjdes backen, 
fälldes träd och jämnades mar-
ken ut. År 1947 kunde backen 
invigas. Helsingforsnejdens hög-
sta, brantaste och tuffaste sla-
lombacke var ett faktum. 

Skidstuga blev nästa mål
Medlemmarna var trots detta 
inte riktigt nöjda. Vägen till 
Noux var lång och besvärlig. En 
stuga för övernattning skulle ge 
medlemmarna större möjligheter 
att utnyttja backen. Tack vare 
den enorma talkoandan som låg 
i tiden vågade man gå vidare. 
Tillsammans skramlade medlem-
marna ihop virke, spik och glas 
till en stuga. Stugan ritades av 
arkitekt Kurt Simberg och en lo-
kal timmerman vid namn Georg 
Skogström åtog sig arbetet. Som 
hantlangare fungerade klubbens 
medlemmar. Skidstugan invigdes 
i december 1949.

I denna backe och stuga trivs 
Fjällskidarklubben -37 än i dag.

Nouxbacken: I backe och stuga trivs skidåkarna än i dag. 

Fjällskidarklubben lockar 
till hisnande turer

Uppför backen tar man sig 
med en ankarlift och en knapp-
lift. Neråt går det endera i täv-
lingsbacken eller i familjebacken. 
Högst upp på toppen finns barn-
backen med en replift för de små. 
I stugan finns ett trevligt café, där 
man kan njuta av kaffe och varm 
kakao med färska bullar eller äta 
en värmande soppa invid den 
öppna brasan.

Roligt på skidor
Klubben ordnar tränings- och 
tävlingsverksamhet för sina med-
lemmar. Det betyder skidskola, 
träningsgrupper, temadagar och 
temakvällar samt läger och ut-
flykter till fjäll och alper.  Klub-
ben har under åren haft deltagare 
både i VM och i de olympiska 
spelen. I dag uppgår medlemsan-
talet till nästan 500 medlemmar.

Verksamheten i backen drivs 
av företaget Swinghill Oy Ab. 

Kom med i vår verksamhet och 
bli en bättre och mångsidigare 
skidåkare. Framför allt får man 
ha roligt på skidor.

Fjällskidarklubben –37 rf registrerades 
1939 av ett gäng glada gossar med in-
tresse för ”teknikåkning”. Slalomåkning 
var inte direkt en folksport på den tiden. 
I dag är Fjällskidarklubben –37 en före-
ning vars syfte är att främja skididrot-
ten, såväl de alpina grenarna som free-
style och friåkning ute på fjäll och höga 
berg. 

Granibacken  
- ett alpint 
underbarn

TEXT EVA WÖRLUND

Grankulla slalom-
backe, som i fjol fi-
rade 80-årsjubileum, 
är den äldsta sla-
lombacken i Finland. 
I dag är det GrIFK-
Alpine rf som står för 
verksamheten och 
bland annat bedri-
ver en mångsidig 
skidskola i backen. 
Föreningen, som 
grundades 1997, var 
tidigare en underför-
ening till Grankulla 
IFK. 

Granibacken är en natur-
lig backe, knappt 50 meter 
hög, något påbyggd men 
utmärkt för barn och unga 
att åka i. Skidskolan är 
störst i Finland. De yngsta 
deltagarna är från fyra år 
och uppåt. Undervisningen 
sker på svenska, finska och 
engelska, gärna samtidigt. 
I år har skidskolan haft 
närmare 900 elever an-
mälda till sina kurser. I fjol 
utnämndes Grani Alpine 
till Årets bästa skidskola 
och har fjorton gånger i 
rad valts till Finlands bästa 
alpina förening 

Verksamheten i slalom-
backen kom igång redan 
1934. Den första skidliften 
togs i bruk 1951, den nu-
varande knappliften instal-
lerades 2006 och i vinter 
har Grankullabacken fått 
en ny skidlift som staden 
och föreningen tillsammans 
finansierat. Det är staden 
som äger anläggningen, 
bland annat skidliftarna. I 
Grankulla investerar man 
gärna i sin slalombacke, det 
krävs både förutseende och  
nytänkande för att också 
morgondagens skidåkare 
ska trivas i backen.

De flitigaste skidåkarna 
är i skolåldern, många av 
dem ingår i träningsgrup-
perna och tävlingsåker 
varje vecka. Föreningen 
har en mastersverksamhet 
för över 35-åringar. Den 
äldsta bland mastersåkarna 
har fyllt åttio.

I Grankullabacken kan 
man åka allt från slalom, 
telemark och freestyle till 
snowboard.
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Esbo svenska pensionärer 
ordnar ofta egna aktivi-
teter, men ibland också i 
samråd med Solvalla. 

Vad kommer nästa regeringspaket 
att innehålla? När det gäller so-
cial- och hälsovården har mycket 

hänt under den senaste regeringsperio-
den. Förslagen till kommunreforms-
planerna och ordnande av social- och 
hälsovården har inte godkänts, vilket 
har väckt både positiva och negativa 
reaktioner. 

Bland de genomförda förbättringar-
na inom social- och hälsovården under 
denna snart fyraåriga regeringsperiod 
hör hälsovårdslagen och socialvårds-
lagen (inte att blanda med lagen om 
ordnandet av social- och hälsovården, 
(sote-lagen) som inte har godkänts i 
skrivande stund). Hälsovårdslagen har 
ändrats så att man numera själv kan 
välja vårdkommun, vilket fallit i god 
jord även i de nyländska kommunerna. 
För många har det varit viktigt att få 
service på svenska. 

Socialvårdslagen trädde i kraft 
1.1.2015 och i den ingår stadganden 
bland annat om följande: 
- att klienterna ska höras i vården
- att socialskyddet ska ha förutsätt-
ningar till samarbete med arbets-, bo-
stads- och utbildningsmyndigheter
- att kontakten mellan myndigheter 
och organisationer ska förbättras 
- att samarbetet mellan socialskyddet, 
hälso- och sjukvården ska förbättras. 

Äldreomsorgslagen, eller lagen om 
stödjande av den äldre befolkningens 
funktionsförmåga och om social- och 
hälsovårdstjänster för äldre, stiftades 
i slutet av 2012. Lagstiftningen är ny-

danande i fråga om krav på kvalitet i 
vården, besökande parters skyldighet 
till rapportering av vanvård, egenkon-
troll och kommuners skyldighet att 
tillsätta äldreråd och adekvat, kom-
petent personal. 

Vad gäller framöver? 
De här lagarna ger hänvisning om 
vartåt vi går i social-, hälso- och spe-
cialsjukvården. Boendet, närtjänster, 
upphandling och kommunernas roll 
och ansvar för invånarna i alla åldrar 
kommer att bli den avgörande frågan 
för framtiden. Kommunerna kommer 
att bli färre, inte flera, för att samhället 
ska uppnå en effektivare förvaltning. 
Effektivitet, koncentration och stora 
volymer kommer att vara under stän-
dig debatt under nästa regeringsperiod 
– eller är det bara en schimär? Vart ska 
Välfärdsfinland ta sig?

Kommunernas ställning att både 
utreda, upphandla, beställa, besluta, 
utföra, betala, övervaka och rentav 
döma i tjänsterna och deras kvalitet 

inom social- och hälsovården är stark. 
När ska en kommun producera själv 
och när kan privata aktörer träda till? 
Vem ska ha den beslutande makten 
inom social- och hälsovården med 
tanke på varje invånare? Det här är 
viktiga frågor för regeringsprogram-
met eftersom det gäller en riksomfat-
tande administrativ fråga. Tjänsternas 
kvalitet för klienten, kunden och pa-
tienten ska vara avgörande. 

Nyckelfrågan är att alla finländare 
ska må bra. Hur kan du själv på-
verka din hälsa? Det gäller att finna 
ett meningsfullt innehåll i livet, man 
kan aktivera sig i en förening, satsa 
på kultur och motion, förvärvsarbeta, 
idka välgörenhet eller umgås med 
nära och kära. Om du mår bra, mår 
också omgivningen bra. Trenden att 
den enskilda finländaren ska höras 
växer sig bara starkare. Grunden till 

Pensionärsverksamhet är ren 
kommunalpolitik varvad med 
nyttiga aktiviteter för envar.

Esbo svenska pensionärer rf 
(ESP) är huvudstadsregionens 
största pensionärsförening 
med ungefär 1 000 medlem-
mar. Föreningen är organise-
rad i nio klubbar som är rätt 
självständiga inom ganska 
exakta geografiska gränser. 
För några år sedan firade för-
eningen 40-årsjubileum.

Pensionärsföreningen är 
aktivt med i äldrerådets verk-
samhet. Vi är just nu i en ska-
pande process med tonvikt 
på boendefrågor i hemmet 
samtidigt som vi arbetar för 

Grankulla svenska pensionärer 
bevakar de äldres intressen i sta-
den.

I år fyller Grankulla svenska pen-
sionärer 40 år. För att fira detta 
ordnar föreningen ett jubileums-
seminarium samt en festmid-
dag i månadsskiftet september-
oktober. 

Pensionärsföreningen har 
drygt 550 medlemmar.

Grankulla svenska pensionärer rf 
ser som sin uppgift att bevaka de 
äldres intressen i staden, främst 
då det gäller vård och omsorg. 
För att kunna göra detta bör vi 
också kunna påvisa stödet av en 
bred och växande medlemskår, 
som behövs i det samhälleliga be-
slutsfattandet. Under allt kärvare 
tider är det viktigt att föreningen 
är representerad i äldrerådet, 
Grani Närhjälp, Frendi med 
flera, för att på detta sätt genom 
beslut och åtgärder stödja de 
äldres liv i Grankulla. 

Föreningen fortsätter att arbeta 
för samverkan mellan genera-
tionerna bland annat genom 
skolfarfarverksamheten. Vidare 

demokrati är åsikts-, yttrande- och 
röstfrihet.

En kuriositet i stadgandena
Hälso- och sjukvårdsuppgifterna för 
de personer vars födelsedag infaller 
den 18 eller 28 i månaden sparas en-
ligt de nya lagarna i evighet, troligtvis 
i forskningssyfte. Om födelsedagen 
infaller månadens åttonde (8) dag 
kommer socialvårdsuppgifterna att 
sparas i evighet. I övriga fall sparas 
uppgifterna i tolv år efter frånfället, 
och om datum för när någon avlidit 
inte är känt, i 120 år efter födseln. Du 
kan själv kontrollera dina uppgifter, 
vilket lönar sig med tanke på vidare 
behandling i alla hänseenden.

VERONICA FELLMAN
VICE ORDFÖRANDE FÖR GRANKULLA 
SVENSKA KULTURFÖRENING

anlitar föreningen barn och 
ungdomar vid föreningens till-
ställningar och ger på detta sätt 
tillfälle för unga att uppträda 
inför publik.

Föreningen sammankommer i 
Villa Junghans varannan tisdag 
(jämna veckor) till så kallade 
tisdagsträffar med varierande 
program. I Grankulla svenska 
pensionärer verkar hela 18 
hobby- och arbetsgrupper. För-
eningens utbud på aktiviteter 
samlar medlemmarna kring 
specifika frågor till nytta och 
samvaro för alla. IT-gruppens 
betydelse och verksamhet för-
tjänar ett speciellt omnämnan-
de. Föreningens webbmaster 
och IT-handledare valdes av 
Svenska pensionärsförbundet 
till årets IT-pensionär för hans 
insatser inom IT-verksamheten 
i Svenskfinland.

För två år sedan utmärkte sig 
Grankulla svenska pensionärer 
genom att vinna förbundets 
tävling kring medlemsvärvning 
– med hela 70 nya medlemmar.

ALF SKOGSTER
ORDFÖRANDE

Grankulla/

Pensionärsföreningen är  
40 år ung

nya seniorhus med service av 
olika slag. Detta på grund av att 
pensionärernas antal ökar. På 
riksnivå talar man om avveckling 
av fast seniorboende. I Esbo vill 
vi utveckla både vården hemma 
och anstaltvården.

Våra kulturaktiviteter fick stor 
publicitet genom den så kallade 
PANG-sångfesten som ordna-
des i Esbo kulturcentrum 7-8.2. 
Huvudarrangör var Svenska pen-
sionärsförbundet med Esbo stad 
samt pensionärsföreningens kör 
Furorna som värdkör. Evene-
manget samlade 350 sångare 
med en sammanlagd publik på 
800 personer på huvudfesten. 
En fest för sammanhållning och 
gemenskap.

Motion och idrott för seniorer 
är en av de stora satsningarna 
som idrottsverket gjort. Senior-
kortet 68+ betyder att alla 68 år 
fyllda får gratis inträde till kon-
ditionsutrymmen och simhallar 
i Esbo. Ordnade motionstimmar 
arrangeras runtom i staden. En 
grupp före detta idrottare har 
varit initiativtagare och staden 
har alltid ställt sig positiv till 
förslagen. En unik händelse är  
Boccia turneringen som ordnas 
varje torsdag förmiddag. Täv-
lingen samlar 130 deltagare från 
klubbarna. En eloge till Esbo 
stad som ger den stora hallen 
avgiftsfritt åt deltagarna. 

Esbo svenska pensionärer ordnar 
ofta egna aktiviteter, men ibland 
också i samråd med Solvalla. 

Jämsides med våra egna akti-
viteter har vi ett intensivt samar-
bete med de finska föreningarna. 
Ett bra samarbete i äldrerådet 
bäddar för goda initiativ.

LASSE HOFFMAN
ORDFÖRANDE

Esbo är en bra stad för pensionärer

Regeringstankar: Vart är vi på väg?

Utomhus. Uppvisning av seniordansare i Grankulla centrum.  

Veronica Fellman. 

FOTO: KAJ KANKAANPÄÄ
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Förslagen till lag om vårdreform och 
metropolförvaltning har förfallit då 
riksdagens mandatperiod löpte ut. Den 

särskilda utredningen om en sammanslag-
ning av kommunerna i huvudstadsregionen 
ledde inte heller till resultat. Vårdreformen 
och metropolförvaltningen kommer dock 
med stor sannolikhet att ingå i regeringspro-
grammet även under nästa riksdagsperiod. 
En tvångssammanslutning av kommunerna 
i huvudstadsregionen är dock i dagens läge 
osannolik och Grankulla är fortfarande en 
självständig kommun. 

Men det gäller att också i fortsättningen 
utveckla Grankulla som en trivsam villa-
stad som kan ge god service på svenska och 
finska. Vi skall särskilt utveckla social- och 
hälsovården så att Grankulla kan erbjuda 
hälsovård av hög kvalitet åt såväl Gran-
kullas invånare som personer från andra 
kommuner, vilka valt Grankulla till sin häl-
sovårdscentral. Med hög kvalitet och kon-
kurrenskraftig kostnad kan vi bäst garantera 
att Grankulla har en egen hälsocentral under 
kommande år. 

Villa Breda servicecenter är det viktigaste 
äldrepolitiska investeringsprojektet i Gran-
kulla. Nuvarande Villa Breda utvecklas 
till ett servicecenter som ger möjlighet till 
olika aktiviteter och samlingsutrymmen för 
Grankullas företrädesvis äldre befolkning 
och deras anhöriga, bland annat köket och 
matsalen förstoras och nya utrymmen för 
vårdtjänster inrättas. Dessutom byggs i 
anslutning till Villa Breda sextio rum för 
serviceboende, dvs för personer som inte 
längre är kapabla att bo i sitt eget hem. 

I juni 2013 godkände fullmäktige projekt-
planen och slog fast riktpriset för service-
centret till 15 miljoner euro. Planeringskom-
mittén, som tillsattes av stadsstyrelsen, har 
sedan dess övervakat själva planeringen. Si-
rén Arkkitehdit Oy vann offerttävlingen och 
gjorde upp preliminära alternativa lösningar 
för servicecentret i nära samarbete med de 
ansvariga tjänstemännen inom Grankullas 
social- och hälsovårdsväsende. Planerings-
kommittén godkände ett av förslagen till 

underlag för den fortsatta planeringen. 
Noggrannare skissplaner utarbetades och 
lades till grund för att beräkna byggkostna-
derna för servicecentret. Trots att man under 
planeringens gång utvidgade projektet med 
parkeringsutrymmen och sprinklersystem 
har kostnaderna kunnat hållas inom den 
fastställda kostnadsramen. 

Vid Brandkårsgränden och som granne till 
Villa Breda byggs dessutom två våningshus 
med 50-60 ägo- och hyresbostäder för äldre 
och personer med funktionshinder. Invånar-
na i lägenheterna har möjlighet att utnyttja 
den hemservice och annan service som Villa 
Breda kan erbjuda. Kvarterskomplexet gör 
det möjligt för grankullaborna att bo och 
få vård i sitt eget hem så länge som möjligt. 

Grankulla centrum börjar småningom finna 
sin form då husen vid Tunnelvägen nu blivit 
färdiga. Men den fortfarande obebyggda 
tomten vid Grankullavägen utgör ett öppet 
sår i stadsbilden. Grankulla stad har beslutat 
lösa in tomten. När inlösen blivit klar skall 
staden skrida till åtgärder som innebär att 
tomten kan bebyggas. Tyvärr kommer det 
dock att ta flera år innan vårt centrum är 
färdigt. 

En förlängning av stadsbanan till Esbo 
centrum har varit aktuell under flera år. 
Planeringen av järnvägssträckningen är på 
utlåtande hos kommunerna. Enligt planen 
byggs fjärrtågens dubbelspår norr om nu-
varande spårpar. Stadsbanan innebär tätare 
och tillförlitligare lokaltrafik då fjärrtågen 
kör på egna spår. Med stadsbanan flyttas 
Grankulla station väster om Tunnelvägen 
men något stationshus byggs inte. Tun-
nelvägens bro förnyas för att ge plats för 
busslinjernas anslutningshållplatser och 
en fortsättning av lättrafikleden söder om 
järnvägen. 

Enligt Helsingforsregionens trafiksys-
templan HLJ 2015 byggs dock stadsbanan 
tidigast i medlet av 2020.

FINN BERG
ORDFÖRANDE FÖR 
STADSSTYRELSEN I GRANKULLA

Villa Breda och  
stadsbanan står i fokus

Hammaslääkärit

Niittytori 
Viherlaakso

www.nt-dent.fi
www.vihdent.fi
Puh. (09) 5915 620

Ajanvaraus netissŠ 24h

Hymy
valloittaa!

Hugo och Maria Winbergs
 stiftelse upprätthåller

 serviceboende och
vårdhemmet Tunaro

 för svenska pensionärer.

Vi behöver dina
frivilliginsatser, kontakta

 Mona Sandberg,
050-520 2700

Välkommen på vårjippo med 
basar torsdagen 28.5 2015

kl 15.00

GRANKULLA KYRKA

On 1.4 kl. 18.30
Meditativ andakt med taizésånger

To 2.4 kl. 18.00 
Skärtorsdagsmässa

Fr  3.4 kl. 12.00 
Långfredagens passionsguds-
tjänst
kl. 15.00  Haydn: Jesu sju ord på 
korset

Sö 5.4 kl. 12.00
Påskdagens familjemässa med 
dop

Må 6.4 kl. 12.00 
Annandagpåsk, högmässa

www.grankullasvenskaforsamling.fi 

Akupunktur, torr koppning, massage,
kostråd och kosmetisk akupunktur.

Maria Jeskanen, akupunktör
050 5898393 • maria@balancingtherapy.fi 

Grankullav. 13 F 78 Grankulla

Inredningsaffär
Cosy & Country

Varmt 

välkommen!

Margretebergs Park • Inspektorsgränd 5, 02940 Esbo
Gsm 040 – 827 5737

www.cosycountry.fi  • info@cosycountry.fi 
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Hur känns det att gå i pension 
efter 42 år som vd och bagar-
mästare för Esbo stads äldsta 
företag? 

Kan man släppa tyglarna och 
tankarna när man är en del av ett 
så gammalt familjeföretag?

Och vad gör man av sina hän-
der och fingrar som är vana att 
knåda och fläta och klappa?

– Som pensionär står och väger 
det mellan att göra ingenting eller 
göra allt det man tänkt men inte 
hunnit med under sin aktiva tid, 
säger Kaj Halme och bjuder på en 
kopp kaffe med nybakade smör-
bullar i Halmes café i Köklax.

Halva förmiddagen går till att 
läsa dagstidningar, sen ska man 
hugga ved, jobba på tomten, ut-
rätta ärenden, syssla med släkt-
utredningar, se över husbilen...
och plötsligt är dagen till ända. 

Men allra mest njuter jag av 
att inte längre ha det dagliga 
ansvaret för verksamheten.

Det här är precis vad jag gick 
och längtade efter under de sista 
åren av min yrkesverksamma tid. 
Det var då arbetet och framför-
hållningen började kännas som 
en stor börda för mig. Som vd 
och bagarmästare upplevde jag 
att jag var på jobb hela tiden, 

vilket min fru också påstod att 
jag var.

När Kaj Halme, vd för Oy 
Emil Halme Ab, valdes till årets 
företagare i Esbo år 2011 repre-
senterade han tredje generatio-
nens familjeföretagare. Två år 
senare gick han i pension.

Redan för tio år sedan tog han 
för första gången upp frågan om 
ett generationsskifte i företaget, 
men ingen i styrelsen ville höra 
på det örat. Alla ville fortsätta 
som vanligt. För två år sedan 
kom verkligheten emot. 

Det var dags för ett genera-
tionsskifte, och i det skedet hade 
dottern inte möjlighet att ta över. 
Hon hade andra planer och ing-
en annan i släkten ville heller åta 
sig jobbet. 

– Som familjeföretag är vi inte 
på något sätt unika, säger Kaj 
Halme. Enligt Finlands företa-
gare sitter hälften av Finlands fa-
miljeföretag i samma båt som vi. 

Personalen drar framåt
För oss blev lösningen att dela 
på arbetsuppgifterna och för för-
sta gången i bageriets 115-åriga 
historia står en utomstående i 
ledningen för företaget. Stefan 
Åsten utsågs till vd med ansvar 
för verksamheten och Kari Ahola 
till bagarmästare. 

– Stefan Åsten har jobbat hos 
Halmes i snart femton år och 
förstår sig på företagsverksamhet 
och ekonomi, dessutom kommer 

TEXT EVA WÖRLUND
FOTO PATRIK LINDSTRÖM

Emil och Fanny
• Bageriets grundare Emil Halme föddes i Åbo och 
med ett färskt gesällbrev på hand kom han till Kök-
lax 1899. Han hyrde en stuga i byn och började baka 
bröd. Knappt trettio år senare kunde Emil Halme 
bygga ett eget stenhus i Köklax centrum och skaffa sig 
en modern ugn.

• Hustrun Fanny var mycket viktig för Emils framgång. 
Hon var husmor i huset men hon var också ryggraden 
i företaget, den som stöttade och drev på. 

• Emil och Fanny Halme hade fyra söner som fortsatte 
verksamheten. Som tredje generationens Halme stod 
Kaj i tur att inleda sin bagarkarriär år 1969. 

Bagaren Kaj har bakat färdigt
han bra överens med folk, säger 
Kaj som under en längre tid för-
beredde övergången tillsammans 
med Åsten.

Men som styrelsemedlem i bo-
laget Emil Halme är jag inte helt 
bortkopplad från verksamheten. 
Varje månad får jag en ekonomisk 
rapport, och kan konstatera att det 
sker en utveckling också utan mig.

I dag sysselsätter företaget 
26 personer, av vilka ungefär 
hälften arbetar i bageriet, res-
ten i butiken och caféet samt tre 
konsulenter som reser runt och 
marknadsför produkterna. 

– När de anställda vill jobba i 
team, när de diskuterar och kom-
mer överens sinsemellan och alla 
drar åt samma håll - framåt - då 
kan man känna sig nöjd som 
företagsledare, säger han.

Halme har alltid haft Finlands 
bästa personal på jobb - det har 
jag sagt många gånger!

Hantverkartraditioner
Än i dag bakas en stor del av 
brödet för hand och enligt sam-
ma princip som på Emil Halmes 
tid med bland annat gammaldags 
skållning och surdegsrot. Den 
slutliga aromen och goda sma-
ken får brödet fortfarande i en 
stenugn från 1952, tillverkad av 
den kända tyska ugnstillverkaren 
Werner & Pfleiderer. Men Hal-
mes har också moderna ugnar. 
Här har man hittat den rätta 
balansen mellan traditioner och 
moderna arbetssätt och mellan 
nygamla produkter och trendiga 
nyheter.

Bageriet är känt för sina goda 
köttpiråger och Berlinermunkar. 
Hemligheten ligger i flottyrfettet 
som består av ett växtfett med 
hög smältpunkt. Det blir ingen 
fadd eftersmak i gommen. Surt 
bröd, sambasemla och franskt 
lantbröd är andra favoriter.

Kundkretsen är lojal och finns 
i ett närområde som sträcker 
sig från Esbo och Grankulla till 
Kyrkslätt, Sjundeå och Helsing-
fors. Geografiskt blir det från 
Söderkulla i öst till Ingå i väst.

Famnen full. Berlinermunkarna hör till favoriterna, säger Kaj 
Halme. Under den rosa hättan gömmer sig en klick äppelsylt.

Handelsbacken. År 1928 byggde 
Emil Halme tegelhuset med café, 
bageri och bostäder. Huset står 
kvar än i dag. Postadressen är 
Emil Halmes väg 1.

Prydnad. Hålbröd som hänger i taket och torkar. Trend. Gesällbröd med oblat prydd med Halmes logo. 

Bagarskrå. Kringlan är köpt 
i slutet av 1920-talet. Den 
är gjord av plåt och målad i 
guldfärg, men tål inte längre 
uteluft. 

Kaffedopp. Bröd som torkat kan få nytt liv som skorpor. 
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I sitt arbete som management-
konsult har han arbetat med 
många av de stora och ledande 
företagen i Norden. 

Vad är en managementkon-
sult?

Björn beskriver sig som en re-
seledare som hjälper till att konk-
retisera de rätta frågorna och tar 
fram de rätta svaren. Han hjälper 
stora organisationer och myn-
digheter att få bättre grepp om 
sin verksamhet och service och 
att nå sina målsättningar. Det 
kan handla om att etablera ett 
nytt affärsområde eller att börja 
följa nya myndighetskrav. Det 
handlar även om att leda e-gov-
ernmentinitiativ och hur man 
organiserar en ändamålsenlig 
serviceproduktion, som är an-
passad till dagens behov och till 
slutanvändarnas förväntningar, 
som kontinuerligt förändras.

Borde nuvarande regering ha an-
litat proffshjälp? Jo, tack, skrattar 
Björn. Jag har jobbat för stats-
makten ganska mycket. Dock 

inte för den nuvarande regerin-
gen i Finland.

På frågan vad Björns viktigaste 
bidrag i riksdagen kommer att 
vara svarar han:

”Mitt bidrag är ofta att försöka 
formulera de rätta frågorna – och 
inte dyka rakt på en lösning eller 
åtgärd som skall försvaras mot 
politiska motståndare med näbbar 
och klor. Vilket är grundproblemet 
och genom vilken mekanism är det 
tänkt att den föreslagna lösningen 
skall leda till avsett resultat? Om 
detta inte kan förstås och förk-
laras, så finns det liten grund att 
tro att den uppnådda uppgörelsen 
kommer att ge önskad effekt.”

Som en kandidat för reformer 
betyder det att jag både inser och 
anser att regering och riksdag 
är ansvariga för vårt samhälles 
kvalitet och vår konkurrenskraft. 
När man under så lång tid som 
vi nu gjort, försitter möjligheter-
na och kraven på att anpassa oss 
till förändrade realiteter, så är det 
oförsvarbart. 

Kandidaten för nödvändiga 
samhällsreformer
Björn Heir är en erfaren managementkonsult med rötterna i Aalto-universitetet. Som 
pragmatiker förvånas han över den för tillfället rådande beslutskulturen i Finland. Vi 
måste börja fatta beslut baserade på kunskap, betonar Björn.

Att jag är en reformkandidat 
betyder att jag vill accelerera ut-
formningen och genomförandet 
av de förändringar som vi alla vet 
att behövs. Problemlösning och 
hanteringen av förändring är inte 
“svåra” i sig, det är bara ogjort 
arbete.

Nu har har man försuttit nästan 
varje chans till att göra det rät-
ta. Vi måste bli flera som tittar 
framåt, och inte bara suktar efter 
att återupprätta gårdagens enkla-
re realitet.

Björns målgrupp i valet är de 
nylänningar som har insett att 
en genomgripande förändring 
måste till, och att vi inte kan 
komma vidare bara genom att 
hyvla decimaler och kräva mera 
av allt gott till alla, på skuld.

Stora reformförsök i stöpet

Vårdreformen är, enligt Björn, 
det värsta exemplet på dagens 
beslutsfattande. Ambitionerna är 
de rätta. Men sedan när det gäller 
att hitta en lösning och kunna 

förklara och argumentera för 
sakinnehållet och mekanismerna, 
då har man gruvligen gått bet. 
Att det slutliga förslaget, efter 
flera års mangling, visade sig vara 
juridiskt ohållbart ökar inte för-
troendet. Det är inte så en mål-
bild bör förankras! Beslut måste 
gå att motivera och de måste 
kunna förstås, analyserar Björn.

Björn har nära följt utvecklingen 
av hälsovårdsorganiseringen i 
Stockholms läns landsting så han 
vet vad han talar om.

Mycket av den här problematiken 
står och faller med, att när man 
gör åtgärdsförslag eller politiska 
utspel, så måste man kunna se 
hur förslaget fungerar och hur 
förändringarna man föreslår led-
er till önskat resultat. När man 
hela tiden kastar fram lösnings-
modeller som inte ens sakkunni-
ga förstår, då är man katastrofalt 
på fel väg i sitt beslutsfattande. 

Björn i vardagen

Björn berättar att tiden vid Aal-
to-universitetet präglat honom 
mycket och gett honom många 
vänner. Han är ännu som diplo-
mingenjör verksam inom Otnäs-
samfunden. Björn gillar musik 
och spelar piano i en jazzgrupp.

I Björns arbete går mycket på en-
gelska och eftersom hans familj 
är tvåspråkig inser han till fullo 
vikten av goda språkkunskaper.

BJÖRN HEIR
Diplomingenjör
Nyland

Det är helt klart för mig att man 
måste kunna leva fullt ut på sitt 
modersmål i sitt infödda hem-
land. Och kan man inte det så 
måste man försöka ändra på sitt 
land, avslutar Björn.

Läs mera: www.bjornheir.fi

Publiceringen bekostas av Björn Heirs stödgrupp
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Nyland/Uusimaa  

Arkitekt  
Fullmäktigeordförande, Grankulla
Byggnadstillsynschef, Esbo  

Ett viktigt val.
Nästa riksdag kommer att göra 
beslut i frågor, som har avgörande 
betydelse för våra kommuner.

Social- och hälsovårdslagen, 
kommunreformen och en möjlig 
metropolförvaltning är reformer, 
som kan äventyra våra kommuners 
goda servicenivå och självständiga 
beslutanderätt.

Jag vill arbeta för att metropolområdets 
särställning tas i beaktande och att dess 
utmaningar inom basservicen och 
markplaneringen också i fortsättningen 
sköts genom frivilligt samarbete över 
kommungränserna. 

Nu behövs det Esbo- och 
Grankulla-kunnande i riksdagen!! 

Annonsen är betald av Veronica Rehn-Kivis stödförening

Veronica Rehn-Kivi

Kom och träffa mig, kolla min  
kalender på  www.rehnkivi.fi
Följ mig på facebook.com/rehnkivi

219

Valreklam
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Annonsen betald av Patriks stödgrupp

Välj Patrik Karlsson
Patrik jobbar för;
Barn- och unga  (skolföreståndare  mm)
De äldre  (arbetande ledamot i Samfundet Folkhälsan)
Kulturen  (förbundsordförande för FSSMF)

Kandidat i Nylands valkrets

Gör ett gott val!

207

Den 19 april är det riksdagsval. Valet är viktigt – det handlar om välfärds-
samhällets framtid. Den här framtiden kan inte byggas på lånade pengar 
där våra barns och barnbarns möjlighet till välfärd sätts på spel. För att 
kommande generationer skall ha goda skolor, god vård, ren miljö och allt 
annat som känne tecknar vårt välfärds samhälle krävs det att fler finländare 
jobbar. Det här är också varför politiken just nu bör handla om åtgärder som 
bidrar till att nya jobb uppstår i vårt land. SFP har lagt fram ett målmedvetet 
program för att lyckas med detta.  Som bäst åker vi runt och träffar männis-
kor i alla delar av Nyland. Jag hoppas du vill komma och diskutera aktuella 
frågor med mig.
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CARL HAGLUND
Kandidat för hela Nyland

www.carlhaglund.fi

ANNA 
AINTILA

NYLAND - UUSIMAA

Utbildning, företagande och arbetsplatser 
tryggar vår välfärd från vaggan till graven.

Valreklam
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Kunnig. Erfaren. Pålitlig.

KRISTET SAMHÄLLSANSVAR

Stig Kankkonen
Din kandidat i Nyland. 

www.kankkonen.net

Stig in.

206.
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FÖR EN HÅLLBAR FRAMTID

NICHOLAS KUJALA

208.
@Nicholas_Kujala

Förvärvsarbetande fembarnsmor

  

204

Nyland

“Jag vill jobba för Trivsel, 
Trygghet och Tolerans”.

216

Vår skola ska 
skapa jämlika 
förutsättningar för 
alla barn.

För att lyckas 
behövs resurser. 
Och behöriga 
lärare.

mikaelaNYLANDER
mikaela.nylander@riksdagen.fi • 050 511 3029 • mikaelanylander.fi

riksdagsledamot

Valreklam



12 - Mitt i Prick

220.
FÖR ETT 

BARNVÄNLIGT
OCH 

SOLIDARISKT
SAMHÄLLE

PIA-LISA
SUNDELL

piasundell.blogaaja.fi
Facebook: Pia-Lisa Sundell

Twitter: @PiaLisaSundell

NYLAND - UUSIMAA

FÖR KONSEKVENS I POLITIKEN

• Fart på ekonomin,  
men med ett  
mänskligt arbetsliv

• Offentliga sektorn  
skall stöda, inte  
strypa samhället

• Miljöhänsyn  
i balans

Mikael
JERN

205
www.facebook.com/
MikaelJernPolitiker 

Din Esbobo till riksdagen

Valreklam
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Esbo har varit konsekvent under alla de 
år som diskussionen om att slå ihop 
städerna i huvudstadsregionen pågått. 

Man har förespråkat självständiga städer 
och betonat att det inte finns behov av att 
slå ihop städerna. Inom SFP har vi betonat 
närdemokratiaspekten. Esbo har i dag cirka 
270 000 invånare och befolkningen ökar. 
Det blir ännu mycket svårare att bevara när-
demokratin om städerna skulle sammanslås. 
Vi i Esbo har betonat ett nätverkssamarbete 
mellan metropolkommunerna. Esbo stödde 
förslaget om en metropolförvaltningslag. 
Tyvärr föll lagförslaget redan i regeringen 
på grund av bristande politiskt stöd. Ett 
utredningsarbete om att fusionera Esbo, 
Kyrkslätt, Grankulla och Vichtis har varit 
på gång under de senaste åren. I SFP har vi 
inte haft någon stark passion för detta utan 
vi har prioriterat metropolsamarbetet och 
planerna på en metropollag. Ett alternativ 
som fungerat hyfsat har varit det avtalsba-
serade samarbetet mellan staten och kom-
munerna i huvudstadsregionen, till exempel 
i fråga om bostadsproduktionen. Troligen 
räcker inte ett så löst samarbete för kom-
mande regering, oberoende av vilka partier 
som bildar regering. Helsingfors skulle helst 
redan nu ha sett en lösning där huvudstads-
regionens städer och Sibbo skulle ha slagits 
ihop till en jättehuvudstad. Det är synd att 
så mycket energi, tid och resurser läggs ner 
på en modell som städerna runt Helsingfors 
tydligt och klart sagt nej tack till. 

Esbo växer med cirka 4 000 invånare per år 
och det är framför allt invandrarbefolknin-
gens andel som ökar. Det innebär att man 
i Esbo har en god möjlighet att rekrytera 
arbetskraft både för stadens behov och till 
företag som är verksamma i Esbo. Det gäller 
för Esbo att bli bättre på att integrera ny-
inflyttade invånare och att se till att studie- 
och sysselsättningsmöjligheterna, alldeles 
särskilt för ungdomar, förbättras. 

Metron till Mattby och senare till Stensvik 
har utan tvivel en stor inverkan på mark-
planeringen i Esbo. Jag ser metron som en 
investering för framtiden, som förbinder 
östra Helsingfors till västra Esbo. Målet 
måste vara att minska på privatbilismen i 
Esbo genom att utveckla en smidig matar-
trafik med elbussar till metro- och tågsta-
tionerna. En fungerande kollektivtrafik är 
ett dragplåster för moderna investerare och 
företag. Nästa regering måste se till att re-
parationen och förbättringen av kustbanan 
görs. En höghastighetsbana till Lojo och 
Åbo skulle bli dyr och olönsam och leda till 
en nedmontering av kustbanan. Därför bör 
all energi sättas på kustbanan som alltför 
länge har försummats.

CHRISTINA GESTRIN
RIKSDAGSLEDAMOT
MEDLEM I ESBO STADSFULLMÄKTIGE OCH 
STADSSTYRELSE

Förändringens 
vindar blåser

Eks
trädgårdstjänst
planering • genomförande • skötsel

Susanna Ek, trädgårdsmästare, VVS-ing. 
tfn 040-570 4140, susanna.ek@kolumbus. 

Är du i behov av 
serviceboende.

Hagaro Pensionärshem 
i Norra Haga, Helsingfors

Är du i behov av 
serviceboende.

Hos oss bor du tryggt, 
med svenskspråkig personal dygnet runt.

Vid behov har vi tillgång 
till läkare dygnet runt.

Kontakta oss så berättar vi mera eller besök oss.
Föreståndare Carola Aspholm-Backman

tel. 050 572 4216
Anträff bar vardagar kl. 9-15

www.hagaro.net

Finns sommarteater i Esbo 2015

Martin Widmark – Helena Willis   
Manus: Håkan Bäck    
Musik: Mats Sundin
Regi: Mika Fagerudd              Koreografi: Anne Pihlström       Dräkter: Sussy Räihä
Sånginstud.: Vesa Mäkinen   Scenografi: Janne Siltavuori     Byggare: Joakim Sjöroos

to       4.6  kl. 19, prem.
lö      6.6  kl. 17
sö     7.6  kl. 17
må    8.6  kl. 19
ti       9.6  kl. 19
on   10.6  kl. 19

to    11.6  KvÅ!
lö    13.6  kl. 17
sö   14.6  kl. 17
må  15.6  kl. 19
ti     16.6  kl. 19
on   17.6  kl. 19

må  22.6   kl. 19
ti     23.6   kl. 19
on   24.6   kl. 19
to    25.6   kl. 19
lö    27.6   kl. 17
sö   28.6   kl. 17

Barn (4–12 år) 8 €, (även yngre med egen sittplats), vuxna 15 € (13 år–)
Biljetter via Netticket eller EBUF, vard. kl. 9–16, tfn 050 406 4244, www.ebuf.org

www.emilhalme.fi

Namn: _________________________________________________________

Adress: ________________________________________________________

Postnummer: _________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________

E-post: _________________________________________________________

Skickas till: 
Grankulla svenska kulturförening rf.
c/o Barbara Åkerberg, Kavallvägen 2 H, 02700 Grankulla
eller e-post	 baba@idrott.fi

Bli medlem i
Grankulla svenska kulturförening
Grankulla svenska kulturförening är opolitisk och grunda-
des år 1989. Föreningens syfte är att främja och stöda det 
svenska kulturarbetet och -utbudet i Grankulla.

Vi erbjuder mångsidig verksamhet för olika åldersgrup-
per och intresseriktningar, anordnar samlingstillfällen med 
program, diskussioner, skapande aktivitet, föreläsningar och 
debatter samt utger tidningen ”Vi i Grankulla”. 

Gå in på hemsidan och bekanta dig med föreningen på 
granikultur.fi

Medlemsavgiften är 15 euro/år.

✁
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I höst fyller 
Unga Teatern 55 
år. Teatern är 
inte så ung till 
åren, men väl till 
innehållet. Det 
vet alla som äls-
kar Pettson och 
Findus, men som 
står frågande in-
för Fungus! 

Fungus får vi veta mera om i 
höstens föreställning som har 
premiär den 19 september på 
Lillklobb i Esbo. Det är en ny-
skriven musikal med musik av 
Sofia Finnilä, text och drama-
tisering av Christian Lindroos 
och med dräkter designade av 
Tellervo Syrjäkari. 

– I år satsar teatern extra myck-
et på dräkterna. På Lillklobb ska 
det skapas en fantastiskt visuell 
svampskog med sånger, danser 
och dramatik, berättar Vibeke 
Löfgrén, administrativ ledare för 
teatern. Dräkterna sys i teaterns 
egen ateljé.

Landets äldsta professionella 
barn- och ungdomsteater Unga 
Teatern är tvåspråkig och har 

sin hemvist på Klobbskogsvä-
gen i Esbo. I huset, som ligger 

Unga Teatern

Alla älskar Findus 
men vem är Fungus?

TEXT EVA WÖRLUND
FOTO SEBASTIAN LINDROOS

inbäddat i en vacker gårdsmil-
jö, har teatern verkat sedan 
1960-talet.

När Skolteatern inledde sin 
verksamhet med Nisse Brandt 
som teaterchef hette den första 
föreställningen Lycklig resa, skri-
ven av Thornton Wilder. Under 
de följande åren spelades det 
både Tjechov och Aleksis Kivi på 
scenen. Sedan bytte Skolteatern 
namn till Unga Teatern. I dag är 
Christian Lindroos konstnärlig 
ledare för teatern.

På repertoaren finns bland an-
nat enaktaren Biblo, en turné-
pjäs skräddarsydd för daghem. 
Den är skriven och framförd av 
skådespelaren Sixten Lundberg. 
Efter trettio föreställningar är 

Lundberg väl förtrogen med bib-
lioteksspöket Biblo som möter 
allt från hundar, spöken, korv-
gubbar och tanter i en rolig bib-
lioteksvärld. Sagostunden räcker 
drygt en halv timme.

– Det finns alltid behov av kor-
ta föreställningar för 2-3-åringar, 
säger Vibeke Löfgrén. Många 
daghem kan inte ta barnen med 
sig till teatern och då kommer 
teatern till dagiset. Det är en av 
våra uppgifter.

Rödluvan vårens  
turnépjäs
– Rödluvan är en av många klas-
siska berättelser som inte får falla 
i glömska, säger Vibeke Löfgrén. 
För Unga Teatern är det viktigt 

Fungus. I höstens musikal får 
dräkterna en speciell bety-
delse. Foto: UT

Liten musikal. Kristian Thulesius som Findus och Frank Skog som Pettson.



Mitt i Prick - 15

Sommarteater
TEXT EVA WÖRLUND  

I januari möttes 52 personer 
i olika åldrar på audition. Av 
dem valdes 17 aktörer till som-
marens föreställning.

– Visst är det ledsamt för 
den som inte fick plats i tea-
tergänget den här gången, men 
kanske det lyckas nästa gång, 
säger Iwe Ekström som är pro-
ducent för föreställningen.

Under en period av tre år 
har vi till största del haft barn 
och ungdomar med i produk-
tionen. Det har naturligtvis sin 
charm. Men visst är det bra 
med fler vuxna som ger stadga 
åt en föreställning.

I fjol stod Ronja Rövardot-
ter på repertoaren med arton 
barn, ungdomar och vuxna i 
rollerna. Huvudrollsinneha-
varna Ronja och Birk spela-
des av Matilda Vaenerberg 
och Christian Kråkström från 
Grankulla.

I år står sjutton skådespe-
lare, sju vuxna, tre barn och 
resten tonåringar från 13 år 
och uppåt på scenen. Deckar-
duon Lasse och Maja spelas av 
Bernard Lindberg, 10 år och 
Sonja Wallin, 13 år från Esbo.

Innan det är dags för pre-
miär har de blivande skådespe-
larna varit med om minst fem-
tio repetitioner där de lärt sig 
att ta regi, dansa och sjunga. 
Det blir ett hårt jobb för dem 
alla, men samtidigt får de gra-

tis utbildning av professionella 
konstutövare.

De får nya vänner och får upp-
leva en alldeles unik gemenskap i 
teatergänget. De blir säkrare i sitt 
sätt att uppträda och får uppleva 
den fantastiska känslan av att få 
kontakt med publiken.

– Vi ger ingen ekonomisk ersätt-
ning för gruppens insats. Vi lever 
på smörgåsar, frukt, lite bulla och 
småbröd både under repetitions- 
och föreställningstiden, säger Iwe 
Ekström, som också är verksam-
hetsledare för Esbobygdens ung-
domsförbund (EBUF). Men vi har 
fina premiär- och slutfester och 
ibland brukar vi ha säsongavslut-
ning på Borgbacken.

Fiffiga detektiver

I början av februari ordnades 
den första träffen med läsning av 
pjäsen. Texten är dramatiserad 
av Håkan Bäck och bygger på tre 
av författaren Martin Widmarks 
böcker om LasseMajas Detek-
tivbyrå. Böckerna handlar om 
två kompisar som löser de mest 
osannolika mysterier. 

– En rolig pjäs med utstude-
rade typer som ställer till det för 
sig. Här händer saker som ingen 
annan gjort på den här scenen 
förut, lovar Iwe Ekström. Hon 
har träffat många elever i Ka-
ramalmens skola som har läst 
böckerna. De är förtjusta över 

På Holmen vid Esbo gård

Detektiver tar över 
sommarteatern

att sagorna hålls vid liv och att 
de tas upp på repertoaren så ofta 
som möjligt. 

Sagan om Rödluvan anses vara 
en av Europas mest kända sagor, 
som ibland går under namnet 
Rödluvan och vargen. En av de 
första kända versionerna av sa-
gan härstammar från 1600-talet, 
men de flesta har ändå minnen 
av Bröderna Grimms version av 
Rödluvan som skrevs tvåhundra 
år senare. I slutet av 1800-talet 
kom en svensk utgåva av Rödlu-
van med illustrationer av Jenny 
Nyström.

– Rödluvan kan berättas på 
olika sätt, säger Löfgrén. Berät-
tarformen i vår version är trygg 
och tänkt för de mindre barnen 
i daghem, förskola och årskurs 
1-2. Christian Lindroos står för 
dramatisering och regi och på 
scenen rör sig tre skådespelare, 
Stina Liman, Ylva Edlund och 
Mika Fagerudd. Musiken är ny-
skriven av Pasi Hiihtola.

Älskade Findus också  
till jul
Findus flyttar ut heter en famil-
jepjäs för barn från tre år och 
uppåt med nyskriven musik av 
Sofia Finnilä. Två skådespelare 
står för rollerna, Frank Skog och 
Christian Thulesius. Christian 
Lindroos har dramatiserat pjäsen 
och gett regi till Sven Nordqvists 
text.

Det som är speciellt med den 
här versionen är att pjäsen är 
en liten musikal. Pettson och 
Findus, det vill säga gubben och 
katten, älskas ju av alla barn som 
fått bekanta sig med de under-
fundiga böckerna.

De trivs ihop, de är snälla och 
fina och bryr sig om varandra. 
Dessutom bor de ute på landet 
i ett bohemiskt, ostädat hus där 
de flesta prylar behövs och står 
framme någonstans. 

För dagens barn är vardagen 
ofta hektisk och orolig men 
här hemma hos gubben Pettson 
råder lugn och harmoni trots 
kacklande hönor och vimsiga 
smådjur.

Balans i oredan råder tills 
olyckan är framme. Det kan vara 
räven som smyger kring huset, 
eller Findus som studsar i sin 
säng så intensivt att Pettson ber 
honom flytta ut eller pannkaks-
tårtan som kraschar - ja, det finns 
mycket som kan gå snett.

När julen närmar sig får barn-
familjerna bekanta sig med Fin-
dus och Pettsons jul - samma 
föreställning som under tidigare 
år. 

– Den är älskad och efterfrå-
gad och den vill man se varje 
jul. Det har vi lärt oss nu efter 
att ha stått över en gång, säger 
Vibeke Löfgrén. Unga Teaterns 
julpjäs är numera en institution 
att räkna med.

En uppseendeväckande stöld har skett i stadens museum och nu 
har museichefen Barbro Palm kallat till presskonferens. Fr.v. Tipi 
Olander och journalisterna Sabina Sievänen, Anton Ala-Heikkilä, 
Thomas Silén och Katharina Hindsberg. 

pjäsvalet och väntar med spän-
ning på premiären.

Pjäsen hade urpremiär år 2008 
i Sverige. Finlandspremiär blir 
det den 4 juni på Finns som-
marteater och då kommer Café-
mysteriet, Cirkusmysteriet och 
Mumiemysteriet att lösas. Mika 
Fagerudd är regissör.

På Holmen vid Esbo gård
Det är tionde sommaren det spe-
las sommarteater på Holmen i 
skogen bakom Esbo gård.

– Hittills har utlokaliseringen 
av Glims sommarteater till Finns 
varit en ”tillfällig lösning” på 
Esbogårds marker. Om två år 
går jag i pension och jag hade 
hoppats kunna lämna efter mig 
en fast finlandssvensk utomhus-
teater i Esbo, säger Iwe Ekström.

Vår ”tillfälliga” spelplats bju-
der på en helt underbar natur. 
Teatern har haft ett utmärkt sam-
arbete med Esbo gård, men på 
de här markerna kommer det 
så småningom också att byggas 
bostäder.

–Tyvärr börjar vår scenkon-
struktion vara i dåligt skick, kon-
staterar hon. Scenen och kulisser-
na har stått ute betydligt längre 
än vi kunde ana då de byggdes år 
2006. Sommarteatern har ingen 
egen läktare, den hyr vi in varje 
säsong för stora pengar. En fast 
scen och läktare är fortfarande 
vårt mål.

– Nu börjar sommaräventyret igen, säger Iwe Ekström som gläds åt sitt 
24:e år med föreställningar på Finns sommarteater, tidigare Glims som-
marteater. På repertoaren står i år pjäsen LasseMajas Detektivbyrå, Som-
marmysterierna.

Sommarens höjdpunkt infal-
ler torsdagen den 11 juni. Då 
firas Kulturen vid ån med en 
hejdundrande sammandrabb-
ning mellan Kaj och KAJ. 

Vöråpojkarna KAJ är på 
plats för att se om esboborna 
hänger med när den österbott-
niska dialekten breder ut sig 
i kulturbygden vid ån. Kevin 
Holmström, Axel Åhman och 

Jakob Norrgård utgör treklövern 
KAJ. Killarna startade sin karriär 
under högstadieåren i Vörå. Nu 
har de spelat tillsammans i fem 
år och lagt många spelningar 
och shower bakom sig, bland 
annat en julkalender på Yle och 
två album. 

I fjol slog de igenom med lå-
ten ”Jåo nåo e ja jåo YOLO ja 
nåo” och under våren turne-
rar de i Svenskfinland. Turnén 

som går under namnet ”Pjasi 
på fääland fåot” inleddes i Ma-
riehamn i början av mars och 
går via Borgå, Grankulla (Nya 
Paviljongen 15.4), Åbo, Kimito, 
Helsingfors, Ekenäs, Närpes och 
Jakobstad för att avslutas i Vasa 
den 23 maj. 

Konferencier för kvällen vid ån 
är sportredaktören och ”Dan-
sa med stjärnorna”-deltagaren 

Kaj och KAJ möts vid Kulturen vid ån
Kaj Kunnas som har lovat hålla 
evenemanget i ett sportsligt och 
humoristiskt grepp från början 
till slut.

Som vanligt ordnas ungdoms-
program vid Lagstads skola. Ut-
omhus finns en klättervägg som 
man kan bekanta sig med och 
inomhus uppträder olika ung-
domsband. Festivalen bjuder på 
både Arne Alligator & Djungel-
trumman och Mumin.

FOTO: IWE EKSTRÖM

TEXT EVA WÖRLUND  
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Med utmärkt högakt-
ning. Så avslutade 
Magnus Hagelstam 

sina brev från Jakobstad till 
Grankulla hösten 1908 och 
våren 1909. Saken gällde hans 
eventuella rektorsämbete för 
Grankulla samskola, en befatt-
ning han sedan åtog sig och som 
han höll i närmare fyra decen-
nier. 

Grankulla samskola grundades 
på ett inofficiellt möte i december 
1906 i bankdirektör Janne Thur-
mans nybyggda Villa Åsa. I mötet 
deltog personer som sedermera 
skulle bilda skolans direktion 
och som höll på att bygga sina 
villor i Grankulla. De var ivriga 
att börja sina liv ute på landet 
och ville ha en skola för barnen.

Redan i september 1907 fanns 
en skola för de första 11 elev-
erna. Elevantalet steg snabbt. 
Föräldrarna insåg att rummen 
de hyrt i en villa nära stationen 
borde bytas till en egen skol-
byggnad. Samtidigt började man 
söka en föreståndare, en rektor. 
Vem som kom på Magnus Ha-
gelstams namn är osäkert. Janne 
Thurman, FD och initiativtagare 
till villasamhället, hade också 
liksom Hagelstam, undervisat i 
svenska så det är möjligt att de 
kände varandra från tidigare. 
Den 3 december 1908 skrev Ha-
gelstam till ”Broder Thurman... 
Om nu direktionen verkligen 
dryftat frågan... är jag nog för 
min del villig att närmare tänka 
på saken... ”. Efter julen följde 
artiga brev mellan Grankulla och 
Jakobstad där Hagelstam under-
visade i svenska vid Reallärover-
ket. Under våren skissade Hagel-
stam upp undervisningsplaner 
och gav önskemål om lämpliga 
lärare som alla handplockades. I 
maj undertecknade han kontrak-
tet. I september 1909 inledde han 
sin lärargärning (svenska och 
historia) i den nybyggda skolan 
vid Stationsvägen. I dag fungerar 
den som ungdomsgård.

Läxfria måndagar
Rektor Hagelstams betydelse 
för skolan och för Grankulla är 
stor. Han hade nya idéer och han 
realiserade dem. Han grundade 
elevinternat, införde läxfria mån-
dagar, tog eleverna ut på långa 
fotvandringar, fick dem att bygga 
en egen sportstuga, ordnade obli-
gatoriska skiddagar, bad dem 
anteckna naturiakttagelser och 

hade dem att gymnastisera ute 
på skolgården på en stor trälave. 

Magnus Hagelstam ville verk-
ligen stärka eleverna i landsluften 
men såg också till deras andliga 
bildning. Så här skrev han bland 
annat i sitt tal till den tredje stu-
dentkullen våren 1919: ”... Det 
ni här i skolan fått lära är i själva 
verket en sammanträngd bild 
av europeisk odling, sådan den 
gestaltat sig under århundraden 
och sådan den avtecknar sig i de 
vetenskaper, av vilka ni här fått 
inhämta grunderna...”

Hans svenska är som sig bör 
lysande. Han skriver långa me-
ningar med redan glömda ord. 
Hans handstil är tunn och sirlig. 
Den tvekar inte heller då han 
skriver sitt tal på franska till 
Kerenskij som besökte skolan i 
april 1917. Då hade den ryske 
tsaren störtats och Kerenskij 
ledde Ryssland sedan en må-
nad – men vilade upp sig på Bad 
Grankulla. Hagelstams franska 
flyter i smickrande ordval över 
pappret som bevarats i skolans 
samlingar med hans övriga brev. 
Den 5 december 1918 skrev han 
ett mycket välformulerat utkast 
till brev på tyska till Graf von 
der Goltz med anledning av en 
utnämning. Hagelstam tackar för 
grevens insats för Finland under 
inbördeskriget 1918.

Från Westerkulla till 
Jondal
Brevsamlingen är liten men i 
den kan man också följa hans 

omsorg om familjens flyttning 
till Grankulla. Först hyrde man 
en villa, sedan byggdes en egen 
villa uppe på Norra Heikelsvä-
gen. Den har sedermera fungerat 
som pensionat, finsk folkskola 
och daghem. Denna vinter har 
den tömts. Familjen Hagelstam 
flyttade 1917 till Jondal i Esbo 
efter bara åtta år i Grankulla. Ef-
tersom Grankulla hörde till Esbo 
fram till 1920 då det lilla vil-
lasamhället blev en självständig 

köping var Hagelstams esbobor 
hela tiden.

Magnus Hagelstam hade vuxit 
upp på Westerkulla gård i Hel-
singe och hade tydligen en stark 
dragning till jordbruk och följde 
även tidens trend att vara själv-
försörjande. Bland breven finns 
några kopierade blad med an-
teckningar från den första tiden 
på Jondal. Lilli och Magnus Ha-
gelstam beslöt sig för köpet den 8 
oktober 1916. De konstaterar att 
försäljningen antagligen påver-
kades av ”fruktan för att Jondal 
skulle falla inom militärens kal-
huggningsrayon”. Detta ledde 
– genom snabba kontakter – till 
att stämpling omedelbart påbör-
jades i Jondalskogen. Hagelstam 
ville hellre få användning för 
sin skog än att militären skulle 
hugga ned den för eget bruk. 
Första världskriget pågick ju och 
runt Helsingfors byggdes vägar 
och försvarsanordningar. Han 
följde sedan noga med ryssarnas 
kalhuggning som närmade sig 
Jondal. I slutet av oktober köpte 
han en häst och hade flera arbets-
karlar att köra stock och hugga 
ved. 28.10.1916 ”började rys-
sarnas huggning vid höladan”.    

Samskolan i  
villasamhället
Andra arbeten skulle också skö-
tas. 6-9.11.1916 ”Arbete på vä-
gen, hemforsling av fodermjöl, 
djupgrävning i trädgården påbör-
jad, anskaffning av virke till ett 
par skacklar, forsling av redskap, 

Hagelstam odlade jord och 
bildning i samma person

torvströ mm från villan”. Den 
10 november höll den tidigare 
ägaren auktion på Jondal och 
Hagelstam antecknar bland an-
nat ”1 sele, 1 plog, 1 fjäderharv, 
1 hankmoharv, 1 vält, 1 slåt-
termaskin, 1 åksläde, 1 ko”. Så 
följde ”kalkning, plöjning, djup-
grävning, gödselstaden, vedkör-
ning, utkörning av mullbotten 
på rotfruktsskiftet”. Några dagar 
senare köptes en kviga för 600 
mark och 31.1.1917 en ko för 1 
000 mark som ”mjölkade efter 
ankomsten 6 liter i dygnet”. Alla 
kor hade namn; Docka, Grannos, 
Gulla. Att Hagelstam antecknade 
namnen tyder på en varm känsla 
och respekt för boskapen.

Magnus Hagelstam är med i 
allt men anställde folk för grov-
arbetet, bland annat en arbetare 
för 120 mark i månaden för hela 
vintern. ”Något före jul började 
stenarbetare taga lös sten till 
grund o stenfot till arbetarbostad 
och tillbyggnad. Från tiden efter 
jul voro fyra man i arbete.” 

Med våren kom vårbruket i 
gång och den 9 maj 1917 sattes 
potatisen ”Lilli, Laina, Anders-
sonskan o hennes flicka o jag 
satte potäterna. Samma kväll 
harvades tegarna 22 o 23 ned-
anför trädgården, och den 10 
maj besåddes de med ärter (från 
Hindhår) och havre (gullregn 
fr Näseby)... Söndagen den 13 
planterade Lilli, Albert Lindberg 
o jag 50 röda vinbärsbuskar...
Torsdagen den 17, helgdag, Lilli 
o jag gödslade o omplanterade 
ett jordgubbsland mellan äp-
pelträden, jag harvade trädgår-
den söderom vägen o gödslade 
samt inplöjde gödseln å en bit 
av denna del”.

Här slutar anteckningarna, 
men dagens läsare är imponerad. 
Magnus Hagelstam vet vad han 
talar om och han drar sig inte för 
grovarbete. Han odlade jord och 
bildning i samma person. 

Jondal blev med åren ett om-
tyckt utfärdsställe för skolans 
lärarkår och elever. Jordbruket 
gav Magnus Hagelstam en plats 
bland bönderna i Esbo och Esbo 
tackade med att välja honom 
till kommunalordförande och 
andra poster. Han fick ett långt 
liv (1879-1958). Han fick se 
Grankulla samskola och hela 
villasamhället växa. Han upp-
levde Jondal i nästan 50 år och 
Jondal är fortfarande i släktens 
ägo.

Lärarkåren 1915 vid Grankulla samskola. Rektor Magnus Hagelstam sitter till vänster vid bordet, 
stående till höger ses Siri Laurent som undervisade i biologi. Båda verkade i decennier vid skolan.

Magnus Hagelstam, en grånad 
pedagog i Grankulla och jord-
brukare i Esbo.

TEXT CLARA PALMGREN
FOTO LOKALHISTORISKT ARKIV, VILLA JUNGHANS, GRANKULLA
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Esbo IF är en livskraftig idrotts-
förening med verksamhet i hela 
Esbo och Grankulla. Nästa år 
firar föreningen 100-årsjubileum. 
Föreningen, som grundades 
1916, är svenskspråkig och id-
kar verksamhet på såväl svenska 
som finska.

Esbo IF är en förening med 
många strängar på sin lyra. Bland 
idrottsgrenarna märks främst fri-
idrott, men också handboll, vol-
leyboll, gymnastik, bowling och 
motion. Inom motionssektionen 
kan man till exempel satsa på 
skidåkning och orientering eller 
vandra i skog och mark. Frii-
drotten är överlägset den största 
grenen när det gäller framgång 
och volym.

För föreningen är det viktigt 
att kunna tillgodose alla med-
lemmars behov och önskemål 
att få träna och tävla. Inte bara 
utgående från det egna intresset 
att stärka och förbättra sin kon-
dition utan också genom att ge 

möjlighet för intresserade att bli 
toppidrottare. 

Esbo IF har en lång rad idrot-
tare som under årens lopp ut-
märkt sig inom olika idrottsgre-
nar. Och det kommer fler. I år var 
föreningen den stora vinnaren på 
den finlandssvenska Idrottsga-
lan. Häcklöparen Oskari Mörö 
fick ta emot Sportpressens Edvin 
Wide-pris, ett vandringspris som 
tilldelas en lovande friidrottare. 
Dessutom utsågs Oskari Mörös 
tränare Atte Pettinen till Årets 
tränare. En annan lovande idrot-
tare är Jessica Rautelin som till-
delades Ungdomspriset. Hon är 
ett stort framtidslöfte i damernas 
sjukamp. 

Av föreningens knappt 2 000 
medlemmar är ungefär hälften 
engagerade i friidrott. Även om 
tyngdpunkten i verksamheten 
riktar sig till knattar och juniorer, 
finns det också ett starkt väx-
ande intresse för idrott bland 
vuxna. Det märks bland annat på 

ett ökat intresse för till exempel 
friidrottsskolor för vuxna, mara-
tonskolor och löpkurser.

Massevenemang
Överst på agendan står fören-
ingens tränings- och tävlings-
verksamhet som riktar sig till de 
yngsta, det vill säga knattar och 

juniorer samt äldre idrottare. 
En viktig verksamhet är också 
föreningens möjligheter att som 
arrangör delta i tillställningar 
och evenemang. 

I år är Esbo IF med och arrang-
erar Nordiska Mästerskapen för 
under 20-åringar i Alberga, 29-
30.8. En annan friidrottstävling 

Esbo IF har stor bredd
– men störst är friidrotten 

som riktar sig till ungdomar, 
YAG (Youth Athletics Games) 
ordnas i Alberga och Otnäs, 12-
14.6. 

Esbo IF är också aktivt med 
i massevenemang som Esbo 
Strandmaraton 19-20.9, Nice 
Run, evenemang för damer, 10.6, 
Solvalla Vandringarna/NouX-
treme på Solvalla, 11.10 och 
Kurrerundan i samarbete med 
Grankulla stads idrottsbyrå 21.5. 
Dessa massevenemang brukar 
samla omkring 8 000 deltagare 
årligen. Trenden är stigande ef-
tersom allt fler vill må bra, skaffa 
sig en god kondition, tävla med 
sig själva och delta i olika utma-
ningar.

Också i framtiden strävar Esbo 
IF till att utveckla sin mångsidiga 
verksamhet och stärka sin posi-
tion i utbudet av en meningsfylld, 
idrottsinriktad verksamhet för 
unga och äldre inom sitt verk-
samhetsområde. Mera informa-
tion finns på www.esboif.fi

Knattetävling. På platserna färdiga gå … snart bär det av och då 
gäller det att springa snabbt.

TEXT ANDERS WIKHOLM, ESBO IF, ORDFÖRANDE FÖR FRIIDROTTSSEKTIONEN
FOTO OKI VUONORANTA

BONUS UPP TILL 5 %. BETALA MED S-FÖRMÅNSKORTET, 
DU FÅR BETALNINGSSÄTTSFÖRMÅN 0,5 %

www.varuboden-osla.fi

S-market Grankulla Södra
Grankullavägen 7, tfn 010 762 6730

S-market Grankulla Norra
Stationsvägen 1, tfn 010 762 6440
(0,0828 €/samtal + 0,1199 €/min)

Välkommen 
på förmånliga 
uppköp.

Vardagar 7–21
Lördagar 8–18
Söndagar 12–18

Ta kontroll över ditt liv – med början från din ekonomi.

Boka tid till vår gratis tjänst  
Din ekonomi i fokus på adressen sparbanken.fi

NOOA SPARBANK / HAGALUND / TAPIONTORI 3 C / 010 436 6480*
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I Esbo ryms alla sjöfarare med på 
fjärdarna för att segla, åka motor-
båt, paddla, fiska eller besöka en 
friluftsholme. 

Det sägs att Fin-
land har flest 
båtar per capita i 
hela världen. Det 
låter trovärdigt 
när vi ser oss 
omkring. Vårt 
skyddade innan-
hav och den 
enormt vackra 
skärgården erbju-
der en sällsynt 
gynnsam omgiv-
ning för båtliv. 
Insjöarna inte 
att förglömma.

Det finns närmare trettio båt-
klubbar och segelföreningar 
längs Esbo stads 60 km långa 
strandlinje. Esbo skärgård består 
av 165 holmar, av vilka ett tiotal 
holmar eller holmtomter hör till 
stadens friluftsverk. Den mest 
besökta är Stora Kalvholmen 
utanför Mattby, med bland an-
nat ett sommarkafé och restau-
rangen Gula Villan. Där känner 
alla sjöfarare också till det 118 
år gamla Templet som på hol-
mens norra udde gett sundet dess 
namn. Den nordvästra delen av 
holmen och själva templet är 
privatägt. En fin holme är också 
Pentala med paviljongen Paven, 
som inte heller den är stadens, 
utan hör till Esbos äldsta segel-
förening ESF. Men en stor del 
av Pentala är friluftsområde där 
staden bland annat sätter upp ett 
skärgårdsmuseum. Esbo skär-
gård har en intressant historia 
med allt från uppmärksammade 
tsarbesök på slutet av 1800-talet 
till lukrativ spritsmuggling under 
förbudslagstiden. Vill man veta 
mera kan man med fördel vända 

sig till Esbo Hembygdsförening 
som snart fyller 100 år.

Enligt stadens egen statistik 
finns det 5 500 bryggplatser i 
våra hamnar. Den siffran är i 
underkant, där saknas nämligen 
alla privata bryggor. Det finns en 
stor privat hamn i Kägelviken. Vi 
har Amiralshamnen (ESF) och 
några till som inte är med i det 
antalet. Jag vågar påstå att det 
rör sig ett tiotusental båtar i våra 
hamnar. 

Segla och navigera
Förutom anrika ESF, må nämnas 
de rätt stora segelföreningarna 
Espoon merenkävijät (EMK) i 
Gäddvik, Espoon merenkulkijat 

Sjölivet är sommarens 
höjdpunkt

TEXT FRED GRANBERG
FOTO STEFAN SANDÅS
SKRIBENTEN ÄR FULLMÄKTIGELEDAMOT, MEDLEM I TEKNISKA NÄMNDEN, 
KUSTSKEPPARE OCH MEDLEM I TRE BÅTKLUBBAR I ESBO.

(EM) i Nokkala; Espoon pur-
siseura (EPS) i Notudden samt 
sedan de tre båtklubbarna i Es-
boviken Kivenlahden, Soukan 
och Laurinlahden venekerho. 
Sedan har vi Meritie som hål-
ler hamn i Finnå, samt Westend 
Sailors med bryggor i Westends 
strand. Det finns således många 
klubbar som är fullfjädrade se-
gelföreningar med juniorverk-
samhet, regattor, eskadrar, navi-
gationsskolning, besiktning mm. 
Klubbarna har också motorbåts-
medlemmar. 

Den största båtklubben EMK i 
Gäddvik med inemot tusen med-
lemmar var ursprungligen en 
motorbåtsklubb. Landmärket 
vid den fina och skyddade ham-
nen är ju Gäddviks paviljong 
som fungerar som lunch- och 
beställningsrestaurang året runt. 
Vidare vill jag lyfta fram Esbo 
navigatörer (EN) med över 200 

medlemmar, där alla medlemmar 
har skepparexamen. Esbo navi-
gatörer är en hamnlös förening, 
men har en holmtomt i Kyrkslätt 
östra skärgård som sin gemen-
samma utflyktsort. Därutöver 
finns det många mindre båtklub-
bar, dels sådana som är på norra 
sidan om motorvägen och såle-
des lämpar sig enbart för motor-
båtar, dels mindre klubbar som 
grundats för att ha bryggplats 
utan seglingsidrottsliga motiv. 
Bland dem nämner jag New Port 
i Kägelviken och Sepetvikens 
båtklubb. 

Fiskrika vatten
Också fisket är enormt populärt. 
En stor del av fiskevattnen är 
kommunala vilket gör det lätt 
för oss esbobor att fiska, förut-
satt att man löst ut ett fiskekort. 
Våra vatten är fiskrika och man 
behöver inte åka långt ut. Det är 
ändå lönt att kvittera ut en karta 
över fiskevattnen, eftersom en del 
av vattnen är privata. Man får 
spinnfiska nästan var som helst, 
men vill man till exempel lägga 
ut nät ska det ske på kommunalt 
vatten. De flesta av våra holmar, 
precis som lejonparten av hela 
landets skärgård, har sommar-
stugor. I Esbo ryms alla sjöfarare 
med på fjärdarna för att segla, 
åka motorbåt, paddla, fiska eller 
besöka en friluftsholme. Det är 
mäkta populärt!

Låt båthobbyn leva!
Esbo stad har traditionellt ska-
pat goda förutsättningar för båt-
hobbyn längs kusten. Ett tack 
till Friluftsverket är på sin plats! 
Det vanliga upplägget är att 
staden håller bryggorna i skick 
medan klubbarna administrerar 
och sköter vinterförvaringen, 
fakturerar medlemmarna och 
betalar staden kollektivt. Vi vet 
emellertid att det nu föreligger 
omstridda planer som skulle 
försvåra livet för båtägarna när 
staden hotar med att häva vin-
terförvaringen från en del ham-
nar, speciellt från den största 
hamnen i Finnå. Den processen 
pågår och är inte avgjord i skri-
vande stund.

Äldsta segelföreningen. ESF ordnar 606 tävling på Pentalafjärden. Foto: Stefan Sandås

Hemhamnen. Optimisterna är samlade på Pavens strand under 
Valkyrian cup sommaren 2013. Foto: Stefan Sandås
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TEXT SUSANNE NORRBÄCK-RÅMAN, BITR. REKTOR
FOTO MK

”Startskottet gick i septem-
ber, då vår MIK-Attack dag 
gick av stapeln. Då bjöd vi 

på musikupplevelser på fyrtio 
olika platser runtomkring i Esbo. 
Hade man tur kunde man upp-
leva en flashmob med vår duk-
tiga operastudio vid Stockmann 
i Hagalund, lyssna på jazzmusik 
i köpcentret Sello eller simma till 
blåsmusik i Hagalunds simhall, 
för att nämna några exempel.

I början av november gick vi in i 
filmens värld och bjöd på musik 
ur bland annat fantasyfilmerna 

Harry Potter, Sagan om ringen 
och Pirates of the Carribean, 
snyggt arrangerad av Esa Yli-
vaara och framförd av vår stråk-
orkester Cappella med förstärk-
ning av blåsare under ledning av 
Hannu Norjanen. Konserten var 
fullsatt och många blev besvikna 
då de inte rymdes in i Louhisalen.

MIK deltog också i det stora 
Concerto Grosso - evenemanget, 
som arrangerades av Suomalai-
nen barokkiorkesteri i Musikhu-
set i Helsingfors. En otroligt fin 
upplevelse för våra elever.

Luciatraditionen har alltid varit 
stark inom MIK, tack vare Es-
bobygdens ungdomsförbunds 
tradition att varje år utse någon 
av våra elever till Esbo lucia. Ju-
bileumsåret till ära, inbjöds alla 
före detta lucior till vår traditio-
nella julkonsert. Många ställde 
upp och tillsammans med våra 
körer framförde de Luciaspelet 

Musikinstitutet Kungsvägen 
är på god väg - 40 år fullt

Hey Dude är en musikal som bygger på Beatleslåtar, skriven av Kaj Korkea-aho. 
Intrigen i musikalen handlar om det sällskapande paret Lucy och David, båda från 
Esbo och båda i gymnasieåldern.

Det här läsåret har det gått fyrtio år 
sedan Musikinstitutet Kungsvägen 
(MIK) grundades. Jubileumsåret firas 
med konserter och evenemang av 
olika slag. Så här berättar biträdan-
de rektor Susanne Norrbäck-Råman.

av Kaj-Erik Gustafsson i Esbo 
domkyrka - stämningsfullt och 
vackert.

 
I januari var det dags för premiä-
ren av Hey Dude, en Beatlesmu-
sikal, skriven av Kaj Korkea-aho 
och regisserad av Martina Roos. 
Ett trettiotal elever framförde 
musikalen som handlade om 
uppbrott, olycklig kärlek och 
stark vänskap. Musikalen blev en 
succé och gavs sju gånger inför 
en fullsatt publik i Louhisalen.

I skrivande stund håller vi på och 
förbereder musiklekens födelse-
dagskalas med Arne Alligator. På 
kalaset uppträder förutom Arne 
Alligator, våra barnkörer med sin 
dirigent Christel Österholm, våra 
musiklekislärare Pia Michelson 
och Kerstin Borg med band.

I slutet av mars gav våra lärare 
en konsert tillsammans med före 
detta och nuvarande längre hun-
na elever. Konserten var ett sam-
arbete med Konstmuseet Villa 

Susanne Norrbäck-Råman.

Gyllenberg. I programmet ingick 
en guidad tur, där publiken fick 
bekanta sig med konstverken 
och lyssna på musik av samtida 
kompositörer.

I maj är det dags för vår stora 
jubileumskonsert i Tapiolasalen 
i Esbo kulturcentrum. Övning-
arna är i full gång, videoinslagen 
ska spelas in, affisch, program-
blad och inbjudningskort fixas 
- många trådar som ska knytas 
ihop.

Även om läsåret ännu inte är slut 
och alla konserter genomförda, 
så vill vi rikta ett stort och varmt 
tack till alla som stött oss (fon-
der, firmor och privatpersoner), 
både ekonomiskt och på andra 
sätt under vårt jubileumsår och 
möjliggjort våra musikaliska 
satsningar. Vi är också tack-
samma för att vi får verka i ett 
land som stöder musikutbildning 
för våra barn och ungdomar, en 
satsning som garanterat betalar 
sig tillbaka.”

Flexibelt samarbete

– Jag reparerar 
och ytbehandlar 

er möbel.

– Jag restaurerar 
och klär om 

er möbel.

Babsi Blomster
0400 128 864

Jenny Langenskiöld
050 3390 609
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KULTURFÖRENING

Bekanta dig med Grankulla svenska  
kulturförening på vår hemsida

granikultur.fi



20 - Mitt i Prick

Vi har ett mångsidigt urval tjänster med 
allt från avkastningsinriktade certifikat till 
kapitalskyddade produkter.

Handelsbanken Grankulla –
heltäckande 
kapitalförvaltning  varje dag.

Grankulla
Thurmansplatsen 10
tfn 010 444 3600*
handelsbanken.fi/grankulla
*0,0835 e/samtal+0,1209 e/min. 

Välkommen att diskutera intressanta  
placeringsalternativ med mig!

Lasse Isomeri
placeringsdirektör
tfn 010 444  3603*
lasse.isomeri@handelsbanken.fi

Skärtorsdagsnärvaro i Stillhetens kapell
Präst och diakon från Esbo svenska församling är närvarande för 
samtal i Stillhetens kapell i köpcentret Iso Omena 2.4 kl. 11-12.

Skärtorsdagsmässor 2.4.
Karabacka kapell kl. 17, Esbo domkyrka kl. 18, 
Hagalunds kyrka kl. 18, Sökö kapell kl. 19.

Långfredag 3.4. Esbo domkyrka kl. 12.15 gudstjänst. 

Långfredagskonsert: Stabat Mater Dolorosa
Esbo domkyrka kl. 21. Dowland, Frescobaldi, Merula, Sances, Vallet. 
Nina Kronlund, sång, Kari Vaattovaara, luta, Markus Malmgren, orgel. 
Fritt inträde. Frivillig kollekt för Gemensamt ansvar.

Den stilla lördagen 4.4.
Hvittorps lägercentrum kl. 20 påsknattsmässa med påskskriftskolan. 
Mataskärs kapell kl. 23 påsknattsmässa. Servering. 

Påskdagen, söndag 5.4.
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. Jan Takolander, 
trombon. Påskkören. Servering i församlingsgården. 
Olars kyrka, svenska sidan, kl. 10.30 mässa med små 
och stora. Kyrkkaffe/saft.

Annandag påsk, måndag 6.4.
Esbo domkyrka kl. 12.15 högmässa. Kyrkkaffe i prästgården.

Folkmusikfestivalen Juurijuhla/Rotfest
Esbo domkyrka må. 6.4 kl. 19. Maria Kalaniemi, dragspel, sång, 
Timo Alakotila, piano, Panu Savolainen, vibrafon. Fritt inträde.  

Konsert med musik ur Jesus Christ Superstar 
Tempelplatsens kyrka i Helsingfors, ti 7.4 kl. 20. Kammarkören Novena, 
dir.  Nina Kronlund. Jesus - Johan Hallberg, Judas - Ilari Hämäläinen, 
Maria Magdalena - Nina Kronlund, Pilatus - Sampo Haapaniemi, Kaifas - 
Peter Achrén. Gitarr - Altti Uhlenius & Walter Malmgren,  bas - Eki 
Kaikkonen, trummor - Juho Kaskinen, piano - Mikko Helenius, orgel - 
Markus Malmgren. Fritt intr.  Progr. 15 € för Gemensamt Ansvar.  
Arr. Töölön srk och Sibelius-Akademin.

Dagklubbar för 3-5-åringar hösten 2015
Mer info och anm. 1-30.4, www.esboforsamlingar.fi/dagklubbar.

LIVET VANN!

Kiinteistömaailma | Pecasa Oy LKV
Kauppakeskus Grani, Tunnelitie 4, 02700 Kauniainen, 

(09) 2311 0300, kauniainen@kiinteistomaailma. i,

www.kiinteistomaailma. i

ASUNTOSI ARVOISTA PALVELUA
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Grankulla
Promenadplatsen 1 
0200 5000
nordea.fi 

Håll pengarna i topptrim.
Om du låter ekonomin förfalla uteblir resultaten. Med hjälp av SiSu-sparplan 
sätts dina pengar i systematisk träning.

Kom in och diskutera hur du vill spara och vad du ska göra för att dina inves-
teringar ska nå världstoppen i sin disciplin. Vi kan göra en SiSu-sparplan 
till dig. Mer information på nordea.fi /dinplan eller ring till Kundtjänst 
0200 5000 (lna/msa) vardagar kl. 8—20.

Gör det möjligt


