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Ledare
Förändringarnas tidevarv

D

u håller i din hand årets andra nummer av tidningen Vi
i Grankulla, som har kommit ut sedan 1971. Tidningen har under åren ändrats till innehåll
och format: från en tidning i A5 och
A4 format till en tabloidtidning till den
tidskrift i formatet A4 du nu håller i
din hand. Emellanåt måste vi våga göra
förändringar.

GRANKULLA SVENSKA KULTURFÖRENING sätter sin ära på att följa med

kultur inom olika områden: bildning,
arkitektur, musik, konst, teater, idrott,
religion, film, dans, och vad mera?
Det är dags att introducera konceptet
en tvåspråkig Kulturakademi, som är

ett samlande begrepp för aktiviteter i
Grankulla med hänsyn till kulturella
områden. Vad är det då? Jo, allt som
gör livet värt att leva och dessutom
sätter en guldkant på tillvaron. Den
brittiske poeten och kulturkritikern
Matthew Arnold sade 1869 att ”kultur
är strävan efter människans perfektion.
Att vara kulturell är att känna det
bästa av det som har tänkts och sagts
i världen”.
GRANKULLA SVENSKA KULTURFÖRENING ordnade en resa till Lettland i

september. Det gav extra perspektiv på
ordet kultur. I Lettland har i synnerhet
konstnärer men också författare och
personer som producerar kultur hög

status, eftersom landet under 700 år
hade varit styrt av andra än letter.
Genom konsten och andra kulturella
uttrycksformer kunde letterna återge
tankarna om sin identitet och signalera åsikter, symboler och känslor som
annars var förbjudna.
FINLAND HAR VARIT självständigt i

100 år i år, vilket föreningen firar stort
på Svenska dagen 6.11 – välkomna!
Vågar och vill vi förändra oss? Genom
att ge ut ett nytt format av tidningen Vi
i Grankulla vill vi visa att vi lever med
vår tid: kultur ska vara nytänkande,
skapande och få sticka ut.
Grankulla svenska kulturförening rf

Pääkirjoitus
Muutosten aikakausi

P

idät kädessäsi vuoden toisen
numeron Vi i Grankulla-lehdestä, joka on ilmestynyt vuodesta 1971. Lehti on vuosien
aikana muuttunut sisällön sekä ulkonäön puolesta: A5 kokoisesta lehdestä
A4 kokoiseen, tabloidilehteen ja siihen
A4 kokoiseen lehteen joka nyt on kädessäsi. Välillä on tehtävä muutoksia.

kulttuurialueita huomioon ottaen. Mikä
tämä sitten on? Kaikki mikä tekee elämän elämisen arvoiseksi ja sen lisäksi
antaa kultareunan olemiselle. Brittipoeetti ja kulttuurikriitikko Matthew
Arnold sanoi 1869 että ”kulttuuri on
pyrkimys ihmisen täydellisyyteen. Jos on
sivistyksellinen tuntee mikä on parasta
mitä on mietitty ja sanottu maailmassa”.

GRANKULLA SVENSKA KULTURFÖRENING pitää kunnianaan seurata kulttuu-

GRANKULLA SVENSKA KULTURFÖRENING järjesti matkan Latviaan syys-

ria eri alueilla: sivistys, arkkitehtuuri,
musiikki, taide, teatteri, urheilu, uskonto, elokuva, tanssi ja mitä muuta? On
aika esitellä kaksikielisen Kulttuuriakatemian konsepti, joka on koottu käsite
Kauniaisissa toimivista aktiviteeteistä

kuussa. Tämä antoi uutta näkökulmaa
sanalle kulttuuri. Latviassa on erityisesti taiteilijoilla mutta myös kirjailijoilla ja henkilöillä, jotka tuottavat
kulttuuria korkea asema, koska maata
oli 700 vuoden aikana hallinnut muut

kuin latvialaiset. Taiteen ja muiden
sivistyksellisten ilmaisujen avulla latvialaiset saattoivat palauttaa ajatukset
omasta identiteetistään ja viestittää
mielipiteitä, tunnuskuvia ja tunteita,
jotka muuten olivat kiellettyjä.
SUOMI ON OLLUT itsenäinen 100 vuotta
tänä vuonna, tätä seura juhlii Ruotsalaisuuden päivänä 6.11 – tervetuloa!
Uskallammeko ja haluammeko muuttua? Antamalla lehdelle Vi i Grankulla
uuden muodon haluamme näyttää että
elämme omassa ajassamme: kulttuurin
pitää olla uudelleenarvioiva, luova ja
saa näkyä.

Grankulla svenska kulturförening rf
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Chefredaktörens spalt:
Finland 100 med Grankulla perspektiv
I år infaller Självständighetsdagen onsdagen
den 6 december 2017. Då firar vi Finland 100 år.
En månad tidigare den 6 november bjuder
Grankulla svenska kulturförening till Svenska
dagen-fest i Nya Paviljongen. Välkommen!

D

å har ni förhoppningsvis hunnit
bekanta er med tidningens nya utseende.
Vi i Grankulla firar jubileumsåret
genom att förnya och fräscha upp layouten.
Vi stiger ur tabloiddressen och klär oss i A4format. Nytt för i år är också krysset som Ulf
Wahlström komponerat för Vi i Grankulla.
FÖR HUNDRA ÅR sedan godkände Finlands

riksdag senatens självständighetsförklaring
med rösterna 100-88. Det var det året Grankulla samskola fyllde tio år. Villastaden Grankulla hade också vuxit till sig, och fått tio år
på nacken. Metodistkyrkan i Grankulla är
däremot lika ung som republiken.
Det skulle gå ända till 1972 innan Grankulla
blev stad. I dag är Grankulla ett samhälle med
9 500 invånare, en stad med välskött ekonomi och goda skattebetalare. Investeringarna
är stora, både det offentliga byggandet och
bostadsbyggandet är intensivare än någonsin.
Och det är många som vill bo i Grankulla,
inflyttningen är på plus.
Men det här är ingenting som kommit gratis.
Kampen har varit hård om framgången, och är

det fortfarande. Hur det ser ut om ytterligare
hundra år kan vi endast spekulera om.
DET FINNS MED andra ord många skäl att fundera på åren som gått och fira hundraåringen
Finland med en skål och en bit Granikaka!
Året till ära har kulturföreningen bett matlagningsgruppen Gubbarna baka en Granikaka
som till smak och utseende kan omfattas av
de flesta. Receptet är enkelt och kan ändras
enligt var och ens smak. Vår Granikaka är en
hallonkaka med romgrädde som kommer att
glädja många.
SOM TRADITIONEN BJUDER utser kulturföreningen Årets Grankullabo och i år har idrottsplaneraren Helena ”Hellu” Pirvola-Nykänen
tilldelats denna hedersbetygelse. En eldsjäl
som brinner för sitt jobb och som idrotts- och
motionspåverkare har hon hjälpt många Grankullabor till bättre kondition och hälsa.

Trevlig läsning!
Eva Wörlund
chefredaktör för Vi i Grankulla

Vi tackar alla som understött Grankulla svenska kulturförening under åren.
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Inflyttning kräver intensiv byggverksamhet

E

CHRISTOFFER MASAR, STADSDIREKTÖR I GRANKULLA

n ny fullmäktigeperiod har
inletts med fart. Vårt nya
stadsfullmäktige har under
sensommaren och i början
av hösten deltagit i en mängd utbildningstillfällen samt ekonomi- och
strategiseminarier, för att bekanta sig
med både kommunalförvaltning och
lagstiftning, med Grankulla stad som
utgångspunkt.

STADSFULLMÄKTIGE HAR OCKSÅ

hållit sina första egentliga möten och
kommer i november att få fatta beslut
om fullmäktigeperiodens första budget. Bland de stora besluten i början av
fullmäktigeperioden kommer förutom
den första budgeten också stadens
nya strategi att diskuteras. Den ska

godkännas under våren 2018. Ett av
de viktigaste redskapen vid strategiberedningen har varit den invånarenkät
som gjordes i slutet av 2016 och till
vilken ungefär 700 Grankullabor gav
sin åsikt om stadens utveckling.
DET HÄNDER OCKSÅ saker utanför
fullmäktigesalen och förvaltningen.
Ett av de största investeringsprojekten
i Grankulla stads historia närmar sig
sitt slutskede. Renoveringen av servicecentret Villa Breda samt byggandet
av 60 servicebostäder i samband med
det, ska för själva byggnadernas del
bli klara till årsskiftet. Byggnaden tas
i bruk för sin egentliga verksamhet
som serviceboende för seniorer i mars/
april 2018.

BYGGNADERNAS BRUTTOAREA ÄR

7 300 m2, vilket omfattar en renovering av det gamla servicecentret och
ett tillredningskök i saneringsdelen på
2 700 m2 samt ett nybygge på 3 700 m2
innehållande 60 servicebostäder och
en parkeringshall. Projektets helhetskostnad är enligt de färskaste uppgifterna nästan 19 miljoner euro, och
det tryggar Grankullaseniorernas högklassiga serviceboende i den egna byn
långt in i framtiden.
FÖRUTOM DET OFFENTLIGA byggandet har också bostadsbyggandet varit
livligt. Under de åtta första månaderna
av detta år har 164 bostäder färdigställts. Som jämförelse kan det nämnas
att under hela år 2016 färdigställdes

Sisäänmuutto vaatii tehokasta rakennustoimintaa

U

CHRISTOFFER MASAR, KAUNIAISTEN KAUPUNGINJOHTAJA

usi valtuustokausi on alkanut rymistäen. Uusi kaupunkivaltuustomme on
loppukesästä ja alkusyksystä ottanut osaa moniin koulutustilaisuuksiin sekä talous- ja strategiaseminaareihin, tutustuakseen sekä
kuntahallintoon että lainsäädäntöön,
Kauniainen lähtökohtana.
KAUPUNGINVALTUUSTO ON MYÖS

pitänyt ensimmäisiä varsinaisia
kokouksiaan ja saa marraskuussa
päättää valtuustokauden ensimmäisestä budjetista. Suuria päätöksiä
valtuustokauden alussa ovat ensimmäisen budjetin lisäksi keskustelut
kaupungin uudesta strategiasta. Siitä
päätetään keväällä 2018. Tärkeimpiä
työkaluja strategiavalmisteluissa on
loppuvuodesta 2016 tehty asukaskysely, missä noin 700 kauniaislaista

antoi mielipiteensä kaupungin kehityksestä.
MYÖS VALTUUSTOSALIN JA hallinnon
ulkopuolella tapahtuu asioita. Yksi
suurimpia sijoitushankkeita Kauniaisten kaupungin historiassa lähestyy
loppuaan. Palvelukeskus Villa Bredan
korjaustyö sekä 60 palveluasunnon
rakentaminen sen yhteyteen on rakennusten puolesta valmis vuodenvaihteessa. Rakennus otetaan varsinaiseen
käyttöönsä seniorien palveluasumisena maalis/huhtikuussa 2018.
RAKENNUSTEN BRUTTOPINTA-ALA
ON 7 300 neliömetriä, joka käsittää

vanhan palvelukeskuksen korjattu osa,
2 700 neliömetrin valmistuskeittiön
saneerausosassa sekä 3 700 neliömetrin uudisrakennuksen joka sisältää
60 palveluasuntoa ja paikoitushallin.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat
tuoreimpien tietojen mukaan melkein 19 miljoonaa euroa, ja se turvaa
Kauniaisten seniorien korkeatasoisen
palveluasumisen omassa kylässään
pitkälle tulevaisuuteen.
JULKISEN RAKENTAMISEN LISÄKSI

myös asuntorakentaminen on ollut
vilkasta. Kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana tänä vuonna on valmistunut 164 asuntoa. Vertauksena voi
mainita että koko vuoden 2016 aikana
valmistettiin ainoastaan 27 asuntoa.
Uudet asunnot ovat olleet etupäässä
kerrostaloasuntoja mm. Asematie 2,
Ratatie 4 ja 6 sekä Palokunnankuja
4. Mutta myös seitsemän pientaloa
on valmistunut samana ajanjaksona.
VOIMAKAS ASUNTOKEHITYS ON näkynyt myös Kauniaisten väestönkehi-

Vi i Grankulla -

endast 27 bostäder. De nya bostäderna
har främst varit höghusbostäder bl.a.
vid Stationsvägen 2, Banvägen 4 och 6
samt Brandkårsgränden 4. Men också
sju småhus har färdigställts under
samma tidsperiod.
DEN KRAFTIGA bostadsutvecklingen

har också märkts i Grankullas befolkningsutveckling. Från årsskiftet
2016/2017 har befolkningen ökat från
9 399 till 9 482 invånare i slutet av augusti i år. Det betyder en befolkningsökning på 0,9 % under åtta månader.
GRANKULLA KOMMER ATT ha en
egen festdag den 2 december för att
fira vårt hundraåriga fosterland. Dagen kommer att vara en skoldag, och
Finland 100 år firas då i alla skolor
över språkgränserna. För övriga kommuninvånare ordnas olika aktiviteter
vid biblioteket kring projektet för
Finlands 100-årsjubileum: temat är
stad och natur, historia och framtid –
tillsammans!
JAG VILL ÖNSKA alla läsare en skön

höst och fin avslutning på Finland
100 år!
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tyksessä. Vuodenvaihteesta 2016/2017
väestö on kasvanut luvusta 9 399 lukuun 9 482 asukasta elokuun lopussa
tänä vuonna. Tämä tarkoittaa 0,9 %
väestönkasvua kahdeksan kuukauden
aikana.
KAUNIAISILLA ON OMA juhlapäivänsä
2. joulukuuta jolloin juhlimme omaa
satavuotiasta isänmaatamme. Päivä
tulee olemaan koulupäivä, ja Suomi
100 vuotta juhlitaan silloin kaikissa
kouluissa yli kielirajojen. Muille kunnan asukkaille järjestetään eri aktiviteettejä kirjastolla Suomi 100-vuotta
juhlaprojektin raameissa: teemana on
kaupunki ja luonto, historia ja tulevaisuus – yhdessä!
HALUAN TOIVOTTAA KAIKILLE luki-

joille mukavaa syksyä ja hienoa Suomi
100 vuotta vuoden päätöstä!

Läsdrama på Vallmogård
För fjortonde året i rad kan man njuta av uppläsning av
finlandssvensk litteratur i form av läsdrama på Vallmogård.
Den 20 november läser skådespelare en dramatisering av
Mikael Lybecks roman Tomas Indal.
Thomas Indal anses vara Mikael Lybecks viktigaste verk och
är en klassiker inom den finlandssvenska litteraturen.
Pjäsen, med samma namn, är skriven av Joakim Groth och
hade premiär på Wasa Teater 2006.
Medverkande är dramaturg Joakim Groth samt skådespelarna
Anders Larsson, Elisa Makarovitch och NIna Hukkinen.
Tillställningen börjar kl 19, biljetter 10 euro vid dörren.
Välkommen.
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Grankulla firade 110 år
I STARK ”GRANI-ANDA”

Nya Paviljongen eller Grankullas lilla pärla är festplatsen vid alla större evenemang i Grankulla.
Den vackra salen med träinredning och förstklassig
akustik erbjuder kulturnjutningar för många smakriktningar. Foto: Grankulla stads arkiv

Stadens kulturbyrå placerade
en container framför stadshuset. Bildkonstskolans elever
tog tillfället i akt och skapade
en installation vid namn Don
Quijotes Dröm. Foto: Grankulla stads arkiv

TEXT MARKUS JAHNSSON, INFORMATIONSSEKRETERARE I GRANKULLA

Grankulla firade sin
110-åriga tillvaro med några större evenemang varvat med mindre, men nog
så viktiga programinslag.

D

et hade alltså förlöpt 110 år
sedan aktiebolaget Ab Grankulla grundades med uppgift att
köpa mark och sälja tomter till
människor som närmast sökte sig ut från
storstadens vimmel. Det lade grunden för
ortens existens och de värderingar som än i
dag styr livet i och utvecklandet av staden.

TEMAT FÖR JUBILEUMSÅRET var ”Mitt
Grani - Tillbaka till framtiden”. Med det
som övergripande tema samlades Grankullabornas egna berättelser, tankar, bilder,

memoarer och framtidsvisioner in och
staden fick samtidigt mera material för
sina arkiv.
De stora folkevenemangen under året
var den sedvanliga Granidagen i maj, där
föreningar, företagare och andra aktörer
ställde upp med olika inslag. På hösten
hölls en större festlighet som inledning på
den högklassiga musikfestveckan, Grankulla musikfest.
I SLUTET PÅ oktober välkomnades alla

granibor till två evenemang i Nya Paviljongen. Tillbaka till framtiden-folkfesten
på dagen visade upp det lokala kunnandet,
med skolornas, föreningarnas och andra
grani-aktivas programinslag under året.
Där bjöds på workshops, virtuell verklighet och historia i lämpliga doser.
BIDRAG TILL BIBLIOTEKETS Grani 110-fo-

totävling fanns framlagda i foajén, och

historieserien som gått i KaunisGrani publicerades för allmänheten. Kvällen var vikt
för en stor kvällskonsert där kända artister
med rötter i Grankulla stod på scenen. Där
uppträdde Anssi och Ville Kela samt Tuomas Wäinölä, Green Light District samt
Pamela Kilpeläinen trio. Som konferencier
och historieberättare fungerade skådespelaren Nina Hukkinen.
GRANI-110 ÅRET LYFTES fram i många andra sammanhang också. I skolor, daghem,
klubbar och på möten och träffar var temat
aktuellt och olika mindre projekt föddes ur
de diskussionerna.
Avslutningsvis en något subjektiv tolkning av året som troligtvis kan omfattas av
de flesta granibor. Ortens över sekellånga
självständighet och de människor som
varit med att bygga upp den visar på en
kontinuitet alla vill värna om, en riktig
”grani-anda”.

Vi i Grankulla -
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Finland och Norden:

Ko
lu

om konsten att vara och inte vara
FOTO BERNT ÖRSÅ

Nordiska rådet grundades av de tre skandinaviska
länderna samt Island 1952. Finland blev medlem tre år
senare. Sedan begynnelsen har Finlands förhållande
till det nordiska gått i vågor. En självklarhet är att Finland formellt tillhör den nordiska familjen men saknar
vilja att anpassa sig till de skandinaviska språken och
den kulturella gemenskapen.
JAN SUNDBERG, PROFESSOR I STATSLÄRA VID HELSINGFORS UNIVERSITET

E

n klassiker om fri vilja i sociologin handlar om Buridans
åsna som står i mitten mellan
två hötappar. Den stackars åsnan kan inte besluta vilkendera hötapp
den skall beta av och dör slutligen av
svält. Exemplet används när en person
upplever ett korstryck vilket förväntas
resultera i en passivering. Finlands
förhållande till det övriga Norden har
ingredienser av detta.
En överväldigande majoritet av tillfrågade i intervjuundersökningar anser
det viktigt att tillhöra Norden men att
ta till sig svenska eller ett annat skandinaviskt språk faller inte majoriteten
i smaken. På sätt och vis upprepar sig
historien från slutet av 1800-talet då
fennomaner höll benhårt fast vid att de
svenska lagarna fortsättningsvis skall
gälla och följas i Storfurstendömet,
men det svenska språket ville man inte
veta av.

Nationalism på gott och ont

Nationalism kan vara något positivt i
den bemärkelsen att man är stolt över
något såsom exempelvis naturen och
sedvänjor i sitt hemland. Däremot blir
nationalismen destruktiv om den riktas
mot folk med annan religion, etnicitet
eller språk. Dessvärre har vi fått ta del
av den senare formen av nationalism
även i vårt land. Den senare formen är
inte ägnad att fördjupa engagemanget för det nordiska i Finland. Här i
Finland handlar det nordiska huvud-

sakligen om Sverige medan de övriga
länderna kommer i skymundan.
I samtliga nordiska länder har högerpopulistiska partier säte i respektive
parlament och vissa såsom i Danmark,
Finland och Norge med stort inflytande
över politiska beslut medan i Sverige
är Sverige Demokraterna åtminstone
tillsvidare rätt isolerade i riksdagen.
Gemensamt för dessa partier är bland
annat en misstro mot muslimer, invandrare och flyktingar i synnerhet. Sannfinländarna avviker från de övriga genom
att partiet är motståndare till det svenska språket och landets tvåspråkighet.
Något liknande där de övriga nordiska
högerpopulistiska partierna skulle rikta
sig mot det finska eller något annat
nordiskt språk än det egna finns inte
på dagordningen.

Dags att övervinna motstånd och
hinder

Dessvärre är motståndet mot det svenska betydligt mer utspritt än vad Sannfinländarnas väljarstöd låter påskina.
Även om Finland har en lång landgräns
mot Norge i norr och en något kortare
mot Sverige avskiljs den mest befolkade
delen av Finland från Skandinavien av
Bottenviken och Bottenhavet. Spårvidden i järnvägstrafiken är olika och
samma gäller majoritetsspråket. Beträffande kommunikationer på land med
tåg och bil ligger Ryssland betydligt
bättre till. Detta hindrar inte att det
finns ett aktivt intresse för de nordiska
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länderna i Finland på en mångfald av
olika delområden i samhället. Dessvärre är intresset inte i ömsesidigt, Finland
upplevs främmande och avlägset i öster.
Detta är något som är återkommande
i de bilaterala kulturfonderna mellan
Finland och respektive nordiskt land.
Regionalt ser det annorlunda ut som
på Åland, delvis i svenska Österbotten
och delvis i de lapska gränstrakterna.

Gör svenskan synlig i Grankulla

Internationellt får Finland ett lyft med
att tillhöra den nordiska familjen, alternativet att tillhöra det baltiska eller
något österut är mindre lockande. För
att motverka vara en underdog vore det
skäl att satsa mer på språkstudier och
utbyte i skolorna med våra grannländer och inte som regeringen gör slopa
studier i svenska på försök.
Samtidigt vore det en fördel att
göra svenskan mer synlig i bland annat Grankulla. Folk i Norden vet inte
att Finland är ett tvåspråkigt land. Inte
blir det bättre av att göra det svenska
osynligt. Inte heller med att kräva finska som arbetsspråk i Nordiska rådet,
för då förstärks Finlands språkliga och
kulturella särart och landets tvåspråkighet gör än en gång en förlust. Man
skall akta sig för att göra språkpolitik
i det nordiska samarbetet för då har
även färingarna och grönlänningarna
samma rätt att ställa krav.
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Årets Grankullabo 2017

”Bättre jobb
kan man inte ha”
När Finland firar 100 år av självständighet, firar
Helena Pirvola-Nykänen trettio år som idrotts- och
motionspåverkare i Grankulla. Som kronan på
verket har Grankulla svenska kulturförening valt
henne till Årets Grankullabo 2017. Gratulerar!

N

TEXT OCH FOTO EVA WÖRLUND

är en kollega i Esbo
uppmanade Helena
Pirvola-Nykänen att
söka en tjänst som
idrottsinstruktör i Grankulla
var hon inte speciellt intresserad. Hon trivdes utmärkt med
sitt jobb på Esbo idrottsbyrå
och hade inget behov av att
byta. Nu trettio år senare är
hon överlycklig över att hon
valde Grankulla.
– Jag har ju världens bästa
jobb, utropar hon. Ingen dag är
den andra lik. I mitt jobb träffar
jag varje dag 40-50 människor
som utövar motion av hjärtans
lust. Och jag som älskar idrott
och motion.
– När jag började som instruktör fick jag fria händer att
utveckla mitt arbete.
Det enda som fanns i Grankulla var en ledd gymnastikgrupp som upprätthölls av
Grankulla Gymnastikförening.
Snabbt utökade staden utbudet
med två grupper som höll till i
Villa Junghans och en grupp för
vattengymnastik.
Nu fungerar en ledd idrottsverksamhet för de äldre med
35 olika motionsgrupper. Mest
populära är vattengymnastik

och konditionsträning för äldre. Verksamhet varje dag från
måndag till fredag. I varje grupp
deltar 20-25 personer. Där ingår bland annat gymnastik för
rörelsehindrade i Villa Apollo,
motionsrådgivning, simskolor,
vuxensimning och samarbete
med stadens hälsovård och fysioterapi.

Alla har rätt att motionera

Idrottskulturen har ändrats radikalt under de senaste tio åren.
Idrottslagen uppdaterades 1.5.
2015 och idrottsorganisationen har omorganiserats. Förr
var det idrottsföreningen som
ordnade träningsverksamhet,
tävlingar och stödde elitidrott
av olika slag. I dag prioriteras

Profil
Namn: Helena ”Hellu” Pirvola-Nykänen
Vem: Glad, engagerad idrottsplanerare i
Grankulla
Ålder: 56 år
Familj: Man och två vuxna pojkar
Hobby: Crossfit, simning, löpning, skidåkning
Sommarnöje: Trädgårdsarbete, fiske, paddling

hälsofrämjande motion, det vill
säga motion som har en positiv
inverkan på hälsan.
Staden har gått in för att satsa
på de äldre och deras motion
och hälsa. Genom att samarbeta
med privata sektorn har staden
hyrt motionsutrymmen, som
passar de äldre i tid och rum.
Idrottsföreningen koncentrerar
sig i sin tur på på barn och ungdomsverksamhet.
Medelåldern i motionsgrupperna är 75-80 år. Grundtanken
är att ha roligt tillsammans. Vi
är inte resultatinriktade, målet
är att vara friska och krya så
länge som möjligt.
Den ledda idrottsverksamheten i Grankulla stad fungerar
numera under bildningsnämnden och medborgarinstitutet.
– Vi samarbetar med social- och hälsovårdssidan, med
tekniska sidan och med föreningarna och företag i staden. I
våras invigdes konditionstrapporna vid slalombacken och
det är ett samarbete som berör
alla verksamhetsfunktioner i
Grankulla.
– Som idrottsplanerare satsar
jag på idrottsrådgivning, säger
Helena Pirvola-Nykänen. Unge-
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– Låt daglig motion bli en livsstil, säger Helena Pirvola-Nykänen som är Årets Grankullabo 2017. Hon började som
idrottsinstruktör, jobbade som idrottssekreterare i fem år och verkar nu som idrottsplanerare i staden.

fär hälften av arbetstiden går till
att leda gymnastikgrupper eller
att koordinera dem.
Den andra hälften går till planering, hålla föredrag och utföra konditions- och hälsotester,
så kallade inbody-tester, det vill
säga kroppsanalyser. Jag har
cirka 100 klienter, som jag ger
råd om vila, näring och motion.
Målet är att skapa bättre balans
i vardagen.
Stadens motionsverksamhet
sysselsätter tre personer: Nina
Wilenius som har dansbetonad motion på sin lott, Mervi
Muukkonen som sysslar med
vård och kroppsgymnastik och
Helena som har näring och muskelträning.
– Det är viktigt att muskelstyrkan hålls i skick eftersom
det i sin tur påverkar balansen
och rörligheten, säger hon. För
att kunna gå och röra sig måste
det finnas benstyrka och det
tränar vi upp. Muskelträning
och rätt näring håller personen
i gång.

Hur når man fram?

Det svåraste i mitt arbete är att
nå alla de som sitter hemma
och inte kommer sig för att
göra något åt sin kondition
och sitt välmående. Det lönar
sig därför att kämpa lite för
att hålla kontakten till de äldre,
rörelsehindrade och ensamma
i staden.
– Ett nej behöver inte alltid
betyda nej, säger Helena Pirvola-Nykänen. Ofta kan samtal
och funderingar tillsammans
leda till att motion blir något de
tar tag i. Den trygga känsla de
får när de väl är med i motionsverksamheten är värd att kämpa
för. Det vet jag.
Temat för Finland 100 år är
”tillsammans”. Att jobba tillsammans, ha roligt tillsammans,
röra på sig tillsammans är det vi
vill göra.
– Jag har en önskan att kunna
inleda så kallade ”startgrupper”
som samlas en gång i veckan.
Här vänder jag mig till sådana
som inte varit med tidigare. Till-

”

Det är
viktigt att
muskelstyrkan
hålls i skick
eftersom
det i sin tur
påverkar
balansen och
rörligheten.

sammans ska vi pröva på alla de
typer av motions- och idrottsformer som staden erbjuder. Vi
kan syssla med vattengång en
dag, gymnastik en annan, muskelträning i konditionssal en
tredje och så vidare.

Och sedan då?

– Nu väntar jag med spänning
på att Villa Breda öppnar igen
nästa vår. Där kommer jag att
förlägga min idrottsrådgivning,
det behövs handledning av olika
slag.
Inom hälsoteknologin har
det skett en stor förändring.
Förr nöjde man sig med sekundklocka och pulsmätare,
i dag hör stegmätaren till vardagen. Dagens konditionscykel är utrustad med all sorts
data. Många äldre är också
intresserade av att följa sin
stressnivå, inte bara vid fysisk
rörelse utan också vid sömn
och vila. De bär gärna armbandsur som håller dem ajour
med konditionen.
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Vuoden Kauniaislainen 2017

”Parempaa
työtä ei voi olla”
Kun Suomi itsenäisenä
täyttää 100 vuotta,
Helena Pirvola-Nykänen
juhlii kolmekymmentä
vuotta urheilu- ja liikuntavaikuttajana Kauniaisissa.
Työn kruununa Grankulla
svenska kulturförening,
joka on valinnut hänet
Vuoden Kauniaislaiseksi
2017. Onnittelemme!

K

Helena Pirvola-Nykänen on Vuoden Kauniaislainen 2017.
Hän aloitti urheiluohjaajana, työskenteli urheilusihteerinä
viisi vuotta ja toimii nyt kaupungin urheilusuunnittelijana.

TEKSTI JA KUVA EVA WÖRLUND

un kollega Espoossa
kehotti Helena Pirvola-Nykästä hakemaan
liikuntaohjaajan tointa
Kauniaisissa hän ei ollut erityisen kiinnostunut. Hän viihtyi
hyvin työssään Espoon liikuntatoimessa eikä ollut tarvetta
vaihtaa. Nyt kolmekymmentä vuotta myöhemmin hän on
ikionnellinen että hän valitsi
Kauniaisen.
– Minullahan on maailman
paras työ, hän huudahtaa. Mi-

kään päivä ei ole toisensa kaltainen. Työssäni tapaan joka päivä
40-50 ihmistä jotka harrastavat
urheilua ja liikuntaa sydämestään. Ja minähän rakastan urheilua ja liikuntaa.
– Kun aloitin ohjaajana minulla oli vapaat kädet kehittää
työtäni.
Ainut mikä löytyi Kauniaisissa oli ohjattu voimisteluryhmä
jonka Grankulla Gymnastikförening piti yllä. Aika pian kaupunki lisäsi tarjontaa kahdella

ryhmällä, jotka toimivat Villa
Junghansissa ja yhdellä vesivoimisteluryhmällä.
Nyt toimii ohjattua urheilutoimintaa vanhemmille
henkilöille 35:ssä eri liikuntaryhmässä. Suosituimmat ovat
vesivoimistelu ja kuntoharjoittelu vanhemmille. Toimintaa
joka päivä maanantaista perjantaihin. Jokaisessa ryhmässä on
20-25 henkilöä. Siihen sisältyy
muun muassa voimistelua liikuntavammaisille Villa Apollos-
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sa, kuntoneuvontaa, uintikouluja, aikuisuintia ja yhteistyötä
kaupungin terveydenhuollon ja
fysioterapian kanssa.

Kaikilla on oikeus liikuntaan

Urheilukulttuuri on muuttunut
radikaalisti viimeisten kymmenen vuoden aikana. Urheilulaki
päivitettiin 1.5.2015. Urheiluorganisaatio on uudelleenjärjestäytynyt. Ennen urheiluseura
järjesti harjoitustoimintaa, kilpailuja ja tuki erilaista eliittiurheilua. Tänään terveyttä edistävä liikunta asetetaan etusijalle,
siis liikunta jolla on positiivista
vaikutusta terveyteen.
Kaupunki on päättänyt satsata vanhempiin ja heidän liikuntaansa ja terveyteensä. Tekemällä yhteistyötä yksityisen
sektorin kanssa on kaupunki
vuokrannut liikuntatiloja, jotka
sopivat vanhemmille ajassa ja
paikassa. Urheiluseura keskittyy
puolestaan lapsiin ja nuorisotoimintaan.
Liikuntaryhmien keski-ikä
on 75-80 vuotta. Perusajatuksena on pitää hauskaa yhdessä. Emme ole tuloskeskeisiä,
tavoitteena on pysyä terveenä
mahdollisimman kauan.
Ohjattu urheilutoiminta Kauniaisissa on nykyään sivistyslautakunnan ja kaupungin kansalaisopiston alla.
– Teemme yhteistyötä sosiaali- ja terveyspuolen kanssa,
teknisen puolen kanssa ja kaupungissa toimivien seurojen ja
yritysten kanssa. Keväällä vihittiin käyttöön liikuntaraput
pujottelumäen vieressä ja tämä
on yhteistyö joka koskee kaikkia toimialoja Kauniaisissa.
– Urheilusuunnittelijana satsaan urheiluneuvontaan, sanoo
Helena Pirvola-Nykänen. Suunnilleen puolet työajasta menee
voimisteluryhmien ohjaajana,
tai niitä koordinoiden.
Toinen puoli menee suunnitteluun, esitysten pitämiseen,

Profiili
Nimi: Helena ”Hellu” Pirvola-Nykänen
Kuka: Iloinen, innostunut urheilusuunnittelija
Kauniaisissa
Ikä: 56 vuotta
Perhe: Mies ja kaksi aikuista poikaa
Harrastukset: Crossfit, uinti, juoksu, hiihto
Kesähuvit: Puutarhatyö, kalastus, melonta

kunto- ja terveystestien suorittamiseen, nk. Inbody-testeihin,
siis kehoanalyyseihin. Minulla
on noin 100 asiakasta, joille
annan neuvoja levosta, ravinnosta ja liikunnasta. Tavoitteena
on luoda parempi tasapaino
arkipäivään.
Kaupungin liikuntatoiminta
työllistää kolme ihmistä: Nina
Wilenius, jolla on harteillaan
tanssillinen liikunta, Mervi
Muukkonen, joka tekee työtä
hoidon ja kehovoimistelun parissa ja Helena, jolla on ravinto
ja lihasharjoittelu osanaan.
– On tärkeää että lihasvoima
pysyy kunnossa koska se puolestaan vaikuttaa tasapainoon
ja liikkuvuuteen, hän sanoo.
Jotta voi kävellä ja liikkua pitää
löytyä luuvoimaa ja sitä harjoittelemme. Lihasharjoittelu ja
oikea ravinto pitävät henkilön
liikkeellä.

Miten pääsee perille?

Vaikein työssäni on tavoittaa
kaikkia niitä jotka istuvat kotona eivätkä tee mitään omalle
kunnolleen tai hyvinvoinnilleen.
Tämän vuoksi kannattaa taistella vähän pitääkseen kontaktin
vanhempiin, liikuntavammaisiin
ja yksinäisiin kaupungissa.
– Sana ei ei aina tarvitse tarkoittaa ei, sanoo Helena Pirvola-Nykänen. Usein voi keskustelu ja yhdessä pohdiskelu
johtaa siihen että liikunta on
jotain mihin tarttuvat. Turvallisesta tunteesta, joka tulee kun

”

On tärkeää
että lihasvoima pysyy
kunnossa
koska se
puolestaan
vaikuttaa
tasapainoon
ja liikkuvuuteen.

on mukana liikuntatoiminnassa
kannattaa taistella. Sen tiedän.
Teemana Suomi 100 vuotta
vuodelle on ”yhdessä”. Tehdä
työtä yhdessä, pitää hauskaa
yhdessä, liikkua yhdessä, on
mitä haluamme tehdä.
– Minulla on toivomuksena
voida aloittaa nk. ”starttiryhmiä” jotka kokoontuvat kerran viikossa. Tässä käännyn
sellaisiin jotka eivät ole aikaisemmin olleet mukana. Yhdessä
kokeilemme kaikkia erityyppisisä liikunta- ja urheilumuotoja
mitä kaupunki tarjoaa. Voimme
harrastaa vesikävelyä yhtenä
päivänä, voimistelua toisena,
lihasharjoittelua kuntosalissa
kolmantena jne.

Ja mitä sitten?

– Nyt odotan jännittyneenä Villa Bredan avautumista taas ensi
vuonna. Siihen keskitän urheiluneuvontaani. Erilaista ohjausta
tarvitaan.
On mm. tapahtunut suuri
kehitys terveysteknologiassa ja
käytettävissä olevassa varustuksessa. Ennen tyydyttiin sekuntikelloon ja sykemittariin, tänään askelmittari on arkipäivää.
Tämän päivän kuntopyörä on
varustettu kaikenlaisella tiedolla. Moni vanhempi henkilö on
myös kiinnostunut seuraamaan
stressitasoaan, ei ainoastaan
fyysisessä liikkeessä vaan myös
unessa ja levossa. He käyttävät
rannekelloa joka pitää heitä ajan
tasalla sen hetkisestä kunnosta.
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Fotografering av villor 2017

Värdefullt kulturarbete
dokumenteras genom
kameralinsen
– Kom igen nästa år då pionerna blommar, meddelade
damen som ville att hennes villa skulle fotograferas
med pioner i förgrunden. Det hade hon naturligtvis rätt
att önska. Pioner är som vackrast när de står i sin färgstarkaste blomning, djupt förankrade i myllan som en
hälsning från en förgången tid.
TEXT EVA WÖRLUND

D

å får vi göra det då,
konstaterade fotografen
och lade undan kameran
med en suck. Nästa år
gäller det att noggrant hålla reda på
blomningstiden för pioner.
– Det är ju viktigt att fastighetsägarna ställer sig positiva till fotograferingen, säger Carl-Göran
Karlsson, representant för Grankulla svenska pensionärers fotoklubb.

Samtidigt är fotograferingen en
dokumentation av de värdefulla
byggnader som fortfarande finns
i Grankulla. Sex amatörfotografer från fotoklubben har ställt sitt
kunnande till förfogande. De har
under olika tider på dygnet vandrat
omkring i staden och fotograferat
byggnaderna.
– Mottagandet har i det stora
hela varit mycket positivt, säger

Karlsson. Vi har vandrat och ibland
cyklat för att kunna titta på byggnaderna ur olika vinklar. Det är
viktigt att fånga ljuset när det är
som mest gynnsamt.
Alla fotograferingar blir inte
klara i år. Några hus har sanerats
i sommar, andra har genomgått
små reparationer och stått skymda
bakom stegar och byggställningar.
Vädret har ibland varit mindre nå-

”Kavaljersflygel” (Ekkulla), Klappträskvägen 1.

Arbetarakademin.

FOTOGRAF GUSTAV WÄGAR

FOTOGRAF CARL-GÖRAN KARLSSON
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digt och då blir resultatet inte heller
det bästa.
– Idén att fotografera och dokumentera de värdefulla byggnaderna i Grankulla fick sin början för
ett år sedan, berättar Christoffer
Lindqvist, sekreterare för Grankulla
svenska kulturförening. Då arrangerade kulturföreningen ett par
seminarier om byggnadskultur. I
samarbete med kulturbyrån ordnades samtidigt en fotoutställning av
Grankullavillor i stadshusets aula.
Bilderna var tagna av den numera
avlidne fotografen Kaj Dahl. Årets
fotografering och dokumentering
kan ses som en fortsättning på det
arbete Kaj Dahl utförde 1997.
Det är inte bara villor som fotograferats. Till värdefulla byggnader hör också fastigheter som
kyrka, sjukhus, ekonomibyggnad,
åldringshem, loft, elverk, bibliotek
och järnvägsstation – för att nämna
några av de 61 byggnader som är
att betrakta som byggnads- och kulturhistoriskt samt stadsbildsmässigt värdefulla. Dessutom har tjugo
byggnader skyddats i detaljplanen.
De personer från fotoklubben
som har skött fotograferingen är:
Carl-Göran Karlsson, Christer Nikander, Peter Slotte, Curt Strengell, Anders Svartbäck och Gustav
Wägar.
Nästa höst när dokumentationen är slutförd kommer Grankulla
svenska kulturförening att presentera fotografierna på en utställning
i staden.

”

Mottagandet har i det stora
hela varit mycket positivt

Villa Wulff, Kulturföreningen Bolagsvägen 22.
FOTOGRAF PETER SLOTTE

Villa Rauhala.
FOTOGRAF CHRISTER NIKANDER

Villa Hemgård, Södra Heikelsvägen 7.
FOTOGRAF ANDERS SVARTBÄCK

Villa Siesta, Siestagränden 14.
FOTOGRAF CURT STRENGELL
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En framtidsvision

Låt oss gå 100 år fram i tiden!
Grankulla har bestått under 110 år som ett solitt, litet
samhälle. Den röda tråden om ett lugnt villa- och
trädgårdssamhälle, där invånarna uppskattar trivsel,
närhet och trygghet har inte brustit. Kommer detta
att vara fallet ännu om hundra år?

E

n optimistisk vision kunde
visa att man har år 2117,
då Finland firar sin 200 års
självständighet. Trots ökande
motsättningar i världen har man lyckats bibehålla EU som ett samlande
forum i Europa. Det har formats till ett
konglomerat där medlemsnationerna
medverkar med olika intensitet i specifika frågor. Samarbetet, umgänget,
beslutsfattandet och ekonomin sköts
alltmera virtuellt med hjälp av utvecklad artificiell intelligens.
Finland har lyckats tygla krafter i
landet som eftersträvat inåtvändhet
och isolation. Vi har målmedvetet
fortsatt att fördjupa vår globala och
EU-medverkan framför allt i ekonomiska, säkerhetspolitiska och klimatfrågor. Vi har arbetat för att liera
oss speciellt gediget med de andra
Östersjöstaterna.
Till EU:s tilltagande utrikespolitiska
samarbete har vi dock förhållit oss
svalt eftersom vi inte kan undfly vårt

geopolitiska läge som kräver skicklig
balansgång. Det är helt enkelt en överlevnadsfråga.

Har en plats i metropolen

Huvudstadsregionen har formats till en
metropol där bostads- och affärsområden har sammanflätats. Konkurrensen
mellan kommunerna har hårdnat och
kommunförvaltningen, samhällstjänsterna liksom en växande del av arbetet

Devisen har
varit ”vivat
Piceaculla!”

och utbildningen har internationaliserats och digitaliserats.
Invandringen från norr, öst och syd
har tilltagit. Gemensamma utmaningar har krävt ett fördjupat samarbete:
Företagsamhet har stimulerats och
utflyttning har dämpats med förmåner,
utbyggd infrastruktur och skattestimulanser. Bättre förbindelse till det kontinentala Europa har förverkligats via
Estland genom byggandet av tunnlar.
Nya byggen planeras och järnvägsspår
har dragits genom regionen även till de
anlagda hamnarna vid Ishavets kust i
norr. Vardagslivet har blivit allt mera
mångkulturellt och -etniskt. Invånarnas
umgänge över gränserna är intensivt,
både virtuellt och fysiskt – vilket gäller
även för deras intresseorganisationer.

Har överlevt

Den optimistiska visionen ger vid handen att Grankulla under åren efter
2017 har genomgått flera kriser men
har överlevt och anpassat sig till för-
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ändringarna i Europa, Finland och
regionen samt det ökade internationella
umgänget.
Intresset för en småskalig, lugn levnadsomgivning nära Helsingfors har
stärkts bland medborgarna och staden
har profilerat sig som en oas i den
hektiska metropolen. Som ett praktexempel för tilltalande små, livskraftiga
samhällen där invånarna attraheras till
en trivsam närmiljö med god by-anda.
Detta är ett resultat av fördomsfria,
idoga och ambitiösa ansträngningar
bland stadens ansvariga under alla
årtionden efter 2017. Devisen har varit
”vivat Piceaculla!” (”leve Grankulla!”)
och man har trovärdigt lyckats hävda
stadens existensberättigande, som del
av sitt aktiva engagemang i metropolen.

Har försvarat sin särprägel

Genom att stärka stadens särprägel
som ett tilltalande, litet samhälle med
god grannsämja, samt genom en balanserad ekonomi har man även dämpat
utflyttning. Grankulla har klarat detta
genom att vidhålla traditionella kriterier: ”det bör finnas skola, kyrka, bank,
butik och bra ekonomi för ett fungerande samhälle” - därtill har man satsat
på väl fungerande kommunikationer.
Man har geografiskt enat det av
järnvägen tudelade Grankulla genom
att lägga spåren och därtill hörande
parkeringsplatser under markytan. Detsamma gäller hållplatsen som har blivit
förbunden med den förlängda metron.
Det frigjorda området har inlösts av
Grankulla och använts för effektivt
byggande av våningsbostäder för nya
invånargenerationer. Tillströmningen
av nya invånare har räddat ekonomin.

Har profilerat sig

Grankulla har profilerat sig i Europa
som ett livsdugligt litet samhälle.
Småsamhällen har fått en större
dragningskraft bland befolkningen.
Den ökade internationella samexistensen och metropolerna har inte försvagat individens kärlek till platsen där
han/hon vuxit upp – närmast tvärtom.
Småsamhällens intressebevakning
sköts både nationellt och på EU-nivå.
Grankulla medverkar aktivt i det europeiska nätverket och profilerar sig där
med sin egen särprägel - ”trivsel och
trygghet i ett angenämt småsamhälle i
södra Finland”.
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Pensionär
Du vill prata svenska.
Du uppskattar trygg miljö.
Du gillar trevligt vardagsprogram.
Kom då till oss på Hagaro Pensionärshem
Norra Haga, Helsingfors
Kontakta oss så berättar vi mera eller besök oss!
Carola Aspholm-Backman, verksamhetsledare
tel. 050 572 4216
anträffbar vardagar kl. 9-15
www.hagaro.net

Tillsammans!
Församlingsdagar i Esbo 10–12.11
Ljus – låga trösklar – alla åldrar
– olika platser – tradition –
förnyelse – gemenskap!
Ljusgudstjänst med låga trösklar
Fredag 10.11 kl. 19 i Alberga kyrka, Grindbergsg 2.

Hela dagen i Hagalund

Lördag 11.11. Hagalunds kyrka, Kyrkstigen 6.
Kl. 10 –11.30. Lekfullt med Luther för barn och familjer.
Skattjakt med Luther-tema och programstationer.
Kl. 11.30 –12.30. Lunch. Frivillig avgift för församlingens verksamhet.
Kl. 13 –14.45. Tradition och förnyelse
Paneldebatt och diskussion med Emma Audas, Jan Edström,
Patrik Hagman, Helena Rönnberg och Sabina Sweins.
Debatten leds av Jan-Erik Andelin.
Kl. 15.00 – 16.00 mingelkaffe
Kl. 16.00 – 17.00 Stad i ljus – körkonsert
Körerna EsVoces, Kråksången och Novena från Esbo,
Grazia från Grankulla. Fritt inträde.
Kl. 17-21. LutherRace, Bibelstafett,
Tortilla & Tacos. Ungdomsträff och myskväll.

Tillsammans i hemkyrkan

Söndag 12.11. Esbo domkyrka, Kyrkparken 5.
Kl. 11.45 – ca 12.05 Kyrkväggarna berättar
Kyrkvandring för små och stora
Kl. 12.15 Mässa med små och stora på Fars dag
ca 13.15 – 14.30 Kyrklunch med farsdagskaka i
församlingsgården. Program för barnen i aulan.
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Grankulla samskola 110 år

Aktivitetspedagogik och
trivsel styr skolarbetet

G

TEXT EVA WÖRLUND

rankulla samskola fyller
110 år i år.
Samskolan som består
av Gymnasiet Grankulla
samskola och Hagelstamska skolan,
dvs högstadiet har på olika sätt uppmärksammat jubiléet i vardagen.
En ny skolflagga har designats och
skolans logo har fått ett nytt utseende. Eleverna har kunnat beställa nya
skoltröjor med skolans fräscha logo
på, elevcaféet har gjorts hemtrevligare
och ett akvarium har införskaffats.
– Små saker som har haft betydelse
för trivseln, konstaterar gymnasiets
rektor Niklas Wahlström.
Fredagen den 13 oktober ordnades
en tillställning för lärare och rektorer.
Ämneslärarna presenterade undervisningen för de pensionerade lärarna
och jämförelserna var många - så gjorde vi förr, nu gör vi så här!
– Samskolans första rektor Magnus
Hagelstam var på många sätt en föregångare inom pedagogiken, konstaterar Niklas Wahlström. Han banade
väg för dagens moderna undervisningssätt. Han ville att eleverna skulle
lära sig genom att aktivt delta i arbetet.
– I dag talar vi om aktivitetspedagogik.
Lärarens uppgift är att uppmuntra eleven att själv ta reda på, tänka
kritiskt, analysera, dra slutsatser och
utveckla sina färdigheter.
För elevernas del firades jubiléet tillsammans med trettio alumner som alla
är experter på sitt område. De var inbjudna att hålla workshops inom konst,
vetenskap, journalistik, idrott mm. Produkterna som tillverkades och skapades
vid detta tillfälle kommer att användas
i skolans verksamhet i ett senare skede.

Framåtsträvande

Gymnasiet Grankulla samskola är en
av huvudstadsregionens populäraste

Temastudievecka med praktisk biologi
och geografi i skogsterräng. Foto: Henrik
Nyman.

skolor med i snitt 300 elever. Skolan
har satsat på trivsel, välmående, samarbete, goda resultat och inte minst
engagerade lärare.
– Det ger resultat, säger rektorn. Lärarna har fått god feedback vilket ger
oss alla i lärarrummet energi och lust
att jobba. Skolan har numera en skolcoach, Anna Nordström, som eleverna
kan kontakta för enskilda samtal. Ett
led i utvecklingen är ju att lära känna
sig själv, sina värderingar och styrkor.
Det kan ge viktig information då man
gör sina val i livet.

Samtal pågår

– Skolan har just nu för många elever
i förhållande till antalet kvadratmeter,
säger rektor Niklas Wahlström. En
tillbyggnad är godkänd av stadsfullmäktige, men ligger på is i väntan på
budgetmedel. Andra saneringar har
fått förtur.

Rektor Niklas Wahlström.
Foto: GGs

En sådan är skolans gymnastiksal
som utvidgats med en konditionsdel.
När den tas i bruk borde tillbyggnaden
stå i tur.
– Men samtidigt pågår en diskussion
om byte av skolhus, vilket skulle ge oss
större utrymmen, säger rektorn.
Vi för en allvarlig diskussion med
finska skolan om en gemensam gymnasiestrategi. Frågan är vilken profil vi
ska ha och var vi fysiskt ska befinna
oss i framtiden. Vilka synergieffekter
finns det? Kan vi ha ekonomisk och
pedagogisk nytta av att göra på ett
visst sätt?
Förr eller senare kommer vi tillbaka
till frågan: behovet av större utrymmen är påtagligt, men ska vi satsa på
tillbyggnad eller ett byte av skolhus?

Vi i Grankulla -
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Har vi vård i framtiden?
Svåra avgöranden och uppskjutna
förhandlingar
Social- och hälsovården står inför de största reformerna under Finlands självständighetstid. Det är svårt att förutspå innebörden av de framtida finansierings- och
vårdprinciplinjedragningarna. Eftersom
regeringen redan påskyndat beredningen
av lagarna har även kommunala förhandlingar på politisk och tjänstemannanivå
inletts, vilket har betytt en del förväntningar som nu inte har infriats. Avsikten är att
lagförslaget om valfrihet i vården ska stå
färdigt i november 2017 och förslaget till
landskapslag under våren 2018.

Time-out i beredningen

Ändå är det bäst att i lagberedningen vänta
ett tag och göra konsekvensbedömningar
innan avgörandena fattas. Det här gäller i
synnerhet för en stad som Grankulla där
kostnaderna för social- och hälsovården
per invånare hör till de högsta i landet,
vilket också syns i den höga trivselnivån.
Jan Vapaavuori, borgmästare i Helsingfors,
samlade de 21 största finländska kommunledarna till ett möte om landskapsreformen, ett initiativ som troligen kommer att
följas upp på högsta nivå.

Ny lag om kund- och klientavgifter

Under tiden är det annat inom socialoch hälsovården som bereds. Klient- och
kundavgifterna har lagenligt höjts vartannat år, senast 2016. Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt en arbetsgrupp

som före slutet av 2017 ska bereda en ny
kund- och klientavgiftslagstiftning. Avsikten är att den nya lagen beaktar integreringen med social- och hälsovårdsservicen
och syftet med förebyggande vård. Man
strävar efter att utveckla kund- och klientavgiftssystemet så att det stöder kundernas/
klienternas eget ansvarstagande, vilket
leder till kostnadsinbesparingar inom social- och hälsovårdssektorn.
Avgifterna ska inte höjas orimligt. Den
nya lagstiftningen strävar efter att avgifterna står i balans med de erhållna tjänsterna
och personens betalningsförmåga samt att
de integrerade social- och hälsovårdstjänsterna är rimliga och att avgifterna stödjer
den kostnadspåverkande servicen för dem
som använder tjänsterna. På Institutet
för hälsa och välfärd har man satt i gång
projektet matchning, inverkan och rättvisa
inom kund/klientavgifter. Projektets resultat kommer att beaktas i beredningen av lagen. Arbetsgruppen ska även fundera över
hur reglementen med avgiftstak fungerar
och hur kombinerandet av faktorer inom
avgiftstaket inverkar. Arbetsgruppen ger
vid behov förslag till förändringar av dem.

Vad innebär den nya dataskyddsförordningen?

Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning trädde i kraft den 24 maj 2016
och börjar tillämpas den 25 maj 2018. Från
och med maj 2018 behandlas personuppgifter enligt den allmänna dataskyddsförordningen. Huvudprinciperna i den gällande
personuppgiftslagen förblir som de är, men

Sibelius och Rachmaninov
SMO Orkestern, dvs The Sorjonen-Mäkiläorchestra, med solisten Alina Sorjonen på
piano och dirigenten Sasha Mäkilä uppträder i Nya Paviljongen den 29 december.

Orkestern består av ett fyrtiotal musiker
som framför bland annat Jean Sibelius
femte symfoni och Sergei Rachmaninovs
andra pianokonsert.

dataskyddsförordningen medför vissa nya
skyldigheter för de registeransvariga och
vissa rättigheter för de registrerade. Som
privatperson har du rätt att få reda på hur
dina personliga uppgifter lagras, i vilken
utsträckning och var det sker. Du har också rätt att kräva att dina personuppgifter
stryks från register du inte vill ha dem i, om
det är rätt enligt den övriga jurisdiktionen.
Ditt tillstånd krävs om man avser överföra
dina personuppgifter till parter utanför EU.
För närvarande är det främst de registeransvariga parterna som förbereder sig, men för
privatpersoner är det viktigt att känna till
anslutande rättigheter.
Finansministeriet har sammanställt
handboken ”Förberedelser inför EU:s dataskyddsförordning”, som ger närmare råd
och anvisningar om hur personuppgifterna
ska behandlas enligt den allmänna dataskyddsförordningen.

Ny myndighet

Den nya myndigheten Tillståndsmyndigheten för social- och hälsovårdsuppgifter
(Sosiaali- ja terveysalan käyttölupaviranomainen) kommer att inrättas i samband
med att lagen om sekundär användning av
personuppgifter inom social- och hälsovården (2017_08050) träder i kraft.

framförs av SMO Orkestern

Rachmaninovs pianokonsert nr 2, opus
18, är en konsert för piano och orkester
komponerad av Sergej Rachmaninov från
hösten 1900 till april 1901.
Sibelius femte symfoni i Ess-dur op.
82, komponerades i Ainola under åren
1914–1915. Första versionen av den femte
symfonin uruppfördes på festkonserten på
Sibelius 50-årsdag 1915.

Sibelius började komponera symfonin
efter hemkomsten från sin framgångsrika
resa till USA. Han hade blivit hedersdoktor vid Yale-universitetet. Som en motvikt
till tidens växande pessimism återspeglar
den femte symfonin livets höjdpunkt och
en utåtriktad livssyn. Sibelius omarbetade
symfonin två gånger innan han godkände
den i slutlig form år 1919.
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Grankulla
samskola år 1917
TEXT CLARA PALMGREN, CLARA.PALMGREN@KOLUMBUS.FI
FM, PENSIONERAD KULTURSEKRETERARE
FOTO LOKALHISTORISKT ARKIV, VILLA JUNGHANS, GRANKULLA

D

å vårterminen 1917
inleddes i Grankulla
samskola hade man
ingen aning om vad
allt året skulle innehålla. Två
stora händelser inträffade; den
ryska justitieministerns besök i
skolan den 16 april 1917 och
Finlands frigörelse från Ryssland som gav en självständighetsdag den 6 december 1917.
Men låt oss först studera
skolåret 1917 i årsberättelserna
1916-1917 och 1917-1918 och
den stora historiken 1907-1957
som innehåller både historia
och matrikeluppgifter över lärare och elever. Vi får ty oss
till tryckta uppgifter. Ingen elev
från 1917 torde längre vara vid
liv. Om någon läsare av denna
artikel har material om tidigare generationers skolgång i
Grankulla så ta kontakt för t.ex.
kopiering i skolan. Ett ganska

stort material har samlats under
cirka 30 år och kan ses i Villa
Odenwall. Materialet gäller endast privatskoletiden 1907-77,
alltså före grundskolans entré.
SAMSKOLAN, GRUNDAD 1907

fyllde 10 år 1917. Den stod
på stabil grund, välomskött av
föräldrar, lärare och den egna
Skolföreningen. Skolan började
få statsunderstöd från 1914 och
1916 fick den dimissionsrätt.
Då dimitterades de första studenterna, fyra ynglingar. 1917
var studenterna fem; Helga
Feiring, Johannes Hackman,
Sven Karlsson, Gunnel Lybeck
och Karin Palander. Det totala elevantalet 1917 var 272;
i förskolan 27, mellanskolan
och gymnasiet 224 och fortsättningsklasserna för flickor
(Klostret) 21. I elevförteckningen anges varje elev med födel-

Samskolan,
grundad
1907 fyllde
10 år 1917.

sedag och -ort, inskrivningsår
och hemort. Många elever kom
från industriorter utan svensk
skola, bland dem tre elever från
Baku i Ryssland. Elevhemmen
Granhult och Berga var därför
mycket välkomna.
MAGNUS HAGELSTAM SKREV

årsberättelserna, eller som han
kallade dem Redogörelser, med
statistisk noggrannhet och säkerligen också med glädje. Skolan var ju hans verk i 40 år och
den kom att innehålla mycket
som ansågs nytt, till och med
radikalt. Han redogör för böcker, kurser och timantal. Han
berättar om naturvandringar,
donationer, teckningsmaterial
mm. En del av elevarbetena har
bevarats. Mest imponerad är
man över arbetsböckerna med
handskrivna blad och teckningar av t.ex. vikingafärder.
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Klassrummen var anspråkslösa. Den här klassen satt troligen uppe i andra våningen i samskolan (nuv Ungdomsgården).
I bakgrunden står rektor Magnus Hagelstam. Känner nån en elev i klassen ? Den vägen får vi kanske namn på de andra
eleverna genom årsberättelserna.

MEN NU TILL det som Magnus

Hagelstam skriver i inledningen
till årsberättelsen 1916-17. Han
börjar med att berätta om en
anspråkslös festpublikation till
skolans 10-årsjubileum i maj
1917 och en festkantat som skrivits av Pi Berg i sjunde klassen
med musik som komponerats
av magister Ragnar Hollmerus.
Så fortsätter han ”hur de omstörtande politiska händelserna
har inverkat på skolans inre
liv” och nämner Skolöverstyrelsens cirkulär (14 stycken)
med bland annat cirkuläret för
den 16.1. 1917 om ”elev yppat
regeringsfientliga tendenser, såvitt möjligt, omedelbart skiljes
från läroverket”. Han noterar
dylika cirkulär med ett visst löje
och skriver att skolan ”utarbetat ett förslag till lektionsplan,
enligt vilket åt ryskan anslås 18
timmar och åt modersmålet 31

i stället för nuvarande resp. 34
och 27 !”
I SAMMA INLEDNING berättar
han om den ryska revolutionsvintern då lärare och elever i
Magister
Ragnar
Hollmerus var
1913-20 lärare
i modersmål,
historia, sång
och psykologi
i skolan. Här
har Sylvi Sjöstedt fotograferat honom
1915 på skolgården där
han övervakade dagens
rast. Senare
var han rektor
i Norsen i
Helsingfors.

en anda av frihet efter kejsar
Nikolaj II:s avgång, ordnade en
”revolutionsfest 24.3.1917. En
elev i tredje klassen läste Topelius dikt Morgonsång, magister Ragnar Hollmerus spelade
frihetssången Marseljäsen och
rektor Hagelstam talade över
ämnet Revolutioner”. Därpå
följde Kerenskijs plötsliga besök
den 16 april. Han talade om
friheten ”och de ungas ljusa
framtid”. Han hade hört att
Grankulla hade en skola och
ville hälsa från det fria Rysslands ungdomar. Orsaken till
vistelsen i Grankulla var vården
på Badet (nuvarande Kauniala)
under doktor Einar Runeberg.
Entusiasmen över honom bleknade med sommaren. Under
senhösten flydde Kerenskij undan Lenin och bolsjevikerna
utan att nånsin återvända till
Ryssland. Om detta har jag skri-

>>
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vit flera artiklar i bland annat
lokaltidningen Kaunis Grani.
Men visst var det en historisk
händelse att den som under en
stor del av 1917 ledde Ryssland
också rörde sig i Grankulla.
MAGNUS HAGELSTAM HADE

hösten 1916 köpt Jondal och
den politiskt dramatiska våren
1917 kopplade han av på sitt
jordbruk med att sätta potatis,
plantera och så, enligt strödda
dagboksanteckningar. Med hösten kom nya problem. I årsberättelsen 1917-1918 skriver han
att höstterminen 1917 ”enligt
regeringens förordnande skulle
inledas först den 17 september
på grund av livsmedelsbristen”.
Vi skall komma ihåg att första
världskriget pågick, importen
av livsmedel var nästan stängd,
situationen i Petrograd (S:t
Petersburg) var explosiv och
brödköerna växte i Helsingfors.
Sedan går han till inbördeskriget
vintern 1918 utan att nämna
självständighetsförberedelserna,
vilket förvånar. Men i skolan
var man engagerad.

ELEVERNA GAV UT en tidning,

Budkavlen, som hösten 1917

En känslofull dikt i mars 1917, den månad som
betydde så mycket för Finlands väg mot självständighet. Känner nån Hellin Granström?

innehöll texter om självständighetstanken och åsikter om
Kerenskij. Här några rader (nr
1) i september 1917: ” Då han,
Froste Carpelan har
våren 1916 radat upp sina
sparkstöttingar utanför
familjens villa vid Helsingforsvägen (idag 9-11).

Artikelns bilder är tagna från
samlingen av gammalt skolmaterial (det sk skolmuseet)
som finns i Villa Odenwall och
kan besökas enligt önskemål
(tex gymnasiets kansli). Där
finns bla fotografier från tidigt
1910-tal, många donerade för
ca 30 år sen av eleven Sylvi
Sjöstedt-Alho.

Kerenskij, gjorde besök i Grankulla samskola, sade han, att
vi skola böja oss endast under
våra ideal. Ett av våra ideal,
vårt främsta, är Finlands fulla
politiska självständighet. Under
detta ideal böja vi oss gärna.
Men detta misshagar honom nu
i högsta grad, och han förbjuder,
rent av f ö r b j u d e r oss att
böja oss under detta ideal. Han
står icke för vad han sagt...” Artikeln Finlands självständighet
(nr 4) i december 1917 avslutas
med de stolta orden. ”Må vi
eniga och fosterlandsälskande
fylka oss kring våra hövdingar.
Endast så kan Finland varda en
stat, som är stark såväl utåt som
inåt. Först då kan vårt land stå
för ordet självständighet.” Undertecknat av G.O. men vem det
var framkommer inte. Artiklarna i tidningen – för övrigt tryckt
på Östra Nylands tidnings- &
Tryckeri Aktiebolag – försågs
bara med initialer eller täcknamn som Elektra eller Menenius. Detta antagligen av en viss
försiktighet mot att redaktionen
gavs skribentens namn – under
diskretion. Däremot anger tidningen att ”bidrag, prenumerationer och annonser mottagas
av Håkan Mörne. Adress: Grankulla, Telefon: 85.”
Budkavlens fyra nummer för
hösten 1917 innehåller också
lättare material, bland annat
i form av notiser. Här några
exempel: ”Åstundas köpa. Två
rottingskaft till hockeyklubbor.
Närmare med stud. R. Feiring.
Tel 54. Till salu. En i gott skick
varande Salo-sparkstötting hos
F. Carpelan, Grankulla. Pris
30:-.” Även Grankulla sybehörsoch pappershandel annonserar
inför vintersäsongen med Yllejaquetter och påsvantar. Tydlig
lokalhistoria finns i notiser om
möten, föredrag, tävlingsresultat, fynd av sällsynta växter, till
och med i några förlovningsnotiser.
År 1918 skulle bli mera dramatiskt i skolans historia. Men
det är en annan historia.

Vi i Grankulla -
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n till Lettland
Resa

Rundale slott i all sin prakt.

Lettlands historia är vår
Totalt tjugonio Lettlandsresenärer från huvudstadsregionen
äntrade flyget till Riga under Nils-Erik Friis reseledning för att
möta den svensktalande lettiska guiden Daiga Andersone. På
tre dagar fick vi uppleva ett nytt ansikte av Lettland.

TEXT VERONICA FELLMAN
FOTO CARL-GÖRAN KARLSSON

Riga - på 1600-talet största
staden i Sverige
Floden Dyna eller Daugava på lettiska
flyter genom Riga. Kring den formas ett
landskap som är upptecknat i Unescos
lista över världsarv. Mitt på västra flodbanken finns den enda byggnaden som
sedan självständigheten 1990 byggts med
offentliga medel: Nationalbiblioteket som
stod färdigt 2014. Byggnaden planerades
i tjugo år och huvudarkitekt var den internationellt kände lettiske arkitekten Gunnar

Birkerts, som fick hjälp av Eero Saarinen
(Eliel Saarinens son) och inspirerades av
Alvar Aalto. En specialitet är samlingen på
800 000 folksånger som Krisjanis Barons
samlade in och som finns bevarad i en av de
tolv våningarna i en för ändamålet byggd
byrå med massor av smålådor.

Hur många äkta jugendhus finns i
världens största jugendstad Riga?
Det grönskande Riga är känt för sina
800 hus i jugendstil. Napoleon Bonaparte
brände ned Riga 1813 och efter det började
staden byggas upp på nytt. Särskilt under
1870-1880-talen var jugend, som även
kallas Art Nouveau, den förhärskande
stilen inom arkitekturen. De tre jugendhu-

Nils-Erik Friis och Daiga Andersone gjorde
Lettlandsresan möjlig.

vudgrenarna som finns i Riga är dekorativ
jugend, vertikaljugend och nationalromantik. Byggnaderna i Riga är renoverade >>
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Matmarknaden i Liepaja.

Karl XII kan kommas ihåg på många sätt,
här med sin integrerade resekista.

Finlands och jägarrörelsens flagga sida vid sida i
Treenighetens kyrka i Liepaja.

med pietet. Ekonomin möter ett uppsving
i Lettland och speciellt i Riga, vilket syns i
stadsbilden genom de nyrenoverade husen
och moderna bilarna.
Det statliga konstmuseet är en av Rigas
stoltheter. Konstyrket är mycket populärt
i Lettland sedan länge tillbaka, eftersom
letterna mellan raderna genom konsten
kunde förmedla de fördämda känslor som
de bar på genom att de i 700 års tid endast
varit drygt 40 år självständiga: 19181938 och 1991- till i dag. Den sovjetiska
tiden 1939-1991 var svår i Lettland, eftersom målet var att ifrågasätta det lettiska
samhällets självständighet inom kultur,
arkitektur, konst, ekonomi, infrastruktur,
politik med mera. Det krävs mer än tjugosex år att återställa landet, men letterna
är på god väg.
Ungefär drygt 60 procent av invånarna
i Lettland är lettisktalande, 40 procent är

Interiör från Rundale slott.

Treenighetskyrkan i Liepaja var genom sin arkitektur en väl vald plats för
jägarna att svära sin trohet i 13.2.1918.

rysktalande. Många är i praktiken tvåspråkiga, men endast lettiska är det officiella
språket.

Rundale slott
Ruhenthal, eller Rundale slott, är ett Versaillesliknande nyrenoverat slott i barock
och rokoko. Slottet byggdes 1736-1740
till den ryska änkekejsarinnan Anna Ivanovnas gunstling Ernst Johan von Biron.
Arkitekt var Francesco Bartolomeo Rastrelli. Slottsrenoveringen pågick i nästan
fyrtio år och avslutades 2014. I synnerhet
trädgården på 10 hektar är fantastisk med
sina 4000 rosensorter.

Liepaja - Libau
I Vindarnas stad Liepaja (Libau på tyska)
är det militära toner. Vi kommer in via det
år 1995 överlämnade, tidigare sovjet-ryska
örlogshamnområdet Karosta, som byggdes

redan på tsartiden och som under Sovjettiden var ett slutet område. Byggnaderna
var konstruerade i rödtegel och togs 1995
i civilt bruk. Många hus är i akut behov av
reparation men i Lettland ska man akta sig
för att dra slutsatsen att en byggnad utanpå
ser likadan ut som inuti.
Nu är vi inne i krigshistorien och kopplingen mellan Finland och Libau: i Treenighetskyrkan i Libau svor de finländska
jägarna sin trohet till Finlands lagliga
regering 13.2.1918 innan de avreste till
Vasa, Finland. Totalt 973 man anlände
25.2.1918 med fartyget Arcturus till Vasa
för att kämpa under Mannerheim, som
väntade dem där. Inbördeskriget inleddes
i Finland detta datum. Jägarrörelsen hade
sitt startdatum 20.11.1914 och sommaren 1916 sattes bataljonen in i strider till
Lettland efter utbildningen i Lockstedt i
Tyskland. Till Libau flyttades bataljonen

Vi i Grankulla -
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BLI MEDLEM I
GRANKULLA SVENSKA
KULTURFÖRENING
Grankulla svenska kulturförening vill verka för att det svenskspråkiga kulturutbudet är så
mångsidigt och tillgängligt som
möjligt. Föreningens syfte är att
främja och stödja kulturarbetet
i Grankulla både i fråga om
traditionella kulturyttringar och i
fråga om nyskapande arbete
inom kulturens alla områden.

Nationalbiblioteket var Rigas stolthet. Märk de luftburna
elkablarna.

Kulturföreningen utser bland
annat Årets Grankullabo, ordnar
samlingstillfällen, idkar publikationsverksamhet, ger ut
tidningen Vi i Grankulla, samarbetar med andra organisationer
med liknande målsättningar och
sprider kunskap om kulturarbetet i Grankulla.
Gå in på hemsidan och
bekanta dig med föreningen på
granikultur.fi
Medlemsavgift: 10 euro/år.

Daiga Andersone gjorde sig hemmastadd i bussen.

i mars 1917. Totalt 1894 jägare fick sin
utbildning i Tyskland.

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

GRANKULLA KYRKA
Lö 4.11 kl. 12
Allhelgonadagens högmässa,
Sandell, Smeds.
Vi läser upp namnen på de
församlingsmedlemmar som
avlidit under året och tänder
ett ljus för var och en av dem.
Kyrkkaffe i övre salen.
Sö 5.11 kl. 10
Tvåspråkig musikgudstjänst
i samarbete med Grankulla
musikfest, lrik Sandell, Anne
Huoponen, Heli Peitsalo.
FiBO singers & players.
Kyrkkaffe i övre salen.

www.grankullaforsamling.fi

Apriki herrgård (Appricken)
I Kurland, drygt femtio kilometer från
Liepaja finns den av Carl Gustaf Emil
Mannerheims hustru Anastasia ägda Apriki herrgård, där även Mannerheim tidvis
bodde 1902-1912. Troligen önskade han
sig litet jordränta eller intäkter från jordbruket, men ödet ville annorlunda.
Anastasia och Carl Gustaf Emil Mannerheim skilde sig under denna tid, och Mannerheim flyttade sedermera till Finland.
På vägen tillbaka till Riga stannar sällskapet i Kuldiga (Goldingen på tyska), en
gammal stad med arkitektur från 1600-talet. Kuldiga är den flygande fiskens stad,
och har Europas bredaste vattenfall. Benämningen den flygande fiskens stad kommer av att vimmorna försökte hoppa upp
för det två meter höga vattenfallet för att
leka. Stadens invånare märkte detta och
började fånga den goda fisken med korgar.
I staden återfinns den svenske kung Karl
XII:s resekista som en byggnadsdetalj i ett
av husen som han övernattade i under sina
resor. I Kuldiga kan man köpa morotsbakelsen ”sklandrausis”, som kan räknas
som världens äldsta pizzakonstruktion och
uppfanns på 1600-talet av en värdinna som
”glömde” rågbottnen på bakverket vid
serveringen. Bakelsen blev en succé och är
populär fortfarande.

N Y T J O K A I S E L L A O N VA R A A
PIENEEN YLELLISYYTEEN
NU HAR ALLA RÅD
M E D L I T E LY X

S-market
Grani
Ark./Vard. 7-22
La/Lö. 8-21
Su/Sö. 10-21

S-market Kauniainen
Pohjoinen/
Grankulla Norra
Ark./Vard. 7-21, La/Lö. 9-18
Su suljettu/Sö. stängt
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Samtal som
förändrar och
ger tillförsikt
— Vi lever i ett prestationssamhälle
och många elever får nästan alla sina
impulser från sociala medier, säger
Anna Nordström, skolcoach i Gymnasiet Grankulla samskola. De står mitt
uppe i ett pulserande liv där man förväntas se ut på ett visst sätt och tänka
på ett visst sätt. Man jämför sig med
varandra och resultatet utfaller inte
alltid till belåtenhet.

TEXT OCH BILD EVA WÖRLUND

I

något skede erinrar man sig
kanske livets allvar och ställer sig frågan: vem är jag och
vad kan jag riktigt? Vad vill
jag med mitt liv?
Hur ska jag gå till väga för
att klara vardagen, hinna sova
tillräckligt, få tid till vila men
ändå hinna läsa läxor och klara
tenter? Hinna träffa kompisar,
umgås med familjen, träna med
gänget?
– Då kan skolcoachen vara
den utomstående person som
hjälper eleven att hitta balans
i vardagen, säger Anna Nordström. Tillsammans går vi igenom dagsläget och försöker

hitta en rutin som leder till en
förändring till det bättre.
Ofta börjar vi med att kartlägga nuläget och det önskade
läget, få fram elevens mål. När
eleven hittar målen kommer
motivationen.
Jag ger inte råd utan coachen
utgår alltid från att eleven har
svaren inom sig, min uppgift är
att med enkla konkreta frågor
få eleven att själv finna sina lösningar som just passar henne/
honom. Då är eleven färdig att
jobba för dem eftersom lösningarna är elevens egna. Det
kan vara början på något som
nystar upp alla trassliga trådar

Anna Nordström.

som till slut ger en struktur i
vardagen.

Vad är en coach?

– Gymnasiet Grankulla samskola är en framåtsträvande skola
under ledning av rektor Niklas
Wahlström och framför allt en
föregångare genom att anställa
en coach för elevernas räkning,
säger Anna Nordström.

Vi i Grankulla -

För tre år sedan inledde Anna
Nordström sitt arbete i GGs.
I dag har hon också inlett ett
samarbete med ett gymnasium
i Esbo. I Grankulla gymnasium
är hon anträffbar tre dagar i
veckan.
Hon har erfarenhet från näringslivet, bl.a. som coach för
team i företag. Senare utbildade
hon sig till ICF Associate Certified Coach (ACC).
– Idén att jobba som coach i
skolan fick jag när mina egna
barn hade nått så långt att de
skulle välja mellan gymnasium
och yrkesskola. Då insåg jag
betydelsen av coaching också
i det här sammanhanget. Det
hade helt enkelt varit bra för
dem att få diskutera med en
skolcoach, en neutral person,
inte en förälder eller vän - en
värderingsfri person.
Det finns ju likheter mellan de
val man gör som skolelev i ett
visst skede av sitt liv och som
arbetstagare i ett annat skede
av sitt liv. Coacher behövs i förvärvslivet, varför inte i en skola?
Våra skolelever är ju vår
framtid, det viktigaste vi har!

Vad gör en coach?

Eleverna tar kontakt när de vill
diskutera, ha ett bollplank om
sin situation och framtid, sina
funderingar och tillkortakommanden. De kommer när de vill

ha en förändring eller klarhet i
situationen av något slag.
– Jag är inte en studiehandledare, påpekar Anna Nordström.
Och inte heller terapeut. Och
jag ger inga tips! Min uppgift
som coach är att ställa öppna frågor och få personen med
hjälp av svaren ut ur den bubbla
som omger honom eller henne.
Att steg för steg försöka hitta
ett sätt att komma till insikt om
vad man borde göra för att må
bra och utvecklas. Hitta sin inre
potential.
Föräldrar, vänner och skolkompisar försöker påverka på olika
sätt, men jag själv då?

Vem är jag? Vilka är mina värderingar? Vad är viktigt för mig
och vad vill jag egentligen? Vet
jag över huvud taget någonting?
Och hur ska jag ta reda på det?
Det handlar om grundläggande frågor som eleverna har
själva svaren till, det kräver bara
att man gräver fram dem och tar
själv ansvar för att åstadkomma
en förändring.
Alla vill ju bli sedda och hörda. Intresset att besöka coachen
är lika stort bland flickor och
pojkar i GGs. Lyssnandets makt
är stor.
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Granikrysset, nr 1.
Kryssmakare är Ulf Wahlström. Lösningen hittar ni på sidan 35.

UW
1/2017

Bostadslånemöte
efter leken?
I ett onlinemöte träffar du vår rådgivare där det passar dig.
Du bestämmer platsen.
Boka onlinemöte* genom att ringa vår kundtjänst
0200 5000 (lna/msa) eller via nätbankschatten, må–fre kl 8–18.
Läs mer nordea.fi/onlinemöte
*Vardagar kl 8–20, lördagar kl 10–16
G r a n ku l l a , Pro me nad e n 1, 2. vån , 0200 5 000 (lna /msa), norde a .FI
Nordea Bank AB (publ), filial i Finland, Nordea Bank AB (publ), Sverige
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Betlehemskyrkan 100 år:

80 000 tegel
blev
kyrka

Betlehemskyrkan, som Metodistkyrkan
i Grankulla heter, finns i hörnet av
Kyrkovägen och Bolagsvägen och firar
100-årsjubileum i år.

Vi i Grankulla -

Det är inte bara Finland som firar sitt
100-årsjubileum i år utan också Metodistkyrkan
i Grankulla, d.v.s. Betlehemskyrkan som
invigdes sommaren 1917.
TEXT OCH BILDER TOM SANDSTRÖM

1912 nådde metodismen Grankulla. Metodistpastor Karl Hurtig i Helsingfors sökte nämligen
en lämplig plats för ett barnhem
och man hittade en tomt i Grankulla vid Bolagsvägen. Man ville
bygga ett hem för värnlösa barn.
Det nya barnhemmet, i folkmun
Hurtigs barnhem, kunde invigas och tas i bruk den 14 januari 1912. Pastor Karl Hurtig
märkte att det fanns möjlighet
att inleda predikoverksamhet
i Grankulla. Under vårvintern
1912 hade han hållit sammankomster i hemmen där han predikade. Men han ansåg att verksamheten borde utvecklas och
planerade ett enkelt kapellbygge på tomten bredvid det nya
barnhemmet. Senare under året
började man fira gudstjänster i
Grankulla samskolas gymnastiksal och betalade en hyra på
12 mk per gång. Gudstjänster
hölls varannan söndag. I en rapport i maj 1913 skriver pastor
Hurtig att ”folktilloppet varit
ganska stort och välsignelser har
gifvits åt både gamla och unga”.
I samband med gudstjänsterna
samlades omkring 40 barn till
söndagsskola.
Tanken på och planeringen
av ett kapell vid Bolagsvägen
mognade och gick framåt. I
samband med gudstjänsterna i
samskolan insamlades kollekter
och man lade pengarna i en fond
vars avkastning skulle utgöra
grundplåten för kapellbygget.
Man hade beslutat att bygget
inte fick starta förrän man hade
10 000 mk i fonden. Baron Ei-

nar Cronstedt i Grankulla ville
hjälpa till och startade en egen
insamling. I maj 1916 visade
fonden ett saldo på 22 000
mk och i juni samma år kunde
grundstenen muras och så började man bygga. Det planerade
kapellet blev en hel kyrka, som
byggdes mitt under brinnande
världskrig. Teglen kom med tåg
till Grankulla. Varje vagn rymde 2 000 tegel, totalt behövdes
80 000 tegel för kyrkbygget.
Redan i byggnadsskedet hade
man beaktat den blivande altartavlans placering och planerat
fondväggen bakom predikstolen. Den unika altartavlan, som
kunde avtäckas år 1919, visar
Jesus gående på en väg tillsammans med ett barn. Texten i nedre kanten lyder ”Herren är min
herde”, psalm 23 i Psaltaren.
Tavlan har målats av konstnärinnan Hanna Rönnberg. Som
liten söndagsskolpojke var undertecknad övertygad om att vägen på tavlan var Bolagsvägen.
Speciellt var att Betlehemskyrkan och dess verksamhet samt
barnhemmet administrerades av
metodistförsamlingen i Helsingfors. I oktober 1930 bildades
den nya metodistförsamlingen i Grankulla genom att 25
medlemmar flyttade över från
Helsingfors till Grankulla. Först
år 1960 blev Grankulla svenska metodistförsamling formell
ägare till kyrkan i och med att
Helsingforsförsamlingen överlämnade ett gåvobrev.
Den 10 juni 1917 invigdes
den nya kyrkan, varpå verksam-

Totto
Blombergs
satsningar
på ungdomsverksamheten
och en
ungdomsgård kan
anses vara
ett pionjärarbete.

heten kunde inledas på allvar.
Förutom den traditionella församlingsverksamheten bedrevs
också en omfattande barn- och
ungdomsverksamhet med juniorgrupper, ungdomsgrupper
och en stor söndagsskola. Ungdomsarbetet blomstrade speciellt under pastor Thor ”Totto”
Blombergs tid. Totto tog också
initiativ till byggandet av Casa
Seniori, ett bostadshus för äldre.
Han kom att verka åren 19521992 i Grankulla, med undantag av några år i Sverige och
Helsingfors, sammanlagt 33 år.
Han blev pensionerad 1992 och
följdes av Leif-Göte Björklund
som tjänstgjorde i sex år och
Gösta Söderström som verkade
i 17 år.

Landets första
ungdomsgård

Totto Blombergs satsningar på
ungdomsverksamheten och en
ungdomsgård kan anses vara
ett pionjärarbete. Han hade fått
idén från Sverige. Makarna Wilhelm och Sigrid Bensow, som
också grundade Bensows barnhem 1917, upplät ett av sina hus
vid Gräsavägen 1, sedermera
kallat Club Dominique, till metodistförsamlingens disposition.
Ungdomsgården som den allmänt kallades var öppen alla
kvällar i veckan. Tre kvällar
höll församlingen organiserad
verksamhet, övriga kvällar var
det öppet hus med fri samvaro.
Denna ungdomsgård var den
första i hela landet, inte ens en
kommunal ungdomsgård fanns >>
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vid den tiden. Den var i bruk
från 1956 till 1968, då verksamheten flyttade till det nybyggda
annexet vid kyrkan. I annexet
finns församlingsutrymmen och
prästbostad. På Ungdomsgårdens tomt fanns även ett mindre
hus, numera rivet, som fungerade som prästbostad.

Populär förrättningskyrka

I det växande samhället Grankulla blev Betlehemskyrkan
”den andliga centralpunkten”,
som en dåtida grankullabo uttryckte det. Eftersom Grankulla
svenska lutherska församling
bildades först år 1978 genom
utbrytning från Esbo svenska
församling kom Betlehemskyrkan i Grankulla att för många
grankullabor fungera som den
”egna kyrkan.”
Många icke-metodister har
använt och använder sig av
kyrkan i samband med dop,

Metodistpräster i Grankulla:
Torsten Ekholm
1917-1920
Sixten Hult
1920-1922
Nils Hult
1922-1925
Nils Edling
1925-1929
Viktor Brattström
1929-1932
Helge Alm
1932-1936
Herbert Lundin
1936-1942
Sten Nilsson
1942-1944
Lars Olof Larsson
1944-1947
Gösta Andreasson
1947-1952
Thor Blomberg
1952- 1958
Erik Hellsten
1958-1959
Ingmar Karlsson
1959-1960
Thor Blomberg
1960- 1974
Björn Elfving
1974-1979
Thor Blomberg
1979- 1992
Leif-Göte Björklund
1992-1998
Gösta Söderström
1998-2015
Mayvor Wärn-Rancken 2015 -

Jag tycker om den här altartavlan och jag vet att den har betytt
mycket för många människor, säger Mayvor Wärn-Rancken, pastor
vid Grankulla svenska metodistförsamling.

jordfästningar och vigslar. Julbönerna och julottorna lockar
många grankullabor till den
stämningsfulla kyrkan.
Basarerna, som hålls två gånger per år, samlar också mycket
folk. Nästa basar hålls på självständighetsdagen kl. 12-14.
– I dag har församlingen
189 medlemmar och en stor
vänkrets, berättar församlingens
nuvarande föreståndare, pastor
Mayvor Wärn-Rancken.

Med i den världsvida kyrkan

Metodistkyrkan i Finland delades på språklig grund 1930 i
Finlands svenska metodistkyrka
och Suomen metodistikirkko.
Den svenska kyrkan har ca
1 000 medlemmar fördelade
på 13 församlingar. Metodistkyrkan i Finland är en del av
den världsvida metodistkyrkan
(United methodist church) med
80 miljoner medlemmar.
Metodistkyrkan är en frikyrka och har ingen koppling till
staten. Kyrkan upptar ingen
kyrkoskatt utan verksamheten
finansieras med frivilliga kollekter och offergåvor.
Den anglikanske prästen John
Wesley anses vara metodismens
upphovsman. Metodistkyrkan i
Norden och i de baltiska länderna leds av en gemensam biskop,
för tillfället med säte i Danmark. Den lutherska kyrkan och
metodistkyrkan skiljer sig inte
särskilt mycket från varandra.
Liturgin (gudstjänstordningen)
i metodistkyrkan är något enklare. Båda praktiserar barndop,
men synen på dopfrågan är
något olika. Metodistkyrkan
i Finland gör också en social
insats genom att upprätthålla
ett servicehem i Helsingfors och
Hurtigs barnhem i Grankulla.
På senare tid har man engagerat sig i flyktingfrågan och
tagit väl hand om asylsökande
och nyfinländare. I Grankulla
tolkas gudstjänsterna till engelska och finska och för övrigt
är verksamheten i församlingen
mycket livlig.
– Metodistkyrkan är en mångkulturell gemenskap i dag. Alla
är välkomna hit, hälsar Mayvor
Wärn-Rancken.
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Hallonkaka
med romgrädde
är årets jubileumsdelikatess
Matlagningsgänget Gubbarna
har fått den stora äran att
baka en kaka med anledning av Finland 100 år. Det
blir hallonkaka med lättvispad romgrädde. Grankulla
svenska kulturförening utlyser härmed kakan till Årets
Granidelikatess.

TEXT OCH FOTO EVA WÖRLUND

D

et är onsdag kväll och
klockan är sex i Hagelstamska skolans kök. Sex
av Gubbarna är på plats
för att laga mat under ledning av hushållsläraren Yvonne Norrmén. Den
sjunde hinner inte fram i tid, hans flyg
har just landat.
– Om han dyker upp, får han städa
efter oss, säger gubbarna förnöjt. Men
han hinner inte, så de får ta itu med
städningen själva.

Matlagningsglada

Det är sjunde året som matlagningsgänget samlas för att tillsammans laga
mat.

När alla är med är de drygt dussinet,
oftast är de 6-8 personer på plats. Alla
hinner inte delta varje gång på grund
av jobb och arbetsresor.
De kallar sig Gubbarna trots att de
är medelålders män med många år
kvar i arbetslivet. Barnen är stora, en
del har flyttat hemifrån och det finns
kanske tid för annat. De träffas under
förevändningen att de får laga god mat
under ledning av en superbra lärare.
Mat som de sedan äter upp under
stort jubel.
– Den sociala biten är viktig, säger
de.
– Det är dessutom ganska hemtrevligt här i skolans kök.

– Roligt att lära sig något nytt och
laga mat tillsammans!

Meny som heter duga

Yvonne Norrmén handlar de dagsfärska ingredienserna för kvällens matlagning. Hon fyller korgen med matvaror,
kryddor, oljor, bakplåtspapper - allt
som behövs i matlagningen.
Under en och en halv timmes tid
lagar sex herrar sex rätter: Getosttarteletter med spenat, åländsk fisksoppa
med kräftstjärtar och smetana, kantarellpaj, gratinerad parmesankyckling,
krämig viltfärsgryta med pepparrot
och hasselbacksmorötter samt hallonkaka med lättvispad romgrädde. >>
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Liten är hon - Årets Granidelikatess - men naggande god. En hallonkaka med sting. Glädjen står högt i
tak när Anders Westerholm (fr.v.), Santtu Sarlin, Rabbe Nerdrum, Wellu Hyttinen, Tom Karlemo, Yvonne
Norrmén och Roy Herold står beredda att ta för sig.

Man lär sig!

Först en snabb genomgång av recepthäftet. Sedan får var och en välja rätten de vill laga.
– Matlagning är en konst, säger
någon.
Det har hänt ett och annat på vägen
som man fått ta lärdom av. Men i kväll
är det ordning och reda och alla vet
sin plats. Snabbt springer de fram och
tillbaka, hämtar lite salt, kastar ut en

fråga i luften och får olika förslag. De
flesta svar kan inte tas på allvar.

Kemist i köket

Wellu Hyttinen har tagit med sina
egna köksknivar som är av bästa sort.
Tyvärr kommer endast en tunn, men
ytterst vass liten kniv till användning
i kväll.
– I brist på osthyvel, får man använda kniv, säger han. Degen behöver mer

Läckra getosttarteletter med spenatfyllning.

vätska och utan att kolla receptet häller han på saft från de upptinade hallonen. Wellu är ansvarig för hallonkakan
utan att veta hur viktigt detta uppdrag
är. Han tar sig an uppgiften med den
precision och fingertoppskänsla som
det anstår en kemist.

Chef i köket

Yvonne Norrmén är chef i köket. Hon
går runt, kikar, frågar och kollar, hjäl-

Dags att återställa ordningen i skolköket. Wellu
Hyttinen diskar och Roy Herold torkar golvet.
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Recept
Hallonkaka med romgrädde
Det här behövs till 8 personer

Roligt att lära sig
något nytt och laga
mat tillsammans!
per och visar till rätta. Allt emellan
tittar hon på klockan och manar på.
– Det märks att ni inte lagat mat på
hela sommaren, säger hon och ger en
räddande hand än här, än där.
Är förrätten snart klar? Behöver du
mera salt? Hur går det med soppan?

Maten är klar

Dags att äta vid dukat bord. Santtu
Sarlin har hållit sin hand över fisksoppan som nu avsmakas, bedöms, beundras och placeras på rankinglistan
över lyckade rätter. Den är lagad enligt
Michael Björklunds recept. Diplom åt
kocken, lovar gästerna.
Getosttarteletter med spenat är en
favorit som smälter i mun. Roy Herold
är förvånad över att ett recept på fyra
rader kan förvandlas till något så gott
och mättande.
Tom Karlemo står för huvudrätten
med ris, gratinerad parmesankyckling
och sallad.
– En riktig festmåltid, förklarar kollegerna. Parmesankycklingens supergoda sås får många lovord. Den här
måste få diplom!
Ännu en huvudrätt bärs fram av
Anders Westerholm, nämligen hasselbacksmorötter, i stället för potatis, och
en krämig viltfärsgryta. Årstidsbetonat och avskalat och läckert. Kantarellpajen som Rabbe Nerdrum lagat
blir ett skrovmål för alla som älskar
kantareller.
Till sist bjuds det på dagens efterrätt
som är hallonkaka med en klick vispgrädde kryddad med rom.
Alla är överens, en mycket god kaka
som är lätt att laga. Den får fulla poäng.

2 stora ägg
2 dl strösocker
2 1/4 dl vetemjöl
1/2 tsk bakpulver
200 g lösfrysta (eller färska) hallon, ca 5 dl
125 —150 g kylskåpskallt smör
Tillbehör:
3 – 4 dl vispgrädde
2 1/2 – 3 msk socker
3 – 4 msk mörk rom
Garnering:
florsocker
ev. citronmeliss
ev. några extra hallon
Gör så här:
Sätt ugnen på 175°. Vispa ägg och socker vitt
och pösigt. Sikta i mjölet och bakpulvret och
vänd ner i äggsmeten.
Bred ut smeten i en smord ugnssäker låg, vid
form, 28 cm i diameter. Fördela hallonen tagna
direkt ur frysen över smeten.
Hyvla det kylskåpskalla smöret i tunna skivor
med osthyvel och täck kakan med det.
Grädda kakan på galler i mitten av ugnen i
30-35 minuter.
Vispa grädden med sockret (ej för hårt) och
smaksätt den med rommen. Låt hallonkakan
svalna något (eller värm den om den är lagad
i förväg) så att den är väl ljummen när den
serveras.
Pudra över kakan med florsocker och garnera
eventuellt med hallon och citronmeliss. Bjud
den kalla romgrädden till.
Recept: Yvonne Norrmén

Snabb städpatrull

Mätta och belåtna men ändå fulla
av energi tar grabbarna itu med det
minst roliga i köket. Plockar in disk i
diskmaskin, putsar spisplattan så den
skiner, diskar snabbt undan handdisken, torkar golvet och bestämmer vem
som tar med sig skräppåsarna.

– Allt ska ligga på rätt plats när
skoleleverna kommer i morgon bitti.
Helst snyggare, renare och fräschare
än när vi kom, säger Yvonne Norrmén.
– I dag har vi lyckats ovanligt bra,
säger gubbarna och nickar till varandra. Klockan är drygt åtta. Dags att
gå hem.
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Fira Svenska dagen
i Nya Paviljongen

Västra Skolstigen 3, Grankulla
måndagen den 6 november 2017 kl.18

”Hur svenskt är Finland? Tankar
om den hundraåriga republiken”
Festtal prof. Henrik Meinander
”Hvila vid denna Källa”
Trio Pentti Hildén framför
Bellmanvisor ur Fredmans Epistlar
och Sånger
Granhultsskolans elever
uppträder med sång
Årets Grankullabo 2017
Gratis inträde. Servering.

Välkommen.
Pauliina Fred, travers- och blockflöjt, Pentti Hildén, sång och luta och
Markus Pelli, violoncell och trumma framför ett urval av Carl Michael
Bellmans sånger i 1700-tals anda. Musikerna uppträder i tidstypisk
klädsel och för dramatisering och regi står Antti Korhonen.
Foto: Ritva Kovalainen.

Arrangör
Grankulla svenska kulturförening

”Hvila vid denna Källa”
– Vi vill bygga upp en lekfull och
djup konserthelhet, som leder in publiken i Bellmans fängslande värld
och tidsepok, säger gitarristen och
sångaren Pentti Hildén.
Carl Michael Bellman (1740-1795)
hör till de största svenska poeterna
genom tiderna. Han var en rimvirtuos
som behärskade alla stilar på sin tid.
En av den svenska litteraturens största
diktare. Bellmans mest kända verk är
diktcyklerna Fredmans epistlar och
Fredmans sånger.
SOM UNG VAR han en mycket duktig

elev. Redan som femtonåring hade
han författat flera ”Bref och Poesier”
och gjort översättningar av psalmer
från flera språk. Som sjuttonåring gav
han ut två böcker i egen översättning.

Men som vuxen hade han svårt att anpassa sig till arbetslivet, blev arbetslös
och hade svårt att klara ekonomin.
I stället hängav han sig åt att spela
och sjunga dryckesvisor och bibelparodier. Hans framförande för vänner och
bekanta utvecklades till föreställningar
som fann sin form i verket Bacchi
Orden. Här driver han med de riddaroch sällskapsordnar som var vanliga
under hans tid. Det var sällskap som
hade utvecklat högtidliga ceremonier
och ritualer, medan de hängav sig åt
dryckenskap. Publiken kom gärna för
att se och höra Bellmans framföranden
och hans rykte som underhållare och
vispoet spreds vida omkring.
HAN SKREV OCKSÅ tillfällighetsdik-

ter för vänner och speciella tillfällen,

religiösa dikter och beställningsdikter.
Bellman blev berömd för sina dryckesvisor Fredmans Epistlar (1790) och
Fredmans Sånger (1791). Sångerna är
ymnighetshorn fulla med sprudlande
poesi och oförglömliga melodier.
Många melodier har överlevt till
våra dagar. Melodierna är i regel lånade från operor, operetter, dansmusik
och folkvisor. Han var skicklig på att
bearbeta musiken så att att den delvis
kunde betraktas som nykomponerad.
Till flera av de vackraste melodierna,
såsom ”Träd fram du nattens gud”,
”Vila vid denna källa” och ”Liksom
en Herdinna” har man inte kunnat
finna någon förlaga. Bellman kan
mycket väl ha komponerat dessa melodier själv.

Vi i Grankulla -
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Höstens SFV-biografier
Folkbildaren Johannes Klockars (1867–
1932) – som på äldre dar bodde i Villa
Klinten i Grankulla – levde då det unga
Finland insåg utbildningens betydelse
för en större medborgarjämlikhet. Hans
arbetsfält var nya skolor, föreningar,
tidningar, handböcker – och ett utvidgat
samarbete på ett omfattande kulturfält.
Anders G. Lindqvists biografi visar att
Klockars var en idealist, men ingen världsfrånvänd drömmare. Klockars åstadkom mycket, tack vare en
imponerande arbetskapacitet och produktivitet.
15,-

Henrik Meinander, professor i
historia vid Helsingfors universitet
håller festtalet på Svenska dagen
2017. Foto: Kira Schröder/Outhouse
Media 2016

Hur svenskt är Finland?
I sitt festtal på Svenska dagen framför professor Henrik Meinander sina tankar kring
den hundraåriga republiken Finland. Han
frågar sig hur svenskt Finland egentligen är.
Finland är ett ungt land. Tillsammans bär Sverige
och Finland på en gemensam historia som går
långt tillbaka i tiden. Finland var en del av det
svenska riket under 600 år, fram till 1809. Hur
länge det har talats svenska i Finland (Österland)
därom tvistar forskarna, men redan på 1200- och
1300-talet fanns det svenskspråkiga inflyttare i
Tavastland.

Martin Wegelius (1846–1906) grundade
Helsingfors Musikinstitut, föregångaren till
Sibelius-Akademin. Men hans egna ambitioner som tonsättare och dirigent överskuggades av personliga motsättningar under det
nationella identitetssökandet i slutet av 1800talet. Lena von Bonsdorffs biografi visar att
Martin Wegelius envisa kamp i ett svartvitt ideologiskt klimat kan vägleda oss även
i dagens polariserade identitetsdiskussion.

Böckernas mässpris på Bokmässan i Helsingfors är endast 10 e!
Beställ på redaktion@sfv.fi eller 09-6844 570
eller fråga efter böckerna i bokhandeln.
Läs mer om biografiserien på www.sfv.fi/bok

Lösningen till Granikrysset på sid 26.

VÅR SAMHÄLLSORDNING ÄR samma som i Sveri-

ge och lagstiftningen bygger på 1734 års lagverk.
Reformarbetet som ständigt pågår bygger på
tidigare lagar.
I regeringsformen av 1919 stadgades att svenska och finska är landets nationalspråk. År 1922
stiftades lagar med tydlig definition om de svenska
domänerna. Ryggraden är fortfarande vårt utbildningssystem som sträcker sig från dagis till skola
och universitet.
Förr talade man om svenskspråkiga finnar
eller svenskar, till exempel Helsingforssvenskar,
Ålandssvenskar osv. I dag förenas vi under begreppet finlandssvenskar och finlandssvenskhet.

Henrik Meinander, 57, har sedan 2001 innehaft
den svenskspråkiga professuren i historia vid
Helsingfors universitet.
Meinander är ordförande för Svenska litteratursällskapet i Finland.

15,-
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