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Ledare
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Grankulla är föreningarnas 
förlovade stad. Bara på sta-
dens internetsida kommer 
106 föreningar upp under 

Föreningar och samfund. Den verkliga 
siffran kan vara mycket högre, eftersom 
det kan finnas många fler föreningar 
som inte syns på stadens internetsida. 
Det finns föreningar i många katego-
rier, bland annat inom idrott, kultur, 
motorsport, för ungdomar, skolor med 
mera. Den föreningskategori som har 
flest föreningar på Grankulla stads 
internetsida är idrottsföreningarna, 
totalt 34 stycken. 

Hitta din egen förening!
En  förening är en sammanslutning 
av personer eller andra typer av in-
tressenter, en organiserad grupp med-
lemmar som ägnar sig åt en avgrän-
sad verksamhet. De flesta föreningar 
i Grankulla är livsstilsföreningar så-
som idrotts-, motor-, ungdoms- och 
kulturföreningarna. Det finns även 
intresseföreningar såsom pensionärs- 
och kvinnoföreningar, solidaritetsför-
eningar såsom stödföreningar för en 
patientgrupp, politiska föreningar för 
partier och religiösa föreningar som 
arbetar för ett trossamfund. 

NU I BÖRJAN av hösten är det en bra 
start att hitta en bra fritidssysselsätt-
ning och engagera sig i en förening. 

De flesta finns presenterade på nätet 
och man kan skriva in sig i dem. Att 
vara medlem i en förening är avsett att 
stärka den sociala samhörigheten. De 
som trivs i en förening mår ofta både 
fysiskt och psykiskt bättre och det ger 
mening i tillvaron. Dessutom behöver 
föreningarna engagerade personer: 
ledare, medlemmar, funktionärer, alla 
behövs! Engagemanget brukar smitta 
av sig.

Kommande evenemang
Grankulla svenska kulturförening ord-
nar Svenska dagen festen 6.11 i Nya 
Paviljongen med ett digert program. 
En utställning av fotografier på villor 
i Grankulla arrangerar föreningen 19 
– 30.11.2018 i stadshuset. De cirka 60 
villorna som fotograferats under de 
senaste två åren är såväl sådana som är 
skyddade och sådana som i allmänhet 
anses vara värdefulla. Det är en rätt 
unik samling fotografier och en unik 
relation: Utställningen är ett resultat 
av ett samarbete mellan fotografiklub-
ben i Grankulla svenska pensionärer 
och Grankulla svenska kulturförening. 
Under år 2019 kommer Grankulla 
svenska kulturförening att ge ut en 
bok om de här värdefulla villorna. Det 
återkommer vi till.

VÄLKOMMEN ATT DELTA i evenemang-
en och utmana dig själv genom att 

engagera dig: den attityden kan bli din 
livförsäkring för att få en ny upplevelse.

Grankulla svenska kulturförening tar 
gärna emot nya medlemmar, idéer och 
tips på händelser i Grankulla vilka vi 
senare kan lyfta fram exempelvis i en 
artikel, på samarbeten i olika former 
och tips på Årets Grankullabo. 

I ÅR KORAS Årets Grankullabo, Alf 
Skogster, på Svenska dagen festen och 
vi tackar honom för ett fantastiskt ar-
bete Grankulla till fromma under flera 
års tid. Det är få som har hunnit på sin 
egen fritid göra så mycket gott inom 
så många olika sektorer och därtill 
inspirerat flera andra att vilja ge av sin 
tid, kunskap och sina krafter. Hjärtliga 
gratulationer!

Väl mött!

Patrik Limnell, ordförande för 
Grankulla svenska kulturförening rf

Höstens idéer 
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Pääkirjoitus

Kauniainen on yhdistysten lu-
vattu kaupunki. Pelkästään 
kaupungin internet-sivuil-
la luetellaan 106 yhdistystä 

otsikon Yhdistykset ja yhteisöt alla. 
Todellinen lukumäärä voi olla paljon 
suurempi, koska yhdistyksiä voi olla 
paljon enemmän kun mitä kaupungin 
internetsivuilla näkyy. On yhdistyksiä 
m.m. urheilun, kulttuurin ja moottoriur-
heilun alalla. On yhdistyksiä nuorisolle, 
kouluille jne. Kauniaisten kaupungin 
internetsivujen yhdistyksistä useimmat 
ovat urheiluyhdistyksiä, kaikkiaan 34.

Löydä oma yhdistyksesi!
Yhdistys on luonnollisten henkilöiden, 
oikeuskelpoisten yhteisöjen tai molem-
pien jotakin tarkoitusta varten perusta-
ma organisaatio. Useimmat yhdistykset 
Kauniaisissa ovat elämäntapayhdis-
tyksiä kuten urheilu-, moottori-, nuo-
riso- ja kulttuuriyhdistykset. On myös 
etujärjestöjä kuten eläkeläis- ja nais-
yhdistykset, solidaarisuusyhdistyksiä 
kuten tietyn potilasryhmän tukiryhmä, 
puoluepoliittisia yhdistyksiä ja uskon-
nollisia järjestöjä.

NÄIN SYKSYN ALUSSA on hyvä aika 
etsiä sopivia vapaa-ajan harrastuksia 

ja osallistua yhdistystoimintaan. Suurin 
osa löytyy netistä ja niihin voi siellä 
ilmoittautua. Jäsenyys yhdistyksessä 
vahvistaa sosiaalista yhteenkuuluvuut-
ta. Yhdistyksissä viihtyvät henkilöt 
voivat usein paremmin sekä fyysisesti 
että psyykkisesti ja saavat näin tarkoi-
tuksen elämäänsä. Yhdistykset tarvitse-
vat myös aktiivisia henkilöitä mukaan 
toimintaansa: vetäjiä, jäseniä, toimitsi-
joita, kaikkia tarvitaan! Osallistuminen 
tarttuu.

Seuraavia tapahtumia
Grankulla svenska kulturförening jär-
jestää Svenska dagen-juhlan (Ruotsa-
laisuuden päivän juhlan) 6.11 Uudessa 
Paviljongissa, jossa monipuolinen oh-
jelma. Yhdistys järjestää kaupunginta-
lolla Kauniaisten huviloita koskevan 
valokuvanäyttelyn 19–30.11.2018. 
Kahden viime vuoden aikana valo-
kuvatut noin 60 huvilaa ovat osittain 
suojeltuja ja osittain yleisesti katsottu-
na arvokkaita. Valokuvakokoelma on 
ainutlaatuinen: näyttely on Grankulla 
svenska pensionärer -yhdistyksen valo-
kuvakerhon ja Grankulla svenska kul-
turförening -yhdistyksen yhteistyön tu-
los. Grankulla svenska kulturförening 
tulee vuoden 2019 aikana julkaisemaan 

kirjan näistä arvokkaista huviloista. 
Palaamme asiaan.

OLET TERVETULLUT TILAISUUKSIIMME. 
Haasta itsesi mukaan: uusi asennoitu-
misesi voi olla alku uusiin elämyksiin. 
Grankulla svenska kulturförening ot-
taa mielellään vastaan uusia jäseniä, 
ideoita ja vihjeitä Kauniaisten tapah-
tumiksi joista myöhemmin voimme 
kertoa lehdessä, tietoa erilaisista yh-
teistyömuodoista ja vihjeitä Vuoden 
Kauniaislaiseksi.

VUODEN 2018 Vuoden Kauniaislainen 
on Alf Skogster ja tämä luovutetaan 
Svenska dagen-juhlassa. Samalla kii-
tämme häntä suurenmoisesta työstä 
Kauniaisten hyväksi monen vuoden 
aikana. Harva ihminen on ehtinyt va-
paa-aikanaan saada niin paljon hyvää 
aikaan niin monella eri alueella ja sen 
lisäksi inspiroinut monia muita ihmisiä 
antamaan omaa aikaansa, tietojaan ja 
taitojaan sekä voimiaan. Sydämelliset 
onnittelut!

Tervetuloa!

Patrik Limnell, puheenjohtaja  
Grankulla svenska kulturförening rf  

Vi tackar alla som understött Grankulla 
svenska kulturförening under året.

Grankulla svenska kulturförening rf

G
R
A
N
K
U
LL

A

S
V
E
N
S
K
A

KULTURFÖRENING

Styrelsens sammansättning 2018-2019

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

Syysideoita

Grankulla svenska kulturförenings  
hemsida finns på: 
granikultur.fi
eller via google: Grankulla svenska kulturförening
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Chefredaktörens spalt:

Grankulla är sannerligen en märklig 
stad. Här finns allt! Nästan allt. Till 
och med nöjda invånare som ove-
tande om sin förträfflighet hamnat 

på första plats i en undersökning om vilken ort 
som har de mest nöjda invånarna i Finland.

ATT GRANKULLA HAR landets nöjdaste invå-
nare fick vi veta när EPSI Rating publicerade 
sin undersökning i mars i år. EPSI Rating är 
ett nordiskt företag som mäter kundnöjdheten 
inom olika branscher. Enligt statistiken står 
Grankulla i en klass för sig. Varenda en som 
deltog i undersökningen kunde tänka sig att 
rekommendera kommunen till en bekant. Är 
Grani faktiskt en drömkommun?

VI HAR DET bra, det ska medges. Visste du att 
en Grankulla skatteprocentenhet proportionellt 
sett är den mest värdefulla i hela landet. Och 
att social- och hälsovårdskostnaderna propor-
tionellt sett ligger bland de lägsta. Vilket borde 
vara bra, men är det det? Läs stadsdirektören 
Christoffer Masars inlägg Klarspråk kring 
vårdreformen, på sidan 24.

Vi behöver ju inte producera allt i vår stad 
när vi har Esbo nära inpå oss. Kan vi då säga 
att vi är smörklicken i huvudstadsregionen? 

Sorglösa i vår förträfflighet får vi nästan 
alltid flankstöd av grannarna. De gillar oss. 
Det är inte bara gymnasiet som lockar, också 
scouterna, hälsostationen och handbollen 
ligger bra till. 

Det är småskaligheten som gör det. I Gran-
kulla finns en fungerande samhörighet över 
kultur- och språkgränser.

EN DEL ÄR lite avundsjuka på oss, eller? Boen-
det, till exempel. Många vill flytta till Grankul-

la, och vi tar gärna emot dem, men hur hitta 
den rätta bostaden.

VILL MAN BO i ett egnahemshus, helst i en 
hundra år gammal villa som kräver ständig 
renovering och omsorg, då ska man flytta till 
Grankulla. Här hyllas villaboendet. Se Gran-
kullavillor på utställning, sidan 22.

Numera byggs det höghus i flera våningar i 
staden. Det är bra. Men det som faktiskt är triv-
samt att bo i är radhus och låga två tre vånings-
hus. Till det behövs ingen nordisk undersökning. 
Beviset syns i trappuppgången! Namnlistan 
ändras sällan, ingen flyttar ut och ingen flyttar 
in. När man inser att man klarar sig utan hiss, 
bor man gärna överst, två trappor upp.

EN ANNAN SOM gillar oss är ägretthägern 
som valde att vistas några dagar vid Gallträsk 
i slutet av september. Den är ännu rätt sällsynt 
i Finland. Fotografen Henrik Bremer fick syn 
på den och tog en bild. Det är den ni ser på 
paradsidan. 

Ägretthägern förstod redan vid inflygningen 
till Gallträsk att det är något speciellt med Gra-
ni. Här är både grönt och skönt. Därför valde 
den att landa i stadens pyttelilla innanhav. 
Och hamnade i en fotgängarvänlig stad med 
framåtanda och visioner. 

Visionerna ingår i den nya stadsstrategin 
som vill att vi anammar åtminstone tre värden 
under de närmaste fyra åren: Grani är aktivt, 
Grani är levnadsglatt och Grani är samarbets-
inriktat.

Låt oss för alltid vara bäst! På allt!

Eva Wörlund
chefredaktör för Vi i Grankulla

Om att vara omtyckt

Fotnot:
Ägretthägern Ardea alba alba, är en nykomling i Grankulla som uppehållit sig kring Gallträsk i höst.
Det är en stor fågel, nästan lika lång som gråhägern men smalare, mer långhalsad och med ett 
något mindre vingspann. Dess fjäderdräkt är helt vit. Hos icke-häckande fåglar är färgen på näbben 
gul, ibland med en mörk näbbspets, så Galliblanca, som hägern döpts till, är en icke-häckande 
fågel.
I häckningsdräkt blir näbben svart och den får också förlängda bröst- och ryggfjädrar som kallas 
ägretter. Den första häckningen i Finland skedde i år i Borgåtrakten.
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Västra Skolstigen 3, Grankulla

tisdagen den 6 november 2018
kl. 18.30

✦ Hemma hos Greta ✦
musikgrupp 

✦ Jeanette Björkqvist ✦
festtal

✦ Granhultsskolans elever ✦
sångprogram

✦ Årets Grankullabo 2018 ✦
hedersutnämning

Gratis inträde. Servering. Välkommen.
Arrangör Grankulla svenska kulturförening

Fira
Svenska dagen

i Nya Paviljongen

 Stillhet – Närvaro – Budskap
Vi vill ge möjlighet till stillhet och 
eftertanke, men också ge rum för
gemenskap, aktivitet och träffpunkter 
i gudstjänster, konserter, grupper 
och klubbar. Kyrkdörren är öppen 
och trösklarna är låga. Välkommen!
Mer info: www.esboforsamlingar.fi
Esbo svenska församling på Facebook 
och Instagram, i Kyrkpressen och 
annonseringen i HBL. 

Ta en titt på Vi i Grankullas hemsida:

Utgivare: 
Grankulla svenska kulturförening
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...där vill jag leva              och där vill jag bo

Ledare: Samvaro och nätverk s.3Pääkirjoitus: Yhdessäolo ja verkosto s.3Från rymdteknik till byggnadskultur s.5Christoff er Masar: ekonomi och sote-reform s.6Christoff er Masar: talous ja sote-uudistus s.7Anders Adlercreutz: Byggnader och byggande s.8Anders Adlercreutz: Rakennuksia ja rakentamista s.8Vi tror på handens kraft  s.9Byggnadskulturseminarium i Grankulla s.10–11Rykande aktuella reformer s.12Viktigt leva med sin tid men ändå se framåt s.13Årets Grankullabo 2016 s.14–15Är Grankulla för evigt en villastad? s.16
Här vill jag bo! s.17Orkidéer är växtvärldens juveler s.18–19Segling för alla sinnen s.20
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ATT RÖSTA  
är att delta 
och påverka 

Finlands Krigsinvalidmonument som står 
framför stadshuset i Grankulla avtäcktes 

den 9 juni 1981. Monumentet har planerats 
av skulptör Heikki Häiväoja. 

Tanken på ett dylikt monument hade länge 
varit aktuell och man samlade in pengar för 
att kunna bekosta projektet. En tävling ord-
nades med sex kända skulptörer, däribland 
tre krigsinvalider. Tävlingen vanns av Häiväoja 

som även planerat medaljen Per aspera ad 
astra för medelinsamlandet. 

Häiväojas verk Tulen halki/Genom elden 
visar hur jord och eld slungas upp vid nedslag. 

Grankulla stad ville att monumentet skulle 
stå i centrum av Grankulla för att bättre komma 
till sin rätt och framför allt synas bättre. Samti-
digt ville man påminna om att också krigsinva-
lidernas sjukhus Kauniala fi nns i staden.

Monumentet är tillverkat av rostfritt stål 
som donerats av Avesta Jernverksaktiebolag 
i Sverige. Monterings- och svetsningsarbetet 
gjordes av Grankulla stad. Fundamentets 
granitplattor har donerats av Loimaan Kivi Oy. 

Monumentet är ett fosterländskt minne och 
skall hedras i all framtid. Det får inte fl yttas. 
(CP)

Ett fosterländskt minne

granikultur.fi
Grankulla svenska kulturförening rf
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Gammal är äldst

Finland 100, 

Grankulla 110

Förändringarnas tidevarv 

Muutosten aikakausi2
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24
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31

Finland 100 med 

Grankulla perspektiv

Kolumn • Kolumni: 

Christoffer Masar

Grankulla firade 110 år

Jan Sundberg: 

Finland och Norden

Årets Grankullabo

Vuoden Kauniaislainen

Fotografering 

av villor 2017

Filip Hamro-Drotz: 

En framtidsvision

Grankulla 

samskola 110 år

Veronica Fellman: 

Har vi vård i

framtiden?

Grankulla 

samskola år 1917

Lettlands 

historia är vår

Skolcoach

Betlehemskyrkan 

110 år

Årets jubileums-

delikatess

09-86208200, ungateatern.fi, lippu.fi

SAMPO
en vintersaga
23-28.11 på Lillklobb i Esbo
7-28.12 gästspel på Viirus i Hfrs

10 € morgon / 14 € lördag & kväll

Tel. 040–555 0568 • juhla@premiumcatering.fi
www.premiumcatering.fi

VALLMOGÅRD

Ordna en oförglömglig fest för släkt och 
vänner med god mat och service i vacker, 

historisk Jugend-miljö i Grankulla!
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De t  ä r  Grankul la 
svenska kulturför-
ening som har valt 
att lyfta fram Alf 

Skogster för hans kulturella 
insatser som ordförande för 
Grankulla svenska pensionärer 
(2006–2015). Han har många 
strängar på sin lyra och i dag 
är han aktiv på nationell och 
nordisk nivå. 

Under sitt yrkesliv hann han 
inte vara aktiv i föreningslivet, 
men nu uppskattar han det des-
to mera.

 – Jag tycker om att umgås 
med människor, men jag tycker 
också om att vara ensam, säger 
han. Det betyder att skida långa 
sträckor på vintern och vandra 
i naturen så ofta som möjligt. 
Att vandra ensam i egen takt 
i Lappland ger mig ro. Då blir 
det tid för tankar, planering och 
genomgång. 

Han ser vandringen  som 
motvikt till allt skrivarbete han 
sysslar med. 

– Att gå på ojämnt underlag i 
varierande terräng är dessutom 
att rekommendera  för äldre 
människor, påminner han, som 
före detta styrelsemedlem i Gra-
ni Latu.

 
Line Dance
– Dans är motion, säger Affe 
Skogster som dansat Line Dan-
ce i många år. Om jag kunde 
påverka skolarbetet skulle jag 
införa dans i skolornas gymnas-
tikprogram. Jag tycker att dans 
fått en alldeles för undanskymd 
roll i vårt samhälle. Dessutom 
blir man glad av dans.

Line Dance gruppen har valts 
till årets hobbygrupp inom 
Grankulla svenska pensionärer. 
Affe Skogster leder dansgrup-
pen som tränar varje torsdag kl. 
11.30-12.30 på Villa Junghans.

Också medlemmar från de 
finska pensionärerna är välkom-
na.

– Line Dance stimulerar både 
kroppen och knoppen, påmin-

ner han. Man dansar ensam till 
skillnad från pardans, till all 
sorts musik.

Han har också erbjudit sig att 
lära ut Line Dance för invand-
rare i Villa Breda. För två år 
sedan lärde han skolungdomar 
som deltog i Kulturkarnevalen i 
Grankulla att dansa Line Dance. 
Det var mycket populärt. Fin-
landssvenska scouter håller ett 
seminarium på Lärkkulla i höst 
och har bett Affe lära dem dansa 
Line Dance.

Viktiga pensionärsfrågor
– När jag efter tio år som ord-
förande för Grankulla svenska 
pensionärer beslöt att ge över 
ordförandeklubban till Marian-
ne Svartbäck var min tanke att 
gå ner i varv, säger han. Göra 
lite andra saker. 

Men det blev inte så. 

Årets Grankullabo 2018

”Dans är den bästa 
motionsformen!”

TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: HENRIK BREMER

– Motion och föreningsliv kan kombineras 
på ett fruktbart sätt och det är viktigt för mig, 
säger Alf (Affe) Skogster som har valts till Årets 
Grankullabo 2018.
– Jag känner mig hedrad! Men samtidigt känns 
det som ett slags knock out – det här hade jag 
inte väntat mig!

Årets Grankullabo
2005 Kultursekreterare Clara Palmgren
2006 Professor Paavo Castrén
2007 Lektor Ruth (Pippi) Collander
2008 Rektor Irma Rauhala
2009 Brandchef Silvio Hjelt
2010 Diakonissan Arla Nykvist
2011 –
2012 Konstnärerna Irmeli och Yrjö Kukkapuro
2013 Musikerna Pasi Hiihtola och Peik Stenberg  
 (Sås & Kopp)
2014 Musiklärare Inge-Britt Sandström
2015 Stadsdirektör Torsten Widén
2016 Företagarna Jorma Österholm och Tette  
 Finnberg
2017 Idrottsplanerare Helena Pirvola-Nykänen
2018 Pensionär Alf Skogster
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Resan till Lettland

Alf Skogster har varit med om att bygga upp och utveckla den så kallade Grankullamodellen för hur 
Farfar i skolan -projektet ska fungera. 

Efter många år i pensionärs-
förbundets styrelse sitter han 
numera som medlem i styrelsens 
arbetsutskott. Det är där en stor 
del av ärendena för verksam-
heten bereds för medlemmarnas 
livskvalitet. Men också för deras 
gemenskap, trygghet, jämlikhet 
och delaktighet.

Nordisk träff på Åland
Årets samnordiska seminari-
um för pensionärer ordnades i 
september på Åland. Det är en 
36-årig organisation som i år 
lockade 70 deltagare från alla 
nordiska länder.

Redan för två år sedan bör-
jade man bygga upp seminariet 
som Finland skulle stå värd för. 
Alf Skogster kom att ha en le-
dande roll i arbetet. 

 – Viktigt är det ju att ordna 
program i form av work shops 
eller verkstäder så att folk får 
prova på olika uppgifter, säger 
han och samtidigt lära känna 
varandra. Man svetsas samman 

när man står inför små eller 
stora utmaningar.

– Samtidigt var det ju ett sätt 
att ”sälja Åland” åt dem som 
besökte landskapet för första 
gången.

Nästa år står Vadstena i Sveri-
ge i tur, därpå Färöarna.

Skolfarfar
Uppdraget som skolfarfar intar 
fortfarande en viktig plats i Af-
fes vardag. Som ordförande för 
Grankulla svenska pensionä-
rer var han med om att bygga 
upp och utveckla den så kall-
lade Grankullamodellen. Den 
beskriver hur verksamheten ska 
skötas, bland annat frågor om 
tystnadsplikt och etiska princi-
per. Men det är Folkhälsan som 
hämtat  skolfarfarverksamheten 
till Finland. 

År 2006 fick Farfar i skolan 
sin start i Granhultsskolan. 
Christer Holmlund var då rek-
tor och tillsammans med dåva-
rande ordförande för Hem och 

Skola och pensionärsföreningen 
beslöt man starta upp verksam-
heten. Alf Skogster och Andreas 
Wärnhjelm fungerade som ”för-
sökskaniner” under vårterminen 
2007. Det visade sig vara myck-
et lyckat och sen fick verksam-
heten fart. När skolfarfar gänget 
var som störst i Granhult var de 
elva till antalet - med en farmor.

Efter sex år i lågstadiet ville 
Affe flytta till högstadiet där 
läraren för slöjdundervisningen 
tog emot honom med öppna 
armar. 

– Att jobba som skolfarfar är 
en slags win-win-situation, säger 
han, alla vinner på det. Skolfar-
far är i klassrummet på barnens 
villkor, hjälper och stöder utan 
att värdera och ”fostra”. Det är 
lärarnas sak att undervisa och 
hålla ordning, men en skolfarfar 
är närvarande och det är viktigt. 

– Mycket har ändrats sen man 
själv gick i skolan. Det är nyttigt 
för var och en att se hur det 
fungerar i dag. 

”Line 
Dance 

stimulerar 
både  

kroppen 
och  

knoppen.

 Profil
 
Namn: Alf Skogster
Ålder: 76 år
Yrke: Jurist
Familj: Hustru Brita, vuxen son 
Vem:   Skolfarfar 2006 -
           Årets pensionär 2015
           Årets Grankullabo 2018
Intresse: Motionsidrott, friluftsliv, dans,  
föreningsliv 
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TEKSTI: EVA WÖRLUND 
KUVA: HENRIK BREMER

Vuoden Kauniaislainen 2018

”Tanssi on paras 
liikuntamuoto!”

Alf Skogster on ollut mukana rakentamassa ja kehittämässä Kauniaisten malli siitä miten Vaari koulussa projektin pitää 
toimia.

Grankulla svenska 
kulturförening on 
valinnut nostaa esille 
Alf Skogster hänen 

kulttuuripanoksestaan ollessaan 
Grankulla svenska pensionä-
rer-yhdistyksen puheenjohta-
jana (2006-2015). Hänellä on 
monta asiaa tulessa ja tänä päi-
vänä hän on aktiivinen sekä 
kansallisella että pohjoismai-
sella tasolla.

Ammatillisen elämänsä aika-
na hänellä ei ollut aikaa yhdis-

– Liikunta ja yhdistyselämä ovat tärkeitä 
minulle, sanoo Alf (Affe) Skogster joka on 
valittu Vuoden Kauniaislaiseksi 2018.
– Tunnen että olen kunnioitettu! 
Mutta samalla se tuntuu eräänlaisena 
tyrmäyksenä – tätä en ollut odottanut!
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Tärkeitä eläkeläisten  
kysymyksiä
– Kun kymmenen puheenjoh-
tajavuoden jälkeen Grankulla 
svenska pensionärer yhdistyk-
sessä päätin antaa puheenjoh-
tajan nuijan Marianne Svart- 
bäckille oli tarkoituksenani 
hiljentää vauhtia, hän sanoo. 
Tehdä vähän muitakin asioita.

Mutta näin ei käynyt.
Monen eläkeläisliiton SPF:n  

hallituksessa olleen vuoden 
jälkeen hän on nykyään halli-
tuksen työvaliokunnan jäsene-
nä. Siellä suuri osa toiminnan 
asioista käsitellään, edistämään 
jäsenten elämänlaatua, yhteen-
kuuluvaisuutta, turvallisuutta, 
tasa-arvoa ja osallisuutta.
 
Pohjoismainen tapaaminen  
Ahvenanmaalla  
Vuoden yhteispohjoismainen 
seminaari eläkeläisille järjestet-
tiin syyskuussa Ahvenanmaalla. 
Tämä on 36-vuotinen järjestö 
joka tänä vuonna houkutteli 
70 osallistujaa kaikista poh-
joismaista. 

Jo kaksi vuotta sitten ruvettiin 
rakentamaan Suomen isännöi-
mää seminaaria. Alf Skogsterilla 
tuli olemaan johtava rooli työssä.

– Onhan tärkeä järjestää oh-
jelmia workshoppien tai työpa-
jojen muodossa, jotta ihmiset 
saavat kokeilla eri tehtäviä, hän 
sanoo, ja samalla oppia tunte-
maan toisensa. Hitsaudutaan 
yhteen kun joutuu pienten tai 
suurten haasteiden eteen.

– Samallahan tämä oli tapa 
”myydä Ahvenanmaata” sel-
laisille jotka olivat siellä ensim-
mäistä kertaa. 

Ensi vuonna Vadstena Ruot-
sissa on vuorossa, sen jälkeen 
Färsaaret.
 
Kouluvaari
Folkhälsan on tuonut kouluvaa-
ritoiminnan Suomeen.

Rooli kouluvaarina on edel-
leenkin tärkeä paikka Affen ar-
kipäivässä. Ollessaan Grankulla 
svenska pensionärer yhdistyk-
sen puheenjohtajana hän oli 
mukana rakentamassa ja kehit-
tämässä niin kutsutun Kauni-
aisten mallin. Tämä kuvaa mi-
ten pitää toimia, muun muassa 
asioita koskien vaitiolovelvol-
lisuutta ja eettisiä periaatteita.

Vuonna 2006 Vaari koulussa 
sai starttinsa Granhultsskolanis-
sa. Christer Holmlund oli silloin 
rehtorina ja silloisen Hem och 
Skola puheenjohtajan sekä elä-
keläisyhdistyksen kanssa pää-
tettiin käynnistää toimintaa. 
Alf Skogster ja Andreas Wärn- 
hjelm toimivat ”kokeilukanei-
na” kevätlukukauden 2007. 
Tämä osoittautui hyvin onnis-
tuneeksi ja sitten toiminta sai 
vauhtia. Kun kouluvaari jengi 
oli suurimmillaan Granhultissa 
olivat he yksitoista vaaria – ja 
yksi isoäiti.

Kuuden ala-astevuoden jäl-
keen Affe halusi muuttaa yläas-
teelle missä veistonopettaja otti 
hänet avosylin vastaan.

– Kouluvaarina toimiminen 
on eräänlainen win-win-tilan-
ne, hän sanoo, kaikki voittavat 
siinä. Kouluvaari on luokassa 
lasten ehdoilla, auttaa ja tukee 
ilman että arvioi ja ”kasvattaa”. 
Opettajan osana on opettaa ja 
pitää järjestystä, mutta koulu-
vaari on läsnä ja se on tärkeätä.

– Paljon on muuttunut siitä 
kun itse kävin koulua. Jokai-
sen on hyödyllistä nähdä miten 
kaikki tänään toimii. 

tyselämälle, mutta nykyään hän 
asettaa sille sitäkin enemmän 
arvoa.

– Tykkään olla ihmisten kans-
sa, mutta viihdyn myös yksin, 
hän sanoo. Tämä tarkoittaa 
pitkien matkojen hiihtämistä 
talvella ja patikointia luonnossa 
niin usein kuin se on mahdollis-
ta. Vaeltaminen yksin Lapissa 
antaa minulle rauhaa. Silloin on 
aikaa mietiskelylle, suunnittelul-
le ja läpikäynnille.

Hän näkee patikoinnin vas-
tapainona kaikelle tekemälleen 
kirjoitustyölle.

– Epätasaisella alustalla käve-
leminen vaihtelevassa maastossa 
on sitä paitsi vanhemmille ih-
misille suositeltavaa, hän muis-
tuttaa, entisenä Grani Ladun 
hallituksen jäsenenä.

Line Dance
– Tanssi on liikuntaa, sanoo Affe 
Skogster, joka on tanssinut Line 
Dancea monta vuotta. Jos voisin 
vaikuttaa koulutyöhön lisäisin 
tanssin koulujen voimisteluoh-
jelmaan. Minun mielestäni tans-
silla on liian varjostettu rooli 
yhteiskunnassamme.

– Ihmisen luontoonhan kuu-
luu tanssia, koordinoida liik-
keitään musiikin tahtiin, hän 
sanoo. Sitä paitsi tule iloiseksi 
tanssista.

Line Dance ryhmä on valit-
tu vuoden harrasteryhmäksi 
Grankulla svenska pensionä-
rer yhdistyksessä. Affe Skogster 
johtaa ryhmää, joka kokoontuu 
harjoituksiin joka torstai klo 
11.30-12.30 Villa Junghansissa.

Myös suomenkieliset eläke-
läiset ovat tervetulleita mukaan.

– Line Dance stimuloi sekä 
kehoa että koppaa, hän muis-
tuttaa. Paritanssista poiketen 
tässä tanssii yksin, kaikenlaiseen 
musiikkiin.

Hän on myös tarjoutunut 
opettamaan Line Dancea siir-
tolaisille Villa Bredassa. Kaksi 
vuotta sitten hän opetti Kultur-
karnevalen i Grankulla tapah-
tumaan osallistuneille koulu-
laisille Line Dancea. Tämä oli 
suosittua. Suomenruotsalaiset 
partiolaiset pitävät seminaarin 
Lärkkullassa tänä syksynä ja 
ovat pyytäneet Affea opetta-
maan heille Line Dancea.

Profiili
Nimi: Alf Skogster 
Ikä: 76 vuotta 
Ammatti: Juristi 
Perhe: Vaimo Brita, aikuinen poika 
Kuka: Kouluvaari 2006- 
           Vuoden eläkeläinen 2015 
           Vuoden Kauniaislainen 2018 
Harrastukset: Kuntoliikunta, ulkoilu, tanssi, 
yhdistyselämä

”Line 
Dance 

stimuloi 
sekä  

kehoa 
että 

koppaa.

Vuoden Kauniaislainen
2005 Kulttuurisihteeri Clara Palmgren
2006 Professori Paavo Castrén
2007 Opettaja Ruth (Pippi) Collander
2008 Rehtori Irma Rauhala
2009 Palopäällikkö Silvio Hjelt
2010 Diakonissa Arla Nykvist
2011 –
2012 Taiteilijat Irmeli ja Yrjö Kukkapuro
2013 Muusikot Pasi Hiihtola ja Peik Stenberg   
 (Sås & Kopp)
2014 Musiikkiopettaja Inge-Britt Sandström
2015 Kaupunginjohtaja Torsten Widén
2016 Yrittäjät Jorma Österholm ja Tette  
 Finnberg
2017 Urheilusuunnittelija Helena Pirvola-Nykänen
2018 Eläkeläinen Alf Skogster
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År 1907 byggde kamrer 
Wilhelm Forsblom en 
brädfodrad stockvil-
la. Drygt tio år senare 

köptes villan av samhällsfull-

mäktige för att som det hette 
”tillförsäkra samhället nödiga 
lokaliteter”. Knappt tio år se-
nare flyttade  köpingskansliet in 
här och stannade till mitten av 

1950-talet. Först 1978 flyttade 
kansliet, efter att ha verkat i 
över tjugo år i Vallmogård, in 
i det nybyggda stadshuset och 
blev granne med Gula huset.

Villan är en gedigen byggnad 
som har inhyst många hyresgäs-
ter. Här fanns länsmanskontoret 
där man fick pass och körkort. I 
byggnaden bredvid fanns polis- 
kammaren med häkte  och ute-
dass. Den byggnaden revs på 
1970-talet. Här har också skol-
verket varit inhyst, elverket och 
Grankulla församling. Grankul-
las första anspråkslösa bibliotek 
fungerade här och i något skede 
också miljöbyrån. 1987 flyttade 
kulturbyrån in i huset.

– Den tiden är förbi då kultur-
byrån huserade i ett stort rum 

Gula huset

TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: ANDERS SVARTBÄCK

Gula huset och t.h. Parkgrändens daghem.

Gula huset – kär villa har 
många namn
Gula huset, som inrymmer Lafkan och en hantverks-
ateljé, har i hundraelva år stått vid Thurmansallén 1  
i centrum av Grankulla. I dag utgör Gula huset 
(ursprungligen Villa Forsblom) en av de äldsta 
byggnaderna i staden. Huset är skyddat och 
rent byggnads- och kulturhistoriskt sett är det en 
värdefull byggnad.
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”Villan är 
en gedigen 

byggnad som 
har inhyst 

många 
hyresgäster.

Sen  s lu t e t  av 
7 0 - t a l e t  h a r 
Lafkan sålt be-
gagnade kläder 

i Grankulla. Redan vid 
starten ansågs Lafkan 
vara ett företag i tiden, 
med en verksamhet som 
unga mammor gärna tog 
till sig. Det kändes nytt 
och modernt att lämna 
in använda barnkläder i 
gott skick till försäljning 
i Lafkan. Där såldes de 
vidare och ägaren fick en 
liten slant. 

ATT MILJÖN SAMTIDIGT 
gynnades när kläderna 
återanvändes talade man 
inte så mycket om då. I 
dag gör man det och på 
Granidagen i maj tillde-
lades Lafkan hedersbety-
gelsen Årets miljögärning 
2018. Priset delades ut 
för åttonde gången. 

Enligt prismotiveringen 
gick priset till ett företag 
som i fyrtio år jobbat med 
miljötänk på lokalnivå 
och som kombinerat åter-
användning med välgö-
renhet och företagsamhet.

La fkans  g rundare 
Marja Hedström, Emma 
Skand och Gun Löfgren 
inledde verksamheten i 
familjen Skands förråd 
1978. När verksamheten 
expanderade flyttades 
försäljningen, via en käl-
larlokal, till Gula huset, 
1984. Systrarna Lena och 
Annika Hedström tog 
över verksamheten 2002.

– Jag hade ju mer eller 
mindre vuxit upp bland 
kläderna, säger Lena 
Hedström. Därför kän-
des det meningsfullt att 
få fortsätta jobbet när 
mamma och Emma blev 
äldre och inte längre ville 
fortsätta.

– Dessutom ville vi gär-
na bli företagare, säger 
Annika Hedström. Båda 
hade vi familj och små-
barn och det passade oss 
bra med en affärsverk-
samhet av det här slaget. 
Vi är numera heltidssys-
selsatta i företaget. 

Lafkan är inget lopp-
torg och säljer inte hel-
ler kläder på nätet. I dag 
finns det mycket kläder i 

med egen ingång vid södra sidan, 
konstaterar Clara Palmgren. Det 
var då när den i dag kända film-
fotografen Markku Lehmuskal-
lio klippte sina eskimåfilmer i en 
egen studio i rummet bredvid, 
då Ragnhild Rönn satt ute på 
gården i sin gungsoffa och följde 
med livet på gården och ett nytt 
daghem plötsligt ”damp” ner 
med lyftkranar och blev till Park-
grändens daghem på en dags 
montering av element. 

Clara Palmgren medger att 
hon trivdes mycket bra i Gula 
huset.

Lafkan och dess innehavare Lena och Annika Hed-
ström vill som företagare värna om återanvändning 
och miljö. 

TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: ANDERS SVARTBÄCK

Miljövänliga Lafkan

– Där blev de två Grankul-
laböckerna till och ingen kon-
trollerade hur länge man satt 
och jobbade i en gammal trä-
husmiljö. Före det hade rummet 
varit ateljé för unge konstnären 
Daniel Enckell – rummet hade 
med andra ord kulturdoft.

Sedan 1984 har villan varit ut-
hyrd till Lafkan, en secondhand- 
affär i nedre våningen. Grankul-
la konsthantverkare flyttade in 
samtidigt som Lafkan. Konst-
hantverkarnas utrymmen för-
storades då bostaden i samma 
våning tömdes men sedan har 

olika verksamheter växlat där 
uppe. Konsthantverkarna har 
flyttat ut, kvar är Ami Harms 
arbetsrum för silversmide och 
musikgruppen Arne Alligators 
studio och arbetsrum. 

Källa: 
Rudolf Rannikko: Minnesskrift 
till köpingens 25-årsjubileum, 
1946.
Clara Palmgren: Glasverandor 
och snickarglädje, villakulturen i 
Grankulla, 1988.

omlopp och allt är inte 
bra. 

– Därför är vi noga 
med vad vi tar in till för-
säljning, framhåller An-
nika Hedström. Känslan 
av kvalitet, är viktig för 

oss. Vi vill att kläderna 
ska hålla måttet. Inte bara 
klädesplagg för olika års-
tider utan också idrotts-
utrustningar får vara 
nötta, men snygga och 
av god kvalitet. 

>>
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Ann-Mari (Ami) Harms 
är den sista av konst-
hantverkarna som 
är kvar i Gula huset. 

Hon arbetar i övre våningen i ett 
litet utrymme med fönsterglugg 
mot söder. Köket är hennes ar-
betsrum.

– Här har jag arbetat med sil-
versmide i 30 år och kommer att 
fortsätta så länge ögonen hänger 
med och händerna klarar av 
hantverket, säger hon. Det är 
härligt att ha en arbetsplats som 
den här och få vara sin egen 
lyckas smed.

Guldåldern inföll åren 1984 – 
2015. Då hade Grankulla konst-
hantverkare hela övre våningen 
i Gula huset till förfogande.  Där 
hade Ami Harms ett arbetsrum 
för silversmide och i de övriga 
rummen ställde konsthantver-
karna ut sina alster till försälj-
ning. Det var vackra saker, allt 
från träslöjd och keramik, till 
silversmycken och kläder. Varje 
dag var någon av hantverkarna 
på plats för att sköta försäljning 
och kundkontakter men också 
för att hålla ett vakande öga på 
produkterna.

– Verksamheten upphörde för 
tre år sedan, ingen var intresse-
rad av att ta över. Det verkar 
som om det inte finns någon 
återväxt just nu i Grankulla, sä-

ger Ami Harms, själv pensionär 
sedan elva år. Jag är den enda 
som är kvar i Gula huset.

– Trots att jag är utbildad 
guldsmed har jag aldrig arbetat 
med guld. Silver är min metall, 
säger hon bestämt. Ett enda 
guldsmycke har jag skapat i hela 
mitt liv – Luciasmycket 1971.

Ett härligt material
Som barn tyckte Ami om att 
pyssla med sin mors smycken. 
Hon putsade och reparerade 
dem så gott det gick. Men me-
tallen kunde hon inte göra något 
åt. Det ville hon lära sig mera 
om.

Beslutet att börja studera på 
metallinjen vid Konstindustri-
ella yrkesskolan var enkelt. Yr-
kesutbildningen, som utgjorde 

en del av Ateneum, var treårig. 
Men man fick fortsätta ytterli-
gare två år, det gjorde hon.

– Känslan av att kunna be-
härska metallen är underbar, 
säger hon. Silver är härligt att 
ta i och som material för stora 
smycken är det mera använd-
bart än guld. Att få silverplåt 
att forma sig till ett smycke 
med några få verktyg och sina 
egna händer är en spännande 
process.

– Halsband har alltid varit 
mitt favoritsmycke. Jag bär var-
je dag vardagssmycken i silver, 
utan dem känner jag mig naken, 
säger hon. 

Traditionen att skapa smyck-
en och föremål av guld och sil-
ver hör historiskt till en av de 
äldsta hantverksformerna för 

TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: HENRIK BREMER

Silversmide

Ami Harms:

”Rik blir man inte, 
men lycklig”

Broschen i silver som liknar Sibe-
liusmonumentet hann Ami Harms 
göra ett år före Eila Hiltunens 
staty avtäcktes i Tölö. 

Palmfröet, som har sitt ursprung i Sydamerika, 
kombineras med andra material som läder 
glas, keramik, trä, metall, vaxsnöre m.m.
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metall. För att kunna arbeta 
med ädla metaller krävs både 
teknisk skicklighet och konst-
närlig förmåga. 

Slitsamt på gammalt vis
– Silversmycken har jag alltid 
gjort  på gammalt vis, så som 
man gjorde för 2 000 år sedan, 
säger hon.

Numera är nästan alla smyck-
en i guldsmedsaffärerna gjutna 
vilket betyder att samma smycke 
kan produceras i oändligt antal 
exemplar. Hantverket har bytt 
skepnad.

– Jag gör inte längre stora 
silversmycken eftersom lederna 

Gula huset

har kroknat och händerna vär-
ker. Silversmidet har upphört 
för min del. Jag har gjort to-
talt 2082 unika silverhalsband. 
Ringar, broscher, armband och 
örhängen är något fler, 2095. 
Också kraftiga silverkedjor 
smidde jag för hand, varje länk 
skilt för sig - det tog tid. Av varje 
smycke har jag gjort bara ett 
exemplar.

Äger du ett smycke med 
namnstämpeln AMI i sig så vet 
du att det är unikt.

Just nu arbetar hon med 
palmfrön som stomme i hals-
smycken. Palmfröet, som har 
sitt ursprung i Sydamerika, får 

Ami Harms arbetar som fri smyckeskonstnär i silver. Varje smycke är unikt eftersom det görs i endast ett exemplar.

efter behandling färg och mjuka 
runda former. Numera besöker 
hon gärna lopptorg för att hitta 
annorlunda material att göra 
smycken av. Det kan vara kopp-
arbitar, färgat glas, glasstavar, 
metall eller stenar.

Ami Harms har deltagit i ut-
ställningar både utomlands och 
i hemlandet. Hennes smycken 
finns bland annat i Kalamazoo 
Institute of Arts i Michigan, 
USA. Hon har också sålt smyck-
en via inhemska guldsmedsaf-
färer, numera i galleri Konst 
och Form i Gumbostrand och 
ateljén i Gula huset i centrum 
av Grankulla. 

Halsband 
har alltid 
varit mitt 
favorit- 
smycke. 

”

Vi i Grankulla - 13



Det är fråga om en gammal kår, 
grundad så tidigt som 1918. 
Trots det går scoutverksam-
heten i Grankulla ännu längre 

tillbaka i tiden. Kårens historia sträcker 
sig till 1910. 

Ryssarna förbjöd all scouting i landet 
1911, men trots förbudet fortsatte en pa-
trull i Grankulla med sin verksamhet och 
samlades i hemlighet på järnvägsstatio-
nen. När Finland blev självständigt 1917 
upphörde förbudet mot scoutingen och 
grankullascouterna anslöt sig till Riddar-
gossarna i Helsingfors.

Intresset finns
– Hundra år senare är det fortfarande 
många som intresserar sig för scouting. 
Hösten är den tid när man går med i scout-

erna, men det är naturligtvis fritt att kom-
ma med under hela året, säger Hansson. 

Omkring hundra barn och ungdomar 
är med i Grankulla scoutkår. Det är lika 
många flickor som pojkar i kåren. Men 
bland ledarna är flickorna i majoritet. 

Nästa storsatsning är ett förbundsläger 
för alla finlandssvenska kårer 2020. En 
stor del av styrelsen i Grankulla scoutkår 
är med och planerar lägret. 

För åtta år sedan utgavs historiken 
Scouting i Grankulla 100 år till minne av 
att scoutingen i Grankulla hållit på i över 
hundra år. Grankulla scoutkår är en av 
de äldsta kårerna av alla finlandssvenska 
kårer. Då firades det stort.

 – I våras valde vi att bjuda ledarna på en 
festlig middag och i somras arrangerades 
ett läger i Lappland tillsammans med två 
andra kårer, säger Vive Hansson. 

Gruppindelning
De yngsta är åtta år när de börjar som 
yngre vargungar, följande år blir de äldre 
vargungar och så fortsätter det. På åk 4 

En scouts ideal
• utveckla sig själv som människa
• känna aktning för andra
• hjälpa och tjäna andra
• inse sitt ansvar och sina plikter
• älska och skydda naturen
• vara trofast och pålitlig
• främja vänskap över gränserna
• söka sanningen i tillvaron

Livet som scout kan betyda 
spännande äventyr i skog och 
mark. Det kan också betyda nya 
utmaningar tillsammans med 
nya och gamla vänner. Vill du 
så kan du lära nya saker genom 
att prova på. Du kan vara scout 
genom hela livet.

TEXT: EVA WÖRLUND

Scouterna firar 
100 år med måtta

Grankulla scoutkår fyller 100 år i år. Men det firas inte med 
buller och bång utan lugnt och eftertänksamt i arbetets tecken. 
– Vi gör vårt bästa för att utveckla kåren och ser framåt, säger  

kårchef Viveca (Vive) Hansson, 22, vid Grankulla scoutkår.
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Bakgrund
1918 – kåren Grankulla Scoutkår grundades.
1928 – Grankulla Scoutkår blev en pojkscoutkår och 
flickscoutkåren Grankullorna grundades.
1956 – pojkscoutkåren Grankulla Scoutkår fick en 
egen kårlokal Winden på Heikelsvägen 5. 
1974 – utkom det första numret av Nya Pressun, ett 
gemensamt infoblad för båda kårerna.
1976 – återförenades pojkscoutkåren Grankulla 
Scoutkår och flickscoutkåren Grankullorna och 
samkåren Grankulla Scoutkår r.f. uppstod.

och 5 är man äventyrsscout och på åk 6–8 
spejare. Från åk 9 till 18 års ålder är man 
explorers. 

Som vuxen, det vill säga från 18–22 
kallas scouterna rovers och de som är 22 
och äldre är äldre ledare.

Varje grupp består av 20 personer, för-
utom äventyrsscouterna som i år är 40 till 
antalet och indelade i två grupper. Två eller 
tre ledare har hand om varje grupp och 
varje grupp har en mentor, som är ansvarig 
och övervakar att allt går rätt till. 

– Dåligt uppförande, bråk och mobb-
ning förekommer inte så ofta, säger Vive 
Hansson. Vi tar i det genast om vi märker 
någon form av uppträdande som inte hör 
hemma i scoutkåren.

Grönvit halsduk
– När det gäller ledare så har föreningen 
det mycket väl förspänt, säger kårchefen. 
Fjorton ledare är nämligen en mycket bra 
siffra.

Kåren är också lyckligt lottad med ett 
eget utrymme i övre våningen i Folkhälsans 
hus. Där har scouterna en egen kårlokal 
Winden. 

En Grankullascout känns igen på sin 
grönvita scouthalsduk.

Finanserna i skick
Ekonomin är en sak som man måste ta 
i beaktande när det ordnas verksamhet 
för ungdomar. Grankulla scoutkår får 
understöd av staden och har dessutom 
en understödsförening som består av före 
detta kårchefer, scouter och föräldrar med 
barn i kåren. Scoutkåren ansöker också 
om stöd från annat håll för bland annat 
lägerverksamhet. 

– Deltagaravgiften ska vara så låg som 
möjligt så att alla som vill kan vara med.

Och det är många som vill vara scout i 
dag, 60 000 i Finland och i hela världen 
över 40 miljoner! 

LÄSDRAMA PÅ VALLMOGÅRD
Måndagen den 19 november 
ordnas höstens andra Läsdrama kväll. 

Då läses Ann-Louise Bertells pjäs 

Gustava, du drömmer! 

Bertell är dramaturg på Svenska 
Teatern, men är också skådespelare, 
författare och före detta teaterchef 
för Vasa teater.

Klockan 19 i Villa Vallmogård.
Biljetter 10 euro säljs vid dörren.

Arrangör Nina Hukkinen

Kauniaisten KELLO JA KULTA OY
Grankulla UR OCH GULD AB

Höstens & Julens
 nyheter hos oss

Kauppakeskus Grani Köpcentrum • Puh/Tel/Fax 5050090

Ny SFV-biografi

SFV-biografierna kostar endast 15–20 euro.
Läs mer och beställ på www.sfv.fi/bok

BOKEN LANSERAS PÅ BOKMÄSSAN  
I HELSINGFORS 25.10.2018

Sigrid Schauman  
– med palett och penna
Sigrid Schaumans måleri var sär präglat 
och sensibelt. Hon kombinerade rollerna 
som kvinna, konstnär, kritiker och 
ensamförsörjare, och utvecklades som 
konstnär ännu som 80-åring.

Medicinsk Laserbehandling
Lääketieteellinen Laserhoito

Nu på Villa Breda i Grankulla, Bredavägen 16
TIDSBESTÄLLNING  OCH INFO:

sjukskötare Carola Holmberg tel. 0400-618834
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Det första skedet kan kallas 
Villatiden. Den har beskri-
vits i böcker, artiklar, ut-
ställningar, fotografier och 

är relativt väldokumenterad. För de 
intresserade är det lokalhistoriska ar-
kivet i Villa Junghans en ”guldgruva”. 
Där finns svar på många frågor, till 
exempel ”hur såg morfars villa ut på 
1920-talet?” Materialet har samlats 
in sedan mitten av 1970-talet. Det är 
mycket viktigt att arbetet (tillsvidare 
mest på frivillig bas) fortsätter och att 
arkivet kan räknas till kulturstrategin 
i Grankulla. Tusentals fotografier har 
digitaliserats under snart två års tid. 
Dokument och papper bör också gås 
igenom. Där finns berättelserna, be-
skrivningarna, det som ger historia.

Villatiden
Villatiden var en lång tid, från 1906 
till mitten av 1960-talet. I den ingår 
några viktiga delar för Grankullas 
historia. En är nybyggarperioden kring 
1910 då de flesta av villorna byggdes. 
Den innehöll också allt som Grankulla 
senare behövde. Man byggde Gran-

kulla samskola, Metodistkyrkan, bu-
tiker och i kommunal regi ett växande 
vägnät. Man startade ett elverk 1910, 
ordnade med polis och polishund. 
Man grundade nämnder och samlades 
till allmänna möten i bland annat sta-
tionshuset (byggt 1908) och åstadkom 

Villor och 
höghus

TEXT: CLARA PALMGREN, KOMMUNAL KULTURSEKRETERARE 
FRÅN 1973 TILL PENSIONERINGEN I DECEMBER 2001

Grankulla har formats enligt tidens krav sedan 
starten 1906. Bebyggelsen visar utvecklingen 
som kan ses i tre huvudskeden. Invånarlivet 
kunde ge ämne till en egen, sociologisk 
undersökning. Den här artikel ger bara en 
fingervisning.

Villa Junghans år 1977 (foto J. Niskanen). 
Villan hör till villatiden, byggd ca 1910 för 
familjen Noschis som sålde den till den 
tyska familjen Junghans. Sovjetunionen 
övertog villan i fredsförhandlingarna 
hösten 1944 för legationens fritidsbruk. 
Genom tomtbyte fick Grankulla tomten 30 
år senare. Villan förföll i väntan på fortsätt-
ning. Så beslöt man – efter invånaraktivitet 
– rusta upp villan, förstora den och ge den 
som ”ungdomsgård” främst till de växan-
de pensionärsföreningarna. Den invigdes 
1985 och stora salen har redan förstorats 
en gång.
På bilden syns den gamla köksingången. 
Den ledde ner till köket i källaren. Fönstren 
t.h. hörde till det sk serveringsrummet. Ma-
ten från köket kom upp i en mathiss. Fönst-
ret t.v. hör till hörnrummet (tidigare herrum) 
där det lokalhistoriska arkivet finns i dag, 
öppet månadens första tisdag kl 15-18.  

handskrivna byatidningar med viktiga 
meddelanden. De första föreningarna 
föddes, till exempel Grankulla gym-
nastikförening som lever fortfarande. 
Man hade trädgård, höns och getter. 
Man bodde ”på landet” och såg själv 
till att samhället fungerade – också om 
Esbo var moderkommun. Man skrev 
en byggnadsordning 1917 som inte 
tillät ”industriella företag”. Man valde 
att vara grön redan då.

1920 blev Grankulla köping och en 
viss kommunal byråkrati dämpade den 
tidigare nybyggarandan. Nu inleddes 
köpingsperioden. Skolan växte med 
elevhem och internatskola i ”Klost-
ret”. Under 1920-talet fick Grankulla 
en kommunal gravgård, allmän bastu 
och ett litet bibliotek samt en biograf 
i privat regi. Den första taxin dök upp 
och hästarna blev färre.

Efter den ryska revolutionen 1917 
kom ryska emigranter till Grankulla 
och hyrde anspråkslöst in sig i villor-
na. Svenskan som dominerat så länge 
blandades upp med andra språk. Folk 
kom också för att vila upp sig i pen-
sionat eller på Bad Grankulla som 
erbjöd skidspår och promenader i 
barrskogarna. Grankulla blev popu-
lärt bland friluftsvännerna i huvud-
stadsregionen. 

En annan bild av Grankulla forma-
des också under 1920- och 30-talen. 
Då samlades bröderna Parland och 
Enckell, Elmer Diktonius, Atos Wir-
tanen och syskonen Mörne runt de 
äldre författarna; Mikael Lybeck på 
Vallmogård, Arvid Mörne på Granmo-
ra, Nino Runeberg på Furugård. Tiden 
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blev legendarisk. Prägeln av kulturstad 
lever än i dag. 

Under krigsåren och tiden efter-
åt levde man ett ganska tyst liv som 
långsamt moderniserades. Grankulla 
fick en finsk och en svensk folkskola 
på 40-talet, i varsin gammal villa vid 
Heikelsvägen. Bad Grankulla – som 
1910 började som kuranstalt och fort-
satte som sporthotell - förvandlades 
till ett stort krigsinvalidsjukhus. Elanto 
och Varuboden etablerade sig och bu-
tiksurvalet ökade. Bussar körde regel-
bundet från Helsingfors via Gröndal 
längs den nya landsvägen till Åbo som 
byggdes på 30-talet. Invånarantalet 
var förvånansvärt orörligt under vil-
latiden; 1917 hade Grankulla 1 662 
invånare, 1944 var antalet 1 920 och 
1960 var det 2 655. Byggboomen höll 
ännu andan.

Radhustiden 
Men under 1960-talet förvandlades 
mycket. Tiden fram till sekelskiftet 
kan kallas Radhustiden. Tidigare orör-
da tomter stadsplanerades för den 
nya trenden, att bo nästan som i villa 
med litet grönt omkring. Kravet på 
snabb utbyggnad av huvudstadsre-
gionen gjorde att Grankulla också 
byggde höghus i centrum. De flesta 
var 3-våningsbyggen, oftast utan hiss. 
Familjerna var unga då och trappor 
inget hinder. 7-våningshuset vid Kyr-
kovägen fick däremot hiss. I dag sätter 
man in hissar i 3-våningshusen för 
en åldrande befolkning. 1970 hade 
befolkningen ökat till 6 108, på tio år 
med 3 453 invånare!

Grankulla centrum förvandlades 
helt under 60-talet. Låga affärshus 
byggdes med kontor i övre våning-
en och små affärer i gatuplanet. Då 
kunde man ”i byn” köpa skor, spik, 
böcker, tyger, drogerivaror, el-sladdar, 
barnkläder osv. Bankerna hade egna 
kontor. Det fanns en tvättinrättning, 
ett FPA-kontor, en ungdomsgård i 
Sparbankens källarvåning med in-
gång ungefär där man i dag går in i 
”glasgången”. Den gamla biografen i 
Itkonens affärshus försvann då huset 
revs för KOP:s bankbygge men en ny 
biograf, Bio Grani startade 1977 i 
kommunal regi uppe i svenska skol-
centrum. 1978 invigdes det nya stads-
huset efter flyttning från Vallmogård 
och därmed försvann sportplanen i 
centrum, samlingspunkten för Gra-
ni-ungdomarna sedan länge.

Många nya barnfamiljer betydde 
en snabb utbyggnad av skolorna. De 
växte alla. Den tidigare gemensam-
ma Centralfolkskolan för finska och 
svenska elever från 1956 blev finsk 
folkskola vid Tallbackavägen. För 
de svenska barnen byggdes Gran-
hultsskolan. Högstadierna och gym-
nasierna krävde nya och moderna 
undervisningsutrymmen. Den gamla 
svenska samskolan blev kommunal 
ungdomsgård 1972. Grundskolan in-
fördes 1977 efter många och långa dis-
kussioner bland tveksamma föräldrar 
och politiker.

Grankulla blev stad 1972 och 1973 
tog finskan över som majoritetsspråk. 
60- och 70-talen är en speciell tid i 
Grankullas historia. Man kände en 
nybyggaranda från 1910-talet bland 
de hundratals nyinkomna. Man en-
gagerade sig i mycket och grundade 
ett stort antal föreningar. Man fick ett 
eget Medborgarinstitut, ett kulturcen-
trum i Vallmogård, ett musikinstitut, 
en konstskola för barn - och Villa 
Junghans räddades. Under 80-talet 
accelererade takten. Idrotten fick stora 
anläggningar tack vare föräldrainsat-
ser och starkt stöd bland lokalpoliti-
kerna. God fritidsverksamhet bland de 
unga blev mycket viktigt. 

I slutet av 1980-talet togs de första 
flyktingarna emot, iranier, och sedan 

dess har Grankulla internationalise-
rats i många omgångar. Nya språk 
hörs igen.

Höghustiden
Kring sekelskiftet förändrades Gran-
kulla fysiskt mer än tidigare. Tiden 
kan kallas Höghustiden och detta 
tredje skede borde senare få en egen 
djupanalys. Höghustiden inleddes då 
60-talets köpcentrum utplånades un-
der 90-talet. Samtliga byggnader revs, 
utom 7-våningshuset och biblioteket 
från 1986. Dagens köpcentrum för-
nyas totalt. Höghus växer upp kring 
affärer och vid olika trafikleder. Stora, 
luxuösa enfamiljshus byggs på allt 
mindre tomter. År 2017 var invånar- 
antalet 9 600. Invånarna behövs för 
Grankullas ekonomi bygger främst 
på skattepengar – inte på ”industriell 
verksamhet”, enligt valet som gjordes 
för 100 år sedan. 

2020 fyller Grankulla 100 år som 
självständigt samhälle. Vilka är valen 
då? Är vi inne i ett nytt skede och vad 
kan det kallas, inte väl Esbo-tiden? 

Källor: Det lokalhistoriska  
arkivet i Villa Junghans
Böcker om Grankulla i  
Grankulla stadsbibliotek

Grankulla köpcentrum 1985 (foto Museokuva). T.h. ”Koppens hus” (KOP), det 
enda som står kvar. T.v. hörnet till Sparbankens hus med biblioteket och många 
affärer. I följande hörn syns kemikaliehandelns stora fönster. I de låga 60-
tals husen fanns olika Esboverk, i huset bakom den frusna dammen en stor 
matbutik, senare restaurang Kurre.
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Efter över tjugo år som medlem 
av Grankulla-fullmäktige och 
dryga två år som riksdagsleda-
mot vill jag blicka tillbaka och 

reflektera lite över skillnaderna mellan 
beslutsfattandet på de olika nivåerna. 
Jag känner mig ofta privilegierad över 
att få jobba med ärenden som rör allas 
vår vardag, med det mandat och stöd 
jag fått av väljarna. Med det vill jag 
inte säga att arbetet skulle vara lätt, 
tvärtom. Ansvaret är stort, och i beslu-
ten måste du beakta förutom din egen 
övertygelse också ekonomiska realite-
ter, långsiktighet, vallöften, feedback 
från invånarna, partiets program eller 
gemensamt överenskomna strategier. 

Du måste också ha en helhetssyn på 
hela det politiska fältet. Varje politiker 
har sin egen agenda, en fråga som man 
särskilt brinner för och vill bevaka, det 
har också jag. Som en ensakspolitiker 
kan du ha framgång i val, men om du 
vill vara en trovärdig beslutsfattare, 
bär det inte långt. 

KONKRETA SYNLIGA RESULTAT av 
lyckade beslut ger tillfredsställelse. 
Och här är den första skillnaden mel-
lan det kommunala och nationella 
beslutsfattandet. När man på riksni-
vå på ett allmänt plan lagstiftar om 
skolornas timresurser, äldrevårdens 
personaldimensionering, daghemmens 
gruppstorlekar eller bestämmelser för 
bygglov, är det i kommunerna man 

tillämpar lagarna genom konkreta 
beslut och prioriteringar som direkt 
påverkar kommuninvånarna. Det må 
gälla skolornas profilering, byggandet 
av ett nytt daghem, rådgivningstjäns-
ter för de äldre eller saneringen av en 
simhall. 

Planerings- och miljöfrågor står mig 
mycket nära och dessa ger upphov till 
inte bara synliga resultat, utan också 
ofta under behandlingsskedet en väl-
kommen debatt med kommuninvå-
narna. Och det är bra. Responsen jag 
får från kommuninvånarna är i övrigt 
förvånansvärt liten i jämförelse med 
den jag som riksdagsledamot mottar 
av medborgare, intresseorganisatio-
ner och andra som vill vara med och 
påverka ett beslut. 

ALLA BESLUT SOM görs grundar sig på 
en tjänstemannaberedning. I riksdagen 
behandlas propositioner, lagförslag, 
som regeringen gett utgående från 
beredningen i de olika ministerierna. 
Men till skillnad från tjänsteman-
naberedningen i kommunerna, där 
förslagen är politiskt neutrala och 
grundar sig dels på lagstiftningen, 
dels på kommunens egna strategiska 
målsättningar, är lagförslagen alltid 
politiskt färgade av den sittande re-
geringens program och värderingar. I 
riksdagens utskott kan du inte heller 
direkt uttala din egen åsikt, utan alla 
betänkanden skrivs utgående från det 

de i saken hörda experterna fört fram. 
Därför har jag lärt mig att föreslå de 
rätta sakkunniga då experthöranden 
diskuterats! 

Kommunalpolitik är för de flesta 
något man sysslar med vid sidan av 
sitt egentliga förvärvsarbete, en hobby, 
som är viktig och kräver både äkta 
intresse och tid. Den egna fullmäktige-
gruppen står för ett stort stöd för den 
enskilda ledamoten. Riksdagsarbetet 
är ett heltidsjobb, fast ibland känns 
det som lite mera än det, och om du 
tillhör en liten grupp, är du ofta gan-
ska ensam i dina åsikter. Därför är 
det viktigt att bilda sig ett nätverk av 
likatänkande över partigränserna för 
att få sin röst hörd. 

SOM KOMMUNALPOLITIKER, åtmins-
tone i en liten stad som Grankulla, är 
du inte intressant för medierna. Men i 
riksdagen är du under ständig medial 
bevakning och allt du säger eller gör 
kan ifrågasättas. Det här är något man 
varit tvungen att vänja sig vid.

Jag får ofta frågan: ”Hur orkar du?” 
Svaret är relativt enkelt. Känslan av att 
efter ett idogt arbete fått igenom en för 
mig eller för partiet viktig fråga bär 
ganska långt. Eller stoltheten över att 
ha lyckats bibehålla en vakans inom 
hälsovården, bevara ett ståtligt träd 
eller en värdefull byggnad i detaljpla-
nen, gör arbetet värt mödan.

Länge leve demokratin. 

Beslutsfattande  
på kommunal  
och nationell nivå
VERONICA REHN-KIVI,
ARKITEKT, STADSSTYRELSEORDFÖRANDE, RIKSDAGSLEDAMOT
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Päätöksen-
tekoa 
kunnallisella 
ja kansalli-
sella tasolla

Oltuani nyt yli 20 vuotta 
Kauniaisten valtuuston 
jäsenenä ja runsaat kaksi 
vuotta eduskunnassa on 

kiinnostavaa vertailla eri päätöksen-
tekotasojen eroja. Tunnen usein itseni 
etuoikeutetuksi saadessani työsken-
nellä — äänestäjieni valtuuttamana 
ja heidän tuellaan — sellaisten ky-
symysten parissa, jotka koskettavat 
meidän kaikkien arkipäivää. Mutta 
sanottakoon samalla, että se ei aina 
ole helppoa, päinvastoin. 

Päättäjän vastuu on suuri ja pää-
töksissä tulee aina huomioida oman 
vakaumuksen lisäksi taloudelliset 
realiteetit, pitkäjänteisyys, vaaleissa 
annetut lupaukset, kansalaisten pa-
laute ja puolueen linjaukset tai yhtei-
sesti sovitut strategiat. Siinä tarvitaan 
koko poliittisen kentän kokonaisnä-
kemystä. Jokaisella poliitikolla on 
toki oma asialistansa, jota hän ajaa 
innolla eteenpäin, niin minullakin. 
Yhden asian poliitikko voi menestyä 
vaaleissa, mutta kovin pitkälle se ei 
kuitenkaan kanna. Tarvitaan laajem-
paa näkemystä. 

KONKREETTISET, NÄKYVÄT tulok-
set onnistuneista päätöksistä antavat 
tyydytystä. Ja tässä se ensimmäinen 
ero kunnallisen ja kansallisen tason 
päätöksenteon välillä tuleekin. Kun 
eduskunnassa säädetään lakeja koulu-
jen tuntiresursseista, vanhustenhoidon 
henkilömitoituksista, päiväkotien ryh-
mäkoosta tai rakennuslupamääräyk-
sistä, lakien toimeenpanoon liittyvät 
päätökset — jotka vaikuttavat ihmis-
ten päivittäiseen elämään — tehdään 
vasta kunnissa. Kysymys voi olla kou-
lujen profiloinnista, uuden päiväkodin 
rakentamisesta, seniorikansalaisten 
neuvontapalveluista tai uimahallin 
saneerauksesta. 

Suunnittelu- ja ympäristökysymyk-
set ovat itseäni lähellä ja niiden kä-
sittelyn yhteydessä on mahdollista 
saada aikaan tervetulleita keskusteluja 
kuntalaisten kanssa. Se on erinomai-
nen asia. Muuten voin todeta, että 
kuntalaisilta saamani suora palaute on 
hämmästyttävän vähäistä verrattuna 
kansanedustajana saamiini yhteyden-
ottoihin. Sekä yksittäiset kansalaiset 
että monet etujärjestöt haluavat olla 
vaikuttamassa eduskunnassa tehtäviin 
päätöksiin.

KAIKKI TEHTÄVÄT PÄÄTÖKSET perus-
tuvat virkamiesvalmisteluun. Edus-
kunta käsittelee hallituksen antamia 
ja ministeriöiden valmistelemia la-
kiehdotuksia. Mutta toisin kuin kun-
nissa, joissa virkamiesvalmistelussa 
syntyvät aloitteet ovat yleensä poliit-
tisesti neutraaleja ja perustuvat sekä 
lainsäädäntöön että kunnan omiin 
strategisiin tavoitteisiin, eduskunnassa 
lakiehdotukset ovat aina poliittisesti 
värittyneitä istuvan hallituksen ohjel-
man ja arvopohjan mukaisesti. Edus-
kunnan valiokuntatyössä et myöskään 
voi suoraan esittää omia mielipiteitäsi 
vaan kaikki mietinnöt laaditaan nii-
den faktojen pohjalta, joita prosessin 
aikana kuullut eri alojen asiantuntijat 
valiokunnille esittävät. Niinpä on tär-
keää osata kutsua kuulemisiin juuri 
oikeat, omaa näkemystäsi tukevat 
asiantuntijat.

Kuntapolitiikka on useimmille luot-
tamusmiehille harrastus, jota tehdään 
varsinaisen leipätyön ohella. Mutta se 
on tärkeä harrastus, joka vaatii sekä 
aitoa kiinnostusta että aikaa. Oman 
valtuustoryhmän tuki on yksittäiselle 
jäsenelle arvokas apu.

Kansanedustajan ammatti on ko-
kopäivätyö — ja usein vähän enem-
mänkin. Ja jos kuulut pienen puolueen 
eduskuntaryhmään, olet usein melko 
yksin mielipiteidesi kanssa. Siksi on 
tärkeää rakentaa omia verkostoja sa-
manmielisten edustajien kanssa myös 
yli puoluerajojen, jotta saat äänesi 
kuuluville.

KAUNIAISTEN KALTAISEN PIENEN 
kaupungin kuntapoliitikko ei juu-
ri medioita kiinnosta. Mutta edus-
kunnassa media seuraa edustajien 
tekemisiä herkeämättä. Kaikki mitä 
sanot tai teet voidaan kyseenalaistaa. 
Tähän asetelmaan on vain sopeu-
duttava. 

Minulta kysytään usein: ”miten 
jaksat?” Vastaus on yksinkertainen. 
Tunne siitä, että on ahkeran työn tu-
loksena saanut itselleni tai puolueelle 
tärkeän päätöksen läpi riittää melko 
pitkälle. Tai tieto siitä, että on pys-
tynyt pelastamaan terveydenhoidon 
viran, säilyttämään arvorakennuksen 
tai komean puun. Pienetkin askeleet 
eteenpäin tekevät tästä työstä vaivan 
arvoista.

Kauan eläköön demokratia! 

VERONICA REHN-KIVI
ARKKITEHTI, KAUPUNGINHALLITUKSEN 
PUHEENJOHTAJA, KANSANEDUSTAJA

Vi i Grankulla - 19



Trots att Clara Palmgren 
blev pensionerad för 
sjutton år sedan har 
hon fortsatt att jobba 

med kulturfrågor och i allra 
högsta grad det lokalhistoriska 
arkivet i Villa Junghans. Ännu 
för två år sedan tog hon initia-
tivet till en ny ”förening” - Villa-
vännerna - en högst informell 
samling entusiaster, som arbetar 
för att bevara villasamhället i 
staden.

– Jag kan ju inte hålla på så 
här i tjugo år till, säger hon. 
Men när folk ringer och ber om 
uppgifter och frågar efter bilder 
som finns i arkivet, då ställer 
jag upp. 

Men hur fortsättningen ska 
se ut bekymrar henne stort. Ska 
ingen ta över och fortsätta arbe-
tet i det lokalhistoriska arkivet? 
Och hur ska det gå för Vall-
mogård, den kulturhistoriskt 
värdefulla villan som nu går på 
sparlåga?

En fin tid
Det har varit en lång och sträv-
sam väg att gå – från en ostruk-
turerad kulturverksamhet till en 
aktiv och engagerande kultur-
miljö. I dag samsas Grankulla 
stads kulturtjänster under kul-
tur- och fritidsväsendet. 

– Trettio år är en lång tid i 
samma arbete och man hinner 
se sådant som blivit bestående, 
konstaterar hon. Jag har fått 
skapa fritt och känt ett starkt 
förtroende från stadens sida. 
Det är jag tacksam för.

Aktiva inflyttare
– När vår unga familj flyttade 
in till det nybyggda radhuset på 
Kasabergsvägen i januari 1967 
kom vi till ett samhälle under 
uppbyggnad. Det var en fin tid.

– Vi var många unga och ak-
tiva familjer och vi hjälptes åt. 
Bristen på dagisplatser gjorde 

att vi beslöt starta en egen lek-
skola och anställde en barnträd-
gårdslärare. Lekskolan kom se-
nare att uppgå i Ekorrbackens 
daghem.

Från mitten av 50-talet till 
början av 70-talet hade staden 
en centralfolkskola där svenska 
folkskolan och finska folksko-
lan samsades om utrymmen. 
När skolorna fick egna skolhus 
ställde Clara ibland upp som 
inhoppare i Granhultsskolan.

– Jag blev så varm i kläderna 
att jag till och med jobbade som 
klasslärare.

Kultursekreterare
Våren 1973 annonserade staden 
om en ny tjänst som kultursek- 
reterare. 

– Jag sökte tjänsten och fick 
den. På den vägen är jag, kon-
staterar hon.

För mig var det en stor ut-
maning. Naturligtvis sporrade 
det mig att folk var intressera-
de. Jag samlade fotografier från 
förr, sorterade, arkiverade och 

TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: ANDERS SVARTBÄCK

”Kulturlivet   i Grankulla har gett mig mycket”

1938 - Clara Palmgrens födelseår
1967 - flyttar hon med man och barn till Grankulla
1973 - väljs till stadens första kultursekreterare
1977 - Bio Grani startar i samskolans auditorium
1978  - Grankulla konstskola inledde sin verksamhet
1982 - Villa Vallmogård blir kulturcentrum
1988 - Glasverandor och snickarglädje, bok om villakulturen i Grankulla
1995 - fil.mag. (etnologi, historia, konsthistoria) vid Åbo Akademi
2000 - Lokalhistoriska arkivet i Grankulla inledde sin verksamhet
2001 - pensionär
2005 - Årets Grankullabo
2016 - Villavännerna – entusiaster som vill bevara de gamla villorna 
2018 - fyller 80 år den 14 november 2018

Clara Palmgren är en känd person i Grankulla. Hon 
är pensionerad kultursekreterare, har suttit i full-
mäktige och har haft sitt finger med i det mesta som 
hänt på det kulturella området under femtio års tid.  
I november fyller hon 80 år. 

Fakta

20 - Vi i Grankulla



intervjuade många kulturper-
sonligheter i staden, bland annat 
Heidi och Oscar Parland. Jag 
besökte också skolorna, visade 
diabilder och berättade om livet 
i staden förr och nu.

Studerade färdigt
– Tillsammans med Ivar Nord-
lund på Folkkultursarkivet 
började vi jobba med villorna 
i Grankulla. Vi fotograferade 
och samlade in texter om husen. 

Enligt Clara var bland annat 
Per Duncker en flitig sagesman 
som levererade texter till arki-
vet. Det fanns blanketter med 
frågor som folk kunde fylla i. 
På så sätt fylldes snabbt många 
mappar med uppgifter som 
skulle bli ett stöd för Grankulla 
stads fortsatta historieskrivning.

– Men jag kände att jag inte 
hade tillräcklig utbildning och 

des 1982 var många rum möb-
lerade som på familjen Lybecks 
tid. Här fanns dessutom ett café 
samt rum för utställningar och 
familjetillställningar. Vallmo-
gård var öppet för allmänheten, 
torsdag – söndag.

– I huset härskade en socio- 
kulturell atmosfär som gladde 
mig mycket, säger hon. Dess 
storhetstid pågick i tjugo års tid. 

I dag vittnar bland annat 
Bokskåpet med Grankullaför-
fattarnas böcker i Vallmogårds 
bibliotek om de finlandssvenska 
författarnas storhetstid under 
första hälften av 1900-talet. 
Dessutom finns hela Mikael Ly-
becks produktion i flera olika 
band i biblioteket.

 År 2001 gick Clara Palmgren 
i pension.

Konst och kultur för barnen
Grankulla konstskola är ett an-
nat av Claras skötebarn, som i 
höst fyller 40 år.

 – Under 70-talet hade jag sett 
hur skolelever i Granhultssko-
lan försökt hinna måla och rita 
under 45 minuter på tecknings-
timmarna. I själva verket gick en 
stor del av tiden till att plocka 
fram papper, färger, vattenburkar 
mm. Det stressade mig och det 
stressade dem. Barn skall få leva 
sig in i sin konst på samma sätt 
som barn får musicera under 
ledning av yrkesfolk, tycker jag. 

Tillsammans med två Gran-
kullabor reste hon runt i södra 
Finland för att se hur konstun-
dervisning för barn ordnades 
efter skoltid.

– Jag skrev om detta i Kaunis 
Grani och våren 1978 grundades 
Grankulla konstskola med en 
färdig undervisningsplan. Elev-
antalet var stort och har hållit 
sig kring 160 varje år, fördelade 
i olika verkstäder. Skolan var den 
första i sitt slag och efterföljdes 
snabbt i många kommuner. 

Konstskolan finns i dag i Villa 
Odenwalls översta våning. Den 
leds av en understödsförening, 
är alltså privat, men får under-
stöd av Grankulla stad. 

Clara jobbade i sex år som 
sekreterare för skolan - frivilligt 
förstås - och har sett många 
goda rektorer i arbete och inte 
minst en stark lärarkår. 

Här i lokalhistoriska arkivet i Villa Junghans är Clara Palmgren i sitt rätta element. 
Bakom hennes rygg trängs ett trettiotal föreningsmappar. – Och fler finns det rum 
för, säger hon. Hon uppmanar föreningarna att spara föreningsmaterial för arkivet. 

beslöt att ta upp mina avbrutna 
studier. Det tog några år, men 
jag lyckades studera färdigt vid 
sidan av jobb och familj. 

En som påverkade kultursek- 
reterarens jobb var fullmäktige-
ordförande Ragnar Meinander. 

– Tillsammans jobbade vi 
bland annat för att Bio Grani 
skulle bli verklighet. Det visade 
sig vara ett bra koncept. Biosa-
longen finns fortfarande i sam-
skolans auditorium och staden 
beslöt att understöda sådana 
kulturfilmer som inte är kassa-
succéer. Så även i dag.  

Vallmogårds storhetstid
Vallmogård var en ståtlig bygg-
nad som hade fungerat som 
köpingskansli under många år. 
Grankullaborna ville att villan 
skulle sparas och bli ett kultur-
centrum. När Vallmogård invig-

”I huset 
härskade 
en socio- 
kulturell 
atmo- 

sfär som 
gladde 

mig 
mycket.
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Grankulla villor 
på utställning

TEXT: VERONICA FELLMAN
FOTO: ANDERS SVARTBÄCK

Villa Granagård.

Grankulla – en villastad. Jaha, tänker du kanske. 
Men vad är en villa och varför behöver de 
dokumenteras? Det finns mycket att upptäcka av 
bebyggelsen som står kvar i dag – att beundras, 
helt avgiftsfritt på avstånd. De gamla villorna 
återspeglar det samhälle vi lever i och ger en 
förklaring till samhällets uppbyggnad. 

Visste du att Aleksis 
Kivis verk Sju Bröder 
översattes till svenska 
på Kavallvägen i Villa 

Granagård, vars arkitekt är den-
samma som planerade Helsing-
fors järnvägsstations byggnad, 
Eliel Saarinen? Översättaren 
var författaren Elmer Diktoni-
us, som bodde i villan med sin 
familj i sexton år.

Likaså har författaren Arvid 
Mörne bott i Grankulla på Sig-
negränden i Villa Granmora, som 
besöktes av bland andra Nobel-
pristagaren Frans Emil Sillanpää 
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Villa Wahlroos.

Bredatorp.

Lill-Gahmberga.

och Eino Leino samt många an-
dra finländska och internationella 
kulturpersonligheter och politi-
ker. I synnerhet området kring 
Gallträsk har flera bevarade villor 
från 1900-talets början, vilka för-
tjänar att bevaras med omsorg.

GRANKULLA SVENSKA kultur-
förening har samarbetat med 
fotografiklubben för Grankulla 
svenska pensionärer rf med att 
fotografera cirka 60 villor. Av-
sikten är att ordna en utställning 
om fotografierna på villorna 
den 19–30 november 2018 i 
Grankulla stadshus och att ge 
ut en bok om dem under 2019. 

Högst antagligen har det inte 
funnits fast bebyggelse i Gran-
kulla förrän på 1800-talet. I 
början av 1900-talet utgjorde 
Grankulla utmarkerna i någ-
ra Esbohemman och bestod av 
några enstaka torp. 

Den äldsta bevarade villan, 
som samtidigt var den första 
villan som användes året runt, 
i Grankulla är på Norra Hei-
kelvägen från år 1903. Före det 
hade det främst förekommit 
torp i det området som nu är 
Grankulla. Ett exempel på ett 
bevarat torp är Soldattorpet 
på Gamla Åbovägen, vilket har 
sina anor från 1700-talet och 
har flyttats från Esbo till Gran-
kulla på 1800-talet. 

DET MODERNA Grankullas 
historia började 1906 när bo-
laget AB Grankulla grunda-
des med uppgiften att köpa 
upp mark och parcellera det 
i villatomter, vilket var van-
ligt bland annat i Helsingfors 
kring Brändö,  Haga,  Alber-
ga och Parkstad. På mötespro-
tokollet från grundandet kan 
man läsa: ”Dr. Thurman anför-
de, hurusom det under senare 
tider blifvit allt vanligare att 
personer, som hade sitt arbete i 
Helsingfors, likväl af ekonomis-
ka eller andra orsaker önskade 
vara bosatta utom stadens om-
råde samt pågrund häraf priset 
på jord i stadens närhet befann 
sig i stadigt stigande.” 

Janne Thurman var primus 
motor för Grankullaprojektet 
och verkade aktivt i samhället i 
flera årtionden. I praktiken sål-
des inga tomter som var mindre 
än 3 000 kvadratmeter. De flesta 
villor uppfördes i nyklassicism 
och det sena 1920-talets funk-
tionalism. 

Aktieägarna kunde vara nöj-
da med sin investering; insatsen 
var återförtjänad på ett år. År 
1917 fanns 1647 invånare i 
Grankulla. 1920 blev Gran-
kulla köping och frigjorde sig 
totalt från moderkommunen 
Esbo. Grankulla skilde sig 
också märkbart från det jord-
bruksdominerade Esbo, med 
en byggnadsplan, vägnätverk, 
villor och elektricitetsverk. 

MOT SLUTET AV 1920-ta-
let började man upprätta en 
stadsplan, vilket var enastå-
ende. Stadsplaneförslaget var 
omstritt, eftersom vägarna an-
sågs för breda. Tyvärr avled 
arkitekten mitt i processen. En 
kompromiss kunde godkännas 
först 1937. Otto-Iivari Meur-
mans stadsplan, som fortfa-
rande är en viktig grund för 
stadsplaneringen, blev färdig i 
mitten av 1960-talet. Meurman 
planerade staden för 10 000 
invånare i stället för 2 500, 
som varit den förhärskande 
till dess. Staden har monopol 
på att planera marken och i dag 
balanserar stadsplaneringen 
mellan att å ena sidan planera 
in flera hus för flera invånare, 
å andra sidan undvika åverkan 
på fastigheterna. 

Den kända trädgårdsmästaren 
Paul Olsson hann själv planera 
trädgårdar till ett fyrtiotal fast-
igheter i Grankulla 1913–1939, 
bland dem Villa Bensow på 
Gresavägen (år 1913 – 1917), 
Betlehemskyrkan (1922), Villa 
Ekberg på Kavallvägen (1925) 
och Arbetarakademin på Gamla 
Åbovägen (1934). Paul Olssons 
tankar fortsatte i och med att 
Paul Olssons kontor planerade 
trädgårdarna för cirka nittio 
fastigheter 1940-1970.

TYVÄRR FINNS INTE så många 
originalritningar på gamla villor 
kvar i kommunens ägo. Spara 
dem gärna ifall ni råkar ha dem 
kvar. Däremot finns en del av 
Paul Olssons trädgårdsplane-
ringar kvar som ritningar, vilka 
nyligen har genomgåtts och ar-
kiverats i Villa Junghans. 

Källor:
Wikipedia
Kauniaisten Luonto- ja  
kulttuuriopas
Asuminen ennen ja nyt.  
Kauniaisten huvilakulttuuria
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Klarspråk kring vårdreformen

I Grankulla bibliotek ordnades den 
5 september en tillställning med 
temat ”Klarspråk kring vårdrefor-
men”, där jag och social- och hälso-

vårdsdirektören gjorde vårt bästa i att 
förklara, svara på frågor och klargöra 
vad vårdreformen egentligen går ut på 
och speciellt vad det kunde betyda för 
Grankulla. Jag sammanfattar här några 
av de viktigaste diskussionspunkterna. 

ORSAKEN TILL VARFÖR en vårdreform 
överhuvudtaget diskuteras på natio-
nell nivå är å ena sidan en från den 
offentliga ekonomins synvinkel sedd 
ofördelaktig åldersstruktur. Å andra 
sidan att en stor del av anordnarna av 
social- och hälsovårdstjänsterna, det 
vill säga kommunerna, har ett för litet 
befolkningsunderlag för att i framti-
den kunna trygga jämlika tjänster på 
olika håll i landet. Dessa argument är 
i sig helt befogade och de ursprungliga 
målsättningarna till reformen har både 
varit förståeliga och försvarbara. 

PROBLEMET LIGGER I att vårdrefor-
men har blivit en landskapsreform. 
En reform med många andra element, 
som inte fungerar på nationell nivå och 
ännu mindre sedd ur Grankulla stads 
synvinkel. 

På nationell nivå är riskerna stora att 
reformen inte leder till de besparingar i 
social- och hälsovårdskostnaderna som 
eftersträvas. 

Detta beror bland annat på att de 
ekonomiska incentiven (sporre, driv-
fjäder, red. anmärkning) för förebyg-
gande verksamhet i fortsättningen är 

mycket små både på kommunal- och 
landskapsnivå. Incentiven är för tillfäl-
let i stort uppbyggda så att ju sjukare 
befolkning ett landskap har, desto mer 
anslag får landskapet och tvärtom. 
Dessutom är risken stor då landskapen 
en gång skapats, att mer och mer av 
kommunernas uppgifter under succes-
siva regeringsperioder flyttas över till 
landskapen, vilket i praktiken också 
urholkar Grankullas självständighet. 

UR GRANKULLAS SYNVINKEL är en 
av de största riskerna med reformen 
att det finns en chans att vi på sikt inte 
får behålla hälsocentralen. Däremot 
kan man inte prata om enbart en risk, 
när hela reformen leder till ett stort in-
komstbortfall för Grankulla. Detta sker 
i praktiken så att 11-12 procentenheter 
av kommunalskatten förflyttas från 
kommunerna till staten, som fördelar 
pengen till landskapens verksamhet. 
Problemet ligger i att olika kommuners 
skatteprocentenheter proportionellt 
sett är mycket olika värda. Samtidigt 
varierar social- och hälsovårdskostna-
dernas andel av kommunernas budge-
ter väldigt kraftigt. 

En Grankulla skatteprocentenhet är 
proportionellt sett den mest värdefulla i 
landet, och social- och hälsovårdskost-
naderna proportionellt sett bland de 
lägsta. 

DÅ BÅDE SOCIAL- och hälsovårds-
avgifterna och ovan nämnda skatte-
procentenheter tas bort av Grankulla 
leder det nettomässigt till ett stort gap. 
Detta gap lappas till största delen med 

statsandelar, men det betyder att vi från 
att ha haft en kommunal ekonomi där 
skatteintäkterna finansierar allt, går 
över till ekonomi där en stor del av in-
komsterna kommer från staten. Detta, 
med kombinationen där landskapen 
troligen kommer att överskrida sina 
budgeter, gör att riskerna är stora att 
statsandelarna år efter år skärs ned. 
Det å sin sida leder till ständiga ner-
skärningar i tjänsterna eller alternativt 
höjningar av skatterna i Grankulla. 

IFALL VÅRDREFORMEN TROTS allt blir 
av, så har vi i Grankulla som målsätt-
ning att vår hälsocentral skall kunna 
bli en tvåspråkig regional hälsocentral, 
där också Esbobornas svenskspråkiga 
tjänster kunde koncentreras. Redan i 
nuläget svarar Grankulla för skolhäl-
sovården för över 900 skolelever från 
andra kommuner. 

Cirka 1 350 personer från andra 
kommuner än Grankulla, har valt vår 
hälsovårdscentral till sin hälsostation. 
Ifall vi lyckas uppnå en status som 
tvåspråkig regional hälsocentral har 
vi de bästa möjligheterna att också i 
fortsättningen trygga tjänsterna i Gran-
kulla och till och med förbättra dem. 

I SKRIVANDE STUND ser det mera san-
nolikt ut att reformen inte blir av, än att 
den gör det. De kommande veckorna 
visar ifall reformen i sin nuvarande 
form går framåt, eller om det blir den 
kommande regeringens uppgift att åter 
igen söka en ny lösning för att dämpa 
de stadigt stigande social- och hälso-
vårdskostnaderna. 

CHRISTOFFER MASAR, STADSDIREKTÖR I GRANKULLA
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Problemet ligger i att 
vårdreformen har blivit 

en landskapsreform. 
En reform med många 

andra element, som inte 
fungerar på nationell 
nivå och ännu mindre 

sedd ur Grankulla stads 
synvinkel. 
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Våren 2009 beslöt SFP:s styrelse att 
ordna en välgörenhetskonsert med 
alla Grankulla-skolors körer, solis-
ter och grupper. Man ville också 

blanda tidigare elever med dagens. Konserten 
har sedan dess ordnats den 24 oktober på 
FN-dagen och alltid i Nya Paviljongen.

DEN STORA STJÄRNAN har varit Granhults-
skolans körer. Deras musik har dragit ”fullt 
hus” med mammor och kusiner. Med låg-
stadiebarnen har många äldre elever gärna 
ställt upp, bland dem Ben Granfelt på gitarr, 
Bianca Morales, Jannike Sandström, Tomas 
Ek, Johanna Almark-Mannila med sång, till-
sammans med yngre förmågor från högstadier 
och gymnasier. Olika instrument har använts, 
olika språk, mycket rörelse och varma färger. 
Bakom allt detta står våra duktiga musiklära-
re i de olika skolorna, även de finska.

TILL KONSERTEN HAR traditionellt hört ett 
donerat konstverk av en tidigare elev i sko-
lorna. Den första som donerade ett verk var 
Alvar Gullichsen, den senaste var guldsmeden 

VÅR FN-KONSERT 10 ÅR

Välkomna alla i alla åldrar 
men kom i tid! 
Konserten börjar  
kl 18 onsdagen 24.10.2018  
i Nya Paviljongen,  
Västra Skolstigen 3. 
Biljetterna säljs vid dörren,  
15 euro vuxna, 5 euro barn.

Ev. förfrågningar: Filip Hamro-Drotz  
(filip.hd@iki.fi) Incco Sandström  
(incco.sandstrom@gmail.com),  
Clara Palmgren  
(clara.palmgren@kolumbus.fi)

Grankulla svenska kultur-
förening vill verka för att 
det svenskspråkiga kultur- 
utbudet är så mångsidigt 

och tillgängligt som möjligt. Före- 
ningens 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. 

Ami Harms med ett halsband. Konserten har 
inbjudit personer att berätta om välgörenhet 
och oroligheter i världen. Vi har hört biskop 
Björn Vikström och Elisabeth Rehn. Vi har 
sett bilder från en mycket speciell skola i 
Tanzania som flera år understötts direkt med 
konsertens biljettintäkter. 

BLI MEDLEM I GRANKULLA SVENSKA KULTURFÖRENING
KULTURFÖRENINGEN UTSER BLAND 
annat Årets Grankullabo, ordnar 
samlingstillfällen, idkar publika-
tionsverksamhet, ger ut tidningen Vi 
i Grankulla, samarbetar med andra 
organisationer med liknande mål-
sättningar och sprider kunskap om 
kulturarbetet i Grankulla.

GÅ IN PÅ hemsidan och bekanta dig 
med föreningen på granikultur.fi

Medlemsavgift: 10 euro/år.

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

Sö 24.10 kl. 12
Vi firar gudstjänst i Grankulla 
kyrka. Gudstjänsten radieras. 

Medverkande är Ulrik Sandell 
liturg och predikant, Daniel 
Nyberg medverkar i liturgin 
och som textläsare, Stina Sal-
minen textläsare, Heli Peitsalo 
organist och körledare, Barbro 
Smeds kantor, Hanna-Maija 
Alén, cellist. Graziakören 
medverkar. 

Kyrkoföreningen firar 90 år. 
Festkaffe i övre salen. 

Hjärtligt välkomna!

www.grankullaforsamling.fi

GRANKULLA KYRKA
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Grankulla musikfest 
är en stråkkvartett-
festival. Men den 
är också en hybrid-
festival, där olika 
konstformer möts 
– musik, konst och 
vetenskap.
TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: GRANKULLA MUSIKFEST

Grankulla musikfest 
arrangeras för ni-
onde gången. Årets 
t ema är  Minne , 

okänt. Musikfestens konst-
närliga ledare, kapellmästaren 
och violinisten Jan Söderblom 
har planerat programmet som 
framförs i Nya Paviljongen, Vil-
la Vallmogård och Grankulla 
kyrka.

Och varför Minne?
Enligt  Söderblom ska musik-

festen bli en hyllning till minnet 
– hemliga minnen och okända 
minnen, men också bortglömda 
minnen. Det kan handla om 
gemensamma upplevelser som 
kanske betyder mer för oss än 
vi tror.

Först till årets festival 
Festveckan inleds med en fa-
miljekonsert och därefter blir 
det konserter varje dag under 
veckan som följer. Fokus ligger 
på kammarmusik och konserter 
med stråkkvartetter som kom-
pletteras med föredrag. 

– Nytt för i år är en egen 
stråkkvartett som bär stadens 
namn, Grani-kvartetten, berät-
tar Jessica Jensen, verksamhets-
ledare sedan sju år tillbaka. 

Violinisten Jan Söderblom är 
primus motor och Grani-kvartet-
ten ger sin första konsert i Nya 
Paviljongen den 3 november. 

– För första gången har vi 
också en regissör på öppnings-
konserten, Erik Söderblom 
som kommer att stå för en 
färgsprakande presentation av 
Enhörningar, älvor och andra 
musikpersonligheter med både 
Tapiola Sinfonietta och kören 
Key Ensemble på scen.

I paletten ingår också annat 
intressant, från Merikantos 
sånger via Bach med Paavali 
Jumppanen till sånger om inbör-
deskriget med Paleface. 

Musikfesten inleds  den 27 
oktober och avslutas inför 
Svenska dagen-veckan den 4 
november.

Snart tio år fullt
– Nästa år firas tioårsjubileum 
under två långa veckoslut, be-
rättar Jensen. 

När verksamheten inleddes 
2010 med Seppo Kimanen som 
konstnärlig ledare, omfattade 
musikfesten fyra dagar. Nu nio 

Grankulla musikfest
Minnet hyllas på årets musikfestival

Förutom stråkkvartettmusik bjuder 
årets festival på två orkestrar,  två 
familjekonserter, en kör, jazz, sång, 
dragspel, solopiano och mycket annat.

 Nytt för 
i år är 
en egen 
stråk- 

kvartett 
som bär 
stadens 
namn, 
Grani- 
kvar- 
tetten.
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år senare ordnas 18 evenemang 
under nio dagar från veckoslut 
till veckoslut. Det betyder en till 
tre programpunkter varje dag. 
Dessutom ordnas pop up-kon-
serter och skolbesök. Det är rätt 
mycket program den här tiden 
på året.

– Idén att i framtiden samla 
musikfesten under två vecko-
slut är bra. Vardagskvällarna i 
november kan vara utmanande, 
men samtidigt ordnas inte så 
mycket annat program under 
den tiden på året. En annan sak 
är finansieringen. Det blir allt 
svårare att få tag på sponsorer, 
speciellt företag. 

En musikfestival av den här 
storleken klarar sig inte utan en 
producent. Därför utgör teamet 
med verksamhetsledare, konst-
närlig ledare och musikprodu-
cent – Matilda Åkerblom – ett 
slags treklöver som formar och 
skapar förutsättningen för en 
lyckad musikfest. Styrelsen med 
Staffan Kurtén som ordförande 
är också ett viktigt stöd.

Slutar vid 50
– För mig har musikfesten varit 
en fantastisk resa, säger Jessica 
Jensen. Det är min sjunde fes-
tival, och när jag nu har fyllt 
femtio har jag beslutat att avstå 
från en fortsättning.

Vill man utvecklas som männ-
iska ska man inte hålla på med 
samma sak alltför länge. Det är 
bra om det kommer nya krafter, 
som tar itu med följande utveck-
lingsskede.

– Jag gillar att jobba som 
journalist och projektledare. 
Musikfesten har varit ett projekt 
som heter duga, men jag vill 

fokusera mera på journalistiken. 
Som företagare har jag kun-
nat kombinera olika jobb och 
projekt, vilket har passat mig 
perfekt, eftersom jag gillar att 
organisera, strukturera och pla-
nera, med andra ord ha många 
bollar i luften.

Nu är det dags att koncentre-
ra sig mera på tv- och radiojobb 
på Parad Media: Sommarprat, 
Vem, vad, när och Efter Nio.

Talkoanda
– Men jag har också lärt mig 
uppskatta frivilligt arbete under 
åren med musikfesten, säger 
hon. När man jobbar för en 
sak tillsammans, blommar by-
gemenskapen upp. Här finns 
många exempel på frivilliga 
entusiaster som ställer upp år 
efter år. 

Maija Manninen är en av dem 
som återkommer varje år. Hon 
koordinerar verksamheten för 
ett 30-tal frivilliga när det gäller 
parkering och övervaknings-
uppgifter. Andra hjälper till bak-
om scen, hämtar eller för artis-
ter till flygplatsen och mycket 
annat. Alla är lika viktiga.

Pop up och det goda  
samtalet
Men det är inte bara i Nya 
Paviljongen det händer något. 
Veckan innan ges pop up-kon-
serter på olika ställen i Gran-
kulla och huvudstadsregionen.

Musikfesten samarbetar ock-
så med kyrkan och i år blir det 
bland annat psalmer på jazz 
och en tvåspråkig musikguds-
tjänst.

Stråkkvartettolkningarna 
varvas med vetenskapliga sam-
tal. Henrik Meinander utgår 
från minnet och dess labyrin-
ter under kriget 1918. Claes 
Andersson funderar över hur 
vi minns glädjen och sorgen 
medan Riikka Stewen tar oss 
med till modernismen via na-
tionalromantiken. Med på ett 
hörn är också sagofarbrodern 
Zacharias Topelius, som i år 
skulle ha fyllt 200 år. 

Nya Paviljongens sal blev Seppo Kimanen-salen 
år 2016. Grankulla stad ville uppmärksamma, 
tacka och hedra Kimanen ”för det högklassiga 
och viktiga arbete han gjort i Grankulla  och 
för hela hans långa karriär. Han har lyft fram 
Grankulla och Nya Paviljongen på kulturkartan 
både i huvudstadsregionen och i resten av södra 
Finland. – Med Grankulla musikfest återknyter vi 
dessutom till stadens starka historiska kulturbak-
grund”, sade stadsdirektör Christoffer Masar.

Sällan har så dyrbara 
instrument setts i Fin-
land. Gringolts Quartet 
förfogar över italienska 
värdeinstrument: en 
Stradivarius (1718-20), 
en Camillo Camilli 
(1733), en Jacobus och 
en Magginicello från 
1600 som har tillhört 
Beethovens goda vän 
prins Galitsin som 
uruppförde kompositö-
rens sista stråkkvartet-
ter på samma instru-
ment.

Musikfestens kontor i Villa Junghans går på 
högvarv i oktober. Fr.v.: Minna Mustonen, Jessica 
Jensen och Matilda Åkerblom.
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Vi hamnar ibland i situationer 
där vi inte genast vet hur vi 
ska gå vidare för att lösa ett 
problem eller få svar på en 

fråga. Det allra viktigaste är nog att 
förstå att vi inte behöver klara av allt 
på egen hand. Vi behöver och kan få 
hjälp av andra. 

Familjemedlemmar och vänner är 
ofta de personer vi först vänder oss till, 
men de kanske inte alltid har svaren. 
Och ibland kan det också kännas bra 
att få vara anonym. 

Här kan du bekanta dig med 
tjänster som du kan vända dig 
till, med garanterad betjäning på 
svenska. Kontaktuppgifter till alla 
tjänsterna hittar du på ungdoms- 
akademin.fi 

Krisjouren för unga
Avgiftsfritt och konfidentiellt  sam-
talsstöd för 12–29 åringar & famil-
jemedlemmar. Jourtelefon 045 341 
0574 måndagar kl. 9–11, tisdagar–
torsdagar kl. 9–12. Krisjouren kan 
du kontakta per telefon, genom att 
skicka ett mail eller besöka jouren i 
Helsingfors. 

Kyrkans samtalstjänst & chatt 
Kontakt per telefon 0400 22 11 90, 
alla dagar kl. 20–23. Chatten är öppen 
måndag-torsdag kl. 19–21. 

Fråga.fi
Du kan skicka en fråga om allt mellan 
himmel och jord, och du får svar. 

Tjänsten upprätthålls av Luckan 
Ungdomsakademin i samarbete med 
sakkunniga från flera organisationer. 

Sluta Panta-chatten 
Psykolog och andra professionella 
vuxna chattar med dig måndag, tisdag 
och fredag kl. 19–22. Chatten erbjuds 
av Luckan Ungdomsakademin som 
samarbetar med sakkunniga från flera 
organisationer. 

Stödperson
Via Helsingforsmissionen kan du få en 
egen stödperson. De frivilliga stödper-
sonerna är utbildade för uppgiften och 
har tystnadsplikt.

Peluuri.fi
Hjälplinje per telefon 0800 100 101 
när spelandet börjar gå eller redan har 
gått över styr. Måndagar kl. 12–18.

Penno.fi
En tjänst som hjälper dig att ha koll 
på din ekonomi. Tjänsten erbjuds av 
Garantistiftelsen. 

Pojkarnas telefon och chatt 
Pojkarnas telefon 0800 94884 tis-
dagar 15.30–18.00 och torsdagar 
13.00–15.30.

Chatten är öppen onsdagar 13–15. 
Tjänsten erbjuds av Befolkningsför-
bundet (Väestöliitto). 

Studieinfo.fi 
Utbildningsstyrelsens portal där finländ-
ska läroanstalter och högskolor upp-
daterar uppgifter om sina utbildningar.

UngInfo-app 
Appen som erbjuds av Luckan Ung-
domsakademin hjälper dig att hitta 

ställen du kan vända dig till när du 
behöver hjälp i olika frågor. 

Varjomaailma-grupp 
Kamratstöd på nätet för unga som 
lider av föräldrarnas alkoholbruk. 
Tjänsten erbjuds av A-klinikstiftelsen. 

Face to face
De flesta tjänster som nämnts här i 
texten är nätbaserade eller kan nås 
per telefon, men du kanske hellre sitter 
face to face i samma rum och talar med 
en sakkunnig vuxen? 

Navigatorn (Ohjaamo) på Fredriks-
gatan 48 i Helsingfors. Luckans väg-
ledare på Navigatorn i Helsingfors 
varje måndag kl. 12–17.  

Luckan, Simonsgatan 8, Helsingfors   
Drop-in handledning på tisdagar kl. 
12–17. Övriga dagar på Luckan enligt 
tidsbeställning, helsingfors@ungdoms- 
akademin.fi 

Du vet vad du vill få hjälp med och du 
väljer vilken tjänst du vill kontakta! 

TEXT: LUCKAN I HELSINGFORS

Man behöver inte klara av allt på 
egen hand 
– stödtjänster på svenska för unga och unga vuxna

AKADEMIN
UNGDOMS-
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I kommunallagen står det skrivet 
att kommunerna i Finland har au-
tonomi. Med det avses att kom-
munerna uppbär skatt, styrs av ett 

fullmäktige och har en administration 
som bereder och implementerar beslut. 
Nåväl, autonomi som ett begrepp är 
långtifrån entydigt. Självstyrande re-
gioner såsom Skottland, Katalonien 
och Åland benämns vara autonoma. 
Samma benämning används som sagt 
om våra kommuner, inte nog med det, 
även individer kan fatta autonoma 
beslut. För att det skall vara någon 
mening med att använda ett begrepp 
måste det rimligtvis vara entydigt. 
Därför är det skäl att precisera och 
jag gör det med att ställa likhetstecken 
mellan autonomi och självstyre. Var 
landar våra kommuner då med denna 
precisering? 

  Finland är en enhetsstat vilket 
betyder att lagstiftning och den po-
litiska styrningen är centraliserad till 
riksdag och regering i Helsingfors. 
Undantaget är Åland som genom själv-
styret bereder och stiftar lagar och där 
finländska lagar inte gäller inom de 
områden som tillhör Ålands behörig-
het. Den centraliserade enhetsstaten 
klarar emellertid inte av att verkställa 
beslut som omfattar landets alla hörn 
utan kommuner som gör det mesta 
av jobbet inom utbildning och soci-
alvård samt delvis hälsovården. Kort 
sagt, utan en decentralisering är det 
inte möjligt att styra landet effektivt. 
Kommunens huvudsakliga uppgift är 

Kommunal autonomi: 
tomma ord eller verklighet

att anpassa och verkställa beslut som 
lagen föreskriver.

  Kommunen har ingen vetorätt 
om riksdag och regering besluter att 
sammanlägga kommuner till större 
enheter eller att överflytta en del av 
kommunen till en annan som i fallet 
Östersundom som numera tillhör Hel-
singfors. Kommunerna saknar även 
vetorätt beträffande den planerade 
social- och hälsovårdsreformen som 
reducerar kommunens handlingsut-
rymme på ett radikalt sätt. Visst, kom-
munen kan höras men motståndet 
väger föga när stora reformer skall 
sjösättas. Någon autonomi att tala 
om existerar inte. Däremot har kom-
munerna ett visst handlingsutrymme 
att styra och ta initiativ för att lösa 
olika samhällsproblem. De planerade 
landskapen faller inte bättre ut, de 
skall inte ens ha beskattningsrätt, i 
stället tvingas de nådigt verkställa 
statliga beslut enligt de resurser som 
regeringen tilldelar dem.

Mera makt till kommunerna
Demokratin behöver en uppryckning 
när hoten mot den är som störst fram-
för allt ute i världen men även hos oss. 
Folk har tappat tilltron till den liberala 
demokratin, allt fler ser upp till det 
auktoritära och mäktiga Kina, väljare 
ger populister makt vilket urholkar 
rättsstatens skydd av minoriteter och 
de utsatta i samhället. Missnöjet upp-
står när folk blir alltför distanserade 
från beslutsfattandet. Inte konstigt att 

så är fallet när makt har delegerats 
från politiker till tjänstemän och vi-
dare till leverantörer och som i sin tur 
anlitar underleverantörer. Frågan om 
vem som har det yttersta ansvaret när 
det går fel brukar i regel hamna hos 
kommunala beslutsfattare som tvingas 
följa en given upphandlingsmodell. 

  Med uppryckning avser jag att kom-
munerna borde ge mera självständigt 
utrymme att verka i motsats till den 
nuvarande utvecklingen. Vad som avses 
är att kommunerna utvecklas i riktning 
mot verklig autonomi varvid väljarna 
ges mera makt att påverka sin närmiljö. 
Hälsovården hör till de bästa och effek-
tivaste i världen, varför ändra i grunden 
sådant som fungerar väl. Omsorgen av 
handikappade, unga och äldre borde 
rimligtvis skötas i närmiljön och inte av 
något landskap som i sin tur delegerar 
skötseln till något bolag med huvud-
kontor i Karibien. Den tredje sektorn 
hamnar då ohjälpligt i ett sämre läge. 
Inte nog med det, ansvaret för hur om-
sorgen sköts skall givetvis fattas lokalt. 
Det är en gammal visdom att den lokala 
demokratin fostrar de förtroendevalda 
att ta ansvar och tänka på det gemen-
samma fram om det egna. Dessvärre 
har jag farhågor om att planerna om 
landskap och ökad bolagisering av det 
offentliga leder till ökat missnöje och 
politisk rotlöshet som blir lätt ett byte 
för ansvarslösa populister. Demokratin 
är tunt som skalet på ett äpple och den 
behöver förstärkas för att motstå inre 
och yttre destruktiva krafter. 
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Vi ställer upp för alla som vill ha 
hjälp, säger Elena Vainio och 
Sanna Jensen. verksamhetsledare 
respektive tjänstekoordinator på 

Grani Närhjälp.
När vi får en förfrågan eller en önskan 

om hjälp svarar vi inom 24 timmar. Vi 
börjar med att kartlägga situationen och 
sedan gå igenom vad som behövs. Sen gör 
vi hembesök och diskuterar med personen 
ifråga.

Hjälpare i nöden
En hjälpare från Grani Närhjälp är som 
namnet säger en utomstående person som 
via föreningen hjälper till i hushållet på 
olika sätt. Den hjälpare som kommer, utför 
ett på förhand överenskommet arbete och 
får ett timarvode enligt en bestämd taxa.

– Det är många som vill vara hjälpare, 
säger Elena Vainio. Just nu har vi omkring 
hundra personer med erfarenhet och ut-
bildning från olika arbetsområden som 
anmält sitt intresse. De får naturligtvis 
handledning och utbildning av oss innan 
de går ut som hjälpare. 

Många av dem som kontaktar föreningen, 
vill ha städhjälp eller hjälp med barnskötseln. 

Enklare ärenden som butiksuppköp, 
lättare trädgårdsarbete och flytthjälp kan 
ordnas, likaså avlastning för närstående-
vårdare och ledsagarhjälp. Listan är lång 
på de tjänster som föreningen kan erbjuda. 

Frivilliga vänner
Men kanske önskemålet är en vän att 
motionera med eller ta en promenera med, 
någon som läser tidningen, går med till 
biblioteket? 

Då är det vänverksamheten som träder 
in. Förutom hjälpare finns det ”vänner” 
som ställer upp på frivillig bas och gratis. 
Vänverksamheten kan betyda mycket för 
ensamma eller för sådana som inte kan 
ta sig ut utan stöd.  En vän som kommer 
ibland eller regelbundet ger stimulans och 
sällskap, men framför allt vänskap.

Ideell förening
Grani Närhjälp rf – Granin Lähiapu ry som 
grundades 1989, är en ideell förening inom 
tredje sektorn. Föreningen kontaktas årli-

gen av cirka 250 personer. Telefontiden är 
kl. 9–13, detta för att personalen ska hinna 
planera, ta kontakt med myndigheter och 
göra pappersarbete.

– Kanske ringer en ensamförsörjande 
mamma och vill ha hjälp av något slag. 
Hon saknar nätverk och vet inte hur hon 
ska gå till väga. Då samarbetar vi med sta-
dens olika organ, och diskuterar vad som 
är den bästa lösningen för henne, säger 
Sanna Jensen. 

Det kan vara familjerådgivningen, so-
cialbyrån, idrottstjänster, föreningar eller 
församlingen.

– Staden kan också kontakta oss när 
de träffar någon som de anser skulle ha 
behov av stöd.

Flyktingar
När de första kvotflyktingarna kom till 
Grankulla kunde Grani Närhjälp med 
stöd av många frivilliga hjälpa till. Senare 
har  asylsökanden anlänt hit i väntan på 
uppehållstillstånd, också de har behövt 
en handräckning för att komma till rätta 
i vardagen.

– För att komplettera stadens tjänster för välbefinnande 
är det bra att vara under samma tak som hemvården, 
säger Elena Vainio och Sanna Jensen på Grani Närhjälp, 
som har fått ett arbetsrum i Villa Breda. 

TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: HENRIK BREMER

Grani 
Närhjälp 
ger mångsidig hjälp till hushållen

– Vi har stora förväntningar inför vårt 
nya utrymme i Villa Breda. En del av 
verksamheten har legat på sparlåga 
under renoveringen och tillbyggnaden 
av Villa Breda, men nu tar vi i med nya 
krafter och hoppas att gamla och nya 
medarbetare hittar oss igen.
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För fyra år sedan tog Sanna Jensen initia- 
tiv till en kurs i matlagning för flykting-
kvinnor och deras barn. Då kom Grankulla 
marthaförening emot med finansiering och 
praktisk hjälp. Matlagningskurser ordnas 
fortfarande för familjerna. En simkurs för 
vuxna män har också ordnats av Grani 
Närhjälp. 

Ekonomi i allt
Föreningen är en ickevinstgivande servi-
ceorganisation och kan inte syssla med 
köp och försäljning. Ekonomin stöder sig 
därför på understöd av staden, donationer, 
insamlingar och jippon. Alla som anlitar 
tjänsterna betalar en årlig stödavgift på 
30 euro. 

Verksamheten fungerar så att en person 
eller familj som vill ha hjälp av Grani 
Närhjälp betalar för tjänsten. Personen blir 
då arbetsgivare, som förväntas stå för alla 
arbetsgivarkostnader. 

Tjänsterna kostar 13–17,40 euro per 
timme. Arbetstagaren, det vill säga hjäl-
paren, har rätt till en lön, skatteverket 
ska ha sitt och Grani Närhjälp en servi-
ceavgift. Kan man inte själv räkna ut de 
olika summorna och sköta betalningen 
via datorn, har Grani Närhjälp hjälpare 
som ställer upp.

Från och med årsskiftet grundas Grani-
Help som ett andelslag som ska arbeta 
jämsides med föreningen Grani Närhjälp. 
Dess uppgift blir att sälja och producera 
tjänster. 

Det är många som vill vara 
hjälpare... Just nu har vi 
omkring hundra personer med 
erfarenhet och utbildning 
från olika arbetsområden som 
anmält sitt intresse. 
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Välkommen att bekanta er med Grankulla 
stads vackra byggnader!

FOTOUTSTÄLLNING 
Byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla 
samt stadsbildsmässigt vackra villor 

Grankulla stadshus 19-30.11.  2018

Fotograferna är medlemmar i Grankulla 
svenska pensionärers fotoklubb

Arrangör Grankulla svenska kulturförening rf

Granikrysset, nr 2
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Vi vill inte uppleva 
konsekvenserna av de 
nuvarande planerna 
för Stadshuskvarteret, 

om de förverkligas. Det skulle 
i så fall ändra centrumbilden 
på ett dramatiskt sätt, även om 
den pågående planeringen också 
kan öppna upp för intressanta 
möjligheter, däribland mera kli-
matvänligt trä som byggnads-
material och i centrum.

Det här säger ordföranden 
för Grankulla miljöförening, 
Camilla Sederholm.

Värnar om natur, miljö  
och stad
Den tvåspråkiga Grankulla mil-
jöförening grundades i augusti 
1974. Det konstituerande mötet 
hölls i Röda ladan (Grankulla 
ungdomsgård). Föreningen räk-
nar idag ca 130 medlemmar och 
fungerar som lokalförening till 

de nationella organisationerna 
Natur och Miljö och Suomen 
Luonnonsuojeluliitto SLL.

Föreningens huvudsakliga 
uppgift är att väcka intresse för 
naturen och miljön i och utanför 
Grankulla och för Grankulla-
bor.

– Vi vill skapa fina naturupp-
levelser genom att ordna ex-
kursioner och utfärder till olika 
naturområden, berättar Camilla 
Sederholm. Senast har fören-
ingen besökt Noux, Mjölö och 
Söderskär fyr utanför Sibbo. Vi 
packar med vår egen matsäck 
och åker buss, tåg eller båt till 
utfärdsmålen och lär känna nya 
mänskor varje gång. På utfär-
derna är ålderspannet brett från 
små barn till pensionärer.

– Vi har stor glädje och nytta 
av att en del av våra medlemmar 
är biologer och växt- och fågel- 
kunniga och kan föra kunska-

pen vidare när vi gör våra ut-
flykter eller också för att kunna 
genomföra artinventeringar.

Föreningen har även åtagit 
sig att sköta om en av de få na-
turängar som finns i Grankulla. 
Alldeles invid Finska bibelinsti-
tutet (Suomen Raamattuopisto) 
finns på stadens område en äng 
som föreningen inventerar årli-
gen och vårdar och ser till att 
inte växer igen.

Deltar i samhälls- 
planeringen
Till föreningens tyngre uppgifter 
hör att delta i samhällsplane-
ringen. Man vill påverka Gran-
kulla stads planering.

För tillfället är den stora frå-
gan Stadshuskvarteret i cent- 
rum. Om nuvarande planer 
skulle förverkligas skulle stads-
bilden genomgå en omfattande 
förändring. Till planen hör att 

Miljöföreningen vill bevara 

Junghans- 
parken

TEXT OCH BILD: TOM SANDSTRÖM

Camilla Sederholm är ordförande för Grankulla miljöförening. 
Här framför Gula huset vid Thurmansallén 1.
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ett bostadshus (där också en del 
kontors- och affärsutrymmen 
ingår), det s.k. ormhuset skulle 
byggas från Grankullavägens 
gräns (vid den nuvarande par-
keringsplatsen vid stadshuset) 
och sedan slingra sig runt Gula 
huset och vidare över Junghans-
gränden in i den s.k. Junghans-
parken. Till den här planen hör 
också att det nuvarande Stads-
huset från 1978 skulle rivas.

– Inom föreningen kan vi inte 
omfatta det här förslaget. Det 
måste gå att planera vettigt med 
beaktande av både den nuva-
rande stadsstrukturen, tidigare 
arkitektur och naturvärden på 
Stadshuskvarteret, och om det 
är omöjligt, så skulle det vara 
bättre att låta bli, säger Camilla 
Sederholm, som också är med-
lem av både stadsfullmäktige 
och samhällstekniska utskottet.

Miljöföreningen inlämnade 
hösten 2017 en skrivelse till 
staden där man yrkade på en 
ändring av planerna gällande 
intrånget i den s.k. Junghans-
parken. Även ett stort antal 
grankullabor har lämnat in an-
märkningar mot den befintliga 
planen.

Några beslut har inte fattats 
ännu inom de kommunala or-
ganen men ärendet kommer 
antagligen att behandlas ännu 
denna höst.

Gula huset i kläm
Gula huset, som står på sin ur-
sprungliga plats skulle inte rivas 
men däremot omringas från tre 
håll av ormhuset. I huset verkar 
Lafkan, som säljer begagnade 
kläder av god kvalitet. Tidigare 
hade även Grankulla konsthant-
verkare sin hemvist i huset, som 
har en mångskiftande historia. 
Huset byggdes 1907 av Wilhelm 
Forsblom. År 1927 etablera-
de den dåvarande Grankulla 
köping sitt kansli i huset och 
där höll man till in på medlet 
av 1950-talet då verksamheten 
flyttades till Vallmogård för att 
sedan flytta till det nya Stadshu-
set 1978. Esbo länsmansdistrikt 

hade sitt kansli inrymt i villan 
från 1972 till 1978. När de båda 
lutherska församlingarna bild-
ades 1978 fanns både det finska 
och svenska kyrkoherdeämbetet 
placerade i villan tills den nuva-
rande kyrkan stod färdig 1983.

Junghansparken - en oas
Den s.k. Junghansparken mellan 
Villa Junghans och Junghans-
gränden är nu mer eller mindre 
i naturtillstånd, genomkorsad 
av endast ett par grusvägar för 
lättrafik som också förbinder 
Smedsvägen med centrum för 
fotgängare och cyklister. Trots 
att parken är liten är den en 
oas som uppskattas av många. 
Vardagens hets känns mindre 
påträngande under de höga gra-
narna.

I juni i år utförde Grankulla 
miljöförening en inventering 
av träd och buskar i Junghans-
parken på det område där de 
sista längorna av det planerade 
ormhuset är planlagda att stå 
(området mellan de två grus-
vägarna). Resultatet var omfat-
tande. Inom föreningen överras-
kades man av den mängd olika 
trädarter och buskar som växer 
där. Man påträffade många oli-
ka slag av ädla lövträd, som 
t.ex. lind, skogsalm, ek, ask och 
hästkastanj.

Stor biologisk betydelse
– Med den här inventeringen 
vill vi visa vilken stor biologisk 
betydelse Junghansparken har, 
säger Camilla Sederholm och 
betonar samtidigt att en park av 
det här slaget har en stor bety-
delse för invånarnas rekreation 
och trivsel. Området bör ses 
som en betydelsefull grön lunga 
tillräckligt nära för att besökas 
dagligen av invånare i de södra 
delarna av centrum, och för alla 
dem som tar sig fram i stan till 
fots eller cykel genom parken. 

På nätet finns ett upprop gäl-
lande Junghansparken. Den som 
önskar att parken bevaras kan 
gå in på www.skrivunder.com/
radda-junghans-parken och 

underteckna uppropet elektro-
niskt.

Uppropet kommer att över-
lämnas till Grankulla stad den-
na höst.

Miljöintresse bland 
ungdomar
Camilla Sederholm som till 
vardags arbetar med nordiska 
hållbarhetsfrågor som överin-
spektör vid Finlands miljöcen-
tral är född i Köklax men har 
vuxit upp i Grankulla och har 
bott i staden största delen av 
sitt liv. Hon har fungerat som 
ordförande för Grankulla mil-
jöförening ett par år.

Hon tror att intresset för 
naturen och miljön har ökat 
de senaste åren, speciellt bland 
ungdomen.

– Ungdomarna har alltid vi-
sat vägen och värnar uppen-
bart om en hållbar utveckling 
också idag. Det är uppenbart 
att naturen runt hörnet är vik-
tig speciellt för barn och unga 
att växa upp med, och för alla 
dem som av olika orsaker inte 
har möjlighet att ta sig längre 
sträckor till naturen, spekulerar 
Camilla Sederholm. Hon vill 
gärna ta vara på intresset för 
miljöfrågor och önskar att allt 
flere skulle hitta vägen till Gran-
kulla miljöförening. Vi försöker 
hinna vara aktiva på åtminstone 
Facebook idag. Genom att bli 
medlem i föreningen stöder du 
samtidigt också det miljöpolitis-
ka arbetet som de två nationella 
moderorganisationerna bedriver 
nationellt i Finland. Som med-
lem i Natur och Miljö får du på 
köpet tidskriften Finlands Natur 
hemskickad, och familjer kan 
skriva in sig till familjepris. 

– Alla intresserade är väl-
komna med. Du måste inte 
vara medlem i föreningen för 
att delta i verksamheten, men 
utan nya medlemmar existe-
rar vi heller inte på sikt. Också 
styrelsen tar gärna emot nya 
krafter, intresserade får gärna 
anmäla sitt intresse, hälsar Ca-
milla Sederholm. 

Med den 
här in-

venterin-
gen vill  
vi visa  

vilken stor 
biologisk 
betydelse 
Jung-

hanspar-
ken har.
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Grankulla konstskola
Landets äldsta konstskola är 40 år ung

Årets första jubileumsutställ-
ning FÖRR ordnades i april-
maj. Jubileumsutställningen 
NU! NYT! hade vernissage 

i samband med 40-årsfesten den 4 
oktober i Grankulla stadshus. 

Jubileumsutställningens konstverk 
har uppstått ur berättelser som elev-
erna berättat för varandra. En del av 
berättelserna är sanna, andra påhitta-
de. Konstverken är tecknade, målade, 
konstruerade och formgivna i lera.

Den tredje utställningen - STRAX - 
kommer senare i höst.

Den behandlar framtidens konst 
som vi kanske kommer att föreställa 
oss den. I samband med utställningen 
har konstskolan öppet hus i övre vå-
ningen i Villa Odenwall. 

Skolans rektor Hannamaija Heiska 
har redigerat historiken, KONSTIS 40 

år ung! – KUVIS 40 vuotta nuori! Den 
berättar om konstskolans verksamhet 
och är illustrerad med bilder på konst-
verk som eleverna har skapat under 
årens lopp.

Glad i konst
Konstskolan ger grundundervisning i 
bildkonst och är öppen för alla intresse-
rade barn och ungdomar i åldern 4–18. 
Skolan har inga inträdesprov och inga 
krav på att eleven ska vara ”oerhört 
begåvad”. Det är glädjen och lusten 
att rita, måla, skulptera och göra saker 
med händerna som är det viktiga. Man 
kan välja mellan svensk- eller finsksprå-
kig undervisning. Den som har gått hela 
utbildningen får ett avgångsbetyg.

Hannamaija Heiska ser ingen större 
skillnad i förr och nu i barns sätt att 
uttrycka sig i konst. 

– Det står mera hjälpmedel till buds 
i dag, men det som utmärker dagens 
elever är inte bristen på intresse och 
engagemang, utan i viss mån bristen 
på tålamod. 

– Barn är inte lika motiverade och 
tålmodiga som förr. De kämpar inte 
lika mycket för att lära sig de tradi-
tionella teknikerna som en tidigare 
generation kanske gjorde.

Grankulla konstskola följer den nya 
läroplanen som betonar en elevbase-
rad undervisning och ett fenomenba-
serat lärande. 

– Men det är skapandets glädje och 
det egna sättet att uttrycka sig som 
uppmuntras i alla sammanhang, på-
minner rektorn.

Skolan upprätthålls av understöds-
föreningen för Grankulla konstskola 
och får understöd av Grankulla stad. 

För 40 år sedan grundades konstskolan i Grankulla som 
den första i sitt slag i Finland. I år jubilerar skolan med tre 
utställningar och en historik Konstis - 40 år ung.

TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: GRANKULLA KONSTSKOLA

Jubileum 40 år


