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Ledare

Femtio år i
arbetets tecken

T

idningen Vi i Grankulla firar
50-årsjubileum i år - i arbetets
tecken. Det första numret utkom 1969. Ursprungligen var
det Svenska folkpartiet i Grankulla som
började ge ut tidningen. Och det fortsatte man med fram till 1988 trots att
staden redan på 1970-talet hade börjat
ge ut en tvåspråkig lokaltidning Kaunis Grani. Kaunis Grani ges ut av Ab
Grankulla Lokaltidning - Kauniaisten
Paikallislehti Oy, ett företag som ägs av
Grankulla stad. I dag är det Grankulla
svenska kulturförening som ger ut Vi i
Grankulla.
DISKUSSIONERNA OM ATT grunda en
kulturförening i Grankulla hade inletts
redan i slutet av 1980-talet. Man ville
grunda en partipolitiskt obunden fö
rening som kunde ge ut Vi i Grankulla
och samtidigt vara en samlande kraft
för kulturen på orten. Esbo svenska
kulturförening hade grundats 1984.
Först sex år senare, den 5 december

1990 var det dags att låta registrera
Grankulla svenska kulturförening.
NÄSTA ÅR FIRAR kulturföreningen
30-årsjubileum. Det har firats många
jubileer i staden under de senaste två
åren. Och ännu finns det föreningar
att fira, till exempel Grankulla gymnastikförening som firar 100 år den
16 november.
KULTURFÖRENINGEN HAR HAFT ett
digert program under året. Efter årsmötet i mars var det i april dags för
en konsert i Nya Paviljongen med underhållningsgruppen Griniga gubbar.
I maj deltog föreningen med program
på Granidagen. Under hösten ordnades en Annorlunda kulturresa (4-6.9.)
till Åland. En resa som visade sig bli
en mycket givande och inspirerande
kulturresa. Fotoutställningen av de
kulturhistoriskt värdefulla villorna i
Grankulla kommer att visas ännu en
gång, denna gång på Villa Breda. En

Patrik Limnell, ordförande

bok om stadens kulturhistoriskt värdefulla byggnader är under arbete och
beräknas ges ut nästa år.
HÖSTENS STORA TILLSTÄLLNING är

Svenska dagen-festen som traditionellt
firas den 6 november i Nya Paviljongen. Då koras Årets Grankullabo, som
i år är skådespelaren Nina Hukkinen.
Året avslutas med stor julkonsert med
Thomas Enroths orkester och finlandssvenska artister den 3 december i Nya
Paviljongen.
Välkommen!
Grankulla svenska kulturförening rf

Vi i Grankulla
Utgivare Grankulla svenska kulturförening rf
Upplaga 4 300 ex

Chefredaktör Eva Wörlund, eva.worlund@gmail.com

Annonser Kustmedia Ab / Emilia Häggman, emilia@kustmedia.fi

Grafisk formgivning och ombrytning Kustmedia Ab / Maria Lillås
Pärmbild Foto Anders Svartbäck

Översättning Barbara Åkerberg, baba@idrott.fi
Tryckeri KTMP, Singsby 2019

Adresskälla: Befolkningsdatasystemet/ Befolkningsregistercentralen.

Personuppgifter har inte lämnats till avsändaren av denna tidning.
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Pääkirjoitus
Viisikymmentä vuotta työn merkeissä

V

i i Grankulla -lehti viettää
50-vuotisjuhlia tänä vuonna
– työn merkeissä. Ensimmäinen numero ilmestyi 1969.
Alun perin Kauniaisten RKP julkaisi
lehden. Sitä jatkettiin vuoteen 1988 asti,
vaikka kaupunki jo 1970-luvulla oli
julkaissut kaksikielisen paikallislehden
Kaunis Granin. Grankulla Lokaltidning
– Kauniaisten Paikallislehti julkaisee
Kaunis Granin, yritys jonka Kauniaisten
kaupunki omistaa. Tänä päivänä Grankulla svenska kulturförening julkaisee
Vi i Grankulla -lehden.
KESKUSTELUT KULTTUURIYHDISTYKSEN PERUSTAMISESTA Kauniaisiin

alkoivat jo 1980-luvun loppupuolella.
Haluttiin perustaa puoluepoliittisesti
riippumaton seura joka voisi julkaista Vi i Grankulla ja samalla toimia
paikkakunnan kulttuurin yhdistävänä
voimana. Esbo svenska kulturförening
oli perustettu vuonna 1984. Vasta kuusi
vuotta myöhemmin 5. joulukuuta 1990
oli aika rekisteröidä Grankulla svenska
kulturförening.
ENSI VUONNA KULTTUURISEURA

viettää 30-vuotisjuhlia. Kaupungissa
on vietetty monta juhlaa viimeisten
kahden vuoden aikana. Ja vieläkin on
seuroja juhlittavana, esimerkiksi Gran-

kulla gymnastikförening, joka viettää
100-vuotisjuhlia 16. marraskuuta.
KULTTUURISEURALLA ON OLLUT

mittava ohjelma vuoden aikana. Maaliskuun vuosikokouksen jälkeen oli
huhtikuussa viihderyhmä Griniga Gubbarin konsertti Uudessa Paviljongissa.
Toukokuussa seura osallistui ohjelmalla
Granipäivään. Syksyllä järjestettiin Erilainen kulttuurimatka (4-6.9) Ahvenanmaalle. Matka osoittautui hyvin antoisaksi ja inspiroivaksi kulttuurimatkaksi.
Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden huviloiden kuvanäyttely toteutetaan vielä
kerran, tällä kertaa Villa Bredassa. Kirja
kulttuurisesti arvokkaista rakennuksista
on tekeillä ja arvioidaan julkaistavan
ensi vuonna.
SYKSYN SUURI TILAISUUS on Ruot-

salaisuuden päivän juhla, jota perinteisesti vietetään 6. marraskuuta Uudessa
Paviljongissa. Silloin valitaan Vuoden
Kauniaislainen, joka tänä vuonna on
näyttelijä Nina Hukkinen. Vuosi päättyy
isoon joulukonserttiin Thomas Enrothin orkesterin ja suomenruotsalaisten
artistien kanssa 3. joulukuuta Uudessa
Paviljongissa. Tervetuloa!

INNEHÅLL
2
3
		
4
6
8
10
12
14		
		
17		
18		
		
20
22
24
26
		
27
28
32
		
34
36

Femtio år i arbetets tecken
Viisikymmentä vuotta
työn merkeissä
Lyckligast i världen
Årets grankullabo
Vuoden kauniaislainen
Äldreomsorgen
Konst på Villa Breda
Kolumn • Kolumni
Christoffer Masar
Hej, vi i Esbo
Kolumn
Veronica Fellman
Kulturen i Grankulla
Lilla Luckan
Grankulla Gymnastikförening
Kolumn
Jan Sundberg
Granikrysset
Medlemsresa till Åland
Grankulla
svenska pensionärer
Sommarprakten i villastaden
Från utställning till bok

Grankulla svenska kulturförening rf

Grankulla svenska kulturförening rf
Styrelsens sammansättning 2019

KU

GR

A

Vi tackar alla som understött Grankulla
svenska kulturförening under året.

SK

eller via google: Grankulla svenska kulturförening

AN

granikultur.fi

EN

LL

A

Kaj Kankaanpää, webb master utanför styrelsen
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Chefredaktörens spalt
Lyckligast i världen
Lyckligare än de flesta andra? Finländarna är
rankade som världens lyckligaste befolkning
bland 156 länder, enligt en FN-rapport som
publicerades i våras. Norge stod överst på listan
2017, Finland intog femte plats.

N

yheten om förstaplaceringen förvånade oss, och gav orsak till eftertanke. Är jag lycklig? Och hur mår
jag i så fall?
Frågar man folk vad det är som gör dem
lyckliga, svarar de oftast: familjen, vännerna,
kärleken, tryggheten, naturen och hälsan.
Men samtidigt som vi är lyckligast i världen så är vi också lite olyckliga, det vill säga
missnöjda eller deprimerade. Det som gör oss
olyckliga är oftast ensamhet, sjukdom, depression, stress och gråt.

VI TALAR INTE så högt om fattigdom, sjukdom

och hemlöshet – katastrofer som kan drabba
oss. Även om det finns hemlöshet i Finland,
ökar den inte så dramatiskt som i andra europeiska länder – i själva verket sjunker den. I
rapporten har man hämtat uppgifter om BNP
och förväntad frisk livslängd från Världsbanken och WHO.
Uppgifterna jämförs med enkätfrågor om
vänner och familj, möjligheter att påverka sitt
liv, upplevelser om korruption mm. Jämfört
med Sverige och Norge kan vi betrakta oss som
världens friaste land, med minst organiserad
kriminalitet och mest oberoende rättsväsende.

INVÅNARNA I GRANKULLA har också klarat

sig bra i den nationella undersökningen om
hälsa, välfärd och social- och hälsovård som
genomförts av Institutet för hälsa och välfärd
(THL). Bland annat upplevde färre grankul-

labor att de är sjuka, jämfört med invånare i
tretton andra städer i landet. Fler grankullabor
upplevde också att de är lyckligare än vad som
uppgavs på de flesta andra orter.
Många grankullabor har på sociala medier
uttryckt sin glädje över de generösa blomster
arrangemang som i sommar prytt stadens
belysningsstolpar, krukor och parker. Men för
stadsdirektören i Grankulla är det inte lika lätt
att vara glad, även om han är hoppfull.
– Prognoserna för stadens del ser inte alltför
negativa ut, även om skatteintäkterna blir lägre
än vad budgeten bygger på. Men efter många
bra år har vi en stabil buffert, säger han.
ENKÄTUNDERSÖKNINGARNA, SOM LIGGER

som grund för FN-rapporten, visar nämligen
att Finland inte bara är världens lyckligaste
land, utan också stabilast. Jämfört med Sverige
och Norge kan vi betraktas som världens friaste
land, med minst organiserad kriminalitet och
mest oberoende rättsväsende.
Finland är också enligt jämförelser den mest
läskunniga nationen med den bästa utbildningen i världen!
Det är kanske därför vi också blivit en av
världens största kaffekonsumenter. Vi tar arbete och vardag med ro, dricker en kopp kaffe,
läser en bok och känner oss precis så lyckliga
som vi är.
Eva Wörlund
chefredaktör för Vi i Grankulla

Källa: The World Happiness Report, 2018, rapporten publiceras för sjunde gången.
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Evy Björkman – folkbildare,
skribent och husmor
16,

50

Evy Björkman (1876–1960) arbetade
för det fria bildningsarbetet i nästan
50 år. Sigbritt Backmans biografi
beskriver ingående hur Björkman
med föreläsningar, kurser och studiecirklar spred bildning och kunskap till
Finlands svenskspråkiga befolkning,
speciellt ungdomen.

en juldeckare av Frank Skog
- för de små och litet större
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23.11-28.12.2019 på Lillklobb

Alla SFV-biografier finns i lager

Victor
Westerholm

Erik
Cainberg

Klobbskogsv. 9, Esbo
Bilj. 14 €, 09-86208200, ungateatern.fi, lippu.fi
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VALLMOGÅRD

Ordna en oförglömglig fest för släkt och
vänner med god mat och service i vacker,
historisk Jugend-miljö i Grankulla!

Ett fosterländ

F

skt minne

inlands Krigsinvalidmonum
ent som står
framför stadshuset
i Grankulla avtäcktes
den 9 juni 1981.
Monumentet
har planerats
av skulptör Heikki
Häiväoja.
Tanken på ett
dylikt monument
varit aktuell och
hade länge
man samlade
in pengar
att kunna bekosta
projektet. En tävling för
nades med sex
ordkända skulptörer,
tre krigsinvalider.
däribland
Tävlingen vanns
av Häiväoja

som även planerat
medaljen Per
astra för medelinsamlandet
aspera ad
.
Häiväojas verk
Tulen halki/Genom
visar hur jord och
elden
eld slungas upp
vid nedslag.
Grankulla stad
ville att monumentet
stå i centrum av
skulle
Grankulla för att
bättre komma
till sin rätt och
framför
digt ville man påminnaallt synas bättre. Samtiom att också krigsinvalidernas sjukhus
Kauniala finns
i staden.

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

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

Rafael
Karsten

Läs mer om böckerna, beställ och betala på
www.boklund.fi
Eller beställ på tel. 044-3788 363
Fråga också efter böckerna i bokhandeln
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Ta en titt på
Vi i Grankullas
hemsida:

Aleko
Lilius

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

2019

Texten ska leva sig in i

åhörarnas fantasi
I år har Grankulla svenska kulturförening
valt skådespelaren Nina Hukkinen till Årets
Grankullabo. Nina Hukkinen är en uppskattad
konstnär inom teater, radio, tv och film. Hon
är initiativrik och orädd. Det vittnar hennes
projekt Läsdrama på Vallmogård om.
TEXT: EVA WÖRLUND

V

arje höst samlar Nina
Hukkinen några av
sina skådespelarvänner kring sig och
uppför ett par läsdramer inför
publik. I år är det 15-årsjubileum. Men inte bara vuxenkultur,
hon är också hjärtligt uppskattad
som den rosafärgade grisen Isa i
BUU-klubbens svenska barnprogram i tv.
Nina Hukkinen är en energisk person och hon har många
strängar på sin lyra. Den som
känner henne väl vet att hon står
stadigt med fötterna på jorden.
Just nu är hon aktuell som frilansskådespelare på Svenska Teatern,
som producent för Läsdrama på
Vallmogård och som Isa Gris

Nina Hukkinen i pjäsen Sånger
vid randen av ett grått hav.
Foto: Cata Portin

i BUU-klubbens barnserie om
Bärtil – en tv-roll som hon har
haft i sexton år. Dessutom hinner
hon med film, radioteater och
museiteater.
Under sex års tid har hon
vid sidan om skådespelarjobbet
studerat logopedi vid Helsingfors
universitet. Målet är att en dag bli
talterapeut.

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
2011-12 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
2019 Skådespelare Nina Hukkinen

Hur hinner du med allt?

jobb, ibland mindre. Hittills har
jag haft tillräckligt med jobb.

Varför ville du bli
skådespelare?

– Jag är en aktiv människa, som
vill hinna med mycket och påverka min vardag. Eftersom jag
är frilans, det vill säga inte fast
anställd vid en teater, kan jag planera min vardag på ett sätt som
passar mig. Ibland är det mycket

– Jag var 24 år när jag sökte, och
kom in, till teaterutbildningen.
Teater visste jag inte så mycket
om, jag var blyg och osäker på
vad jag ville göra. Men när jag
väl hade blivit antagen, kändes
det rätt.
– Eftersom jag är kort till växten fick jag till en början alltid

En grisigt bra idé: Isa Gris och Bärtil övar sig inför
moster Trynes kalas.
Foto: Yles pressfoto

I rollen som inspicienten Anna
i farsen The Play that goes
wrong. Foto: Bildtjänst

Vi i Grankulla -

Profil

spela barn eller en ung människa,
medan mina kolleger tog de vuxna rollerna.
Yrket passar mig för det är
ett socialt, kreativt och fysiskt
arbete i grupp. Men samtidigt
är det både osäkert och otryggt
och därför planerar jag ett halvt,
ibland ett år i taget och ser vad
det för med sig. Men efter 26 år
i yrket tycker jag det fortfarande
är roligt att stå på scenen.

Namn: Nina Hukkinen,
(f. Hedström)
Ålder: 54 år
Bor: Grankulla
Familj: Ville Hukkinen, musiker
och tre vuxna barn
Yrke: Skådespelare
Viktiga roller: Johanna Lindhof
i tv-serien Hovimäki, Irina i Tre
systrar, Troja Mutanen i Troja
Mutanens hjärtbesvär, Maria i Här
Någonstans.

Högläsning för vuxna

Läsdrama på Vallmogård fyller
15 år. För många grankullabor
har det blivit något av en tradition att under ett par höstkvällar
samlas i salongen på Vallmogård
och njuta av högläsning.
Scenen är alltid densamma.
Skådespelarna sitter vända mot
publiken, bekvämt klädda och
utan teatersmink. De läser sina
repliker, ibland stiger någon upp,
rör sig fram och tillbaka, sätter
sig. Med hjälp av röst och mimik får handlingen liv och färg.
Ibland kan det bli dramatiskt,
skrik och gråt om handlingen
så kräver.
– Idén är att texten i sig ska leva
sig in i åhörarnas fantasi, säger
Nina Hukkinen. Att man ska få
en teaterupplevelse bara genom
att lyssna. Läsdrama är ingen
dämpad föreställning som kräver
absolut tystnad. Skratta får man.

Lybecks idé

Läsdramakvällarna fick sin början när Nina Hukkinen upptäckte att hon inte kände Mikael
Lybecks dramatik så bra som
hon borde. I Vallmogård hade
familjen Lybeck bott en gång och
infört traditionen med läsdramer.
Den traditionen ville hon föra
vidare. I år har det gått 155 år
sedan Mikael Lybeck föddes den
8 mars 1864 i Nykarleby.
– Dramakvällarna kräver ett
visst mått av arbete, medger hon,
men inte för mycket. Det har
varit välbesökta kvällar. Det som
skulle bli en engångsföreteelse har
fortsatt år efter år, tack vare en
trogen och hängiven publik.
Nina Hukkinen säger sig vara
stolt över sin publik, som består av
intresserade och erfarna lyssnare.
Under de första åren var det
Lybecks dramatik som gällde, sen

Önskeroll: Få spela en maktmänniska av stora mått!
Just nu: Pjäsen The Play that goes
wrong på Svenska Teatern
Fritid: Trivs på landet, vill vandra
i skog och mark, motionera, läsa
böcker
Läsdrama i höst: Joakim Groths
dramatisering av Camera Obscura, gavs 7.10. Malin Kiveläs pjäs
Leila och det brinnande hjärtat
presenteras 11.11 kl.19.

Vallmogård, som i tiderna uppfördes som bostad för författaren Mikael Lybeck
och hans familj, har en speciell plats i Nina Hukkinens hjärta. Här är platsen för
Läsdramat. Foto: Anders Svartbäck

tog hon sig an gamla klassiker,
nulevande klassiker, lite radioteatermanuskript och i dag får åhörarna också lyssna till nyskriven
finlandssvensk dramatik.
Det är viktigt att bjuda på variation. I november presenteras
en nyskriven pjäs ”Leila och det
brinnande hjärtat” av en ung författare Malin Kivelä.

Isa Gris i rosa

För de yngsta är hon ingen mindre
än Isa Gris, klädd i rosa kroppsstrumpa. Tillsammans med fåret
Bärtil (Joachim Thibblin) inspirerar och lär hon 3-6-åringar hur
man kan lösa vardagskonflikter
på bästa sätt.
Tv-manuset skrivs och regisseras av Monica Vikström-Jokela,
redaktör för de svenska barnprogrammen vid Svenska Yle.
Serien, som har 16 år på nacken,
omfattar drygt 300 avsnitt. Nya
avsnitt kommer att spelas in i vår.

”

Jag är
en aktiv
människa,
som vill
hinna med
mycket och
påverka min
vardag.

Blivande
talterapeut
Vid sidan av teaterjobben har
Nina Hukkinen utbildat sig till
logoped (talterapeut).
– Jag är inne på mitt sjätte
år inom studierna. Det är roligt att gå på föreläsningar men
arbetsdrygt. Mina studier är på
slutrakan och eftersom de ska
kombineras med repetitioner på
teatern tar det tid.
Som frilans upplever jag nog
en viss otrygghet i arbetslivet och
därför har jag velat fördjupa mig
i logopedi för att få en säker bakdörr. Samtidigt är röstvård en
del av mitt yrke och jag vet hur
viktigt det är för en skådespelare
att ha rösten i skick.
– Ingen vet vad framtiden för
med sig, kanske jag en dag jobbar
både som talterapeut och frilansskådespelare, säger hon med en
glad nick.
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Vuoden Kauniaislainen

2019

Teksti eläytyy kuulijoiden

mielikuvitukseen
Tänä vuonna
Grankulla svenska
kulturförening
on valinnut
näyttelijä Nina
Hukkisen Vuoden
Kauniaislaiseksi.
Nina Hukkinen on
arvostettu taiteilija
sekä teatterin,
radion, tv:n että
elokuvan parissa.
Hän on aloitteikas
ja peloton.
TEKSTI: EVA WÖRLUND
KÄÄNNÖS: BARBARA ÅKERBERG

T

ähän viittaa hänen
projektinsa Lukudraama Vallmogårdissa.
Joka syksy hän kerää
muutaman näyttelijäystävänsä
mukaan ja he esittävät pari lukudraamaa yleisön edessä. Tänä
vuonna vietetään 15-vuotisjuhlia.
Mutta ei pelkästään kulttuuria
aikuisille, hän on myös sydämellisesti arvostettu vaaleanpunaisena possuna Isa Gris BUU-klubben-nimisessä ruotsinkielisessä
lasten tv-ohjelmassa.
Nina Hukkinen on energinen
henkilö ja on monilahjakas. Jos
tuntee hänet hyvin, tietää että
hän seisoo tukevasti molemmilla

Vallmogårdilla, joka aikoinaan rakennettiin kirjailija Mikael Lybeckin ja hänen per
heensä kodiksi, on erityinen paikka Nina Hukkisen sydämessä. Tämä on Lukudraa
man paikka. Kuva: Anders Svartbäck

jaloillaan maan pinnassa. Juuri
nyt hän on ajankohtainen freelance-näyttelijänä Svenska Teaternissa, Vallmogårdin Lukudraaman
tuottajana ja Isa Gris possuna
BUU-klubben lastensarjassa, joka
kertoo Bärtilistä – tv-roolissa jota
hän on esittänyt kuusitoista vuotta. Sen lisäksi hän ehtii olla mukana elokuvissa, radioteatterissa
sekä museoteatterissa.

Kuuden vuoden aikana hän
on teatterityön lisäksi opiskellut
logopediaa Helsingin yliopistossa, tavoitteenaan jonain päivänä
tulla puheterapeutiksi.

Miten ehdit tämän kaiken?

Olen aktiivinen ihminen, joka
haluaa ehtiä paljon sekä vaikuttaa omaan arkipäivääni. Koska
toimin freelancerina, siis en ole

Vi i Grankulla kiinnitettynä teatteriin, voin
suunnitella arkipäiväni tavalla
joka sopii minulle. Joskus on
paljon töitä, joskus vähemmän.
Tähän asti minulla on ollut tarpeeksi työtä.

Miksi halusit näyttelijäksi?

-Olin 24 vuotta, kun hain ja pääsin teatterikoulutukseen. Teatterista en tiennyt juuri mitään,
olin ujo ja epävarma siitä mitä
halusin tehdä. Mutta kun minut
oli hyväksytty opiskelemaan, se
tuntui oikealta.
– Koska olen lyhyt sain aluksi
aina näytellä lasta tai nuorta
ihmistä, kun kollegani ottivat
aikuisten roolit.
Ammatti sopii minulle koska
se on sosiaalinen, luova, fyysinen
ja – ryhmätyö. Mutta samalla se
on myös epävarma, eikä turvallinen ja siksi suunnittelen puoli
vuotta, joskus vuoden eteenpäin
ja katson mitä se tuo tullessaan.
Mutta 26 vuotta ammatissa
olleena mielestäni vieläkin on
hauskaa seistä näyttämöllä.

Ääneen lukemista aikuisille

Lukudraama Vallmogårdissa
täyttää 15 vuotta. Monelle kauniaislaiselle on tullut perinteeksi
parin syysillan aikana kerääntyä
Vallmogårdin salonkiin ja nauttia ääneen lukemisesta.
Näyttämö on aina se sama.
Näyttelijät istuvat kääntyneinä
katsojien puoleen, käytännöllisesti pukeutuneina sekä ilman
teatterimeikkiä. He lukevat vuorosanansa, joskus joku nousee
ylös, liikkuu edes takaisin, istuu
taas alas. Äänen ja mimiikan
avulla juoni saa eloa ja väriä.
Joskus voi olla dramaattista,
huutoa ja itkua jos juoni niin
vaatii.
– Ideana on että teksti eläytyy
kuulijoiden mielikuvitukseen,
sanoo Nina Hukkinen. Että saa
teatterielämyksen pelkästään
kuuntelemalla. Lukudraama
ei ole mikään hillitty näytelmä
joka vaatisi täydellistä hiljaisuutta. Saa nauraa.

Lybeckin idea

Lukudraamaillat saivat alkunsa
kun Nina Hukkinen huomasi,
ettei hän tietänyt Mikael Ly
beckin dramatiikasta niin pal-

Profiili
Nimi: Nina Hukkinen (s. Hedström)
Ikä: 54 vuotta
Asuu: Kauniaisissa
Perhe: Ville Hukkinen, muusikko ja kolme
aikuista lasta
Ammatti: Näyttelijä
Tärkeät roolit: Johanna Lindhof Hovimäki
tv-sarjassa, Irina näytelmässä Tre systrar, Troja
Mutanen näytelmässä Troja Mutanens hjärt
besvär, Maria näytelmässä Här Någonstans.
Toiverooli: Saada esittää varsinaista mahtiihmistä!
Juuri nyt: Näytelmä The Play that goes
wrong Svenska Teaternissa
Vapaaaika: Viihtyy maalla, haluaa patikoida
metsässä ja luonnossa, liikkua, lukea kirjoja
Lukudraama syksyllä: Joakim Grothin dramatisoima Camera Obscura, esitettiin 7.10., Malin
Kivelän näytelmä Leila och det brinnande
hjärtat, esitetään 11.11 klo 19.

jon kuin hänen pitäisi. Lybeckin
perhe oli asunut Vallmogårdissa
aikoinaan ja ottanut lukudraamaperinteen käytäntöön. Tätä
perinnettä hän halusi jatkaa.
Tänä vuonna on kulunut 155
vuotta siitä kun Mikael Lybeck
syntyi 8. maaliskuuta 1864 Uudessakarlepyyssä.
– Draamaillat vaativat tietyn
määrän työtä, hän myöntää,
muttei liikaa. Nämä ovat olleet
suosittuja iltoja. Mikä piti olla
kertaluonteinen tapahtuma on
jatkunut vuodesta toiseen, uskollisen ja innokkaan yleisön
johdosta.

”

Olen
aktiivinen
ihminen, joka
haluaa ehtiä
paljon sekä
vaikuttaa
omaan arki
päivääni.

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
2011-12 Taiteilijat Irmeli ja Yrjö Kukkapuro
2013 Muusikot Pasi Hiihtola ja Peik Stenberg 		
(Sås & Kopp)
2014 Musiikkinopettaja Inge-Britt Sandström
2015 Kaupunginjohtaja Torsten Widén
2016 Yrittäjät Jorma Österholm ja Tette
Finnberg
2017 Urheilusuunnittelija Helena Pirvola-Nykänen
2018 Eläkeläinen Alf Skogster
2019 Näyttelijä Nina Hukkinen

Nina Hukkinen sanoo olevansa ylpeä katsojistaan, jotka
ovat kiinnostuneita ja tottuneita
kuulijoita.
Ensimmäisinä vuosina kyseessä oli Lybeckin dramatiikka,
sen jälkeen hän tarttui vanhoihin klassikoihin, tällä hetkellä
eläviin klassikoihin, vähän radioteatterikäsikirjoja, ja tänä
päivänä kuulijat saavat kuulla
myös tuoretta suomenruotsalaista dramatiikkaa.
On tärkeää tarjota vaihtelua.
Marraskuussa esitetään äsken
kirjoitettua näytelmää ”Leila
och det brinnande hjärtat”, jonka on kirjoittanut nuori kirjailija
Malin Kivelä.

Isa Gris vaalaeanpunaisissa

Nuorimmille hän ei ole muuta
kuin Isa Gris, puettuna vaaleanpunaiseen kokovartalosukkaan.
Bärtil-lampaan kanssa (Joachim
Thibblin) hän innostaa ja opettaa 3-6 vuotiaille, miten arkipäivän ongelmia voi ratkaista
parhaalla mahdollisella tavalla.
Monica Vikström-Jokela tekee käsikirjoituksen ja ohjaa
ohjelmaa, hän on Ylen ruotsinkielisten lastenohjelmien toimittaja. Sarja, jota on esitetty
jo 16 vuotta, käsittää runsaat
300 ohjelmaa. Uusia ohjelmia
nauhoitetaan keväällä.

Tuleva puheterapeutti

Teatteritöiden lisäksi Nina Hukkinen on kouluttautunut logopediksi (puheterapeutiksi).
– Olen kuudennen vuoden
opiskelija. Luennoilla käyminen on hauskaa, mutta työlästä.
Opiskeluni ovat loppusuoralla,
ja koska niitä on yhdistettävä
teatteriharjoituksiin, ne ottavat
oman aikansa.
Freelancerina koen kyllä tiettyä turvattomuutta työelämässä
ja siksi olen halunnut syventyä
logopediaan saadakseni turvallisen takaoven. Samalla äänenhuolto on osa ammattiani ja
tiedän miten tärkeää näyttelijän
on pitää äänensä kunnossa.
– Kukaan ei tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan, ehkä jonakin päivänä työskentelen sekä
puheterapeuttina että freelance
näyttelijänä, hän sanoo iloisesti
nyökkäen.
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VILLA BREDA

Äldreomsorgen
är i trygga händer

– Det dröjer ett par år innan vi är självgående,
säger Marianne Ekholm, förman för det förnyade
servicecentret Villa Breda.
För några veckor sedan firades 1-årsjubileum
med kaffe och tårta i arbetets tecken.
TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: ANDERS SVARTBÄCK

E

ftersom arbetsrutinerna fortfarande utvecklas och överraskande
reparationer ställer till
det, får vi ta vardagen med ro
och göra vårt bästa. Servicecentret Villa Breda är ett stort,
tvåspråkigt komplex.

– Ur arbetssynvinkel är det bra
att verksamheten är koncentrerad under samma tak, säger Marianne Ekholm. Här finns servicehandledning, dagverksamhet och
boendeservice med vårdomsorg
dygnet runt. Även hemvården har
utrymmen i Villa Breda.

Vi har olika gruppverksamhet
för äldre som bor hemma.
Andra servicepunkter är Grani Närhjälp, hjärtskötaren Merja Hugg och inte att förglömma - datahandledning med Kaj
Kankaanpää och Erkki Ylitalo.
Servicehandledaren kan man
fråga om allt, till exempel om
dagverksamheten, rehabiliteringen, hyresbostäder, trygghetstelefonen, kostnader och service
på Villa Breda.
– Allt går att fråga om, vi försöker svara på det mesta eller
ta reda på.

Rum med kända namn

Huset har fyra våningar, en stor
takterrass och två flyglar. Jord-

Vi i Grankulla -

1

1. Soffmöblemanget, som
har fräschats upp och fått
nytt tyg, pryder sin plats
i rummet. En möbel som
man minns från gamla
Villa Breda.

3

2. Kung Arthur och hans
trogna tjänare Bobben!
Lars Christer Johans lånar
gärna ut sin svarta pudel
som sällskap till seniorerna
på Villa Breda.

2

värme är installerad och på taket
finns solpaneler.
Helhetsintrycket är ljust och
luftigt. Väggarna är prydda med
tavlor, många av dem med motiv
från Grankulla.
En del soffor och stolar har
fått ny klädsel i vackra tyger och
färger, andra möbler är nyinskaffade. Några rum har fått namn
efter kända personer i staden, till
exempel Mörnerummet (författaren Arvid Mörne), Arkiaterns
rum (läkaren Risto Pelkonen),
Olssons rum (trädgårdsmästaren
Paul Olsson), Musikrummet Kaipainen och - Graniköket!

In från Bredavägen

Entrén i tredje våningen binder
gamla delen av Villa Breda samman med de nybyggda delarna.
Husets hjärta är stora festsalen
eller Kukkapurotorget.
På servicecentrets sida, i riktning Bredavägen, finns fotvårdare, frisörska och laserskötare. Deras tjänster är öppna för
graniborna. Det gäller bara att
boka tid.
– Matsalen är också öppen för
alla. Fördelen med att vi nu är

3. Marianne Ekholm vill
gärna aktivera frivilliga
att ställa upp som extra
hjälp vid tillställningar
och som sällskap för se
niorerna på Villa Breda.

4. Sorlet i matsalen är hem
trevligt. En populär plats för
både seniorer och grankulla
bor, säger Marianne Ekholm,
förman för det förnyade
servicecentret Villa Breda.

4

under samma tak är att det är lätt
att få tag på folk. Det är lätt att
stiga upp och knacka på dörren
hos kollegerna eller social- och
hälsovårdsverkets chefer, som
har sina rum här, säger Ekholm.

Första våningen

Vårdavdelningarna eller grupphemmen finns längst ner där första och andra våningen ligger.
Den rehabiliterande dagverksamheten är öppen för seniorer som
bor i Grankulla. Här kan man
vistas under dagen, eller några
dagar vid behov. Det finns vilorum, kök, samlingsrum och en
egen ingång till förfogande. Och
en inva-taxi som för och hämtar.
En dag i dagverksamheten kostar
17,90 euro och inbegriper lunch,
kaffe och dagens program.
För den som inte längre klarar
sig hemma finns så kallat effektiverat serviceboende. Den boende
betalar gängse hyra och får hjälp
och tillsyn dygnet runt.
Var och en har sitt eget rum,
med egna möbler om man så
vill. Ett vardagsrum finns för de
boende men målsättningen är att
alla äter tillsammans, antingen i

”

Några rum
har fått namn
efter kända
personer i
staden,
till exempel
Mörnerummet
(författaren
Arvid Mörne)

grupphemmets vardagsrum eller
i servicecentrets matsal.
Det är viktigt att inte bli sittande i sitt rum. Villa Breda har
ingen speciell avdelning för personer med minnessjukdom utan
grupphemmens boende har olika
behov av stöd och hjälp.

Geriatriker efterlyses

I andra våningen ligger konditionssalen för +65-åringar eller
gymmet. Här finns också mötesrum som fyller olika funktioner
och som är i flitig användning.
Grankulla medborgarinstitut
ordnar bland annat olika former av gymnastik i grupp på
Villa Breda.
– Vi som arbetar här känner att
mottagandet har varit gott bland
matgästerna, seniorerna och deras anhöriga, säger Marianne
Ekholm, och det är vi glada för.
Här är bra på alla sätt, men
det som saknas är en läkare, en
geriatriker, som kunde ha mottagning på Villa Breda.
Och naturligtvis parkeringsplatser. Det är något som besökarna ständigt påminner oss
om.
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KONST I VILLA BREDA

Konsten

har hittat sin plats i Villa Breda
TEXT: CLARA PALMGREN, KULTURRÅD, KULTURSEKRETERARE I GRANKULLA 1973-2001
FOTO: HENRIK BREMER

M

ånga av landets
kommuner har en
egen konstsamling.
Se er omkring då ni
besöker ett stadshus, en skola, en
hälsocentral eller någon annan
kommunal byggnad. Kanske ni
träffar någon som kan berätta
mera om samlingen? I den kan
också ingå en skulptur i en park
eller ett minnesmärke. Samlingar
har ofta en lokal anknytning.
Grankulla har samlat konst sedan 1970-talet, mest under 1980och 1990-talen. För närvarande
finns det över 450 verk, i alla
genrer. God konstgrafik dominerar. Den har varit fördelaktig att
köpa och lätt att placera, oftast i
ett tjänstemannarum. Konstgrafik görs i ett visst antal kopior
och är därför inte originalverk
som till exempel en oljemålning.
Sedan min tid som kulturansvarig är det kulturtjänsterna
som ansvarar för samlingen.
Det betyder bland annat skötsel, placering, utlåning, köp.
Alla konstverk är naturligtvis
numrerade, katalogiserade och
fotograferade.
Till denna samling kan även
räknas verk som samlats in oberoende av kommunen. Hit hör
till exempel konstverk i Grankulla skolcentrum. De har en egen
samling från och med skolans
grundläggningsår 1906 tills den

blev kommunal 1977. Den borde
dokumenteras.

Liten budget

Budgeten för konstinköp har
varit anspråkslös i Grankulla.
Alla kommunala byggnader har
dock fått sin konst, anpassad till
dem. För närvarande råder stiltje
då byggnader både rivs, saneras
och omdisponeras. Konstverk
har därför lagrats och nya har
egentligen inte köpts in.
När Villa Breda skulle byggas
till för några år sen och Ekkulla åldringshem revs, samlades
konstverken in för att senare placeras i det nya stora Villa Breda.
Jag blev ombedd att planera en
nyplacering av konsten som jag
kände mer än väl. Den är nästan
slutförd på rekreationscentrets
sida, men vårdhemmen väntar
på sin konst.
Väntan beror på vattenskador
som i sin tur förhindrat tapetsering. Jag hoppas att allt ordnar
sig under hösten 2019. De fyra
vårdhemmen har i alla fall fått
sina namn; Picea, Trollius, Bellis
och Anemone, för att ta fram
färgerna grönt, gult, rött och
blått i växter som finns i Grankulla. Då jag föreslog namnen utgick jag från Anemone som redan
fanns i byggnaden invid Ekkulla.
De skulle dessutom vara lätta att
uttala på svenska och finska.

”

För
närvarande
finns det
över
450 verk,
i alla
genrer.
God konstgrafik
dominerar.

Konstnärssläkten
I rekreationscentrets utrymmen
har vissa tavlor fått sin gamla
plats, till exempel Mikko Laasios
oljemålning Pioner (sign -81) i
matsalen där den hängt sedan
1990-talet då gamla Villa Breda
byggdes. Mikko Laasio (1913
–1997) hör till de ”gamla mästarna” i Grankulla där han bodde
största delen av sitt liv vid Sailogränden i en liten röd stuga med
egenbyggd ateljé. Det var alltid en
upplevelse att besöka honom och
hustrun Merike Sailo i en miljö
långt från höghus och trafik. Till
Laasios mest kännspaka arbeten
hör stilleben och karelska ödemarksvyer.
Tomten innehöll även svärfaderns, skulptören Alpo Sailos
karelskinspirerade stora villa Helkavuori, sonens, skulptören Jyrki
Sailos villa och dottern Helga Sailos lilla stuga. Det här var en tomt
med mycken kulturhistoria och
många berättelser. För mig var det
en stor glädje att personligen träffa många av konstnärerna vilkas
konst skulle pryda stadens väggar.
Ibland blev jag uppringd för
att komma och titta på ett konstverk. Så var det till exempel med
oljemålningen i huvudaulan, Villa
Schönholtz av A. Wilhelms (sign
1924) som visar hur den villa
såg ut som i tiden stod på Villa
Bredas tomt.

Vi i Grankulla -

I matsalen finns oljemålningen
Villa Hoyer vid Lindstedtsvägen
13, målad 1936 av Dora Wahlroos (1870–1947). Den gavs till
Grankulla enligt Inga Hoyers testamente 1997. Villan står kvar och
tavlan är mycket uppskattad. Den
stora oljemålningen Petas målades
1966 av Kirsti Rein (1901–1994)
och visar en av de gamla byggnaderna på Petas gård där åldringshemmet Ekkulla byggdes i slutet
av 1960-talet.
I matsalen hänger också Sven
Grönvalls (1908–1975) oljemålning Väg (sign 1959). Den kan väl
föreställa Bredavägen där familjen
Grönvall bodde på nummer 12 i
många år. Sven Grönvalls teknik
är kraftiga penseldrag och tunga
färgytor.
Kusinen Ina Collianders (1905–
1985) Fader vår, ett vackert träsnitt i blått, har fått en naturlig
plats i Tystnadens rum. Det är
inköpt som gåva av författaren
Barbro Mörne år 1993. Nils
Wikbergs (1907–1971) akvarell
Landskap (sign. 27.12.1943)
är ursprungligen en gåva till en
grankullafamilj. Den finns i nedre
aulan vid den gamla soffan som
hör ihop med tavlan. De har båda
skänkts till Grankulla år 1999.

Grankullakonstnärer

Den bärande tanken i konstinköpen har varit att presentera grankullakonstnärer för allmänheten
samt understöda nulevande konstnärer. Till dessa yngre konstnärer i
Villa Breda hör några framstående
konstgrafiker; Irmeli Kukkapuro,
Elina Luukanen, Tapani Mikkonen och tecknaren Raimo Puustinen, alla långvariga grankullabor.
Irmeli Kukkapuros (f. 1934) tre
avdrag ur serien Mies ja nainen
hänger i stora salen som döpts
till Kukkapurosalen för att hedra
henne och maken Yrjö Kukkapuro, en av landets stora möbeldesigners. I decennier har de bott i
Grankulla, i de speciella husen

vid Alpvägen 23 som är både hem
och ateljé.
Vicke Österman (f. 1965) hör
till våra yngre bildkonstnärer som
bland annat som barn studerat vid
Grankulla konstskola. Hennes
små oljemålningar är samlade i en
grupp i kafferummet vid biblioteket i första våningen. De beundras
mycket av den unga personalen i
huset.

Nya och gamla bekantskaper

I Kukkapurosalen hänger ett färgglatt grafikavdrag av Rafael Vardi
(f. 1928). Det köptes 1994 till
Ekkulla från hans utställning i
Vallmogård som då innehöll ett
litet galleri. Han är inte grankullakonstnär men det kändes viktigt
att också ta in en aktuell konstnär
utifrån. I Villa Breda finns också grafikavdrag av Esa Riippa
(f. 1947), en av landets kändaste
konstgrafiker, bosatt i närheten
av Karleby.
I Villa Breda finns även nya bekantskaper. Vem är till exempel
Ingmar Knif, Seija Stedt, Jorma
Mattila, Irina Schmidt-Salminen,
Catarina Ryöppy eller U.J. Pettersson? Men Per Björkvall (1920–
2007) känner vi, arkitekten som
målat många fina akvareller av
grankullavillor. För att hjälpa alla
vetgiriga samlar huset uppgifter
om konstnärerna i en mapp i huvudaulan. Ni skall också bekanta
er med två små vitrinskåp. Det ena
hedrar professor och arkiater Risto Pelkonen, det andra keramiker
Marita Lybeck, båda mångåriga
grankullabor.
Stadens kulturtjänster ansvarar
för eventuella nyinköp tillsammans med Villa Breda. Konst i
offentliga utrymmen skall högakta
platsen, konsten och betraktaren.
Eventuella donationer måste därför godkännas. Det är viktigt att
bibehålla harmoni och kvalitet.
Nästa artikel handlar kanske
om vårdhemmens konstverk då
vi fått dem på plats.

Villa Schönholtz, signerad A.Wilhelms 1924 visar
hur Villa Bredas tomt såg ut för länge sen, men
ändå inte i ursprungligt skick. I Villa Bredas
entré finns i dag en liten tavla med gamla foton.
Där ser man den första förändringen. Det var
ursprungligen en villa med regelbunden fasad
under två små sadeltak. På målningen ser man
till vänster en tillbyggnad, kanske färdig strax
innan tavlan gjordes.

Villa Hoyer, signerad Dora Wahlroos -36, visar
en villa som ännu står kvar vid Lindstedtsvägen.
Den är en testamentsgåva till Grankulla stad
av Inga Hoyer och togs emot 11 november 1997
i hennes hem på Köpingsvägen 26. Villan var
hennes barndomshem. Inga Hoyer avled i okto
ber 1997. Tavlan hänger i Villa Bredas matsal.

Pioner, signerad Mikko Laasio -81 är en god
representant för konstnärens stilleben, ofta
föremål och blommor som fanns i hans hem
vid Sailogränden 6. Ett annat favoritmotiv var
landskap från östra Finland där han fångade
blå skuggor över vit snö, mjuka höstfärger
över fjällandskap. Mikko Laasios röda stuga
med ateljé har varit tom i många år.
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Höstens två stora teman:
Vårdreformen och
ekonomin
CHRISTOFFER MASAR, STADSDIREKTÖR I GRANKULLA

D

et är för tillfället två stora
teman som sysselsätter mig
och som båda är av stor
betydelse för Grankulla.
Det första är vårdreformen, som via
nya regeringsprogrammet åter är på
agendan. Det andra är kommunalekonomin, som efter några riktigt goda år
verkar ha nått en vändpunkt.
ENLIGT NYA REGERINGSPROGRAMMET ska social- och hälsovårdstjäns-

terna skötas av 18 självstyrande landskap, vars beslutsfattare väljs i direkta
val. Redan i det första skedet ska
landskapen ta över räddningsväsendet
och primärvården från kommunerna.
Tjänsterna som landskapen producerar ska främst vara offentliga tjänster.
Det som är av speciellt intresse för
Grankulla och Nyland är att regerin
gen utreder en särlösning för Nyland,
huvudstadsregionen eller Helsingfors
tillsammans med regionens städer
och kommuner före utgången av detta år. Till utredare av särlösningen
har utnämnts Kari Nenonen, som
med sin tidigare erfarenhet som både
verkställande direktör för HNS samt
stadsdirektör för bl.a. Uleåborg och
Vanda stad, är ett utmärkt val för den
näst intill omöjliga uppgiften.
NYLANDS KOMMUNDIREKTÖRER
HAR i april 2019 enhälligt kommit

ut med ett förslag om social- och

hälsovårdstjänsterna i Nyland, enligt
vilket reformen bör fortsätta på kommunbasis och bygga på frivillighet. I
modellen föreslås Nyland bli indelat
i fem områden, som ansvarar för ordnandet av social- och hälsovårdstjänsterna på basnivå. Grankulla skulle i
detta förslag höra till området Västra
Nyland (ca 460 000 invånare: Esbo,
Grankulla, Hangö, Raseborg, Ingå,
Sjundeå, Lojo, Högfors, Kyrkslätt,
Vichtis). Kommundirektörerna står
fortsättningsvis bakom detta förslag,
men de närmaste månaderna visar
ifall det finns någon realism bakom
dessa tankar. Jag är personligen skeptisk och är illa rädd att social- och
hälsovårdstjänsterna också i Nyland,
kommer att anordnas av en eller flera
landskap i framtiden.
KOMMUNFÖRBUNDET SÄNKTE I au-

gusti prognosen för kommunalskatten
för hela kommunfältets del med 400
miljoner euro. Prognoserna har därefter
fortsättningsvis försämrats och enligt
Kommunförbundets färskaste prognos
(10.9) uppskattas kommunalskatten
vara 600-700 miljoner euro lägre än
prognoserna i slutet av år 2018. Inte
nog med detta uppskattar Kommunförbundet nu att kommunalskatten också
för år 2020 är runt 400 miljoner euro
lägre än vad som tidigare prognostiserats. Ursprungligen trodde man att
skattebortfallet berodde på tekniska

problem i det nya inkomstregistret,
men det har nu visat sig, att det endast förklarar cirka 1/6 av bortfallet.
Huvudorsaken till bortfallet verkar nu
vara skattekortsreformen.
FÖR GRANKULLAS DEL betyder de
nya prognoserna, ifall de stämmer, att
våra skatteintäkter i år är totalt sett
ungefär 6 miljoner euro lägre än de
skatteintäkter som budgeten bygger
på. För resultatets del betyder det
troligen ett negativt resultat i storleksklassen 3-5 miljoner euro. Vi kan
trösta oss med att vi tack vare flera
goda år har en bra buffert i form av
ett ackumulerat överskott på över 50
miljoner euro i det egna kapitalet, när
många kommuner redan ätit upp sin
buffert. Det återstår att se, ifall detta
är en tillfällig rytmstörning eller större
trendvändning, som då också kräver
balanseringsåtgärder av staden.
SLUTLIGEN SÅ KAN det vara av allmänt intresse att veta, att förslaget
till detaljplan för stadshuskvarteret
kommer till behandling i samhälls
tekniska utskottet och stadsstyrelsen
under hösten. En tillställning för allmänheten kommer att ordnas inom de
närmaste månaderna. Mera info om
detta publiceras i KaunisGrani och
på stadens hemsidor i god tid före
tillställningen.
Önskar Er alla en skön höst!
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Syksyn kaksi
suurta teemaa:
sote-uudistus ja talous
CHRISTOFFER MASAR, KAUNIAISTEN KAUPUNGINJOHTAJA

T

ällä hetkellä minua työllistävät kaksi suurta teemaa ja
molemmilla on Kauniaisille
suuri merkitys. Ensimmäinen
on sote-uudistus, joka uuden hallitusohjelman kautta taas on ajankohtainen. Toinen on kuntatalous, joka muutaman oikein hyvän vuoden jälkeen
näyttäisi saavuttaneen käännekohdan.
UUDEN HALLITUSOHJELMAN MUKAAN 18 itsehallinnollista maakuntaa

hoitavat sosiaali- ja terveyspalveluja,
ja näiden päätöksentekijöitä valitaan
suorissa vaaleissa. Jo ensimmäisessä
vaiheessa pelastustoimi ja perushoito siirtyvät kunnilta maakunnille.
Maakuntien tuottamat palvelut ovat
ensisijaisesti julkisia palveluja. Kauniaisille ja Uudellemaalle on erityisen
kiinnostavaa että hallitus selvittää
Uudellemaalle, pääkaupunkiseudulle
tai Helsingille yhdessä alueen kaupunkien ja kuntien kanssa erityisratkaisua
ennen tämän vuoden loppua. Kari
Nenonen on nimitetty erityisratkaisun
selvittäjäksi. Hän on HUS:in entisenä toimitusjohtajana ja Oulun sekä
Vantaan entisenä kaupunginjohtajana kokemuksensa perusteella tähän
melkein mahdottomaan tehtävään
mainio valinta.
UUDENMAAN KUNNANJOHTAJAT
OVAT huhtikuussa 2019 yksimielises-

ti antaneet ehdotuksen Uudenmaan

sosiaali- ja terveydenhoidosta, jonka
mukaan uudistuksen pitää jatkua
kuntatasolla ja perustua vapaaehtoisuuteen. Mallissa ehdotetaan että
Uusimaa jakaantuu viiteen alueeseen,
jotka vastaavat perustason sosiaalija terveydenhuollon järjestämisestä.
Kauniainen kuuluisi tämän ehdotuksen mukaan Länsiuudellemaalle (noin
460 000 asukasta: Espoo, Kauniainen, Hanko, Raasepori, Inkoo, Siuntio, Lohja, Karkkila, Kirkkonummi,
Vihti). Kunnanjohtajat ovat jatkossakin tämän ehdotuksen takana, mutta
lähikuukaudet näyttävät mikäli näiden ajatusten takana on realismia.
Olen itse skeptinen ja pelkään pahoin
että myös Uudenmaan sosiaali- ja
terveydenhoito jatkossa järjestetään
yhden tai useamman maakunnan
puolesta.
KUNTALIITTO MADALSI ELOKUUSSA

kuntaveron ennustetta koko kunta-alueen osalta 400 miljoonalla eurolla. Ennusteet ovat tämän jälkeen
jatkuvasti huonontuneet ja Kuntaliiton tuoreimman ennusteen 10.9 mukaan kuntaveron arvioidaan olevan
600-700 miljoonaa euroa vähemmän
kuin vuoden 2018 lopussa. Eikä tämä
riitä, Kuntaliitto arvioi nyt että kuntavero myös vuodelle 2020 on noin 400
miljoonaa euroa vähemmän kuin on
aikaisemmin ennustettu. Alun perin
uskottiin että verojen väheneminen

johtui tulorekisterin teknisistä ongelmista, mutta nyt on osoittautunut, että
tämä selittää vain noin 1/6 vähenemisestä. Pääsyy vaikuttaa nyt olevan
verokorttiuudistuksessa.
KAUNIAISTEN OSALTA UUDET en-

nusteet, mikäli pitävät paikkansa,
tarkoittavat että verotulomme tänä
vuonna ovat kokonaisuudessaan noin
6 miljoonaa euroa vähemmän kuin
mihin budjetti rakentuu. Tuloksen
puolesta tämä luultavasti tarkoittaa
negatiivista tulosta suuruusluokassa
3-5 miljoonaa euroa. Voimme lohduttautua siitä että useamman hyvän vuoden johdosta meillä on hyvä puskuri,
omassa pääomassa yli 50 miljoonan
euron kerätty ylijäämä, kun moni
kunta on jo syönyt omansa. Jää nähtäväksi onko tämä tilapäinen rytmihäiriö vaiko suurempi suunnanmuutos,
joka silloin myös vaatii kaupungilta
tasapainottamistoimenpiteitä.
LOPUKSI VOI OLLA yleisesti kiinnos-

tavaa tietää, että ehdotus kaupungintalokorttelin asemakaavasta tulee
käsittelyyn yhdyskuntavaliokunnassa
ja kaupunginhallituksessa tämän syksyn aikana. Yleisötilaisuus järjestetään
lähikuukausina. Enemmän tietoa tästä
tulee Kaunis Granissa ja kaupungin
kotisivuilla hyvissä ajoin ennen tilaisuutta. Toivottaen kaikille teille hyvää
syksyä!
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Välkommen till oss!
Funderar du på att flytta bekvämare och tryggare?
Saknar du aktiviteter och känns det
trist att gå ut i höstmörkret?
På Tunaberg seniorhem i Distby i Esbo
kan vi erbjuda dig hemtrevliga, fina lägenheter,
läcker mat från vårt eget kök, aktiviteter sex dagar
i veckan och service och vård på svenska
efter ditt eget behov.
Ring så berättar jag mera!
Annika von Schantz
verksamhetsledare
tel 040 537 0376
Mera info: www.winbergs.fi
Hugo och Maria Winbergs stiftelse sr
Tunaberg seniorhem med Hugohuset och Mariahuset
Framnäsängen 4, Esbo
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Hej, vi i Esbo!
Nej, jag syftar inte på någon oönskad
kommunsammanslagning. Den lite
provokativa rubriken syftar på att Grankulla ursprungligen var en del av Esbo.
TEXT: ERIK SNELLMAN

R

ubriken syftar på att
ortnamnet Espoo
egentligen inte är den
finskspråkiga varianten, utan den svenska! Och nej,
jag har inte blivit galen. När
svenskarna kom till trakten för
kanske 800 år sedan seglade de
eller rodde upp för en å som
kantades av äspe, alltså aspdungar. Så föddes namnet Espå,
som småningom började skrivas
med tonande b, eftersom det
kändes mera svenskt. Finnarna
behöll den tonlösa varianten
ända till i dag.
För 113 år sedan fanns inom
Bemböle bys marker en granbevuxen kulle som kallades Gränkull, ungefär vid vattentornet.
Sedan kom herr Thurman och
resten är historia. Namnet på
kullen fick ge namn åt hela
villastadsprojektet, men i en
mera standardspråklig version,
så man började skriva namnet
i formen Grankulla. Och på
samma sätt som äspe syftade
på aspskog så syftade gränje på
granskog. Det finns en parallell
också i namnet Ekenäs där eke
med e på slutet syftar på ekskog.
Bembölebornas by hette så efter någon som hette Benne, troligen en kortform av Benedikt.
Inom det blivande Grankulla
fanns också en liten och grund
sjö med namnet Gallträsk. Någon har försökt förklara namnet
med att det i närheten skulle

ha funnits en avrättningsplats,
så namnet skulle egentligen ha
varit Galgträsk. Enligt en annan
förklaring skulle sjön se ut som
en gallblåsa, men på den tiden
som vi talar om fanns det inget
”uppifrån”, och folk hade inga
kartor. Mera sannolikt är alltså
att förleden gall- syftar på vattnets färg eller lukt. Möjligen
med en portion humor.
Det enda egentliga stadsdelsnamnet i Grankulla är Kasaberget. Och det namnet är ganska
enkelt. På platsen finns faktiskt
ett ganska högt berg, och troligen har man för länge sedan
haft en signaleld, en vårdkase,
på berget. Men om man ville
varna folk för inkräktare söder- eller norrifrån är i alla fall
oklart. På finska har stadsdelen
fått namnet Kasavuori. I östra
Helsingfors finns en parallell:
Kasberget. Men det namnet har
på finska blivit Roihuvuori, alltså ungefär eldberget.
En annan stadsdel i Grankulla, eller åtminstone nästan, är
Kavall. Man associerar kanske
till kavalleri eller nånting annat,
men om man ser på hur namnet
skrivs i gamla dokument verkar det vara ett finsk ortnamn.
Och om man läser forskaren
Saulo Kepsus fina ortnamnsbok Uuteen maahan (Till det
nya landet) så är det inte svårt
att acceptera att det troligen är
fråga om inflyttare från Kauhala

Erik Snellman är ortnamnsexpert och tidigare
redaktör på Svenska Yle. Foto: privat

”

Ortnamnet
Espoo är
egentligen
inte den
finskspråkiga
varianten,
utan den
svenska.

by i Kyrkslätt som ligger bakom
namnet.
Om vi går ett stenkast utanför stadens gränser ligger det
nära till hands att kommentera namnet Kilo, som ju är
det samma på bägge språken,
förutom uttalet förstås. Säkert
är att namnet inte har att göra
med viktenheter. På finska finns
ju substantivet kilo som kan
betyda glänta eller solglimt.
Men längs den svenskspråkiga
nyländska kusten finns flera
liknande namn. I dem syftar
kil troligen på en kilformad
havsvik, åker eller äng.
I början av Grankullas historia talade man på finska
också om Grankulla med något slags finskt uttal. Sedan
försökte man sig på ett slags
översättning, alltså Kuusisto,
men det namnet slog aldrig
igenom. Någon upptäckte att
det i Tammerforstrakten fanns
en herrgård med namnet Kauniais. Dels lät det ju vackert
och dels fanns det ju en smula
likhet mellan namnen, så resultatet blev Kauniainen.
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Det finns behov av
en äldreombudsman
VERONICA FELLMAN, VD FÖR SERVICEHUSSTIFTELSEN I SIBBO,
MEDLEM I REVISIONSUTSKOTTET I GRANKULLA

S

edan senaste tidningsnummer av Vi i Grankulla har
Finland fått en ny regering,
som har en ny regeringsbas
och helt nya tankar. Regeringsprogrammet upprättades på ett annorlunda sätt än tidigare och det innehöll
många nydanande aspekter, vilka
syns bland annat i det nyligen framtagna budgetförslaget för 2020.
BEHOVET AV EN äldreombudsman
är en sak som speciellt kommer att
utredas. Det finns redan en barnombudsman. Det här är något som pensionärsorganisationerna i årtionden
har funderat på. Det här är även en
av orsakerna till att regeringens program visar på nydanande tänkande.
FÖR SOCIAL- OCH hälsovården inne-

bär såväl regeringsprogrammet som
budgeten flera humana lösningar
med hörnstenar som människors
jämlikhet och jämställdhet, skattefinansierade välfärds- och utbildningstjänster, stor social rörlighet och ett
aktivt civilsamhälle. Dessa lösningar
är nödvändigtvis inte gratis.
FOKUS I BUDGETEN ligger på sys-

selsättning för att klara budgetunderskottet på drygt en miljard euro

och enligt budgetboken kommer 2,3
miljarder euro att tas i ytterligare lån
för att klara budgeten 2020. Totalt
sett är metoderna, åtgärderna och
fokus på helt andra tyngdpunkter
än i den förra regeringen. Kan man
tala om domänockupationer? Finlands ordförandeskap i Europeiska
unionen har också satt sina spår i
beredningen av budgeten, som omfattar mer nordisk interaktion och
internationellt tänkesätt.
ALLMÄNT TAGET ÄR avsikten att

stärka konsekvensbedömningarna av
lagstiftandet med tanke på finländarnas grundrättigheter och mänskliga
rättigheter. Grundlagens oavhängig
het respekteras och avsikten är att
återinföra parlamentariskt kommittéarbete.
Konsumentskyddslagen och skadeståndslagen kommer att förnyas för
att förtydliga i synnerhet myndigheternas och de offentliga samfundens
roll.
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORMEN samt landskapsreformen har va-

rit hörnstenarna för flera regeringar
ända sedan Hannes Manninen, som
region- och kommunminister, tog
upp ärendet utanför regeringspro-

grammet i Matti Vanhanens första
regering 2003–2007. Grundlagen
medger tre relevanta självstyrande
nivåer för en förnyelse av social- och
hälsovården: stat, kommuner och
samkommuner, vilka har en stark
grundlagsenlig roll i det finländska
samhället och i jurisdiktionen. Kommunerna har beskattningsrätt.
Om kommunernas roll som producent av social- och hälsovårdstjänster
upphör, kommer detta alternativ att
granskas mycket noga ur grundlagsenlig synvinkel. Syftet med att fortsätta
med social- och hälsovårdsreformen
och landskapsreformen har regeringen
motiverat med att främja välmående
och avlägsna orättfärdigheter för alla
finländare oavsett kommun.
LANDSKAPSREFORMEN SER UT att

bli av. Om kommunerna överför
åligganden till ett landskap får landskapet troligen även beskattningsrätt. Enligt finansieringsprincipen
måste inkomstbeskattningen ses
över. Även i övrigt måste kommunernas tillgångar och statsandelar
granskas. Från och med 1.1.2019
inverkar exempelvis kommunernas
investeringar i social- och hälsovårdsfastigheter negativt på uträkningen av statsandelarna.
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Fira

Svenska dagen
i Nya Paviljongen

Västra Skolstigen 3, Grankulla

onsdagen den 6 november 2019
kl. 18.30
✦

Torbjörn Kevin ✦
festtal

✦ Carpe

Diem ✦
kvartettsång

✦ GRUS ✦
ukulele-musikgrupp
✦ Granhultsskolans

elever ✦
sångprogram

✦ Årets

Grankullabo 2019 ✦
hedersutnämning

Gratis inträde. Servering. Välkommen.
NYLAND ÄR UNDER speciell uppsyn

Arrangör Grankulla svenska kulturförening

och bland annat har de 26 nyländska
kommunerna uppvisat en modell
med fem områden för produktion
av den grundläggande social- och
hälsovården: Mellannyland, Västnyland, Östnyland, Vanda-Kervo och
Helsingfors. Helsingfors och Nylands
sjukvårdsdistrikt skulle fortsätta att
ansvara för specialsjukvården i Nyland. Under Kari Nenonens ledning
pågår en specialutredning av socialoch hälsovårdens utveckling i huvudstadsregionen.
UPPHANDLINGEN AV SOCIAL- och
hälsovårdstjänster ska enligt regeringsprogrammet betona kvaliteten i vården och en kostnadsdrivande aspekt
får tydligare synas. Det här är ett steg
i positiv riktning för serviceproducenterna, särskilt inom vården för äldre
och personer med funktionsstörningar.
Kvalitet i vården innebär vanligen
flera kompetenta händer, och personal kostar. Tillsynen betonar allt mer
en interaktiv kommunikation mellan
den vårdade, de anhöriga, vårdare och
serviceproducenten.

Välkommen att bekanta er med
Grankulla stads vackra byggnader!

FOTOUTSTÄLLNING
Byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla
samt stadsbildsmässigt vackra villor

VILLA BREDA Bredavägen 16
15.10. - 30.11. 2019
Fotograferna är medlemmar i
Grankulla svenska pensionärers fotoklubb
Arrangör Grankulla svenska kulturförening rf
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Kulturen i Grankulla
När kultur blir

en rolig utmaning
– Den kulturella mångfalden är överraskande stor i
staden, säger Cecilia McMullen, ny kulturproducent
i Grankulla. Att arbeta med kultur betyder inte ett
stillasittande arbete, tvärtom är det ett rörligt jobb
men samtidigt självständigt. Den fasta punkten för
kulturbyrån är Villa Solhälla vid Norra Heikelvägen 12.
TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: HENRIK BREMER

T

ill tjänsten som kulturproducent i Grankulla kom Cecilia McMullen från Luckan i
Helsingfors. Hon har tidigare
erfarenhet av tredje sektorn med
ungdoms- och projektarbete.
På Luckan arbetade hon inom
ungdomssektorn samt som kulturansvarig.
– Jag är litteraturvetare till
utbildningen och har erfarenhet
av förlagsverksamhet.
Tidigare har jag arbetat mycket i grupp medan arbetet på
kulturbyrån i Grankulla är mera
självständigt.
På Norra Heikelvägen 12 arbetar förutom kulturproducenten McMullen, byråsekreteraren
Elina Pynnönen också Anders
Lindholm-Ahlefelt som är kultur- och fritidschef.
Den gulmålade byggnaden
ligger ett stenkast från Gallträsk
vid Heikelvägens norra backe.
Villan uppfördes ursprungligen
av Grankulla samskolas rektor Magnus Hagelstam. När
Hagelstam med familj flyttade
till Jondal omkring 1916 kom
Villa Solhälla att fungera som

pensionat fram till 1940-talet. Sen blev den folkskola för
finskspråkiga barn i kommunen.
Grankulla stad äger fortfarande
villan och därför har den länge
fungerat som daghem, men numera är det stadens kultur- och
fritidsväsende som är stationerat i huset.

By med mångfald

– Att få skapa kulturupplevelser för grankullaborna är en
rolig utmaning, säger Cecilia
McMullen. Som kulturproducent arbetar man med kultur
på olika nivåer i egen regi, som
producent, som förmedlare och
som vägledare.
– Det verkar som om alla
känner nästan alla här och det
upplever jag som positivt!
Staden ser jag som en mycket speciell arbetsplats. Själv är
jag uppvuxen på en liten ort i
Borgå, men även om Grankulla är mycket större på många
sätt påminner den ändå om en
”svenskspråkig by” med sin
otroliga mångfald.
En mångfald som tar sig uttryck i bland annat aktiva fö

Tvåspråkigheten fungerar i
staden och här finns en öppen
het som känns inspirerande,
säger kulturproducenten
Cecilia McMullen.

reningar, delaktiga människor
och ett starkt musikliv med bl.a.
Grankulla Orkester, Granikvartetten, Grani Big Band och inte
minst Grankulla musikfest
(25.10-3.11).
Här finns en omfattande
konstsamling av kända konstnärer, litteratur skriven av författare med bakgrund i Grankulla och ett lokalhistoriskt
arkiv. Här finns musikinstitut,
konstskola, biograf och många
sångkörer.
Vallmogård är ett kulturcentrum där litteratur, musik och
bildkonst har samlats under
samma tak. I höst är det igen
dags för Läsdrama med skådespelaren Nina Hukkinen som
primus motor.
En annan viktig punkt i staden är Villa Junghans, som är
föreningarnas samlingsplats.
Och den nyaste och modernaste av dem alla, Nya Paviljongen,
samt Villa Breda inte att förglömma.

Vi i Grankulla Stadens budget för kultur är
begränsad, men mycket ryms
inom dess ramar.
Höstens utbud av kulturbegivenheter finns samlade i en tjock
broschyr, Kultur & Fritid, som
höst och vår delas ut till alla
hushåll i staden.
Stationshuset är en vacker
byggnad som inte bara grankullaborna och tågresenärer
kastar blickarna på. Det gör
också kulturproducenten som
gärna skulle se huset som ett
kulturrum där man kunde ta
sig en kopp kaffe, stämma träff,
lyssna på musik, njuta av konst
på väggarna – med andra ord
skapa möjligheter för mångt
och mycket.

Svenska veckan

Grankulla är i år med i firandet
av kulturveckan Svenska veckan den 4-10 november. Veckan
koordineras av Svenska Finlands Folkting och här finns
det rum för pop-up program
av olika slag. Svenska dagen
firas på Nya Paviljongen den 6
november med festtal av chefredaktör Torbjörn Kevin, annat
program och kaffe med dopp.
Arrangör är Grankulla svenska
kulturförening.

Utomhusfilm
Kulturvandringar i staden har av tradition varit mycket populära. Förutom gran
kullavillorna kunde man lyfta fram enskilda författare, konstnärer och kulturperson
ligheter, säger Cecilia McMullen.

McMullen konstaterar att
hon under året fått lära sig en
hel del praktiskt om både ljudoch ljusteknik.
– Det behövs. Det är till mig
man ska vända sig om man vill
hyra Nya Paviljongen.

Tvåspråkig närvaro

– Tvåspråkigheten verkar också fungera inom staden. Här
finns en öppenhet som jag inte
sett någon annanstans, även om
arbetsmiljön till största del är
finskspråkig.
Därför ser jag det som positivt
att skolungdomarna som jobbar
på #GraniDigiLab, det vill säga
digilabbet ser språket som sekundärt i sammanhanget.

#GraniDigiLab är en ny lärmiljö för teknik i Grankulla för
elever, lärare, ungdomstjänsterna
och för stadens invånare. På digilabbet ordnas olika verkstäder
och kurser med teman som programmering, robotik, artificiell
intelligens, smarta textilier, förstärkt verklighet, virtuell verklighet eller sakernas internet.
– Viktigast är det man gör
tillsammans, anser eleverna.

Ta gärna kontakt

Som kulturproducent vill Cecilia McMullen ta vara på alla
möjligheter till samarbete och
poängterar att hon gärna tar
emot förslag till nya kulturmöten av olika slag.

”

Det
verkar
som om
alla
känner
nästan
alla här
och det
upplever
jag som
positivt!

En av höstens begivenheter var
filmkvällen med Mamma Mia!
Ungdomsfullmäktige hade
valt filmen för utomhusfilmförevisningen som ordnades
på grästrapporna invid biblioteket.
Nästa höst hoppas man kunna göra om det, kanske för en
annan målgrupp.
En annan nyhet i november
och december är eftermiddags
tedansen i Kukkapurosalen på
Villa Breda. I direktsändning
kan man följa med National
operans tedans, medan man
dricker te eller dansar till musiken.
En nyhet för i år är Kaikukortet som har tagits i bruk under hösten. Meningen är att ge
barnfamiljer, unga och vuxna
med ekonomiska svårigheter
möjligheter att njuta av konst
och kultur gratis. Kaikukortet
delas ut via socialbyrån.
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LILLALUCKAN

En historia föder
en verksamhet
Luckans barnkultur startade år 2003
i och med att Helsingfors stads
kulturcentral och Föreningen Luckan
tillsammans drev projektet Verandan
i Glaspalatset i Helsingfors.
TEXT: LARRIE GRIFFIS OCH ANNA KETO FÖRENINGEN LUCKAN RF.

P

å Verandan visade man upp
det finlandssvenska kultur
utbudet i huvudstadsregionen, för stora och små, från
kända aktörer som Svenska Teatern
till enskilda kulturproducenter. Till
Verandan visades också professionella teater- och musikföreställningar för barn in på lördagar. Något
som döptes till Saftsalonger (namnet
myntades av Nina Gran vid Helsingfors kulturcentral) och som snabbt
blev ett uppskattat koncept bland
regionens svenskspråkiga barn och
föräldrar.

Verandan

År 2007 verkade Luckan i Forum på
Simonsgatan och tog med sig Verandankonceptet: Ett finlandssvenskt
kulturrum för regionen. Här startade
samma år Luckans kulturverkstäder för barn i daghem, förskola och
lågstadium. Det blev snabbt populärt och för att svara på behoven
kontaktade man sina samarbetsparter i kommunerna i regionen. Till
Grankulla kom aktiviteterna redan
år 2008 med olika interaktiva konstoch kulturverkstäder för barnen.

LillaLuckan

Vardagsrum

Åren gick och behoven ökade. Fler
barn, också i språkbad ville ha mer
kultur på svenska. Luckan skapade
en barnkulturavdelning kallad Luckan
Barnkultur som år 2014 öppnade barnens egna kulturrum i Kampen ”LillaLuckan”. Samma år fick föreningen
status som nationellt barnkulturcenter
av Förbundet för barnkulturcenter i
Finland. Erkännandet skapade förutsättningar för att utöka utbudet och
omfatta specialgrupper samt inleda
arbete kring kulturtillgänglighet.
I dag finns LillaLuckan i stora fräscha lokaler på Georgsgatan 27 i
Helsingfors. Här erbjuds ett mångsidigt utbud av program och kulturaktiviteter riktat till barn, unga
och familjer.

LillaLuckan är ett vardagsrum för
hela familjen, dit alla är välkomna.
I LillaLuckan verkar många olika
familjekaféer, där innehåll och program varierar beroende på barnens
ålder och familjens olika livsskeden.
Idén med kaféerna är att ge möjligheter för familjer att träffas i ett
tillgängligt utrymme, där barnen kan
leka och öva sina sociala färdigheter
samtidigt som föräldrar får träffas
och umgås.
LillaLuckan främjar det svenskspråkiga kulturutbudet för barnfamiljer och ger finlandssvenska kulturaktörer och organisationer ett
utrymme för att verka och mötas i.
LillaLuckan erbjuder även i dag
kostnadsfria verkstäder för dagisoch förskolegrupper och mobila besök till Grankulla och andra kommuner i huvudstadsregionen.
Luckan vill arbeta för alla barns
rätt till kultur, oberoende av kulturbakgrund, funktionsvariation eller
socioekonomisk status.

Kainos sång

Höstens program bjuder bland annat på barncirkus, teater, musik och
mycket annat skoj. Skottes populära
musikteater från Gävle i Sverige besöker Luckan med sin öppna föreställning Kainos sång under Svenska
veckan torsdagen 7.11.

Varmt välkomna med.
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Hundra år
av gymnastik

D

et är viktigt för oss att ha bredd
i verksamheten och leva upp
till en gymnastikförening för
alla, oberoende av ålder, betonar
Alexandra (Crie) Therman-Londen, ordförande för Grankulla Gymnastikförening rf.
Föreningen har vuxit mycket under de
senaste åren. När Gertrud Wichmann anställdes som gymnastiklärare vid Grankulla
svenska samskola för hundra år sedan var
läget ett annat. Hon började med en grupp
skolflickor som fick syssla med frivillig gymnastik. Året var 1919 och det blev starten
för Grankulla Gymnastikförening.
100-årsjubileet firas den 16 november
med två gymnastikuppvisningar i bollhallen
och en festmiddag. Från att ha varit en liten
lokal förening har gymnastikföreningen
vuxit till en förening med närmare 480
aktiva medlemmar och närmare 40 tränare
och ledare. I dag är omkring 80 procent

av föreningens gymnaster under 18 år. Av
gymnastikföreningens cirka 480 deltagare
är omkring 100 manliga. Föreningen har
också tre manliga tränare.
Verksamheten stöder sig på fyra grundpelare: barngymnastik (bl.a. jumpaskola),
träning och motionsgymnastik för vuxna,
redskapsgymnastik och estetisk truppgymnastik.

Föregångare

På många sätt har föreningen varit en föregångare, som startat upp nya former av
motion för barn. Så var det med kurserna
i skid- och skridskoåkning på 1970- och
1980-talet och med cheerleading i början
av 2000-talet, till och med en ”trampolingrupp” för barn med specialbehov har
det funnits. Starten är viktig och det ska vara
roligt att röra på sig. De yngsta gymnasterna
är i 3-årsåldern, de äldsta är pensionärer.

TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: CHRISTER NIKANDER

Förutom familjegymnastik för barn och
föräldrar hålls jumpaskola för flickor och
pojkar och ninjagym för pojkar. I jumpa
skolan övas grundmotoriska färdigheter
som ger en god grund för all slags idrott och
motion. Barnen får springa, hoppa, krypa,
rulla, klättra, balansera och pröva på akrobatiska övningar med och utan redskap.
För vuxna finns olika grupper med träning och motionsgymnastik som omfattar
alla åldrar.

Från gymnast till ledare

Annika Lehto är studerande, och har sedan
7-årsåldern sysslat med estetisk truppgymnastik. I dag är hon grenansvarig för estetiska truppgymnastiken och tar tillsammans
med 13 ledare hand om åttio barn och
ungdomar.
– Estetisk truppgymnastik är en fantastisk
och spännande form av gymnastik, säger
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GGF
• Kärt barn har många namn.
Sedan starten 1919 har
gymnastikföreningen i Grankulla
gått under många namn.

hon. Den är mångsidig och vacker att se
på. Man andas med i rörelserna och rör
sig till musik. Koreografin är naturligtvis
mycket viktig.
Linda Ahlroos, som är ung lågstadielärare på Drumsö, har också från unga år
fått sin träning i föreningen. I dag är hon
en av ledarna för redskapsgymnastiken.
– Det är roligt att se barnens glädje,
när de klarar av svåra hopp och rörelser,
säger hon. I dag tränar hon tre grupper i
veckan, de yngsta är 6-7-åringar, de äldsta
i åldern 12-15.
Det finns också alternativa träningar
för den som inte kan eller vill träna
lika mycket som tidigare. Det finns
också en vuxenredskapsgrupp för före
detta tävlingsgymnaster men också helt
nybörjare.
– Alla tränar efter sin egen nivå, säger
ordförande som själv deltar i gruppen.

• Vad sägs om Grankulla
(Kvinnliga) Gymnastikförening eller
GranKGF, Grankulla Fruntimmers
gymnastikförening, Fruarnas
gymnastikförening - till och med
Grankullorna har fått vara med på
ett hörn.
• När verksamheten växte och fick
föreningsform blev det Grankulla
kvinnliga gymnastikförening
(GrKGF). Gruppen var oregistrerad
fram till år 1974 då r.f. lades till.
• Trots namnet riktade sig
föreningen till flickor och pojkar,
kvinnor och män. Stadgarna från
1974 betonade klart båda könen.
• År 1987 blev det igen namnbyte.
Från GrKGF till GGF, det vill säga
”kvinnliga” föll bort och det blev
Grankulla Gymnastikförening rf.
• Gymnastikföreningen
hade därmed anpassat sitt
namnskick till Finlands Svenska
Gymnastikförbund. Förbundet är
från och med 1982 en gemensam
organisation för all finlandssvensk
gymnastik, både den manliga och
den kvinnliga.
• Gymnastikföreningen har i alla
tider satsat på hälsa, motion
och glädje. Men med anledning
av jubileumsåret 2019 betonar
GGF ännu starkare föreningens
slagord Gymnastik, Glädje och
Föreningsgemenskap (GGF) - för
alla medlemmar, oavsett ålder,
färdigheter eller ambitionsnivå.

Egen sal efterlyses
– När det gäller utrymme är vår förening
i underläge jämfört med andra föreningar
samt andra gymnastikföreningar, säger
Crie Therman-Londen. Vi har verksamhet
på fyra olika ställen. Förutom i bollhallen,
där vi har tider varje kväll från söndag till
onsdag, i Mäntymäki skolan, Kasabergs
skolan och ett utrymme i Hagalund.
– En egen sal har vi länge önskat oss.
Föreningens äldre medlemmar har inför
jubileet blickat tillbaka och skrivit blogginlägg på GGF 100 år.
– Det har inte skrivits någon historik över
föreningen under årens lopp, säger Johanna
Söderholm, som koordinerar jubileumsprogrammet. I stället publiceras nu berättelser
och minnen om hur det en gång varit på
föreningens hemsida: ggf.fi. Om bara finansiering fås ihop är planen att dokumentera
hela vår verksamhet och skriva en historik.
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När skärgårdsbon blir
bemött som utlänning
i sin hembygd
TEXT: JAN SUNDBERG, PROFESSOR EMERITUS, HELSINGFORS UNIVERSITET

S

ommaren är över och jag antar att de flesta av tidningens
läsare har en nära relation till
skärgården. Sommarvistelserna i skärgården är nära förknippade
med den något diffusa finlandssvenska
identiteten. Inte konstigt att den stora
massan grankullabor och andra finlandssvenskar söker sig till sina stugor
och båtar när sommarsäsongen är
här. Ännu på 1960- och 1970-talen
var majoriteten av fritidsfolket och
gästande turister övervägande svenska,
så inte längre. En drastisk förändring
har skett i vår skärgård.
Under den gångna sommaren har
jag gjort en hel del intervjuer och
observationer för att samla material
till vår lilla skärgårdstidning RoHit
som i första hand fokuserar på Hitis
skärgård. Vad har jag fått lära mig?
Skärgården, och då avser jag Åbolands
skärgård och den i Västnyland, var
förut väl befolkad med få turister och
fritidsfolk. Befolkningen var nästan
helt svensk, fritidsborna likaså och de
finska turister som dök upp försökte
efter bästa förmåga anpassa sig språkligt till ortsborna.

Nittio procent finnar

I dag är situationen den motsatta.
Skärgårdsbefolkningen har ytterligare
reducerats utan att märkbart förändra
språkförhållandena. Däremot har fritidsborna ökat explosionsartat och en
majoritet av dem är finnar enligt en undersökning som gjordes förra hösten i
Åboland. Turismen under de intensiva
sommarveckorna har mångfaldigats
och enligt uppskattningar i Västny-

land och Åboland utgör närmare 90
procent av dem finnar.
Det sociala livet kan sällan målas
i svart och vitt, inte heller nu. Flera
som jag har talat med har aktivt valt
att kommunicera och integrera sig
med ortsbor på svenska. Gemensamt
för dem alla är att de är gifta eller är
sambo med en finlandssvensk som i
många fall har en anknytning genom
släktskap eller ursprung till orten.

Utlänning i sin hembygd

Den stora massa turister och flertalet
fritidsboende har ingen anknytning
alls till skärgården. I motsats till vad
fallet var förut förväntar sig merparten
av dem att ortsborna skall anpassa sig
till dem och deras språk. Därtill har
ett antal finska företagare etablerat
sig i turismbranschen och utmärker sig
med att endast annonsera och betjäna
på finska. Därtill har många lokala
företagare anställt finska sommarvikarier. Inget fel med det, men om man
vägrar betjäna skärgårdsbon med de
mest elementära artighetsfraserna på
svenska har något gott fel. Däremot
verkar det fungera på engelska och då
blir skärgårdsbon bemött som utlänning i sin hembygd.

Åland är utrikes

För att få perspektiv på detta med
turism gjorde jag en intervjuresa till
Mariehamn för att träffa vd:n för Visit Åland. Drygt hälften av turisterna
på Åland kommer från Finland och
finnarna förväntar sig att skärgården
är svensk. Samtidigt har de en hel del
förutfattade meningar och förbehåll

om Åland. Efter besöket är de däremot
positiva och alla säger att det är som
att vara utrikes.
De företagare som enbart annonserar och bedriver sin verksamhet på
finska på denna sida om Skiftet har
alltså fel. Man lockar inte turister
för att vara så lika dem utan för att
vara olika och därmed väcka uppmärksamhet. Många finska ungdomar
sommarjobbar på Åland uttryckligen
för att lära sig svenska.

Språklig arrogans

Varför blir vi ofta bemötta med språklig arrogans i vår skärgård i Nyland
och Åboland när greker och spanjorer
klarar av att betjäna oss med svenska
artighetsord utan att ha studerat språket? Språk är inte neutralt, det är ett
maktmedel där den stora majoriteten
finska besökare anger tonen. Samtidigt
borde det rimligtvis ankomma arbetsgivarna att ställa elementära krav på
dem man anställer.
Varför skriver jag om mina observationer? Därför att det smärtar att
se hur en omfattande del av det finska
folket vänder ryggen mot det nordiska.
Om man vägrar förstå vad man säger,
inte vill eller kan ta del av vad som
skrivs i medier, ja då har man knappast
ett uns av nordisk identitet i sig. Därtill
riskerar den naturliga språkliga och
kulturella samhörigheten från Stockholms skärgård, via Roslagen och
Åland att brytas av vid Skiftet. Efter
det övergår språket ställvis till finska
och engelska om inte lokala och andra
företagare som verkar i skärgården
skärper sig.
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”Nya” Pommern
visar upp sin magnifika skönhet

TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: STEFAN ÖHBERG

F

örväntansfulla resenärer som
är vana att hålla tider, förutspå väder och klä sig rätt
bänkade sig i bussen som
skulle föra dem från Grankulla centrum till Åbo hamn.
– Det är första gången jag besöker
Åland!
– Och det är snart 40 år sen vi seglade i de åländska vattnen, säger en
annan.
– Åland är en fin plats, där skiner
solen oftare än på andra ställen, inflikar en tredje.
– Det blir en annorlunda resa, det
vågar vi lova, svarar Pati Limnell,
ordförande för Grankulla svenska
kulturförening. Och visst blev den
både annorlunda och omväxlande.
I MARIEHAMN, SOM kallas De tusen
lindarnas stad - det finns drygt 500
lindar kvar - välkomnades kulturresenärerna från Grankulla med solsken
och sommarvärme.
DET FYRMASTADE FRAKTSEGELFARTYGET Pommern blev vår första

anhalt. Ett unikt fartyg som vittnar
om Ålands långa tradition som segelfartygsnation. Pommern är den enda
fyrmastade barken i världen som bevarats i ursprungligt skick.
Sedan hösten 2016 har Pommern
varit stängd och öppnades i maj, nyrenoverad, fräsch och besökarvänlig.
Skeppet ligger i Västerhamnen, väl
förankrat i en nybyggd docka omgivet
av ett stort trädäck. Barken ligger vid
sin egen kaj nedanför Ålands sjöfartsmuseet och de två förenas av en bred
gångbro.
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Medlemsresa
Pommern är hela Ålands
stolthet och kulturarv. Under
de senaste åren har Åland
satsat närmare 90 miljoner
euro på segelfartyget.

Fartyget byggdes 1903 i Skottland
och köptes av den åländska skeppsredaren Gustaf Erikson 1923. Därefter
seglade hon aktivt i Gustaf Eriksons
flotta fram till 1939. År 1953 donerades Pommern av Gustaf Eriksons barn
till Mariehamns stad och har sedan
dess varit ett museifartyg. I dag ägs
fartyget fortfarande av staden, men
är deponerat hos Stiftelsen Ålands
sjöfartsmuseum som sköter underhåll
och utställningar ombord.
OMBORD PÅ SEGELFARTYGET kunde
man bekanta sig med utställningen
”Pommern - 100 dagar under segel”.
Det tog i snitt hundra dagar att segla från Europa till Australien och
ungefär lika länge att segla tillbaka.
Nya breda trappor och en hiss underlättar för stora och små att röra
sig ombord.
Med hjälp av en audiovisuell installation och audioguider kunde besökarna leva sig in i livet ombord, i
storm och stiltje, hur det kändes att
segla med Pommern på 1930-talet.
Seglatsen kunde gå från Mariehamn
till Port Victoria i södra Australien via
Köpenhamn, Kap Horn och London.
För att komma till Pommern går
man via Ålands sjöfartsmuseum.
Ålands maritima historia är överväldigande och här får man fördjupa sig
i havets påverkan på ålänningarnas liv
>>
och leverne.

En annorlunda resa till Åland (4-6.9)
• Pommern och Ålands Sjöfartsmuseum, Mariehamn
• Ålands fotografiska museum, Finström
• Önningeby konstmuseum, Jomala
• Andersudde konstmuseum, Järsö
• Pub Stallhagen, Finström
• Stickstugan, Järsö
• Wennströms landthandel museum, Vårdö
• Lasse Erikssons fartygsmuseum, Vårdö
• Norra skärgårdsvägen - Hummelvik, Enklinge,
Kumlinge, Lappo, Brändö och Gustavs.
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Landskapsmålarna
i Önningeby
TEXT: EVA WÖRLUND

FOTO: CARL-GÖRAN KARLSSON

T

vå av de mest betydande åländska konstmuseerna ligger utanför Mariehamn. Det ena museet
ligger på landsbygden i Önningeby i
Jomala och det andra i skärgården,
Andersudde på Järsö.
Grankulla svenska kulturförenings
grupp på 38 personer hade förmånen
att få bekanta sig med konstsamlingarna på Andersudde och i Önningeby.
En gemensam nämnare för de två
konstmuseerna är Kjell Ekström, en
mångsidig konstnär, och en eldsjäl i
den åländska konstvärlden. Han är
ordförande för Önningeby hembygdsförening som driver Önningebymuseet - Önningebykolonins eget museum.
Här visas verk av Victor Westerholm och finländska och svenska
konstnärer, bl.a. Fredrik Ahlstedt,
Hanna Rönnberg, Elin Danielsson-Gambogi, Hilma Westerholm,

Edvard Westman och många fler. De
har alla varit verksamma i Önningeby
konstnärskolonin mellan åren 1886
och 1914.
Konstnärskolonin blev en fristad
där konstnärerna fick ägna sig åt sitt
konstnärskap och leva fria. Friheten
var speciellt viktig för de kvinnliga
konstnärerna, som kunde leva utan de
krav som ställdes på samtida kvinnor.
I dag finns 250 verk samlade i Önningebymuseet, som har fått många
donationer under årens lopp. Till
Kjell Ekströms uppdrag hör också
att hitta kolonisternas tavlor, spridda över världen och ta hem dem till
museet.
Museets sommarutställning hålls
av tradition i stenladugården på Önningebymuseet. I år var det Danielle
Bergstrom från Australien som fick
ställa ut.

Kjell Ekström har väckt Önningebyns
konstkoloni till liv igen. En bortglömd
konstnärsgemenskap från landskaps
måleriets guldålder.

Yrsa Lannert studerar tavlorna i
Önningeby konstmuseum.

Olle och kameramuseet
TEXT: EVA WÖRLUND

B

– Jag är tydlig i min samlarfilosofi,
jag vill satsa på helheter, säger Olle
Strömberg. Kameramuseet kommer så
småningom att övergå i en stiftelse.

FOTO: CARL-GÖRAN KARLSSON

enita och Olle Strömberg bor
i Finström på Åland. De är
båda samlare, Benita samlar
på pyttesmå parfymflaskor och Olle
på fotografiska föremål. Den första parfymflaskan fick Benita som
5-åring, Olle sin första kamera som
10-åring.
Benita klarar sig med ett par glasmontrar, medan Olle behöver hela
Pålsböle gamla skola för sin samling.
Kamerasamlingen består av cirka
14 000 fotografiska föremål av vilka
4 200 ställs ut för visning per gång.
Samlingen består av fotoutrustning
från 1850-talet fram till nutid. Det
är kameror, kamerahus, objektiv,
ljusmätare, fotosändare, reselabb,

videobandspelare, green screenteknik,
teleprintrar och filmkameror, med andra ord allt som har med fototeknik
och fotoutrustning att göra.
Kameror är kära föremål och
många donerar gärna sin gamla kamera till museet. I våras donerade Dagens Nyheter sin fotoutrustning från
1910 fram till 2000 till museet. Bland
tidningens unika föremål märktes
bland annat en Hasselblad-sändare
och en telefotosändare som användes
vid OS i Moskva 1980.
Olle Strömberg, 52, är i dag ägare
till Nordens största fotografiska museum med en bredd som är unik och
med helheter som inte finns någon
annanstans i Europa.
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Medlemsresa

Dyrbar konstsamling
på Andersudde
TEXT: EVA WÖRLUND

K
Albert Edelfelts ”Dopfärden” (1880)
pryder pärmen på boken som besö
karna på Andersudde får som gåva.

Bomarsund heter tavlan, en osigne
rad målning från 1854, berättar gui
den Gun Styrström på konstmuseet.

FOTO: ANDERS SVARTBÄCK

jell Ekström är konstnär, musei
man, etnolog och kulturadministratör. Önningeby konstmuseum har en speciell plats i hans hjärta,
men det har också konstsamlingen på
Andersudde.
Han är god vän med Anders Wiklöf
och tillika en viktig sparringpartner.
Han har med insikt och kunskap spelat en avgörande roll i värderingen av
konstköp och även följt med konst
auktionerna för Wiklöfs räkning.
När Anders Wiklöfs konstintresse
väcktes på 1980-talet var det första
stora inköpet en målning av den åländske konstnären Karl Emanuel Jansson.
Tavlan heter ”Aftonarbete i en åländsk
stuga” och hänger i anslutning till matsalen på Andersudde.
I dag omfattar Anders Wiklöfs konstsamling omkring 150 verk. Tyngdpunkten ligger på finländskt och svenskt
måleri från sekelskiftet 1900.

Den vackra villan Andersudde på
Hästskär har utvidgats många gånger
och omfattar nu drygt 700 kvm. Här
har kommerserådet Anders Wiklöf och
hans fru Rita sin sommarbostad och här
hänger mästerverken i vackert möblerade rum.
Den växande konstsamlingen har under åren fått påverka utbyggnaden, bland
annat har Carl Larssons ”Midvinterblot”
(1915) fått en egen nisch i matsalen.
Peter Dahls stora triptyk ”Stolta
stad” visade sig vara som klippt och
skuren för nedre salongens östra vägg,
platsen som ursprungligen var vikt för
Önningebykolonisterna. Men de fick
flytta på sig.
Här finns tavlor av Bruno Liljefors,
Anders Zorn, Elin Danielson-Gambogi, Helene Schjerfbeck, Eero Järnefelt,
Akseli Gallen-Kallela, Pekka Halonen,
Ellen Thesleff, Hugo Simberg, Tove
Jansson och många fler.

Lanthandel med patina
TEXT: EVA WÖRLUND

P

FOTO: TOM SANDSTRÖM

å väg mot Vårdö stannade kulturföreningens resenärer upp
vid Bomarsunds fästningsruin i
Sund och tog sig en snabbtitt på Notvikstornet. Sen fortsatte färden mot
Wennströms landthandel (1873–1959)
och Lasse Erikssons fartygsmuseum.
I Grundsunda väntade f.d. grankullaborna Agneta och Carl-Eric Vaenerberg på att få förevisa Gustaf Adolf
Wennströms landthandelsmuseum.
Wennström var en släkting till Agneta
Vaenerberg.
Gustaf Adolf Wennström var 18 år
när Bomarsund föll. Då var han lärling hos en rysk handelsman, men tog
värvning på briggen Altai. Med tiden
blev han skeppsredare med andelar

i många skepp och kunde samla sig
en viss förmögenhet. 1873 öppnade
han handeln i den gård han var ingift.
Senare byggde han en bagarstuga med
handelsbod.
Han skaffade sig många skepp och
seglade länge som befälhavare. Men
han var också affärsman, skaffade sig
andelar i flera skepp och såg till att han
hade skeppslast också på returresan.
Han var småbrukare och handelsman
och handelsboden drev han till sin
död, 93 år gammal.
Agneta och Carl-Eric Vaenerberg
har återställt handelsboden med hjälp
av byborna, som i sin tur har donerat
gamla prylar och varuförpackningar
till boden.

– En gammal lanthandel väcker
alltid intresse hos folk, säger Carl-Eric
Vaenerberg som förevisar Wenner
ströms landthandel tillsammans med
sin hustru Agneta.
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Gediget program engagerar

pensionärerna
Föreningens traditionella 1 maj lunch.

Grankulla svenska pensionärer rf (GSP)
fyller nästa år fyrtiofem år. GSP:s program
har under åren attraherat en allt större
skara äldre svenskspråkiga invånare i
staden – i dag cirka 620 medlemmar.
TEXT: FILIP HAMRO-DROTZ, ORDFÖRANDE FÖR GRANKULLA
SVENSKA PENSIONÄRER. FOTO: ANDERS SVARTBÄCK

G

SP:s digra program
sköts av dess styrelse
som är ett glatt gäng.
Den praktiska verksamheten stöder sig framför allt
på frivilliga insatser av medlemmarna, bl.a. energiska värdinnor,
”festfixare” och ledarna för hobbygrupperna.
Målsättningen är framför allt
att erbjuda medlemmarna ett
program som får dem att trivas i
angenäm samvaro, få gemensamma upplevelser och glada stunder
för att stimulera både kropp och
själ. På så sätt kan man motverka ofrivillig ensamhet bland de
äldre i staden.

Villa Junghans är ”vårt hem”.
Styrelsen erbjuder ett digert och
mångsidigt terminsprogram.
Tisdagsmöten hålls varannan
tisdag klockan 13 och samlar
varje gång drygt etthundra medlemmar. Träffen inleds med en
aktuell information, varefter en
gästföreläsare håller ett kort anförande som efterföljs av frågor
och diskussion i lätt stämning
över en kopp kaffe.
I september gav stadsdirektör
Christoffer Masar aktuell information om läget i staden och
minister Pär Stenbäck diskuterade den bräckliga demokratin.
I oktober berättade professor

Manskören GSP-Klang uppträder
på föreningens fest ”Finland 100 år”.

”

Målet
är att
stimulera
både kropp
och själ och
motverka
ofrivillig
ensamhet
bland de
äldre

Jan Sundberg om skärgårdens
utveckling eller avveckling, Alec
Estlander om plast i hem och hav
samt Jens Tegengren om säkerhet
på äldre dagar. Sång- och musikinslag står också på programmet.
Terminsprogrammet står att läsa
på GSP:s webbsida www.grankulla.spfpension.fi.

Förströelse

GSP ordnar flera teater- och
konsertbesök för medlemmarna. Denna höst erbjuds ”Vailla
Varjoja”, ”The Play That Goes
Wrong”och ”Äktenskapsgrejen”.
En konsert i Kyrkslätt förutom
MM:s julkonsert står också på
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Hobbygruppen Fotoklubben på fotovandring
och hobbygruppen Line dance tränar.

programmet. Busstransport ordnas. Höst och
vår ordnas ett par utfärder och i september
gick färden till Meyers skeppsvarv i Åbo.
Medlemmarna trivs tillsammans också
på fester – vi ordnar en nyårs- och förstamaj-lunch samt en vårfest och en höstfest.
Temat för årets höstfest är ”Wienerabend”.
Medlemmarna som uppnått hög ålder gratuleras vid en separat fest och en minnesstund
hålls över medlemmar som avlidit under året.

Hobbygrupper

Sjutton hobbygrupper verkar i GSP enligt
egna tidtabeller, bl.a. Line Dance, seniordans,
gröna fingrarna (trädgårds/växtintresserade),
vandrarna, scrabble, canasta, samhällsdebatt,
teresorna (handarbete) och samtalscafe. Vanligtvis samlas 10-20 medlemmar till sådana
träffar. Två körer verkar i GSP: manskören
GSPKlang och damkören Cantanterna – övningar och uppföranden står på programmet.

IT blir allt viktigare

GSP ger medlemmarna handledning och
hjälp i användningen av datorer. Eftersom
digitaliseringen breder ut sig får denna aktivitet en allt större betydelse för att pensionärerna ska kunna använda samhälls- och
betalningstjänster.
GSP bevakar också pensionärernas intressen i staden. Vi har representanter i äldre rådet och har nyligen gjort upp en förteckning
över förmåner som står till buds samt verkat
för att en publik toalett byggs i köpcentrum.
GSP hör till Svenska pensionärsförbundet
(SPF), som samlar drygt 20 000 svenskspråkiga pensionärer i Finland. Vi upprätthåller
även regionalt samarbete i Mellan-Nyland
tillsammans med pensionärerna i Esbo, Vanda och Helsingfors.

Tisdag 3.12 Grankulla

Nya Paviljongen kl. 19.00
Köp din biljett härifrån:

NetTicket, Stockmann, Studio Ticket
Längd: ca 90 min utan paus.
Möjlighet att köpa biljett vid dörren

Arrangör: Thomas Enroths Orkester och Grankulla svenska kulturförening rf
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Sommarprakten
i villastaden

Blommorna väller ut över sina breddar i centrum av Grankulla.
I bakgrunden syns det nya bostadshuset Tribun.

Vi i Grankulla -

Blomsterprakten i Grankulla har varit ovanligt
generös och färgsprakande i sommar. Många
grankullabor har öst beröm över stadsträdgårdsmästaren Emmi Silvennoinen för de vackra
arrangemangen i stadstrafiken och parkerna.
Blomsterarrangemangen har prytt belysningsstolpar, krukor och rabatter men också parker och
en roddbåt på Gallträsk.
TEXT: EVA WÖRLUND
FOTO: ANDERS SVARTBÄCK

U

töver blommorna
finns det numera också miljökonst i Grankulla, bland annat vid
Nya Paviljongen, Villa Breda
och hälsocentralens garage.
Det är Tuija Kokkonen, som
är konstnären. Hon är fastighetsskötare med ansvar för stadens
parker och grönområden, bl.a.
Vallmogård, Villa Junghans och
grönområdena vid stadens skolor
och daghem.
Hon har gjort en installation av nya ”färgpennor” vid
Odenwallsparken, nedanom Nya
Paviljongen. På Bredavägen finns
hennes ”seniorpar med ballonger
i handen” målade i trappan vid
ingången till Villa Breda.
– Inspirationen till blomster
arrangemanget har jag tagit från
naturen, säger stadsträdgårdsmästaren. Staden har inget eget
växthus och därför har vi inte
möjlighet att själva så och förkultivera sommarblommor. Det
är mycket jobb med de små plantorna som ska omskolas ett par
gånger och avhärdas innan de
kan planteras ut inför sommaren.
– Den här servicen konkurrensutsätter vi. Förkultiveringen av
stora blomstertorn och blomster
amplar köper vi av Helsingfors
stad, som är den enda i huvudstadsregionen som har växthus
för ändamålet. Där kan vi också
låta en del perenner övervintra
i väntan på utplantering nästa
år. Till exempel den mångåriga
blomman kanna (Canna x generalis).

– Vi planterar årligen cirka 8
500 sommarblommor till ett värde av omkring 13 000 euro, säger
Emmi Silvennoinen.

Ut före midsommar

Planteringen av sommarblommor i staden sker i tre omgångar
före midsommar. Till sin hjälp
har stadens underhållsmästare
Minna Aavalehto några sommarpraktikanter.
Ivriga blomsterkännare har fotograferat blommorna och försökt komma ihåg namnen på alla
de kända skönheter som funnits
i rabatterna.
Allt från dahlior, petunior, verbenor, lobelior, rudbeckior, begonior, tagetes, eterneller, salvia,
paradisblommor, batater, kannor
och rävsvansar till prydnadsgräs.

”

Utöver
blommor
finns
numera
också
miljökonst i
Grankulla

Utplanteringen sker i juni och i
juli-augusti står blommorna i sin
fullaste prakt.

Parker och grönområden

Till stadens parker och grönområden hör förutom en städad
gräsmatta också träd, buskar
och blommor, men också bänkar och bord, stigar och olika
arrangemang.
– Många grankullabor saknar tillgång till bärbuskar och
äppelträd, därför kommer vi att
plantera mera sådant i parkerna,
säger Emmi Silvennoinen.
Det finns ett antal parkområden i staden, och den yngsta och
minsta av dem är Odenwallsparken nedanför Nya Paviljongen
vid Stationsvägen.
De två största parkerna är
Thurmansparken och Bensowsparken.
Thurmansparken ligger i centrum och sträcker sig västerut
till gränsen mot Esbo. Här finns
blommande perenner, bollplaner
och lekplatser, skejtområde, trampoliner och ett parkour-område.
Lite skog finns fortfarande kvar
på västra delen av parken.
Bensowsparken ligger i området kring Villa Bensow. Här
finns en parkskog, en gammal
trädgårdsdamm, perenner bl.a.
rhododendron och azalea.

Inför nästa sommar

En blommande rabatt ger mycket glädje. Men nu är blomningen
över för i år. När den första
köldknäppen slagit till är det
dags att samla in den vissnade
blomsterprakten och föra blommorna till komposten.
– Genast efter det inleds planeringen av nästa års sommarblommor, säger Silvennoinen. Jag tar
reda på vilka frön som finns att
få, vilka typer av blommor som
behövs, hur ska rabatterna se ut
så att blommorna kommer till sin
rätt och vad får det kosta?
Hon ritar skisser och varierar
färg, form och utseende på olika
sätt. Redan i januari-februari är
det dags för frösådd i växthus.

Tuija Kokkonens installation av ”Seniorpar med
ballonger” vid Villa Breda.
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Från utställning
till bok

Vallmogård. Foto: Anders Svartbäck

Klostret.
Foto: Anders Svartbäck

Villa Bensow.
Foto: Carl-Göran Karlsson

Villa Junghans.
Foto: Peter Slotte

Fotografierna på värdefulla byggnader i
Grankulla ställs ut igen och kommer så
småningom att bli en bok.
TEXT: MARIANNE SVARTBÄCK OCH CHRISTOFFER LINDQVIST

H

östen 2018 arrangerade Grankulla svenska kulturförening en
välbesökt utställning på stadshuset med fotografier på värdefulla
byggnader i Grankulla. För fotograferingen
av byggnaderna stod medlemmar i Grankulla svenska pensionärers fotoklubb. De
fotograferade 43 på förhand bestämda hus
och kulturrådet Clara Palmgren stod för de
beskrivande texterna. Ett urval av fotogra-

fierna från utställningen kommer att ställas
ut på nytt den 15.10 – 30.11. 2019 på Villa
Breda. Under våren planeras ytterligare
ett par utställningar på samma plats med
andra urval av fotografierna. Dessutom har
föreningen bestämt att materialet ska ges ut
i bokform. Planeringen av boken har redan
pågått ett tag. Materialet kompletteras med
ytterligare några fotografier utöver de 43
som ställs ut i det här skedet.

Villa Tusculum.
Foto: Christer Nikander

VALLMOGÅRD ritades av den
kände finländske arkitekten Lars
Sonck för författaren Mikael
Lybeck och hans familj. Huset blev
färdigt i maj 1907 och familjen
flyttade in i villan. Vallmogård var
familjen Lybecks hem i 40 år. År
1901 skrev Mikael Lybeck dikten
”Vallmogård”, där han uttryckte
sitt önskemål om ett eget hem, en
fridfull tillflyktsort. När önskemålet
gick i uppfyllelse, fick villan samma
namn som dikten.
Lars Sonck har också ritat ett stort
antal andra kända jugendhus i vårt
land, bl.a. Villa Ainola i Träskän
da, Eira sjukhus i Helsingfors och
Johanneskyrkan i Tammerfors.

