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ATT RÖSTA
är att delta
och påverka

Ett fosterländskt minne

F

som även planerat medaljen Per aspera ad
astra för medelinsamlandet.

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

Häiväojas verk Tulen halki/Genom elden
visar hur jord och eld slungas upp vid nedslag.
Grankulla stad ville att monumentet skulle
stå i centrum av Grankulla för att bättre komma
till sin rätt och framför allt synas bättre. Samtidigt ville man påminna om att också krigsinvalidernas sjukhus Kauniala finns i staden.

inlands Krigsinvalidmonument som står
framför stadshuset i Grankulla avtäcktes
den 9 juni 1981. Monumentet har planerats
av skulptör Heikki Häiväoja.

Monumentet är tillverkat av rostfritt stål
som donerats av Avesta Jernverksaktiebolag
i Sverige. Monterings- och svetsningsarbetet
gjordes av Grankulla stad. Fundamentets
granitplattor har donerats av Loimaan Kivi Oy.
Monumentet är ett fosterländskt minne och
skall hedras i all framtid. Det får inte flyttas.
(CP)
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Ser en människa i varje kund.
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LEDARE

Allt är kultur

V

ad är kultur och får kultur kosta? De kulturella strävandena har betraktats som
en definierande egenskap hos människan.
Ordet kultur härleds ju från latinets ”cultura”
som betyder att bearbeta, odla och (ut)bilda.
Kultur avser därmed i praktiken all mänsklig
aktivitet och utgör en befolknings livsmönster av
språk, konst, värderingar och institutioner vilka
socialt ska kunna överföras från generation till
generation.
Grankulla svenska kulturförening värnar om att
kulturen i Grankulla kan fortgå. Bland de viktigaste förutsättningarna för en välmående kultur är
tillräckligt med intresse, fantasi, ekonomi och god
förvaltning för kultur. Finns dessa komponenter
i samhället i dag?

Med intresse och fantasi kommer man långt.
Det här har vi i Grankulla, också i Grankulla
svenska kulturförening. Ekonomin har föreningen
lyckligtvis tillsvidare haft i skick, tack vare medlemsavgifter, betalande deltagare i evenemang,
finlandssvenska fonder och stiftelser och stram
budgetuppföljning.
Däremot är förvaltningen av kultur en svår fråga i
samhället: att förvalta kultur är inte enbart beroende på en aktör. Det är därför viktigt att beakta
den enskilda individens rätt till olika dimensioner
av kultur på sitt språk. Vi i Grankulla behöver en
god förvaltning, och ju öppnare beslutsklimat,
desto bättre.
GRANKULLA SVENSKA KULTURFÖRENING RF

PÄÄKIRJOITUS

Kaikki on kulttuuria

M

ikä on kulttuuri ja paljonko kulttuuri
saa maksaa? Kulttuuripyrkimykset on
katsottu olevan määritelty ominaisuus
ihmisessä. Sana kulttuurihan voidaan johtaa
latinan kielen sanasta ”cultura”, joka merkitsee
käsitellä, muokata ja luoda, sivistää. Kulttuuri
tarkoittaa täten käytännössä kaikki inhimillinen
toiminta ja on väestön kielellinen, taiteellinen ja
arvioinnin sekä instituution elämänkaava, joka
sosiaalisesti voidaan siirtää sukupolvelta toiselle.
Grankulla svenska kulturförening turvaa Kauniaisten kulttuurin jatkumisen. Yksi tärkeimmistä
edellytyksistä hyvinvoivalle kulttuurille on riittävä
mielenkiinto, mielikuvitus, talous ja hyvä kulttuurihallinto. Löytyykö tämän päivän yhteiskunnasta
näitä rakenneosia?

Mielenkiinnolla ja mielikuvituksella pääsee pitkälle. Sitä meillä Kauniaisissa on, myös Grankulla
svenska kulturföreningissä. Talous on seuralla
tähän asti onneksi ollut hyvässä kunnossa, kiitos
jäsenmaksujen, osallistujamaksujen, ruotsinkielisten rahastojen ja säätiöiden sekä tiukan budjettiseurannan.
Sen sijaan kulttuurihallinto on vaikea kysymys
yhteiskunnassa: kulttuurihallinto ei ole pelkästään yhden toimijan varassa. Sen takia yksittäisen
yksilön oikeus eri kulttuurimuotoihin omalla
äidinkielellään on tärkeä huomioida. Kauniaisissa
tarvitsemme hyvää hallintoa, ja mitä avoimempi
päätösilmapiiri, sitä parempi.
GRANKULLA SVENSKA KULTURFÖRENING RF
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Vi tackar alla

Vi i Grankulla en tidning i tiden
D

u och jag är två av många i Grankulla som känner att livet i ”byn” berör oss, engagerar oss och
lockar till verksamhet på olika sätt.
För de flesta handlar det om en vardag och en
verksamhet som kan förenas med skola, jobb och
pensionärsliv.
I vårens tidning av Vi i Grankulla handlar det bland
annat om ungdomar som är med i hobbygrupper
där de får tävla, uppträda och prestera. Sara och Lilo
spelar violin, abiturienterna Niklas och Kenneth motionerar i squashhallen medan högstadieeleverna Nea
och Robin tävlar i tävlingsdans på FM-nivå.
En framtid av helt annat slag väntar gymnasisten
och popstjärnan Isac Elliot, som satsar på en karriär
som idol, sångare och musiker.
Här berättas också om marthorna som stickar babysockor och stöder familjelivet på olika sätt, slår ett
slag för miljövård och stöder nyinflyttade tillsammans
med Grani Närhjälp.
– Och om Skolfarfar i klassrummet. Det finns alltid
barn som behöver lite mera stöd, lite mera uppmärksamhet eller lite mera lugn och ro - där kommer
skolfarfar och skolfarmor in i bilden.
– Mendi rf är en förkortning av Mellersta Nylands
Diabetesförening. Diabetes är nämligen en av de
vanligaste sjukdomarna i vårt samhälle.
Bättre sent än aldrig - kan man säga när matglada
pensionerade herrar lär sig laga mat i skolköket.
– Clara Palmgren berättar om tjänarinnornas tid i
grankullahemmen.
– Merete Mazzarella har just gett ut en ny bok och
funderar över livets mening.
– Tom Sandström beskriver hur Villa Junghans räddades på 1980-talet och restaurerades.
Staten sanerar och Grankulla bävar, skriver Jan Sundberg medan Christoffer Masar undrar hur en kommun
utan social- och hälsovårdstjänster kommer att se ut?
I vårens pinfärska tidning ingår också ett instick
med presentation av 45 Sfp-kandidater i kommunalvalet. Målsättningen är att göra en insats för samhället, vara aktiv och ta del av den politiska processen. Att
rösta är att delta och påverka. Kommunalvalet hålls
den 9 april 2017. Förhandsröstningen pågår 29.3 - 4.4.
I september ordnar kulturföreningen en resa till
Riga - Höstresa i Mannerheims fotspår. Det blir en tre
dagars resa, 12 -14.9, som ger deltagarna en inblick i
Riga - en gång det svenska rikets största stad.
Tidningen du håller i din hand produceras av
Grankulla svenska kulturförening och delas ut till alla
hushåll i Grankulla.

EVA WÖRLUND
CHEFREDAKTÖR

som understött Grankulla svenska kulturförening under åren.
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Insyn

Kommunerna står
inför ett vägskäl!
CHRISTOFFER MASAR, STADSDIREKTÖR I GRANKULLA

Hur ser en kommun utan social- och
hälsovårdstjänster ut?
I dessa tider går det inte att skriva om
kommunalvalet utan att nämna socialoch hälsovårdsreformen och all den
turbulens den orsakar på kommunfältet.
Det är ingenting nytt. De senaste årens
regeringar har alla haft sin egen lösning
på hur de ekonomiska utmaningarna till
offentliga samfund och speciellt kommunerna ska lösas. Utmaningarna beror
på en snedvriden ålderspyramid men
också på den långa allmänna svackan i
ekonomin som rått under senare år.
Under förra regeringsperioden låg
fokus på starka grundkommuner, som
skulle åstadkommas genom att sammanslå landets drygt 300 kommuner
till någonting emellan 20 och 100 kommuner. Då det projektet floppade är den
nya målsättningen att flytta över bland
annat alla social- och hälsovårdstjänster
(sote) samt räddningstjänsterna från
kommunerna till arton landskap.
Vad betyder det i praktiken?
Ifall sote- och landskapsreformen blir av,
innebär det den största omvälvningen

för finländska kommuner under hela
självständighetstiden. Förutom att kommunerna förlorar ansvaret för social- och
hälsovårdstjänsterna, som varit en av de
finländska kommunernas grunduppgifter allt sedan kyrkan överlät ansvaret
till det sekulära samhället, betyder det
också en massiv överflyttning av både
personal och ekonomiska resurser från
kommunerna till landskapen.
Kommunernas roll som samhälleliga
aktörer är i fortsättningen inte den samma som den varit hittills. Med tiden är
det sannolikt att fler och fler uppgifter,
som till exempel andra stadiets utbildning (gymnasier, yrkesskolor mm.) kommer att flyttas över till landskapen och
kommunernas roll ytterligare inskränks.
Och ur svenskans synvinkel?
De uppgifter som blir kvar i kommunal
regi fortsätter i första hand som förut,
och svenskans ställning påverkas inte
direkt, åtminstone på kort sikt. Gällande
social- och hälsovårdstjänsterna är risken
för försämring av den svenskspråkiga
servicen i Nylands tvåspråkiga kommuner stor. Den svenskspråkiga befolkningens andel av hela Nylands befolkning är

runt åtta procent, men den
är ojämnt utspridd.
Ifall social- och hälsovårdsreformen leder till en kraftig
centralisering av social- och hälsovårdstjänsterna samt där tillhörande beslutsfattande, ökar risken att svenskspråkig service inte mera har den prioritet
som den nu har i tvåspråkiga kommuner.
Bland annat i Grankulla har levande tvåspråkighet redan länge varit ett tyngdpunktsområde. Fastän den svenskspråkiga servicen inte varit perfekt på till
exempel hälsovårdscentralen, så har det
ständigt varit en gemensam målsättning
att förbättra den.
Grankulla fick i den så kallade Språkbarometern år 2016 de bästa resultaten
bland alla tvåspråkiga kommuner.
Nyland bestraffas
Personligen har jag redan länge ansett
att vi i Finland har ett stort behov av en
sote- och/eller kommunreform, men det
behovet gäller främst övriga delar av
landet, inte Nyland.
I Nyland är de flesta kommuner både
ekonomiskt och till åldersstrukturen sett
tillräckligt starka aktörer för att också

i fortsättningen kunna ansvara för social- och hälsovården. Reformen, som
dessutom på grund av en alltför snabb
tidtabell inte hinner beredas tillräckligt
noggrant, kan i värsta fall leda till både
svagare ekonomi för de nyländska kommunerna och försämrad hälsovårdsservice för Nylands invånare.
Detta delvis på grund av att finansieringsmodellen bestraffar Nyland för
våra i huvudsak friska och välmående
invånare.
De kommande fullmäktigeledamöterna kommer, speciellt ifall sote- och
landskapsreformen blir av, att ha en nyckelroll i att utforma hur ett Grankulla utan
social- och hälsovårdstjänster kommer
att se ut. Lika utmanande för kommande
beslutsfattare är, hur vi i framtiden ska prioritera användningen av de begränsade
resurserna vi då har till vårt förfogande.

Kunnat ovat tienhaarassa!
CHRISTOFFER MASAR, KAUNIAISTEN KAUPUNGINJOHTAJA

Minkälaiselta näyttää kunta ilman
sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita?
Näinä aikoina ei voi kirjoittaa kunnallisvaaleista mainitsematta sosiaali- ja terveydenhuoltouudistusta ja siitä aiheutuva turbulenssi kuntasektorilla. Ei ole
mikään uutinen että kuntasektori elää
myrskyisiä aikoja. Viime vuosien hallituksilla on kaikilla ollut omat ratkaisunsa
siihen miten julkisten yhteisöjen ja erityisesti kuntien taloudelliset haasteet pitää
hoitaa. Haasteet johtuvat vinoutuneesta
ikäpyramidista mutta myös monta vuotta hallinneesta taloudellisesta notkosta.
Viime hallituskaudella voimakkaat
peruskunnat olivat keskipisteessä, näitä
piti muodostaa yhdistämällä maan runsaat 300 kuntaa 20 -100 kunnaksi. Kun
tämä projekti epäonnistui on uutena
tavoitteena siirtää mm. kaikki sosiaali- ja
terveydenhuoltopalvelut (sote) sekä pelastuspalvelut kunnilta kahdeksalletoista
maakunnalle.
Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
Jos sote- ja maakuntauudistus toteutuu,

on se suomalaisissa kunnissa suurin mullistus koko itsenäisyyden aikana. Paitsi
että kunnat menettävät vastuunsa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluista, jotka
ovat olleet suomalaisten kuntien perustehtäviä siitä asti kuin kirkko luovutti
vastuun maalliselle yhteiskunnalle, se
tarkoittaa myös massivisen henkilökunnan ja taloudellisten resurssien siirron
kunnilta maakunnille.
Kuntien rooli yhteiskunnallisina toimijoina ei jatkossa ole sama kuin se on ollut
tähän asti. Jatkossa on todennäköistä
että enemmän ja enemmän tehtäviä,
kuten esimerkiksi toisen asteen koulutus (lukiot, ammattikoulut yms.) siirtyy
maakunnille ja kuntien rooli edelleen
rajoittuu.
Ja ruotsin kielen näkökulmasta?
Tehtävät, jotka jäävät kunnille jatkuvat
ensisijaisesti kuten aikaisemmin, eivätkä
vaikuta suoraan ruotsin kielen asemaan,
ei ainakaan lyhyellä tähtäimellä. Sosiaalija terveydenhuoltopalveluiden osalta
on suuri riski että palvelut Uudenmaan
kaksikielisissä kunnissa huononevat.

Ruotsinkielisen väestön osuus koko Uudenmaan väestöstä on noin kahdeksan
prosenttia, mutta se on epätasaisesti
jakautunut.
Jos sosiaali- ja terveydenhuoltouudistus johtaa sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden voimakkaaseen keskittymiseen ja samaten siihen kuuluva
päätöksenteko, riski kasvaa että ruotsinkielisellä palvelulla ei ole enää sama
prioriteetti kuin on ollut kaksikielisissä
kunnissa. Muun muassa Kauniaisissa
elävä kaksikielisyys on jo kauan ollut
painopistealueena. Vaikka ruotsinkielinen palvelu ei ole ollut täydellinen esim.
terveysasemalla, on aina ollut yhteisenä
tavoitteena parantaa sitä.
Kauniainen sai niin kutsutussa Kielibarometrissa vuonna 2016 parhaimmat
tulokset kaikista kaksikielisistä kunnista.
Uuttamaata rangaistaan
Henkilökohtaisesti olen jo kauan ollut
sitä mieltä että meillä Suomessa on suuri
tarve sote- ja/tai kuntauudistuksesta,
mutta tarve koskee lähinnä muita maanosia, ei Uuttamaata.

Uudellamaalla suurin osa kunnista
ovat sekä taloudellisesti että ikäjakaumaan katsottuna riittävän vahvoja toimijoita jotta voisivat jatkossakin
vastata sosiaali- ja terveydenhuollosta.
Uudistus, joka sen lisäksi liian nopeasta
aikataulusta johtuen ei ehditä valmistella
tarpeeksi huolellisesti, voi pahimmassa
tapauksessa johtaa sekä Uudenmaan
kuntien heikompaan talouteen että
Uudenmaan asukkaiden huonompiin
terveydenhuoltopalveluihin.
Tämä johtuu osittain siitä että rahoitusmuoto rankaisee Uuttamaata meidän
pääosittain terveiden ja hyvinvoivien
asukkaiden johdosta.
Tulevilla valtuuston jäsenillä tulee,
erityisesti jos sote- ja maakuntauudistus
toteutuu, olemaan avainrooli muokata
Kauniaista ilman sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita. Yhtä haastavaa tuleville
päätöksentekijöille on, miten tulevaisuudessa pitäisi priorisoida käytössä olevia
rajoitettuja resursseja.

Vi i Grankulla - 5
TEXT OCH FOTO EVA WÖRLUND

Isac Elliot, idol och skolelev

Musik är min hobby,
men också ett yrke!
– Musik är ju något jag vill göra nu, men också i framtiden, säger Isac Lundén, 16,
mera känd som Isac Elliot bland fansen. Popsångare, låtskrivare och skådespelare.
Han har fans framför allt i Skandinavien, men också i länder som Estland och Turkiet.
Hans fans kallar sig för ”Ellioteers”.

S

kolan är lika viktig som
min musikkarriär, säger
han. Man kan säga att musiken är en hobby åtminstone till
femtio procent, eftersom jag inte
har någon annan hobby. Men
samtidigt känns den som ett yrke.
Det är många som jobbar för
mig och min karriär, många som
är beroende av att jag uppträder, spelar in musik, har kontakt
med fansen och är tillgänglig på
sociala medier.
– Skolan är å ena sidan ett heltidsarbete som kräver koncentration. Jag har samma press på mig
som mina klasskamrater som går
på ettan på musiklinjen i Tölö
gymnasium. Skillnaden är bara
den att jag är rätt ofta borta från
undervisningen. Jag åker på turné,
uppträder utomlands och gör shower som kräver utrymme och tid.
Men å andra sidan finns det
många killar i min ålder som
satsar lika mycket på till exempel ishockeyträning, fotboll eller
handboll utan att det stör omgivningen.

Jobbig tonåring?
– Det där med tonårstrots har
jag ”gått runt” så att säga. Jag
har inte upplevt någon jobbig
tonårsperiod, säger han.
Orsaken tror han beror på att
han under sin uppväxt tillbringat
mycket tid med vuxna. Det har
inte funnits behov av uppror.
– I stället har jag fått en annorlunda uppväxt, men det är ingen
som tvingar mig till någonting.
Detta är något jag vill göra och
som jag verkligen tycker om. Min
passion. Jag har ju också mina
kompisar som jag umgås med
så ofta jag hinner mellan skola,
showbusiness och familjeliv.
Som ung artist måste man vara
på bettet hela tiden. Det är viktigt
att vara aktiv på sociala medier,
ge intervjuer, träffa fans och vara
tillgänglig på olika sätt.
– Lite på en halv miljon människor följer mig på sociala medier, till exempel Twitter, Snapchat,

Namn: Isac Elliot Lundén
Artistnamn: Isac Elliot
Född: 26.12. 2000 i Grankulla.
Familj: Far och mor och yngre syster.
Manager: Fredi Lundén, speciallärare, far till Isac Elliot.
Primary Wave i Europa och USA
Bor: I Esbo, ”ett snöbollskast från Grankulla”.
Priser: Årets Innovation (Spotify) 2016, Årets nykomling
(Emma galan) 2014. Albumet ”Follow Me” har sålt platina
och debutskivan ”Wake Up World” dubbelplatina. Alla
Isac’s singlar har sålt platina, dubbel platina eller mångfaldig
platina.
Bakgrund: Cantores Minores, Svenska teatern (Cabaret,
Aurora Karamsin, Kristina från Duvemåla), skivkontrakt som
11-åring, gett ut två album.
Idol: Justin Timberlake.
Fickpeng: 50 euro/månad.
Böcker: Läser skolböcker, sällan eller aldrig skönlitteratur.
Instagram och Facebook. Det är
klart att det finns de som vill vara
vänner för att man är lite känd
men det märker man snabbt.
Min familj står mig närmast.
Vi har dessutom ett bra team
som hjälper mig och ser till att
allt flyter på ett vettigt sätt. Min
pappa är min manager i Norden
och den som ser till att allt är i
sin ordning.
– Jag har ingen flickvän just
nu, säger han. Flickvänner kan i
något skede bli ett problem för
fansen. Men å andra sidan är jag
bara 16, det är inget som oroar
mig just nu.

Tre veckors turné
I mars åker Isac Elliot på turné
till Norge och kommer att vara
tre veckor frånvarande från skolan. Det ordnar han genom att
läsa in läxorna på egen hand.
Matematiken är svårare att hantera ensam, men väl hemma får
han hjälp av en stödlärare.
– Det går bra för mig i skolan,
åttor och nior och två sexor på
betyget, säger han. I högstadiet
var det lite svårare, men i gymnasiet har jag lyckats förbättra
mina vitsord.
– Nu förstår jag på ett annat
sätt att det är allvar och att skolan måste skötas. Det har ingenting att göra med att pappa är
lärare till utbildningen, tilläg-

ger han. Jag vill helt enkelt göra
gymnasiet på tre år för att sedan
kunna koncentrera mig på annat.

Sjunger också på finska
Tillsammans med rapartisten
Mikael Gabriel har Isac Elliot
släppt en EP med tre låtar på
finska.
Den ena av Isac Elliots låtar
gick genast in som etta på finska
listan. Den fick också flest lyssnare när skivan släpptes.
– Jag trodde aldrig att jag
skulle sjunga på finska, säger
han, men nu känns det bra. Mina
inhemska fans klagade på att jag
inte ger dem tillräckligt stor uppmärksamhet och därför beslöt
jag satsa på några finska låtar.

Norsk turné
Nästa stora satsning i mars är
turnén ”Vinterlyd” som för elfte
året arrangeras av norska cancerföreningen och det kommersiella
radiobolaget P4. Isac Elliot deltar
i showen tillsammans med kända
norska artister. Han är mycket
populär i Norge och har uppträtt
där många gånger.
Vinterlyd (Vinterljud) är ett
jippo som brukar samla stor publik till stadskärnan i de största
städerna i Norge.
Nästa år finns det planer på nya
shower i Sverige, Finland, Norge,
USA och de baltiska länderna.
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Börja nu - träna till slutet av juni för 129€ !*
* Inskrivningsavgift 39€. Erbjudandet i kraft 31.3

Ett gemytligt gym lätt tillgängligt i Grani centrum!
Som betalning fungerar också:
smartum sedlar, smartum
saldo, ticket mind&body, ticket
duo, virikesedlar, e-passi &
eazybreak

niceandguys.fi
asiakaspalvelu@niceandguys.fi 050 5257735

ARVOISAT ASIAKKAAMME
Liikkeemme on suljettuna
1.6.2017–1.4.2018
kauppakeskus Granin rakennustöiden vuoksi.
Nyt on aika lahjaostoksiin. Alennukset -30–50 %.
Tervetuloa tekemään löytöjä!

BÄSTA KUNDER
På grund av ombyggnaden i köpcentret
håller vi stängt
1.6.2017–1.4.2018
Lagertömning. Rabatter -30–50 %.
Kom och fynda!

Kauniaisten KELLO JA KULTA OY
Grankulla UR OCH GULD AB
Kauppakeskus Grani Köpcentrum • Puh/Tel/Fax 5050090

Inspektorsgränd 3, 02940 Esbo
Tel. 02 9001 7182 / 040–555 0568
juhla@premiumcatering.fi
www.premiumcatering.fi

Bli medlem i Grankulla svenska kulturförening
Grankulla svenska kulturförening vill verka för att det svenskspråkiga kulturutbudet är så mångsidigt och tillgängligt som möjligt. Föreningens syfte är
att främja och stödja kulturarbetet i Grankulla både i fråga om traditionella
kulturyttringar och i fråga om nyskapande arbete inom kulturens alla områden. Kulturföreningen utser bland annat Årets Grankullabo, ordnar samlingstillfällen, idkar publikationsverksamhet, ger ut tidningen Vi i Grankulla, samarbetar med andra organisationer med liknande målsättningar och sprider
kunskap om kulturarbetet i Grankulla. Gå in på hemsidan och bekanta dig
med föreningen på granikultur.fi
Medlemsavgift: 10 euro/år.
Skicka dina kontaktuppgifter till: Grankulla svenska kulturförening,
c/o Barbara Åkerberg, Kavallvägen 2 H, 02700 Grankulla.
eller per e-post baba@idrott.fi

Lilo Wilén (t.v.) och Sara Roberg, 11 år, spelar för festpubliken i Villa Junghans, ackompanjerade av
Natalia Kyyhkynen.

Violinisten
som älskar sitt instrument

Som 4-åring ville Sara Roberg börja spela violin, men
mamma Satu bromsade och sade att det får vänta en
tid. Först som 5-åring fick hon inleda violinspel på
riktigt. Men redan som 3 månaders baby hade hon fått
smak för rytm och musik i musikleken tillsammans
med sin mamma.
– Det finns många musikaliska
personer i vår släkt så jag tycker
inte det är så konstigt att också
jag vill spela och sjunga, säger
Sara.
I dag är hon 11 år och går på
åk 5 i Granhultsskolan.
Sara spelar förutom violin,
också piano. Hon tar sånggruppslektioner, går i orkesterträning och sjunger i Granhultsskolans kör. Dessutom
spelar hon i Granhultsskolans
orkester.
– En gång i veckan har jag
violinlektioner med min lärare
Hilkka Norjanen i Grankulla
musikinstitut, men utöver det
spelar och övar jag hemma varje
dag. Det blir oftast på eftermiddagen när jag har tid.

Spela på gehör
När man börjar öva in ett nytt
stycke kan det till en början
vara jobbigt att hitta melodin
och rytmen. Men så fort jag hit-

tat rätt och vet att så här ska det
ljuda, är det roligt att fortsätta.
– Jag har gehör, det vill säga
jag spelar med hörseln. Melodin
fastnar snabbt i huvudet och
då kan jag spela utan att följa
noterna.

”

Att spela
instrument
och sjunga
är det bästa
jag vet.

– När jag tänker på mina kompisar, så tycker jag att det är viktigt, att alla har någonting som
de är bra på och tycker om att
göra. För mig är det sång och
musik. Det är så enkelt.
– Att spela instrument och
sjunga är det bästa jag vet, säger
Sara.
Om det blir ett yrke i framtiden vet hon inte. En elvaåring
tänker inte på sådant.

Men fritiden då?
Nu är det kompisar och fritid
som gäller vid sidan om skolan.
– Jag är rätt mångsidig av mig,
simmar gärna med mina kompisar, sysslar med olika sporter,
spelar tennis och åker slalom,
säger hon.
På sportlovet fick hon åka slalom en hel vecka tillsammans
med sin familj.
Då blev det inte så mycket violinspel.
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Tävlingsdans
Nea och Robin tävlar och dansar mot toppen

N

ea Korkeamäki och Robin Hansson går årskurs
7 i Hagelstamska skolan
och tävlingsdansar på FM-nivå.
– Tävlingsdans är en annorlunda hobby, säger de, men trots
att det är roligt kan det ibland
kännas tungt att träna. Roligast
är tävlingarna i Finland och utomlands.

Nea Korkeamäki
Nea Korkeamäki började dansa
som sexåring i en dansskola. Sen
blev hon uttagen till en latinsk
tävlingsgrupp och så småningom
intresserade hon sig också för
tävlingsdans. Som namnet säger
är pardans eller tävlingsdans ämnat för två dansare. Nea behövde
en danspartner i sin egen ålder.
– Det var min mamma som
frågade Robins mamma om Robin eventuellt kunde vara intresserad att börja med tävlingsdans
tillsammans med mig, säger Nea.
Det kunde han och sedan tioårsåldern har vi tränat och tävlat
ihop.
Neas syster, som är tre år äldre,
dansar också tävlingsdans.
– Vi är ganska lika, så det händer att vi övar lite hemma, berättar Nea.
Förutom tävlingsdans ingår
Nea i en tävlingsgrupp om sju
flickor som dansar latinamerikanska danser. De kallar sig
”Pink Diamonds”.
– Det går fint att dansa med
Robin, säger hon. Vi är goda
vänner och vana att följa råd
och anvisningar. Vi har lärt oss
dansa samba, cha-cha-cha, jive,
rumba, paso doble men också

Standard dans. Här dansar Robin Hansson
och Nea Korkeamäki modern vals i vårens
FM-tävling. Foto: JH.

Svepande tango. Stilarna är många, men tango
ser ut att passa väl för Robin och Nea i FM i standard dans. Foto: Vesa Korkeamäki.

tango, modern vals, wienervals,
foxtrott och quickstep.
Deras dansförening heter Blue
& White och finns i Kabelfabriken i Helsingfors.
– För mig är det dans som gäller just nu, säger Nea. Men jag
vet inte om jag vill ha det som
yrke, men nog som motionsgrej.
Jag gillar hästar, så om jag inte
skulle ha dansen som hobby
skulle jag rida. Jag har ridit tidi-

Pardans eller tävlingsdans är en gren av dans med fokus
på tävling i estetiska utförandet. Danssporten kräver
god fysik, styrka och smidighet. Viktiga egenskaper hos
de tävlande är uthållighet och flexibilitet. Tävlande inom
dans visar respekt och artighet inför sina utmanare.
Sportsligt uppträdande är en av hörnstenarna i sporten.
Latinamerikanska danser
Samba, cha-cha, rumba, pasodoble, jive.
Standarddans
Modern vals, tango, wienervals, foxtrott, quickstep.
Tiodans
De fem standard- och fem latinamerikanska dansformerna tillsammans går under samlingsnamnet tiodans.
Klasser
Man börjar tävla i E klassen och kan sen stiga ända upp
till A, beroende på hur man klarar sig i tävlingar.

Jive är en fartfylld och glad
dans med mycket energi
och höga knälyft som kräver stenhård koncentration.
Som den sista i ordningen
av de latinska danserna
testas uthållighet och kondition. Foto: Kuvauspalvelu
Salopino.

gare, men det blev för mycket när
dansen tog så mycket tid.

Robin Hansson
Robin Hansson började träna tävlingsdans för 3 1/2 år sedan. Mamma Jonina Hansson hade själv deltagit i tävlingsdans i sin ungdom,
och övertalade Robin att pröva.
I dag är det träningar tre fyra
kvällar i veckan för Robin, och
ibland ordnas det extra träningar
inför tävlingarna, och läger.
– Men det är inget problem,
säger han. Jag hinner med annat
också, umgås med kompisarna,
spela gitarr och badminton. Och
i skolan går det också bra.
Robin har ingen tanke på att
ändra på något i det här skedet.
Han vill gärna fortsätta att tävlingsdansa, eftersom det är roligt
och varje tävling är ny. Det bästa
är att träffa nya kompisar, åka
på tävlingsresor utomlands och
klara sig bra i tävlingarna.

Rytm och balans
– Det finns så mycket positivt
med tävlingsdans, intygar Jonina
Hansson och Maarit Korkeamäki. Tävlingsdans är en sund
och trevlig hobby, som man kan
inleda i vilken ålder som helst.
Att kunna föra sig vackert till
musik kräver rytmsinne och ba-

Latinsk dans. Nea Korkeamäki och Robin Hansson
deltar i tävlingsdans på FM-nivå. Som 14-åring i
B-nivån får Nea ha smink, lösögonfransar och klänningar prydda med strass och paljetter. Robin har
också olika kläder för standard och latinska danser.
Foto: Jarkko Alho.

lans, men tävlingsdans är också
svettig motion. Samtidigt får
man en bra hållning, och man
lär sig att uppträda inför publik,
att tåla motgångar och beakta
sin motpart. Alltid lyckas man ju
inte till hundra procent, varken
på träning eller på tävling, men
det kommer alltid nya tillfällen.
Det ordnas tävlingar på olika
nivå i tävlingsdans året om, då
tävlar man i sin egen åldersgrupp
men på olika nivåer.
Det ordnas också FM-tävlingar i latinamerikansk dans,
standard dans och så kallad tiodans. De är skilda tävlingar. De
två första innehåller fem olika
danser. Tiodans innebär att man
dansar alla de tio danserna som
utgörs av disciplinerna “latin”
och “standard”.

Klädkod förpliktar
I FM tävlingar tävlar man i sin
egen åldersgrupp, alla nivåer tillsammans.
Vid FM-tävlingen i latinsk
dans som hölls i januari kom
Nea och Robin på åttonde plats
bland 34 par. Just nu tävlar de
tillsammans med ungdomar som
fyller 14 och 15 under 2017. De
tävlar nu i Junior 2B.
Man stiger i nivå från E till A
beroende på hur man klarat sig

i tävlingar. Ungdomarnas egen
tränare i latinska danser heter
Ansku Bergström och i standard
danserna Jutta och Sami Helenius, grupptränare är Harri
Antikainen och Helena AhtiHallberg.
I tävlingsdans ingår också en
klädkod. Den berättar hur gammal du är, och vilken nivå du
uppnått. Som 14-åring i B klassen får Nea ha klänningar med
strass och paljetter, även strass i
håret och smink. Robin har olika
kläder i latinska och standard
danser. I standard har han dansfrack. Dansskor är också viktiga,
både till utseende och funktion.

Tävlar i Blackpool
I april åker Nea och Robin till
Blackpool i England för att delta
i Junior Blackpool Dance Festival. Det är den mest kända tävlingen inom tävlingsdansen för
12–16 åringar och har ordnats
sedan 1947.
– Det är andra året vi åker till
Blackpool, säger Jonina. Det är
en stor tävling, som samlar cirka
400 par från hela världen. I första
hand åker vi dit för att ungdomarna ska få internationell tävlingserfarenhet, men också för att
få en chans att bekanta sig med
tävlingsdans på hög nivå.
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Villa Junghans
Grankulla stad ville riva men folkopinionen spjärnade emot
De flesta grankullabor har
säkert någon gång besökt Villa
Junghans i samband med familjefester, möten eller andra
evenemang. Många upplever
Villa Junghans som en verklig pärla i vårt annars sterila
centrum. Men hur många vet
att Grankulla stad hade för avsikt att riva huset i slutet av
1970-talet? Huset kunde dock
räddas och fick stå kvar tack
vare en stark folkopinion.
Grankulla stad ville riva Villa Junghans i slutet av 1970-talet men den gamla jugendvillan kunde räddas genom
en intensiv aktion bestående av pensionärer men också andra aktiva grankullabor.

W

ilhelm Noschis, direktören för Bad Ab
Grankulla, senare också krögare i Helsingfors lät bygga
Villa Junghans för eget bruk åren
1915-1916. På 1920-talet sålde
han huset till den tyske affärsmannen Constantin W. Junghans
som i sin tur lät bygga ut huset
med en flygel. Huset omfattade
totalt 561 kvadratmeter.
Constantin W. Junghans var
gift med Karin Åberg från Grankulla och de fick dottern Aino år
1927. Aino Junghans blev student 1944 vid Grankulla samskola.
Familjen var rädd att hamna i
rysk fångenskap, eftersom de var
tyskar. De visste att tysk egendom kunde konfiskeras. Familjen
flydde till ön Rügen i Tyskland
och i samband med fredsslutet
1945 övertogs huset av Sovjet.
För att undvika fängelse sköt
Constantin Junghans sin hustru,
dotter och sedan sig själv den 6
maj 1945. Några dagar senare
var andra världskriget slut.
Villa Junghans kom att användas av Sovjetunionens handelsrepresentation, främst som
sommarresidens.

Lämnades vind för våg
I början av 1970-talet bytte
byggnadsfirman Lauri Viding
Oy till sig Villa Junghans med

tomt för att uppföra bostadshus
i flera våningar. Grankulla stad
hade gjort en stadsplaneändring
för att underlätta transaktionen.
Tomten fick en byggnadsrätt på
3 400 kvadratmeter. Planerna på
bostadshus förverkligades dock
inte och några år senare köpte
Grankulla stad hela området för
1,2 miljoner mark.
Villan stod öde och tom några
år efter köpet. Den lämnades

vind för våg, vilket innebar att
den blev i allt sämre skick och
vattentaket började läcka. Från
stadens sida visade man inget
intresse att bevara denna gamla
byggnad i senjugend stil. Trots
att den representerade ett stycke
gammal grankullamiljö.
Det har spekulerats om det
var med avsikt som stadens ledning lät tidens tand gnaga för att
lättare få igenom ett rivningsbeslut. På den tiden var ganska få
av grankullapolitikerna genuina
grankullabor vilket kan förklara
nonchalansen att restaurera huset. Det verkar som om ekonomiska argument gick före känslomässiga aspekter, då som i dag.

Aktiva invånare

Medborgaraktionen nådde
sin höjdpunkt när ett femtiotal
grankullabor, en mycket stor del
av dem pensionärer, samlades till en demonstration vid
Junghans den 1 december 1979.
Foto: Hbl-arkiv.

Redan 1977 gjorde Grankulla
konstskola en framstöt till dåvarande stadsstyrelse om att Junghans skulle bevaras. Konstskolan
presenterade en detaljerad plan
för renovering och hade även
idéer om hur man kunde använda villan. Man hade tänkt
sig att konstskolan kunde inleda
sin verksamhet i Junghans. Men
framstöten klingade för döva
öron.
En av de aktivaste invånarna i
Grankulla för bevarandet av Villa Junghans var författaren Nalle
Valtiala. Under rubriken ”Skona
Junghans-området” skrev han

i en insändare i Hufvudstadsbladet den 24 maj 1977 bland
annat följande: ”Som en följd av
en intensiv byggnadsverksamhet
i Grankulla har stadens centrum
de senaste åren tämligen helt
ändrat karaktär. Mycket litet
finns i dag kvar här som prov på
äldre grankulla-bebyggelse. Rötterna till gårdagen har skurits av.
Här har Villa Junghans en viktig
mission, som ett välbehövligt
komplement till höghus och asfaltgårdar.”
År 1979 gjordes ett nytt försök
att bevara Villa Junghans. En
massadress med 845 undertecknare – alltså över 10 procent av
den då röstberättigade befolkningen – lämnades in till stadens
ledning. Svaret på den adressen
var att det var för sent att göra
något.
”För två år sedan skulle det
ha gått”.
Frågan är varför man inte då
skred till åtgärder? Antagligen
undveks en rivning då eftersom
det skulle har varit för uppseendeväckande. En arbetsgrupp tillsattes formellt för att behandla

”

frågan. Men man kom aldrig till
något resultat.

För och emot
Junghansdebatten gick som hetast hösten 1979. Då hade stadsstyrelsen fattat beslut om att
Junghans skulle rivas i samband
med godkännandet av budgetförslaget för 1980. En intressant
iakttagelse är att de svenskspråkiga representanterna i stadsstyrelsen ville riva huset, medan de
finskspråkiga ville bevara Villa
Junghans.
Villa Junghans öde skulle behandlas på fullmäktiges budgetmöte inför år 1980. Före mötet
hade miljövårdsnämnden i Grankulla reagerat och skickat en
skrivelse till fullmäktige. Man
ansåg att Villa Junghans och den
omgivande parken var en kulturhistorisk mycket värdefull miljö,
som höll på att försvinna.
Miljövårdsnämnden föreslog
att stadsstyrelsens förslag till rivningsanslag i stället skulle användas för reparation av taket och
att de verkliga restaureringskostnaderna skulle undersökas. Man

Ensaksrörelsen lyckades i sina strävanden
att bevara Villa Junghans.
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ville även att en arbetsgrupp
skulle undersöka vilka möjligheter det fanns för att använda
villan. Därtill föreslog man att
anslag reserveras för restaurering
av villan.
Vid ett stormigt ”tyckarmöte”,
arrangerat av Sfp i Grankulla
ansåg majoriteten av de 40 deltagarna att Junghans och den omgivande parken borde bevaras.
Ledande sfp-politiker som var
med vid mötet talade för en rivning av ekonomiska orsaker. Förespråkarna för Junghans ansåg
att det var fråga om obetydliga
summor som behövdes för att
restaurera huset.
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SQUASH
Squash härstammar från
mitten av 1800-talet och
spelades först i England.

Pensionärer gick i
bräschen
Medborgaraktionen nådde sin
höjdpunkt när ett femtiotal grankullabor, en mycket stor del av
dem pensionärer, samlades till en
demonstration vid Junghans den
1 december 1979. De vädjade till
fullmäktige att om möjligt fatta
beslut om ett bevarande av huset
i samband med budgetbehandlingen. Inga Sfp-politiker var på plats.
Vid följande budgetbehandling i fullmäktige blev det helomvändning. Då föreslog en
av Sfp:s representanter - som i
stadsstyrelsen föreslagit ett rivningsanslag på 15 000 mk - att
rivningsförslaget hävs och att
den föreslagna summan används
för att reparera taket, så att läckaget upphör.
I december 1980 föreslog
stadsstyrelsen på nytt att Villa
Junghans inte skulle saneras på
grund av de höga kostnaderna.
Huset behövs inte, ansåg man.
Då gick man igen ut med en
ny massadress. Pensionärerna
arrangerade en deputation som
vädjade till dåvarande stadsdirektör Åke Almark. De konstaterade att huset behövdes för
många olika aktiviteter.

Nytt ”Junghansproblem”
Den 3 november 1981 beslöt
stadsfullmäktige definitivt att
Villa Junghans bevaras.
Restaureringsarbetet inleddes
och allt löpte friktionsfritt. I februari 1986 kunde pensionärerna flytta in med sin verksamhet.
Junghansprojektet blev en
stridsfråga för både ”bevarare”
och ”rivare” i nästan tio års tid.
Ensaksrörelsen lyckades i sina
strävanden att bevara Villa Junghans.
Nyligen har ett nytt ”Junghansproblem” uppstått, den här
gången gällande den omgivande
parken som nu hotas av bebyggelse. En arkitekttävling utlystes
senaste år och nu föreligger ett
förslag att bostadshus skulle byggas i parken. Många grankullabor har motsatt sig planerna och
hoppas i stället att parken skulle
få förbli i sitt naturtillstånd. Det
är alldeles uppenbart att en massiv byggnation av ”betongklossar” skulle skövla parken.

Spel med klubbkompisar. Niklas Berglund står i bakre raden med grön racket och Kenneth Karlemo i
främre raden med ett vitt pannband. De deltar i squashklubbens fredagsspel.

Slår ett slag
för squash
– För fem år sedan började jag spela squash
tillsammans med Niklas Berglund, berättar Kenneth
Karlemo, 19 år och abiturient. Niklas hade redan spelat ett år och var rätt duktig. Till en början spelade vi
en gång i veckan.

F

ör två år sedan tog Kaj
Kankaanpää kontakt,
han är tränare i Freedom
Fun Arenan och tipsade oss
om squashklubben på fredagarna.
Det ledde till att de två började spela squash varannan
vecka med Kaj Kankaanpää
som tränare. Både Kenneth
och Niklas går i gymnasiet
och skriver i år så det finns
inte så mycket extra tid för
annan sport.
– För mig är det här en
hobby, och eftersom jag gillar racketsporter passar det
fint, säger Kenneth Karlemo.
När jag var yngre spelade jag
tennis ett par år, men jag lärde
mig aldrig tekniken ordentligt.
Bordtennis har jag också spelat i skolans pingisklubb men
slutade när jag började med
squash på åttan. Badminton
har jag också testat.
– Jag gör snabba, kvicka
rörelser och det kan vara en

fördel när man spelar squash,
säger han. Squash är en kreativ
hobby och jag gillar att slå intressanta kombinationer av slag via
väggen. I bordtennis slår man
bara över till andra sidan.

Snabba ryck
– Squash är en snabb sport, säger
Niklas Berglund, 18 år. Jag är
alltid mycket koncentrerad då
jag spelar, glömmer tiden och ger
allt. Då är det stämningen, bollen
och racketen som gäller. Jag ger
inte upp förrän matchen är slut.
– Jag försöker också ta emot
all feedback jag kan få. När jag
förlorar tänker jag alltid på vad
jag kunde ha gjort bättre. Hur
jag ska förbättra mitt spel, nå
bollen fortare och använda mindre utrymme.
– Kenneth är bättre än jag,
säger Niklas generöst. Han har
kroppslängd och hastighet, och
vinner i poäng.
Kenneth däremot säger att
Niklas har börjat tidigare och

är en snabb och skicklig motståndare. Som spelartyp är jag
inte alls svår, jag tycker inte det
är farligt att förlora ibland.

Trivs med tränaren
Båda anser att Kaj Kankaanpää är en engagerad och seriös
tränare. Han motiverar och ger
goda råd. Alltid positiv, följer
med spelet och när han vill kommentera något knackar han på
rutan och påpekar det. Sen får
man fortsätta spela.
– Vi spelar ju inte på en hög
nivå, säger Kenneth, då borde vi
träna betydligt mera.
Mina framtidsplaner efter studenten är armén och studier, men
sedan vill jag fortsätta spela mera
regelbundet och ambitiöst i en
squashklubb.
Niklas har heller ingen tanke
på att sluta spela squash, tvärtom
vill han ta upp det mera seriöst
när tiden det medger.

Squash är en racketsport som spelas mellan
två spelare, eller två lag
med två spelare var, på
en bana innesluten av
fyra väggar. Spelarna
turas om att slå, och
varje slag måste träffa
frontväggen under en
övre begränsningslinje
och över en plåt som
är monterad längs med
golvet innan den når
marken.
Man får även valla
bollen mot sido- och
bakväggarna. Bollen är
död då den studsat två
gånger i golvet, spelare
får alltså slå bollen efter
en studs i golvet eller
direkt på volley.
På grund av spelets
snabbhet och det
trånga utrymmet är
det inte ovanligt att en
spelare blir träffad av
bollen. För att skydda
ögonen använder
spelarna därför ofta
skyddsglasögon.
Det finns klara regler
som är gjorda för att
spelet skall flyta på så
bra som möjligt med så
lite störningsmoment
som möjligt.

”

Squash är en
snabb sport
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Staten reformerar Grankulla bävar
Sällan har väl ett nyvalt fullmäktige ställts inför större
ovisshet om kommunens framtid som det fullmäktige ni
nu är i beråd att välja. Valmanifest formuleras och enskilda kandidater lyfter fram sina hjärtefrågor men frågan kvarstår: kommer frågan om kommunens framtida
roll att dominera över alla andra frågor?

E

n kommun kan ha mycket autonomi och lite demokrati, omvänt kan en
kommun ha lite autonomi och
mycket demokrati. Vi skall undvika att blanda ihop begreppen
för de mäter olika aspekter inom
den kommunala verksamheten.
Enligt kommunallagen åtnjuter
kommunerna autonomi.
Begreppet autonomi används
flitigt inte bara i lagtexter utan
även i en mängd andra sammanhang. Åland med sitt självstyre och lagstiftande lagting kallas en autonomi vilket är något
helt annat än den kommunala
autonomin. Kritiska granskare
menar att kommunerna saknar
autonomi eftersom de styrs till
övervägande del av lagar stiftade
i riksdagen och därtill saknar
kommunerna vetorätt.
Demokratin, å andra sidan, är
även den reglerad i lag och bygger på det representativa styret.
Här ger emellertid lagstiftningen
möjligheter till olika direktdemokratiska lösningar. Innovativa kommuner kan skapa goda
länkar till kommunens invånare.
Till viss del hjälps detta av
kommunens storlek, det vill säga
att Grankulla är en förhållandevis liten kommun och avståndet mellan väljare och valda är
kort. Givetvis finns det många
synpunkter om hur demokra-

tin fungerar i staden men min
bedömning lutar ändå mot det
positiva.

Fullmäktigeuppdrag in
blanco
Den planerade social- och hälsovårdsreformen visar med tydlighet hur lite det kommunala
självstyret eller autonomin, om
ni så vill, betyder i realiteten.
Staten med sina centraliserade
maktbefogenheter kan med enkel majoritet i riksdagen köra
över landets 295 kommuner,
de resterande 16 åländska rår
riksdagen inte på. Kommuninvånarna är inte satta i förarsätet
i denna reform utan snarare är
det ekonomiska inbesparingar
som eftersträvas. Avsikten är att
inbespara tre miljarder med hela
social- och hälsovårdsreformen
som är knuten till den kommande landskapsindelningen.
När förvaltning och ekonomi
har den högsta prioriteten är det
lätt att förutspå att kommuninvånarna får sämre vård och
omsorg, särskilt när sparmålet
är den drivande kraften. En annan sak är om staten i förlängningen överhuvudtaget sparar
något alls.
Frågorna är många, varför
ta bort socialvården från kommunerna som står sina invånare
närmast? Svårt att se logiken i

att socialvården centraliseras om
man inte lever i den naiva tron
att stora enheter sparar mera,
vilket saknar vetenskapliga bevis.
Hur går det då med alla de
fastigheter kommunen investerat
stora summor i av skattebetalarnas pengar? Köps de av landskapen? Vem bestämmer priset
eller hyran? Vad göra med de
fastigheter som landskapet inte
vill ha?
I detta läge både kan och bör
kommunerna åberopa sin lagstadgade autonomi hur urvattnad den än är. Frågan är om
reformen klarar en grundlagsprövning även om regeringspartierna är skickliga med att kringgå grundlagen som de anser vara
ett hinder. Många andra frågor
väntar på svar som regeringspartierna inte förmår svara på.

Majoritetens tyranni
När demokratin var ung användes benämningen majoritetens
tyranni för att beskriva en situation där en liten majoritet kan
utan hinder kan styra över en
stor minoritet. För att förhindra
ett sådant läge har demokratier
förädlats med lagar som skyddar olika typer av minoriteter
och därtill ingår internationella
klausuler om bland annat flyktingar och skydd av barn. Sådana
demokratier benämns liberala

Oförnuftigt beslut. Varför tas socialvården bort från kommunerna,
som är den instans som står sina invånare närmast, undrar Jan
Sundberg. Foto: Bernt Örså.

demokratier och Finland är stolt
över att tillhöra denna skara av
länder.
Den sittande regeringen ledd
av Centern, Samlingspartiet och
Sannfinländarna har genom sin
politik agerat i en riktning som
degraderar Finland från de liberala demokratiernas samling
till en lägre form, det vill säga
majoritetsdemokrati eller majoritetens tyranni om man så vill.
Jourfrågan i Österbotten och
centraliseringen av tingsrätterna
är sådana beslut som uppenbart
skadar landets svenskspråkiga.
Mer är på kommande beträffande Samlingspartiets hjärtefråga
där privatiseringen av vården
är viktigare än patientens språk.
Därtill kan nämnas den inhumana flyktingpolitiken där folk
flyr för sina liv och förväntar sig
få en trygg tillvaro i detta land.

Dessvärre är detta en del av en
internationell trend där nationalism och främlingsfientlighet fått
ökat spelrum.
Den kommunala demokratin
berörs inte direkt av vad regeringen sysslar med, den består
även om handlingsutrymmet
decimeras. Kommunalvalet är
viktigt, det gäller att stå emot
auktoritära tendenser och visa
att folkstyret i kommunerna är
samhällets byggstenar. För de
invalda gäller det att försöka
mobilisera enade krafter mot
oförnuftiga beslut som skadar
kommunens invånare.
Väljarna får på inga villkor
stå passiva utan i stället visa
sitt engagemang med ett aktivt
deltagande och att stöda sina
kandidater när de försvarar
kommunen mot den mäktiga
statsmakten.

Barnmusikalen PELLE SVANSLoS
Anneli Mäkelä–Ilkka Kuusisto–Lars Huldén

Regi: Mika Fagerudd
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Vi i Grankulla

SFP i Grankulla arbetar för ett tvåspråkigt, tolerant och självständigt Grankulla
Välbefinnande och hälsa

Småbarnsfostran och
undervisningen

SFP i Grankulla arbetar för
• att vi också i fortsättningen har
en social- och hälsovårdscentral i Grankulla
• att hälsofrämjande prioriteras i
all verksamhet
• att främja välmående,
samhörighet och trygghet hos
invånarna
• att service för äldre finns nära
och beaktar individens behov

SFP i Grankulla arbetar för
• att familjernas olika behov
beaktas inom dagvården
• att dagvården och skolan
håller hög kvalitet i fungerande fastigheter
• att personalen i dagvården
och i skolan är behörig och
trivs i arbetet

MARINA ALMARK

Planering och utveckling

Bildningssektorn

Ekonomin

SFP i Grankulla arbetar för
• att Grankulla är en självständig stad med ett eget stadshus
• att stadshuskvarteret
planeras utgående från villastadens småskaliga karaktär
och ett ekologiskt byggande
med möjlighet till trähusarkitektur
• att all detaljplanering skall
beakta den rådande kulturmiljön, den kringliggande
bebyggelsen och en hållbar
utveckling

SFP i Grankulla arbetar för
• att ge mångsidiga förutsättningar
för kultur och föreningsverksamhet
• mångsidiga förutsättningar för
motions- och idrottsverksamheten
• att de unga skall kunna påverka sitt
närsamhälle
• att biblioteket är en central mötesplats
• att medborgarinstitutet är en livskraftig bildningsaktör för alla åldrar
• att nyfinländarna ges lika möjligheter att integreras på svenska och
finska

SFP i Grankulla arbetar för
• att stadens ekonomi står
på en stabil grund
• att skuldsättningen inte
äventyrar en god servicenivå i framtiden

FINN BERG

Customer service manager

BO-CHRISTER BJÖRK, obunden kandidat

Vicehäradshövding

Tekn. Dr., Professor

20

21

22

Granibo sedan 1979, 2 vuxna barn, 1 barnbarn. Suttit i
ungdomsnämnden och som suppleant i socialnämnden. Sekreterare och styrelsemedlem i lokalavdelningen. Jobbar med försäljning och kundservice i ett
internationellt företag som verkar för bättre inneluft.
Utåtriktad, intresserad i synnerhet av kommunalpolitik.

F -44. gift, 4 barn o. 4 barnbarn. VH dir i fam.bolag fr
72-, nu deltid. 28 år i fullmäktige och styrelseordf i
6 år, samarbetat i huvudstadsregionen i 18 år. Ärlighet,
rättvisa, ansvar och samarbete. Grankullas vision efter
sote, god ekonomi, bildning och samhällsteknik.

Som relativt nyinflyttad har jag fördelen att kunna se
på stadens frågor med färska ögon och utan bindningar till olika intressegrupper. Jag kandiderar bland
annat för att försvara den öppna och lummiga miljön
i centrala Grani, området som inkluderar stadshuset
och området framför det.

RONALD ”RONNIE” BJÖRKMAN

NINA COLLIANDER-NYMAN

LOTTA DEGERHOLM

Företagare, fastighetsmäklare

23
Född i Helsingfors, bor i Grankulla sedan -91. Två vuxna barn
födda i Grani som gått allt från dagis till studenten här. Jag
är helt ny figur i politiken, men har varit företagare nästan
hela mitt vuxna liv med bra framgång, så jag vet garanterat
vad som lönar sej och vad som är slöseri! 1. Bra skolor och ett
tryggt samhälle lockar barnfamiljer hit. 2. Stadshuskvarteret
byggs med inslag av modernt trähusbyggande. 3. Förutsättningar för nya företag bör skapas för att få fler arbetsplatser.

JOEL EDSTRÖM
Studerande

Pol. mag., journalist

24

23 år gammal studerande och entreprenörskapsinriktad. I Grankulla skall det finnas kvalitativa välfungerande tjänster. Barn- och ungdomsarbetet bör
stödas. Det skall finnas utrymme för att vara nyfiken
och genomföra nytänkande projekt. Kommunen skall
vara trygg och öppen för alla.

25

Jag vill fortsätta jobba för en god dagvård med
olika alternativ för familjerna. Vi har en hög nivå på
utbildningen och ska fortsätta satsa resurser på våra
utmärkta skolor. Ett grönt Grankulla med bra närservice och fungerande närdemokrati är viktigt för alla
generationer.

Gift, tre barn i dagvårds- och skolålder. Fokuserar på
barnens och ungdomarnas välmående samt för fungerande och trygg åldringsvård. Jobbar för en tvåspråkig och trygg stad. Fordrar mångsidiga tjänster med
god kvalitet i fungerande och hälsosamma lokaler.
Stadens trädgårdsaktiga karaktär ska bevaras!

ULRIKA EMMERSTEDT

VERONICA FELLMAN

Privatföretagare, miljörådgivare

26

Tradenom i företagsekonomi, förvaltningsassistent

27
Jag är född i Helsingfors, bosatt i Grankulla med mina
barn sedan år 1999. Våra barn och ungdomars välmående är viktigt, de är vår framtid. Vi bor naturnära
här i Grankulla och så skall vi behålla det. En levande
tvåspråkighet skall vi värna om. Jobbar för en hållbar
framtid i vår stad.

Verksamhetsledare

28
Vi i Grankulla behöver god social- och hälsovård,
utmärkt utbildning, ändamålsenlig samhällsteknik,
välvårdad ekonomi och självständigt tänkande.
Att planera Grankulla tillsammans är nyckeln till
framtiden för att vi ska trivas och må bra under alla
livsskeden. Vi hörs!
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VIKTOR GRANDELL

CATHARINA GYLLING-BÄRLUND

Kommunikationschef

Bostadsförmedlare, B.Sc (Econ),

29

JOHAN HALLBÄCK
Företagare

30

31

Vi behöver en självständig, trivsam småstad i huvudstadsregionen där invånare i alla åldrar kan få den
service de behöver på sitt modersmål.
Jag har kritiserat politiker på lokal och nationell nivå
som reporter och tjänsteman i 10 år. Dags att göra
saker bättre själv.

Grankullabo, 44 år. Ordinarie medlem i idrottsnämnden under senaste valperiod. Jag har också involverat
mig i ungdomsnämndens arbete. Jag kommer att
jobba för att Grankulla skall bevaras självständigt
och vara en trygg och trivsam miljö för våra invånare,
speciellt barn och äldre. Jag kommer att jobba för
idrotten, ungdomarna och pensionärer.

Johan Hallbäck, 52 år. Gift med Camilla, 3 vuxna
söner. Företagare i Grankulla.
Vill jobba för ett självständigt Grankulla med en stabil
ekonomi så att vi kan fortsätta satsa på våra skolor, på
idrott och motion för alla åldrar och även på toppidrott.

ERIN HALME

JOHANNA HAMMARBERG

MONICA HEIKEL-NYBERG

Studerande

Ekonomie magister

32

Kaplan

33

34

Viktiga politiska frågor:
• Miljön. Jag skulle vilja förbättra kommunens och
särskilt skolornas återvinningssystem.
• Ungdomsfrågor. Efter att ha gått med i Ungdomsfullmäktige har ungas saker blivit viktigare för mig.

Positiv, driftig och samarbetsvillig, Ekon.mag. Jobbar
för trygg, trivsam stad för invånare i alla åldrar. Idrott,
utbildning i fokus. God ekonomi, modern, flexibel
stad. Utveckling istället för försämrad service. Sansad
markanvändning, byggande som beaktar en unik,
grön villastad. Stadsstyrelsemedlem.

54 år. Kunnig administratör och orädd försvarare av
alla människors lika värde och rättigheter. Arbetar för
ett samhälle där det är tryggt både att växa upp och
att åldras, och där mångfalden respekteras både när
det gäller kultur och grönområden.

JOHAN JOHANSSON

CARL-GÖRAN KARLSSON

ANNA LENA KARLSSON-FINNE

Politices magister

Diplomingenjör

35

Socionom, barnskyddsarbetare

36

37

Framtiden utformas i dag! En framtid som jag vill vara
med och bygga tillsammans med Grankullaborna.
Som tidigare partisekreterare och långvarig lokalpolitiker vet jag att politik är ett lagarbete som kräver
både sakkunskap och samarbetsförmåga. Dessa
egenskaper behövs, också i Grankullafullmäktige.

74 år, bor i Grankulla sedan 1981. Arbetat i industrin
med produktion och internationella frågor. Familj, fru
samt tre vuxna barn och sex barnbarn. Jag kommer
att arbeta för att Grankulla är självständigt, har en
bra ekonomi som gör det möjligt att fortsättningsvis
investera i barn och ungdomar och äldreomsorg.

Jag vill att Grankulla är en trygg och trivsam boendemiljö, en stad där personalen är uppskattad och motiverad och där servicen finns tillgänglig i vardagen
för alla åldersgrupper. Beslutsfattandet behöver sunt
förnuft och mänskligt tänkande, som tar hänsyn till
helheter och framtida konsekvenser.

CHRISTEL LAMBERG-ALLARDT

YVONNE LASSENIUS

PATRIK ”PATI” LIMNELL

Professor

38
Grankullabo 1960-. Professor. Hels univ, nutrition. Intr.
trädgård, musik, böcker, mat. 2012-2017: stadsfullmäkt., medl. soc- & hälsov- o. byggn.nämnd. Seniorer
viktig resurs skall höras och bli hörda. Hemvårdstjänster o hälsocentralen bör tryggas. Sociala nätverk,
kultur, motion och info om kost bör främjas.

Ped. Dr, pensionerad sjukvårdslärare

39
67 år. Familj; Man, 3 barn och 6 barnbarn. Medlem i
Äldrerådet, styrelseordförande för Grani Närhjälp och
Casa Seniori. Jag vill jobba för att närheten till vård
och omsorg garanteras i Grankulla på båda språken,
bl.a. via Grani Närhjälp. www.sfp.fi/sv/kommunalvalet2017/kandidater/yvonne-lassenius

Försäljningschef

40
Med i stadsfullmäktige sedan -97. Vice ordf. för samhällstekniska nämnden. Ordf. för Grankulla svenska kulturförening. Huvudarrangör av Stafettkarnevalen. Är en stark ”allround” man med sunt förnuft. Jobbar för självständighet,
god ekonomi, service, grundtrygghet hela livet, skolornas
utbildningsnivå, den gröna villastaden med goda motionsoch idrottsmöjligheter. Positiv Aktiv Tillförlitlig Idérik = Pati
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PETER LINDQVIST

JUKKA LOUHIJA, obunden kandidat
Chefsöverläkare, branschchef

Ekonom

41

42

Jag är Grankullabo sedan 1982. Jag vill jobba för att
behålla Grankullas karaktär som småskalig självständig villastad. Under perioden 2013-2017 har jag varit
fullmäktige suppleant och medlem av byggnadsnämnden, är också styrelseordförande för stadens
hyresfastigheter.

Jag vill arbeta för ett tolerantare samhälle. Min fru är
mörkhyad och har upplevt att det är otryggt i Grankulla.
En sötare och snällare fru får man leta efter och varken
hon eller mina barn skall behöva växa upp i ett otryggt
samhälle. Och INGEN skall hota dem eller någon annan
på grund av deras hudfärg, utseende, läggning eller
något annat. Grankulla skall vara tryggt för alla!

JAN MÄKIÖ

DANIEL NYBERG

Specialungdomsledare

Vi i Grankulla

Teologie magister, församlingspastor

44

43
55 år. Granibo över 25 år. Gift med Ulla-Marja. Fyra barn, alla
studerande. Ledamot i social- o. hälsovårdsnämnden 201317. 30 års erfarenhet av äldreomsorg. Har arbetat som tf.
Prof. i Geriatrik, arbetar nu som chefsöverläkare och branschchef på HUCS. Jag tror jag kan hjälpa Grankulla i den blivande ”SOTE”-världen som sakkunnig. Alla skall ha möjlighet till
en bra och lycklig ålderdom. För ett självständigt och tryggt
Grankulla. Den yngre generationen är vår framtid.

MARINA NYGÅRD

Pol.mag, generalsekreterare

45

46

Jag vill arbeta för en hållbar framtid i Grankulla.

Jag är medlem av stadsfullmäktige och ungdoms-,
bildnings- samt svenska skolnämnden. Jag är teol.
mag. och jobbar som präst i Grani. Jag vill ha transparens och kunna föra gemene mans röst i beslutsfattandet. Politiker och tjänstemän ska tillsammans
jobba för Granis bästa.

Jag är en nyinflyttad Granibo som kan tillföra nytänk
i staden. Grani har god basservice på två språk, den
servicen bör bevaras och kommuniceras utåt för att
staden ska vara livskraftig. Jag brinner för utbildning,
jämställdhet och effektiv förvaltning. Sjunger i kör
och är en rätt så trevlig typ.

PATRICK ”PATTE” NYSTÉN

TIINA NYSTÉN

PIERO POLLESELLO

EM, företagare

47

Advokat

Global brand manager, docent

48

49

Grankullabo i tredje generation. Tillsammans med
min fru, Mira, arbetar vi på att uppfostra den fjärde
generationen som består av tre pojkar, Richard,
William och Oscar. Just nu är Hälsovården, Skolan och
Centrum viktiga. Let`s Make Grani Great Again!

Bosatt i Grankulla sedan 1991. Två fullvuxna döttrar.
Politisk karriär: Medlem i stadsfullmäktige, medlem
i samhällstekniska nämnden samt medlem i finska
nämnden för undervisning och småbarnsfostran.
Jag vill jobba för en levande tvåspråkighet och förnuft i ekonomin.

Jag kommer att arbeta för att Grankulla ska bevara sin
villakaraktär och bygga glest och lågt, med en miljövänlig planering. Vår social politik måste vara baserad
på samarbete och integration, i ett levande samhälle
kännetecknat av höga nivåer i utbildning, kultur, och
sociala tjänster, från dagis till åldringshem.

RAIJA REHNBERG

VERONICA REHN-KIVI

GEIR RÖNNING

Företagare, magister i livsmedelsvetenskap

50
Det är viktigt för mig att bibehålla hög kvalitet i
utbildningen, samt ge mångsidiga möjligheter för
kultur och idrottsverksamhet.

Riksdagsledamot, arkitekt, fullmäktigeordförande

51
61 år. Jag vill ta ansvar för att Grankulla ska vara en
trygg, fungerande och trivsam plats att bo på också
i framtiden. Med en lång erfarenhet tror jag att jag
kan påverka stadens utveckling så att Grankullaborna
får den service de behöver, i rätt tid och på sitt eget
modersmål.

Artist

52
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KONSTA SAARELA

JOHANNA SANDBERG

Direktör, ekonomie magister

ANN-CHARLOTTE SCHALIN

Pol. mag., projektledare

53

Ekonomie magister, marknadsföringsdirektör

54

55

Vem: 35 år, gift, två barn (födda -14 och -16). Bor: på
Klostret. Jobb: Direktör på Accenture. Fritid: Distanslöpning, jakt, mat och vin. Jag vill utveckla Grankulla
som en trivsam villastad. Tvåspråkighet är en naturlig
del av vår identitet. Tjänster skall vara meningsfulla
samt produceras effektivt och digitalt.

36 år. Välmående - det finns ingen viktigare uppgift i
staden än medborgarnas välmående. Och ekonomi,
stadsplaneringen, skola och simhall såklart, men
också det blir bättre och starkare om vi alla mår bra.
Hälsovård, socialvård och tillräckliga resurser för personer med specialbehov, det vill jag jobba för.

Man, tre barn. Kan skolfrågor: Smedsby direktion,
ordf. för Hagelstamskas skolkommitté, ordf. för GGs
skolkommitté. Jag jobbar för: • Service nära hemmet
• Självständigt Grankulla med egen hälsocentral
• Vettig ekonomiplanering • Behåll GGs självständigt
• Tillräckliga motionsutrymmen

CAMILLA SEDERHOLM

MIIVI SELIN-PATEL

AGNETA SELROOS

Pol.mag. Nordisk miljökoordinator

Projektledare, ”De e lugnt”, Folkhälsan
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Pol. mag, kommunikationsdirektör
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48 år, 3 barn. Uppvuxen i Grankulla. Åretruntcyklande,
liberal, aktiv medlem av stadsfullmäktige och stadsstyrelsen, ordf. för Grankulla Miljöförening. För en
livskraftig, unik, miljömedveten stad med bra skolor
och vård.

Familj: man och hund. På fritiden är jag aktiv i Folkhälsan i Grani, Kvinnoförbundet och Finlands Svenska
Scouter. Jag vill arbeta för: hobbygarantin för alla
barn och unga, småbarnspedagogiken och utbildningen, en mobbningsfri verksamhetskultur, ungas
möjlighet att påverka.

Jag vill jobba för att: vi även i fortsättningen har en
fungerande social- och hälsovård i Grankulla, Grankulla är en trygg och levande stad, stadens ekonomi
sköts ansvarsfullt. Medlem i social- och hälsovårdsnämnden och ersättare i fullmäktige 2013-2017.
Ordförande för Svenska Kvinnoförbundet i Grankulla.

STEFAN STENBERG

SOFIA STOLT

JENS SUNABACKA

Ekonom

Fil. dr., universitetslärare

59

Studerande, filosofie kandidat
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Jag vill fortsätta jobba för att Grankulla ska ha starka
skolor och fungerande tvåspråkig service som är likvärdig för alla. Sote-reformen och planeringen av stadshuskvarteret gör att det i fullmäktige behövs folk med
ansvarskänsla, ekonomiskt kunnande och sinne för
realiteter. Satsa på erfarenhet, kunskap och kontinuitet.

Jag är 34 år, fil.dr. och universitetslärare i svenska
vid Hanken. Som mor till tre barn värnar jag om att
Grankulla ska vara en trygg och säker plats att växa
upp i. En god utbildning och en kvalitativ dagvård är
det jag vill jobba för!
www.stolt.fi

27 år. Har bott i Grankulla hela livet. Fritidsintressen:
Böcker, film och aktiviteter med mina hundar.
Vill jobba för att daghem och skolor har tillräckliga
resurser, att tjänster finns på båda språken samt att
älderomsorgen hålls på en kvalitativ nivå.

JON TALLBERG

JENS TEGENGREN

FREDRIK WASELIUS

Lokalvårdare

Sjukskötare, försäljare

62
Jag vill förbättra människors liv som har en funktionsnedsättning, samt åldringars liv, det känns som vi blir
bortglömda i kommunen.
Vi har alla samma hjärta fast skalet är lite annorlundare.

Musiker, chaufför

63
31 år och gift. Leg. Sjukskötare. Jobbar idag som försäljare. 7 år av arbete inom akutvården bakom mig. Vid
sidan fungerar jag som chef för Grankulla FBK. Social- och hälsovård och säkerhet är mitt gebiet. Dessa är
viktiga fundament för välfärden. Jag vill hålla Grankulla
behagligt och tryggt för stora och små.

64
I Grankulla har vi en stark samhörighet och som fjärde
generationens grankullabo betyder den mycket för
mig. Kultur-, fostrans- och miljöfrågor ligger mig också nära hjärtat. Jag erbjuder stadens beslutsfattande
både erfarenhet och iver.
Kauniaisten voimavara on vahva yhteisöllisyys.
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Fem filurer fortsätter på hösten
Ny premiär Lördagen den 7.10

PREMIÄR
Lördag 25.3
Tervetuloa meille Nordeaan!
Kun vaikkapa asuntolaina tai säästäminen tulee ajankohtaiseksi,
voit nyt jutella kanssamme myös iltaisin ja lauantaisin.
Valitse kuinka voimme palvella sinua parhaiten:
Konttoreissamme
Tapiola ja Leppävaara ma-pe klo 10-16.30
Piispansilta ma-pe klo 10-16.30 ja la 10-16
Kauniainen ma klo 10-19 ja ti-pe klo 10-16.30
Kysy myös kätevästä verkkotapaamisesta!
ma-pe klo 8-20 ja la klo 10-16, lisätiedot: nordea.fi/verkkotapaaminen

FÖRESTÄLLNINGAR:
Söndag 26.3
Lördag 1.4
Söndag 2.4
Lördag 8.4
Föreställningarna
börjar kl 16

Iscensättning:
Lidia Bäck
I rollerna:
Peppe Kirjonen
- Lasse Kusénius - Hasse
Selenius - René Blomster
- Jalle Åkerlund - Inge Åkerlund
- Danielle Engström - Helena
Kirjonen - Thea Kusenius
Förköp: Inge Åkerlund
0407156259
Vardagar kl 9-12.00
jarl.akerlund@kolumbus.fi

K ysy l i sä ä ja var aa aiK a numer osta 02 0 0 3000 ( pvm / m pm ) .
nordea 24 / 7 palvelee henK ilöasiaKKaita y m pär i vu o r o K au d en.
Nordea Bank AB (publ), Suomen sivuliike, Nordea Bank AB (publ), Ruotsi

MÅL FÖR SAMLINGSPARTIET
I GRANKULLA
• Hälsovårdstjänsterna bör bevaras i Grankulla
• Den levande tvåspråkigheten förstärks
• Staden bör stödja de föreningar som ordnar motion och kulturverksamhet
• Miljön bör vara ren, trygg och trivsam
• Prägeln av villastad bör bevaras

Samlingspartiet i Grankulla
www.kauniaistenkokoomus.fi
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Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf

Diabetes - en allmän
men individuell sjukdom
I

”

I dag är
diabetes
en av de
vanligaste
sjukdomarna
i vårt
samhälle.

Mendi. Carina Källström är grundande medlem och sekreterare i
Mellersta Nylands Diabetesförening. Föreningen som grundades
2003 har cirka 300 medlemmar.

dag är diabetes en av de vanligaste sjukdomarna i vårt samhälle. Många friska personer,
som jobbar och rör sig ute i samhället, bär på sjukdomen, utan
att veta om det, säger Carina
Källström, sekreterare i Mellersta Nylands Diabetesförening,
Mendi rf.
Man räknar med att 250 000–
300 000 har fått diagnosen typ
2-diabetes.
Det är en allmän, men mycket
individuell sjukdom. Därför kan
man aldrig jämföra två diabetiker med varandra.
Två diabetiker kan ha likadan
medicin men sjukdomen beter
sig på olika sätt. Om en förälder
har diabetes, räknar man med att
barnet har 40 procent chans att
också få diabetes. Om båda föräldrarna har diabetes är möjligheten närmare 70 procent. Men

sjukdomen kan också hoppa
över en generation för att sedan
dyka upp långt senare.
– Det är bra att berätta för
barn och barnbarn om det finns
en gen i släkten, säger Carina
Källman.
Tidigare kallade man typ
1-diabetes för ungdomsdiabetes eftersom sjukdomen ofta
drabbade en ung person, medan typ 2-diabetes benämndes
vuxen- eller åldersdiabetes. Nu
har man frångått de här indelningarna.
I dag skiljer man mellan typ
1-diabetes som kräver måltidsinsulin, eftersom bukspottskörteln
inte producerar insulin tillräckligt, medan typ 2-diabetes är lite
mera invecklad. En del klarar
sig genom att hålla sträng diet,
andra genom att ta tabletter eller inta ett långtidsinsulin mor-

Grankulla
simhall.
Mendis vattengymnastik.
Foto: Eva
Teijonsalo

Typ 2-diabetes
Typ 2-diabetes är en fortskridande sjukdom som utvecklas
gradvis.
Bukspottskörteln kan fortfarande producera insulin, men
mängden räcker inte till för kroppens behov. Insulinkänsligheten i muskel- och fettceller är nedsatt och effekten av det insulin
som produceras är inte tillräcklig och fungerar inte helt som det
ska.
Livsstilen har en central betydelse, men man får inte typ 2-diabetes bara för att man ätit för mycket sötsaker. Det är en vanlig
missuppfattning.
Bakgrunden till diabetes är ett komplicerat samspel mellan
både vårt arv och vår miljö.
Diabetes är en ärftlig sjukdom, också en slank och hälsomedveten person kan drabbas av typ 2-diabetes. De flesta med typ
2-diabetes är överviktiga. Bland kraftigt överviktiga drabbas
ungefär var tredje av typ 2-diabetes.

Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf
• Mellersta Nylands Diabetesförening MENDI rf grundades år 2003 i
Helsingfors.
• Svenskspråkig diabetesförening med 300 medlemmar.
• Omfattar: Kyrkslätt, Esbo, Grankulla, Helsingfors, Vanda, Sibbo, Borgå.
• Ordförande: Anders Laurén.
• Sekreterare: Carina Källström, carina.kallstrom@gmail.com.
• Satsar på motion, bl.a. konditionssalsträning, vattengymnastik.
• Diskussionsgrupper, bl.a. Onsdagsklubben.
• Träffar, bl.a. jullunch, läkarföreläsningar, familjeträffar, resor, utfärder inom landet,
sommarträffar.
• Uppdateringsdagar tillsammans med finska föreningar. Läkare som föreläser på två
språk.
• Kamratstödspersoner i samarbete med Hjärtförbundet och Hjärnförbundet.
Diskuterar diabetes på personligt plan.
• Mendi riktar sig till diabetiker, familjemedlemmar, anhöriga, andra intresserade.

Merete Mazzarella.
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gon och kväll. Variationerna är
många.

Motion är förebyggande
Mendi, som är en svensk diabetesförening i huvudstadsregionen, verkar som en hälsofrämjande förening och sysslar
med information och motion av
olika slag.
Vattengymnastik är till exempel viktig för många. I Grankulla
simhall samlas 16-18 personer
varje torsdag klockan 7.30-8.15
för att träna vattengymnastik.
– Det är många som får starta tidigt för att hinna till vattengymnastiken, säger Carina
Källström, det här är en mycket
fungerande grupp med egen ledare.
Vattengymnastik ordnas också
i Helsingfors, i Folkhälsans simhall, Mannerheimvägen 97.
Mediyoga (medicinsk yoga) är
en terapeutisk yoga som används
vid rehabilitering och den äger
rum på Ockra, Jägaregatan 8 i
Helsingfors.
En konditionssalsgrupp med
ledare startar igen i vår.
– Omväxlande motion där
man blir ordentligt andfådd är
bra, allt från promenader till
styrketräning och konditionsträning, säger Carina Källström
som själv har en mycket komplicerad typ 2-diabetes.
I 21 år har jag varit diabetiker. För två år sedan började jag
motionera två dagar i veckan. I
dag är min vecka fylld av fyra
träningar i konditionssal och en
zumba timme. För 16 månader
sedan slutade jag röka. Nu mår
jag bättre än någonsin.

Hälsosamma vanor
Vad kan man annat göra för att
leva sunt?
– Man kan äta hälsosamt,
mycket grönt men också proteiner, säger Carina Källström.
En del har strikta tider, äter
små portioner fem gånger om
dagen. Andra klarar sig med
färre måltider.
Äter man sent på kvällen betyder det för en diabetiker att
sockervärdet stiger mot morgonen. Sockervärdet kan bli för
högt och det är inte bra. Kroppen ska vila på natten och gärna
befinna sig i ett slags fastetillstånd. Att fasta på riktigt är inte
heller önskvärt för en diabetiker.
Om man har för höga sockervärden känner man sig trött. Man
fryser eller svettas, känner sig
olustig och irriterad och då kan
det vara skäl att ta kontakt med
hälsostationen eller ett sjukhus.
Om du har för låga värden
kan det också vara farligt. Det
finns en risk för att personen
hamnar i koma och då är det
sjukhusvård som gäller.
– En diabetiker måste lära
känna sin kropp, säger Carina
Källström, och reagera enligt
det.

Kolumn

Foto: Lorna Bartram

Om livets mening
MERETE MAZZARELLA, FÖRFATTARE

O

m man som jag har skrivit en bok
om livets mening får man en hel
del feedback:
Min ögonläkare börjar plötsligt berätta om vad hennes arbete betyder för
henne och hur hon kom att välja det.
Första gången hon som ung medicinare
tittade in i en patients ögon genom ett
mikroskop blev hon så överväldigad av
pupillens och regnbågshinnans skönhet
att det var som att drabbas av en förälskelse. På den vägen är hon.
En läkarbekant skickar mig en artikel ur
The New Scientist som gör gällande att
människor som har en mening i sitt liv
lever längre, sover bättre och har bättre
sex. Att uppleva mening i livet behöver
ingalunda betyda att man oupphörligen
går och funderar på vad meningen är
men om man inte upplever nån mening
tänker sig artikelförfattaren – Teal Burrell
- att det finns frågor man kan ställa sig,
till exempel vilka människor man skulle
vilja likna eller hur man skulle vilja att ens
barn och barnbarn – eller ens vänner –
skulle komma ihåg en. Och intressant
nog är lycka och livsmening ingalunda
samma sak. En tio år gammal gallup

gjord på 141000 människor i 132 länder
ger resultatet att människor i rika länder
är lyckligare medan människor i fattiga
länder upplever mer mening i livet.
Min artonåriga sonson Jacob som nu
går sista året i high school i Chicago
skriver ett långt brev om vad mening i
livet betyder för honom. Han tänker sig
tre saker: gott sällskap, gott arbete – i det
här skedet skolarbete - och förmågan att
se skönhet i världen omkring honom. Att
”gott sällskap” – vänskap, kärlek – och
arbete är viktiga har varit självklart också
för mig men jag blir tagen av vad han
skriver om förmågan att se skönhet. Det
visar sig nämligen att det för hans del
inte enbart handlar om konst, estetik
eller naturupplevelser utan också om
människor, om mänskliga relationer:
”Som när man ser nån göra nånting omtänksamt och göra det utan baktankar.
En av mina bästa vänner miste sin pappa
för ett par år sen och sedan dess har hon
varit lite som en förälder för sina yngre
syskon. En dag satt jag bredvid henne i
klassrummet när hon fick ett textmeddelande från sin lillebror som berättade
att han just fått bästa vitsord på ett biologiprov och ville att hon genast skulle

få veta. Jag tyckte att det var vackert att
de stod varandra så nära.”
Sen avslutar han: ”Kanske livsmening
också har att göra med att vara i rörelse,
att ha en riktning.”
Några dagar senare skickar en god vän
mig en länk till ett några år gammalt
svenskt radioprogram i vilket flera olika
personer talar om hur de uppfattar livets
mening. En liten pojke berättar att han
frågade sin farmor vad hon trodde. Hon
svarade avvärjande att hon inte visste
och föreslog att han skulle tala med en
präst. Prästen sa: ”Livets mening är att
man ska vara snäll och hjälpa andra.” –
Gossen funderade ett ögonblick. Sen
frågade han: ”Men ska man då inte alls ha
roligt?” – ”Jo, det också,” svarade prästen.
Kanske det inte kan sägas mycket bättre än så: livets mening är att vara snäll,
hjälpa andra - och att ha roligt.

Elämän tarkoituksesta
MERETE MAZZARELLA, KIRJAILIJA

J

os on, kuten olen tehnyt, kirjoittanut
kirjan elämän tarkoituksesta saa aika
lailla palautetta:
Silmälääkärini alkaa yhtäkkiä kertoa
siitä mitä hänen työnsä merkitsee ja
minkä takia hän valitsi sen. Kun hän ensimmäisen kerran nuorena lääketieteen
opiskelijana katsoi potilaan silmään mikroskoopin kautta hän tuli niin voimakkaasti
vakuuttuneeksi mustuaisen ja värikalvon
kauneudesta että se oli kuin rakastuminen. Sillä tiellä hän on.
Lääkärituttavani lähettää minulle artikkelin The New Scientist lehdestä, joka
väittää että ihmiset joilla on elämässään
tarkoitus elävät kauemmin, nukkuvat
paremmin ja heillä on parempaa seksiä.
Ei suinkaan tarkoita sitä että kokeakseen
elämässään tarkoituksen jatkuvasti miettisi mitä tarkoitus sisältää, mutta jollei
löydä tarkoitusta, artikkelin kirjoittaja –
Teal Burrell – ajattelee että voi itselleen
esittää kysymyksiä, kuten esimerkiksi
millaisilta ihmisiltä haluaisi näyttää tai
miten haluaisi lapsensa tai lapsenlapsensa – tai ystävänsä – muistavan itseään.
Ja kiinnostavaa kylläkin, onni ja elämän-

tarkoitus eivät suinkaan ole sama asia.
Kymmenen vuotta sitten tehty kysely,
joka käsitteli 141 000 ihmistä 132 maassa,
tuotti tuloksekseen että ihmiset rikkaissa
maissa ovat onnellisempia mutta ihmiset
köyhissä maissa kokevat enemmän tarkoitusta elämässään.
Kahdeksantoistavuotias pojanpoikani
Jacob, joka käy viimeistä vuottaan high
schoolia Chicagossa, kirjoittaa pitkän kirjeen siitä mitä elämän tarkoitus merkitsee
hänelle. Hän ajattelee kolme asiaa: hyvä
seura, hyvä työ – tässä vaiheessa koulutyö
– ja kyky nähdä kauneutta maailmassa
ympärillään. Se että ”hyvä seura” – ystävyys, rakkaus – ja työ ovat tärkeitä on
minullekin ollut itsestäänselvyys mutta
olen otettu siitä että hän kirjoittaa kyvystä
nähdä kauneutta. Osoittaa nimittäin että
hänen osaltaan ei ainoastaan ole kyse taiteesta, estetiikasta tai luontoelämyksistä
vaan myös ihmisistä, ja ihmissuhteista:
”Kun näkee että joku tekee jotain huomaavaista ja tekee sen ilman taka-ajatuksia. Yksi hyvistä ystävistäni menetti isänsä
pari vuotta sitten ja sen jälkeen hän on
ollut niin kuin vanhempi pienemmille
siskoilleen. Eräänä päivänä istuin hänen

vieressään luokkahuoneessa, kun hän sai
tekstiviestin pikkuveljeltään joka kertoi
että hän juuri oli saanut parhaimman arvosanan biologian kokeessa ja halusi että
hän heti saisi tietää. Minun mielestäni se
oli kaunista että he olivat niin läheisiä.”
Sen jälkeen hän päättää: ”Ehkä elämäntarkoitus on myös sitä että on liikkeellä,
että on suunta.”
Pari päivää myöhemmin hyvä ystäväni
lähettää minulle linkin pari vuotta vanhaan ruotsinkieliseen radio-ohjelmaan,
missä monta eri ihmistä puhuvat siitä
miten he käsittävät elämän tarkoituksen.
Pieni poika kertoo että hän kysyi isoäidiltään mitä hän uskoi. Hän vastasi torjuen
ettei hän tiennyt ja ehdotti että hän puhuisi papin kanssa. Pappi sanoi: ”Elämän
tarkoitus on että on kiltti ja auttaa muita.” – Poika mietti hetken. Sen jälkeen
hän kysyi: ”Mutta eikö lainkaan saa pitää
hauskaa?” – ”Kyllä, sitäkin,” vastasi pappi.
Ehkä sitä ei pysty sanomaan paremmin
kuin: elämän tarkoitus on olla kiltti, auttaa muita – ja pitää hauskaa.
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Grankulla Marthaförening
Från babypipo till matlagning och miljöfrågor
– Varje år har vi startat ett stickprojekt. I år blir det blåvita babysockor, inom ett nationellt projekt
tillsammans med andra organisationer. Målsättningen är att uppnå
65 000 par som doneras till alla nyfödda babyar i Finland, säger Iselin
Krogerus-Therman, ordförande för
Grankulla Marthaförening.

D

et här är ingenting nytt
för marthorna. Det har
stickats många par babysockor och babypipor under
årens lopp i föreningen. Sockorna och mössorna har i huvudsak
donerats till Jorvs sjukhus. För
två år sedan beslöt styrelsen att
distribuera babyfiltar till bebisar
i olika krisområden. Ett hundratal stickade filtar i vackra färger
skickades i slutet av 2015 till
flyktingläger i Syrien och Ukraina. Kontaktperson var Nytte
Ekman från Nada Hope.

Grankulla Marthaförening
• stöder hem, hushåll
och familj
• grundades 1946
• första ordförande hette 		
Sigrid Starck
• firade 70-årsjubileum i fjol
• 114 medlemmar
• möte andra torsdagen i
månaden
• ordförande är Iselin 		
Krogerus-Therman.

Mona Bergring, som är sekreterare i föreningen, har redan
börjat sticka på en liten blåvit
babysocka.
– Jag har kommit en god bit på
väg, men nu måste jag få hjälp
med en sak, säger hon. I föreningen finns många goda stickerskor,
förutom några riktiga superstickerskor. Hjälpen är aldrig långt
borta, säger hon förnöjt.
Det är inte bara Grankullamarthorna som sysslar med
stickning. Många andra marthaföreningar runtom i landet är ute
i samma ärende. På facebook
finns en grupp, som heter ”Villasukkakeräys juhlavuotena syntyville”, där kan man bekanta

Grankulla Marthaförening firade 70-årsjubileum i fjol och i år är det dags att uppmärksamma Finlands
jubileumsår, konstaterar Iselin Krogerus-Therman, ordförande och Mona Bergring, sekreterare. Foto:
Eva Wörlund

sig med det landsomfattande
projektet.

Matlagningskurser
Ett annat projekt som ligger
Granimarthorna varmt om

– Grani Närhjälp tog initiativet till kurserna och vi marthor
har hjälpt till med det praktiska,
berättar Iselin Krogerus-Therman. Varje gång fungerade tre
marthor som handledare när

Plock ur Grankulla Marthaförenings verksamhet
Kokkurs med nyinflyttade Grankullabor Utfärder genom åren
De nya Grankullaborna
från Kongo
är ivriga att
lära sig om
finländsk matlagning. Alla
är med!

Utfärd till Sådö där fiskaren
Klaus Berglund stod som värd.

Filtprojektet
Inemot
hundra
babyfiltar
skickades
till flyktingläger i
Ukraina.

Sigrid Starck.

hjärtat är matlagningskurser för
nyinflyttade. De första startade
i fjol. För marthorna har det
känts naturligt att delta i välgörenhetsarbetet och ställa sig till
förfogande.

Höstutfärd i strålande sol till Stora Räntan.

Projekt ”Babymössor för nyfödda på Jorv”
Över 300
mössor överlämnas till
förlossningsavdelningen
på Jorv.
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nyinflyttade från Kongo lärde
sig laga finländsk mat.
Det gick livligt och glatt till
i köket och många barn deltog
tillsammans med sina föräldrar.
För en nyinflyttad handlar
det inte bara om att kunna laga
mat med våra ingredienser. De
ska också kunna handla mat
i butiken, förstå vad som står
på förpackningen, lära sig leva
ekologiskt och ekonomiskt i nya
förhållanden.

Fullärd blir man aldrig
Kurser i matlagning är något
som marthaföreningar av tradition alltid sysslat med. Intresset
är stort både bland unga och
gamla marthor. För tillfället
fungerar fem matlagningsgrupper och de kallar sig allt från
Galimarthorna, Matmarthorna,
Unga marthorna till Flygande
marthorna och Tomaterna. De
är inte nybörjare, alla kan laga
mat men det roliga med projektet är att få bekanta sig med nya
recept, få handledning i annorlunda matlagning och tillsammans äta upp det tillredda.
Yvonne Norrmén är hushållslärare och den som står för idéer,
väljer recept och skaffar ingredienser.

Kulturupplevelser
Ett annat glädjeämne i marthornas verksamhet är alla de
kulturupplevelser som ingår
som en viktig del i den sociala
samvaron och fortbildningen.
Det handlar om dagsutfärder,
teaterbesök, konstutställningar
och föredrag.
En utfärd till något nationellt
och kulturellt betydelsefullt ställe kommer man ännu att göra
under Finlands jubileumsår.
– En aktuell och inspirerande föredragshållare är den

viktigaste programpunkten på
varje månadsmöte, säger ordförande.
I mars berättar Annika Luther
om sitt författarskap. I april planerade vi att besöka Svenska
Teatern för att se föreställningen
om Tove Jansson. Det lyckades
inte. Nu ser vi i stället Jeanette Björkqvists pjäs ”Mammas
Flicka” på Lilla teatern.
I maj är det dags för vårt traditionella besök i Sigrid Starcks,
vår första ordförande, hem.
Hennes barnbarn bor kvar i
huset och vi marthor blir varje
vår bjudna på besök. Samtidigt
planerar vi Granidagen som äger
rum i slutet av månaden.
Till Granidagen bakar marthorna 60-70 marthalimpor som
brukar ha en strykande åtgång.
Intäkterna går till välgörande
ändamål.

Miljömedvetenhet
Kunskap är en av martharörelsens grundpelare, utbildning och
rådgivning en annan.
– Vi lever i en värld där miljöoch klimatfrågor blir allt viktigare. Det händer mycket på
området och det är viktigt att
vara informerad i olika miljöfrågor, säger Krogerus-Therman.
Genom aktuella föredrag på
månadsmötet har vi fått insikter i miljömedvetenhet, hållbar
livsstil, återvinning, förbränning
och kompostering. Vi har besökt
både återvinningscentralen och
Käringmossens avfallscentral.
– Tidigare ordnade vi årligen en
lumpinsamling, men den har upphört på grund av att ingen instans
längre vill ta emot lumpen, säger
Mona Bergring. Det har uppstått
problem vid sorteringen och nu
importeras lump i stället, trots att
det finns hur mycket lump som
helst att ta till vara.

Pensionär
Du vill prata svenska.
Du uppskattar trygg miljö.
Du gillar trevligt vardagsprogram.
Kom då till oss på Hagaro Pensionärshem
Norra Haga, Helsingfors
Kontakta oss så berättar vi mera eller besök oss!
Carola Aspholm-Backman, verksamhetsledare
tel. 050 572 4216
anträffbar vardagar kl. 9-15
www.hagaro.net

S-market Grani

HERKUTTELIJAN KEIDAS / GOURMETENS OAS
Avoinna arkisin klo 22 saakka / Öppet vardagar till kl. 22

Grani

GOURMET

Apetit Palvelutori/
Betjäningstorget
ma-pe/må.-fr.
klo/kl. 9-20
la/lö. klo/kl. 9-18

Meillä leivottua!
Bakat hos oss!
Fazerin leipomossamme leivotaan
kahden leipurin voimin, joka päivä,
alusta asti lämmintä ja tuoretta
leipää. / I vårt Fazer-bageri bakar
två bagare varje dag från början
varmt och färskt bröd.

För fortsatt förtroende i Grankullapolitiken
Edelleen luottamuksenne varassa

PATRIK ”PATI”
LIMNELL

S-market
Kauniaistentie/Grankullavägen 7
Puh./Tfn. 010 762 6730
Omistajan käyntikortti
Ägarens visitkort

Redo för förnyat ansvar och
fler utmaningar
Positiv Aktiv Tillförlitlig Idérik
Positiivinen Aktiivinen Tunnollinen Idearikas

40

(0,0828 €/puhelu/samtal + 0,1199 €/min)

Ark./Vard. 7-22, La/Lö. 8-21, Su/Sö. 10-21

facebook.com/
SmarketGrani

MEILLÄ SINUN EI TARVITSE METSÄSTÄÄ TARJOUKSIA. HINNAT OVAT PYSYVÄSTI EDULLISIA.
HOS OSS BEHÖVER DU INTE JAGA ERBJUDANDEN. PRISERNA ÄR PERMANENT FÖRMÅNLIGA.
S-market
Kauniainen Pohjoinen/Grankulla Norra
Asematie/Stationsvägen 1

Puh./Tfn. 010 762 6440 (0,0828 €/puhelu/samtal + 0,1199 €/min)

Aukioloajat löydät osoitteesta/
Öppettiderna hittar du på adressen s-kanava.fi
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Slöjdläraren Andrae Holmberg ger en kort introduktion i ellära
och låter ett par elever prova om batteriet fungerar.

Sofie Nyström och Ellen Hallaskari har skyddsglasögon på när de
sågar i akrylplast. Andrae Holmberg avvaktar på avstånd.

Skolfarfar - en närvarande
Skolfarfar är en tilläggsresurs i skolmiljön frivillig på plats, tillbakadragen men ändå alert.

H

ration att se hur skolarbetet
fungerar i dag.

an kan hjälpa och stödja
eleven, men också vara
läraren behjälplig i olika
sysslor. Han kan öva läsning med
barnen, hjälpa med mattetal,
visa hur virknålen ska gå och
samtidigt veta att läraren bär det
yttersta ansvaret.
– Han är ingen övervakare
och han ser sig inte heller som
en medfostrare. Det är hemmets
sak att fostra, säger Sture Skogström. Men artighet, hyfs och
pli kan man öva på och till och
med leka sig fram till i olika sammanhang. Artighet, hänsyn och
uppmärksamhet hör till livets
grundpelare.

Svepask och nattlampa

Pensionärerna tog initiativ
– I Granhultsskolan har Farfar i
skolan varit en del av vardagen
sedan 2006, säger Alf Skogster.
Som ordförande för Grankulla
svenska pensionärer var han
med om att introducera verksamheten i Granhult. Efter sex
år som skolfarfar i lågstadiet
fortsätter han nu på sitt femte
år i högstadiet.
En första kontakt med dåvarande rektorn Christer
Holmlund och Hem och Skolas dåvarande ordförande var
positiv. Båda stödde tanken på
en verksamhet med skolfarfar
i Granhultsskolan. Eftersom
pensionärerna var redo att anta
utmaningen erbjöds Alf Skogster
och Andreas Wärnhjelm möjligheten att fungera som ”försökskaniner” under vårterminen
2007.

Uffe Söderholm (fr.v.), Sture Skogström och Bobi Lindroos gillar att vara skolfarfar i Granhultsskolan.

På den vägen är det.
– En intressant sak är att skolan efter ett par år ansåg att försöket med skolfar hade lyckats
och ville utöka antalet skolfarfäder och att pensionärsföreningen
skulle handha rekryteringen vilket också skedde, säger Skogster.
I år är sju pensionerade ”pappor” engagerade i lågstadiet, de
flesta på åk 1 och 2, några också
i treans klasser.
I språkbadet i finska lågstadiet
Mäntymäki fungerar fyra skolfarmödrar och en skolfarfar. Där
följer de eleverna upp till åk 6.

Slöjd i högstadiet
I högstadiet är det främst teknisk slöjd som mår bra av en
extra resurs i klassen. En person
som ger en hjälpande hand och
kan använda avancerade maskiner. Eleverna är rätt händiga
med tekniska rackerier, men en
olycka kan vara framme när
man minst anar det.
– Full koll är omöjligt att ha,
säger slöjdläraren Andrae Holmberg. Grupperna är olika, eleverna likaså.
– Som skolfarfar har jag inget
undervisningsansvar, men jag är

Just nu håller sjuorna på med en
personlig nattlampa. Det behövs
en skriftlig arbetsbeskrivning, men
också kretskort, komponenter,
akrylplast, träribbor och kryssfanér. Elektroniken är viktig. Även
om slöjdläraren har förklarat tillvägagångssättet, behövs det handfast hjälp under arbetets gång.
Uppradade på en hylla står
föregående uppgift, svepaskar
gjorda i fanér, oljade och dekorativa. En del har knoppar på
locket, andra har rephandtag.
Sofie Nyström och Ellen Hallaskari gillar slöjdtimmarna för
då får man arbeta i trä och göra
saker som går att använda.
– Samtidigt får man kunskaper
som man kan använda senare i
livet, säger de.

Kreativt ämne
imponerad av hur den tekniska
slöjden är upplagd, säger Alf
Skogster.
– Att eleverna får vara så kreativa är fantastiskt. De löser
problem medan de monterar,
bygger, limmar, svetsar och sågar till sina arbetsuppgifter. De
diskuterar och hjälper varandra och konstigt nog, medan de
pratar och umgås får de arbetet
gjort.
– Skolkulturen är en annan,
disciplinen är inte lika viktig
som under min skoltid. Det är
hälsosamt för en äldre gene-

– Jag är ju jättetacksam för att
skolfarfar är med i slöjden, säger
Andrae Holmberg som har en
mångsidig erfarenhet att luta
sig emot: matematiker, snickare,
slöjdlärare och småbarnsfar.
– Eleverna är ju olika till sätt
och lynne. En del är händigare
än andra, mera petnoga med sina
arbeten, har längre tålamod och
vill slutföra uppgiften till punkt
och pricka. Andra är kreativa,
goda problemlösare men orkar
inte vara noggranna, eller slutföra sina arbeten. De flesta är
någonstans mitt emellan.
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Språkbad i Mäntymäki

Skolfarmor ger
trygghet och
kontinuitet
Det lyser! När batterierna är
inkopplade fungerar nattlampan
fint.

– Det gick bra, säger Wilma Alho och skruvar hål i hörnen
medan skolfarfar Alf Skogster håller lampan stadigt på
plats. Fysikprov på morgonen och slöjd fram till lunch. En
typisk måndagsmorgon.

vuxen i klassen

– Det är spännande att följa
språkets utveckling i språkbadsklassen, säger Virve Forssell som är skolfarmor andra
året i följd i Mäntymäki finska lågstadium i Grankulla.
Torsdag är Virves dag.

M

äntymäkiskolan har språkbadsundervisning
i B-klassen som är en av tre parallellklasser
i varje årskurs i skolans lågstadium. Varje
språkbadsklass har en skolfarmor eller skolfarfar, som
kommer en dag i veckan. Just nu är fyra skolfarmödrar
och en skolfarfar aktiva i språkbadsklasserna. Virva
Wahlstedt är koordinator för skolfarmödrarna och den
som i tiderna startade verksamheten Farfar eller Farmor
i skolan i Mäntymäkiskolan.
– Skillnaden mellan Mäntymäki och Granhultsskolan
är att i den finska lågstadieskolan har varje klass en skolfarfar eller skolfarmor, som följer klasserna till sista året.
I svenska skolan koncentrerar sig skolfarfarsystemet på
de två, tre första årskurserna.

Kontinuitet

En personlig nattlampa kräver en egen utsmyckning. I slöjden får man arbeta med trä, plast, metall och
elektronik.

Det finns många sätt att slöjda
på och alla gör sitt jobb utgående från sina förutsättningar.
– Samtidigt finns skolämnen
inbakade i slöjden: lite matematik, fysik, biologi - ett skrap
på ytan av allting, säger slöjdläraren.
Eleverna får vitsord för varje
arbete. De skriver en kort presentation, en del fotograferar
sina arbetsskeden som en del av
presentationen.

Känner varandra
– Folkhälsan och Hem och Skola
har skapat ett koncept för verksamheten, säger Sture Skogström
som är koordinator för skolfarfar i lågstadiet.
Varje ny skolfarfar får en kort
introduktion i uppdraget. Alla

har tystnadsplikt. Skolfarfar ingår ett avtal med skolan så att
alla vet vad som gäller. Dessutom
krävs ett utdrag ur brottsregistret.
– Rekryteringen har skett via
pensionärsföreningen men nu
tror jag vi är mogna att själva
föreslå nya skolfarfäder om det
behövs, säger Skogström. Det är
viktigt att man känner varandra
och att det finns referenser till
personer som är intresserade av
att ställa sig till förfogande.

De minsta i lågstadiet
Att börja som skolfarfar är lätt,
svårare är det att sluta.
– Det är otroligt givande att
umgås en dag i veckan med
de små eleverna, säger Bobi
Lindroos.

– Samarbetet med lärarna
fungerar fint här i skolan. Lärarna har alla individuella sätt
att undervisa och som skolfarfar
får man försöka följa med och
vid behov ta egna initiativ.
– I matematiken finns det alltid någon som behöver hjälp,
säger Uffe Söderholm. Läsning
behöver också stöd och övning
och i handarbete och slöjd är
skolfarfar oumbärlig.
Det märks om eleverna saknar äldre släktingar att umgås
med, då vill de gärna gå hand
i hand, krama om en och berätta om vardagliga små händelser.
Skolfarfar har också en funktion som medresenär vid teaterbesök, utställningar och utflykter.

I språkbadsklasserna går elever som har finska som
hemspråk. De lär sig svenska genom språkbad, en
svensk skolundervisning i finsk skola. Eleverna har lärt
sig de första svenska orden i förskolan som har varit ett
språkbadsdagis.
Men det är inte alltid så lätt att få lärare till språkbadsklasserna. Numera utbildas det lärare som är specialiserade för språkbadsklasser, men det är ändå nytt
för våra förhållanden.
– Klasslärarna byter ju också arbete eller är moderskapslediga under någon tid, önskvärt är att åtminstone
skolfarmor är densamma år efter år, säger Virva Wahlstedt. Det ger trygghet och kontinuitet.
– Jag ser den här verksamheten som ytterst positiv
för alla. Visst känns det ibland stressigt att rekrytera
en eller flera nya skolfarmödrar och skolfarfäder inför
skolstarten, men ryktet går och det brukar inte vara
något problem att hitta de rätta personerna.

Hur utvecklas de?
– Det är givande att följa med samma klass från start
till högsta klassen, säger Virve Forssell.
Jag är intresserad av den här skolformen, och jag
skulle gärna vilja veta hur det går för barnen i framtiden.
– Före jul meddelade jag mina barn att efter jullovet
kan jag nog ingen finska. Då får vi klara oss på svenska.
Alla barn kan redan behjälpligt svenska, men de var
mycket bekymrade över att jag inte längre kunde finska.
Hur skulle det då gå?
Skolfarfar och skolfarmor har också en viktig uppgift
som medresenär i gruppen. En extra vuxen som följer
med på resor, utfärder, utställningar och teaterbesök.
Men det är alltid läraren som planerar verksamheten,
tar ansvar och kommer överens om hur fördelningen
av jobbet görs.
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En förgången tid
U

nder tre år har jag plockat
fram bitar ur Grankullas historia och skrivit
om dem i lokaltidningen KaunisGrani. Grundmaterialet har
jag samlat i flera decennier i ett
lokalhistoriskt arkiv i Villa Junghans. Det är öppet första tisdagen i månaden klockan 15-18
och brukar då ha 1-5 besökare.
Däremellan blir det många telefonsamtal och mejlpost, alltid
lika välkomna.
Jag har fått hjälp av grankullabor att samla in minnen. Min
tacksamhet vill jag visa i artiklar
och bildföredrag. De brukar leda
till nya upptäckter.
I arkivmaterialet finns berättelser, skrivna av deltagare i
några kurser jag ledde 2002-03
tillsammans med vårt MBI, kallade Minns du? Deras minnen är
främst från tiden före den stora
inflyttningen på 1960-talet. Då
var Grankulla ännu en stillsam,
liten ort där man kände alla,
köpte ”på bok”, fick varorna
hemskickade och hjälp i olika
sysslor.

Allt gjordes för hand
Hjälpen i hemmen var mycket
viktig. Allt gjordes ju för hand.
Så här beskriver en av informanterna hur familjens byk tvättades
under 1930-talet: ”... inför stortvätt som skedde med cirka 6
veckors mellanrum räknade och
sorterade mamma smutstvätten
på glasverandan och sedan bars
alltsammans av tjänarinnan till
tvättstugan där tvätten lades i
blöt och stora bastugrytan fylldes med vatten. Följande morgon anlände Veckströmskan i
god tid, tände under grytan och
kom upp till köket på morgonkaffe. Sen jobbade hon hårt med
avbrott för frukost, kaffe och
slutligen efter arbetsdagens slut
middag i köket. Att tvätta storbyk – såväl vittvätt som kulört
– var ett tungt arbete. Kläderna
gnuggades mot tvättbrädet, vittvätt lyftes i stora grytan och
kokade och lyftes över med
en stadig käpp i bykkaret och
sköljdes i olika kar och otaliga
vatten tills all tvålsåpa eller annat tvättmedel (t.ex Persil) var
borta. Slutligen vreds vattnet
hårt ur tvätten – bara tänk att
vrida ur 20-28 lakan !! – och den
hängdes till tork ute eller inne,
beroende på vädret. Två dagar
gick åt innan all tvätt var klar.
Man kom överens om lämplig

rum, fastställda arbetstider och
trivdes i familjerna i många år.
Vanligt i Grankulla var tydligen
ledigt varannan söndag samt
onsdagar halva dagen. Tjänarinnorna hade kontakt med varandra och bildade en egen läsecirkel. Men ännu var det långt till
arbetsavtal och skattekort.

Välskött i allt

Så här berättar en av informanterna: ”Före kriget och ransoneringen kunde grankullaborna få sin
mjölk hemlevererad såsom tingmjölk. Det var Evelina Holmberg från Bodom i Esbo som sommartid
körde med häst och kärra och vintertid med släde ut kannorna till sina kunder i Grankulla. Hon lämnade den fyllda kannan vid porten till sin kund och fick en tom i stället. Evelina var ett original. Hon hade
grått hår, uppsatt under huvudbonaden, lång kjol och bastanta skodon. Där satt hon på sin kuskbock i
ur och skur”.

mangelkväll och mangel beställdes hos Hougbergs (bageriet).
Mamma och tjänarinnan tog
ner den torra tvätten, stänkte
och drog ut lakan, bord- och
handdukar, servetter etc, vek eller rullade ihop dem och radade
i tvättkorgen.

Stryka och mangla
Mangelkvällen- efter en full
arbetsdag – kom tvätterskan
med skottkärra och hon och
tjänarinnan vandrade iväg till

el-mangeln under bageriet och
manglade kläder under två timmar (vanligen 19-21). När allt
var lyckligt i hamn drack de
i god sämja välförtjänt kaffe,
mamma gjorde upp betalningen
och nästa bykdag fastställdes.
Återstod att stryka tvätten vilket ju också tog tid och att föra
pappas skjortor, manschetter och
kragar till strykerskan för stärkning och strykning.” Här kan
tilläggas att några tvätterskor
smakade på lutvattnet om det

var bra men att mamman i den
här familjen förbjöd metoden!
Samma informant berättar
om hur man fick tag på tjänarinnor i Grankulla, en annan
informant berättar att ordet byttes till hembiträde efter krigen.
Ida Viinikainen uppe på Heikelvägens norra backe hade en
liten förmedlingsbyrå. Det var
inget problem att få unga flickor
från landsorten att söka sig till
huvudstadstrakten. De bodde
i familjernas villor, hade egna
Tvätten torkades helst utomhus
och långa bykstreck syntes i
många trädgårdar, här vid Bredavägen 6 under 1920-talet.
Tvätten krävde vatten och det
var ett problem under regnfattiga somrar för brunnarna i
Grankulla torkade snabbt ut,
i synnerhet uppe på de högre
belägna tomterna. Många hem
fick då sitt dricksvatten hemkört
med häst i stora trätunnor med
kran. Tunnan stod sedan vid
köksdörren tills en ny beställdes. Vattenbristen var en av
orsakerna till att man gärna
flyttade ut till skärgården för
sommaren.

Arbetet i hemmen – i både små
och stora villor – betydde också
utearbeten som gällde hushållet.
Flickor från landsorten var vana
vid köksträdgårdar och husdjur.
Det fanns häpnadsväckande
många grisar och hönor i villornas källare, får och getter som
betade runt villan och bodde i
gårdsskjulen, hästar som gav familjefadern förtjänst med foror,
kaniner som gav både skinn och
kött. En av informanterna kring
ämnet Minns du? berättar om
fru Wilhelmsson som i ändan
av Bredavägen hade en ko som
familjen fick sin mjölk från. I
rättvisans namn skall dock påpekas att familjernas barn hade
egna uppgifter med husdjur och
trädgårdar och att fruarna var
hårt arbetande trots hjälpen. Ett
välskött hushåll var en välskött
arbetsplats.

Måttlighet en dygd
Hemlivet var ganska anspråkslöst i Grankulla under ortens tre
första decennier. När 1940-talets
kristider kom var man van vid
måttlighet. Villalivet som utvecklats till små lantbruk gav därför
ganska långt det nödvändigaste
under krigsåren. Köpingen lät
dessutom plöja upp en åker, ungefär på platsen för höghuset
vid Kyrkovägen och familjer fick
odla potatis där. Platsen kallades för ”potatiskolchosen”. När
1950-talet kom och ransoneringen småningom upphörde blev
man medveten om nya produkter
i affärerna. 1960-talet kom sedan
som en helt ny tid med nya bostäder, 2 000 nya invånare och
nya former för hemlivet. Samtidigt ändrades livet i det omkringliggande Esbo som småningom
förlorade allt mer av sina gamla
hemman med jordbruk. De hade
i 50 år fyllt grankullabornas hushåll med mejeriprodukter, fisk,
kött och spannmål. Mycket blev
lättare i hushållet och de duktiga tjänarinnorna, tvätterskorna
och strykerskorna behövdes inte
längre.
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Matpojkarna kan,
men föredrar att frun lagar maten

Samling och genomgång av recept inför kvällens ansträngningar
vid spisen. Matchefen Yvonne Norrmén berättar och ger råd åt
Matpojkarna.

Musselsoppa med orientaliska smaker.

Vintersallad i olika färger med grönt.

De yngre herrarna kallar sig Gubbarna, de äldre Matpojkarna. Att det
blev så beror på att de yngre hann
först med att starta en matlagningsgrupp och tog namnet Gubbarna.
Då gjorde de äldre tvärtom, och
kallade sig ”pojkar” för det var ju
så de kände sig. Lära sig laga mat i
skolkök är ju sådant som skolpojkar
brukar göra!
Så olika kan man uppleva ålder, när
man kommit sig upp i åren!

M

atpojkarna, som kockar i skolköket i Hagelstamska högstadiet,
har lagt förvärvslivet bakom sig.
I dag är de pensionärer i åldern
70+. De trivs med vad de gör och
tar matlagningen med ro. Här
behövs ingen överdriven brådska
i förberedelserna av maten, allt
går lugnt och städat till. I kväll
är det 23:e gången gänget kockar
med Yvonne Norrmén som chef.
Koordinator för gruppen är Bobi
Lindroos.

Manliga rätter
Matlagningskvällen, som startade för drygt fyra år sedan, blev
en motvikt till fruarnas matlagningskurser som hålls inom
ramen för marthaföreningen i
Grankulla.
– Kan de så kan vi, tänkte
Matpojkarna.
– Och det har gått fint, säger
Yvonne Norrmén. Sällan har vi

misslyckats med någon rätt, och
har det hänt har det inte berott
på oss. Matpojkarna behöver
kanske mera handräckning, men
därför är jag ju här. Vi lagar också mera robusta rätter jämfört
med damerna. Menyn följer i
viss mån årstiderna.
Den här kvällen lagade åtta
matpojkar sex rätter på utsatt
tid: gubbröra i tunnbröd, sallad
med strimlad nötstek i tomatoch citronmarinad, orientalisk
musselsoppa, viltstroganoff med
kantareller och cornichons, mustig korv- och köttgryta med parmesan och Runebergskaka.

Frun lagar maten
Matlagning är nödvändigt och
kan vara lustfyllt. Trots det lagar
Matpojkarna sällan mat hemma.
De föredrar hustruns matlagningskonst. Kanske är det av
bekvämlighetsskäl? Vill man inte
gå in på hustruns domäner?

Per Gylling och Gunttu Heimbürger rör ihop renskav till en viltstroganoff.

– Vi har inte rum i köket samtidigt, förklarar någon.
– Om jag lagar frukost, kokar
ägg och kaffe så är det ju fint om
hustrun tar hand om lunch och
middag, säger Per Gylling.
– Åtminstone lär man sig att
uppskatta hustruns jobb, säger
Sture Skogström. Hon lagar
en tre rätters middag inom en
timme när det tar fyrtio minuter
för mig att laga en matig sallad.
– Hemma lagar jag inte mat.
Men nog när jag är ensam eller med kompisar, säger Gunttu
Heimbürger. När jag är i Lapp-

land lagar jag ofta renskav, för
det kan jag.
– En gång i tiden drömde jag
om att utbilda mig till kock. Jag
hade tänkt snabbt springa genom Hanken och sedan fortsätta
i en internationell kockutbildning i Schweiz, men det blev inte
så. Min far blev sjuk och jag blev
lantbrukare. Nu är jag pensionär
och sysslar med jakt.
Därmed kommer diskussionen
in på förekomsten av älg och hjort
och inte minst vargar i Nyland.
Samtalet går vidare till bland annat inälvsmat och släktutredning.

Samvaro
Matlagningen är trots allt bara
en del av kvällen. Det smakar
med lite vin till maten, med lite
beröm kring de olika maträtterna och med en känsla av att
det här gick ju bra. Medan man
städar undan, plockar, diskar
och torkar alla ytor kan man
fortsätta att umgås.
– Jag har aldrig bakat förr, sade
Nisse Bäckström, när han tog
itu med receptet till Runebergskakan. Uppgiften lyckades över
förväntan och kakan smakande
precis som en Runebergstårta.
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Grankulla svenska kulturförening
12.9.2017–14.9.2017

Höstresa i Mannerheims fotspår

Rundale slott.

Välkommen med på
Grankulla svenska kulturförenings resa till Riga den
12-14 september 2017. Det
blir en tre dagars resa som
ger oss en inblick i Riga en gång det svenska rikets
största stad.
Vi kommer också att tangera temat Finland
100 år när vi besöker Treenighetskyrkan i
Liepaja (tidigare Libau). I kyrkan svor jägarna
sin trohet till Finland den 13 februari 1917.
Ett drygt decennium tidigare vistades C.G.E
Mannerheim på en liten ort bara 50 kilometer
från Libau. Det handlade om byn Appricken,
numera Apriki, där Mannerheims hustru Anastasia hade köpt en herrgård.
Men Mannerheim blev inte långvarig som
godsherre i Kurland. Äktenskapet med Anastasia sprack och gården såldes.
Efter att Lettland blev självständigt år 1918
tog staten över herrgården och inrättade en
skola i huset.
Herrgården är fortfarande ett skolhus och
uppe på vinden har man inrättat ett litet
Mannerheim-museum.
På väg från Riga till Liepaja kommer vi
att besöka ett mera praktfullt slott. Det är
Rundale slott från 1700-talet. Barockslottet
är ritat av den italienska arkitekten Bartolomeo Rastrelli, som för övrigt också har ritat
Vinterpalatset i St Petersburg.
I Riga ser vi spår från svensktiden som kom
att bara vara i 81 år från år 1629 till 1710.
När Riga införlivades i det svenska riket var
staden den största i riket.
Men allt kommer inte att handla om historia. Vi skall också bese Lettlands spektakulära
nationalbibliotek som blev klart för tre år
sedan.

Program:
Tisdag 12.9.2017
- flyg till Riga
- rundtur i staden
- lunch
- incheckning på hotell i centrum (MonteKristo ****)
- mera sevärdheter
- middag och kulturprogram
Nationalbiblioteket.

Onsdag 13.9.2017
- besök i nationalbiblioteket
- resan fortsätter till barockslottet Rundale
- lunch
- vi kör genom böljande landskap till hamnstaden Liepaja (Liabau)
- inkvartering på hotell Kolumbs ***
- middag
Torsdag 14.9.2017
- rundtur i Liepaja
- vidare till Apriki, Mannerheim-museet
- lunch i Kuldiga
- rundvandring
- flyg tillbaka till Helsingfors från Riga flygfält

En detalj från Mannerheim-museet
i Apriki.
Foto: Theresa Norrmén.

Resans pris 460 € med inkvartering i delat dubbelrum. I priset ingår
flyg, hotell, busstransporter, helpension, biljett till konsert eller motsvarande, inträdesbiljetter, svensktalande guide under hela resan,
finlandssvensk reseledare, en incheckad kappsäck på max 20 kg på
flyget. Ett begränsat antal enkelrum står till förfogande mot en extra
avgift om 70 euro.
Mera information via länken https://goo.gl/zRFX5D.
Reseledare: Nils-Erik Friis, 0500-160868, friis@friisresor.eu
Gruppledare: Pati Limnell, 0400 505 202, pati@welho.com

Anmälningar
Anmäl dig senast den 15 maj till Nils-Erik Friis, per tfn 0500-160868,
friis@friisresor.eu, eller Pati Limnell per tfn 0400 505 202,
pati@welho.com. Delbetalning á 150 euro görs inom maj månad.
Kontonumret är FI42 4055 2920 1058 40. Den resterande summan
310 euro betalas den 15 augusti.
Researrangör: Friis&Resor, friis@friisresor.eu
Av Konkurrensverket godkänd researrangör 2116/14/Mj
Treenighetskyrkan i Liepaja.
Foto: Theresa Norrmén

