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ut Affärsmagasinet Forum samt HBL Junior. Konstsamfundet är delägare i 
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Läs mer på www.konstsamfundet.fi.

Stefan Björkman, vd för Konstsamfundet

D
et övergripande temat för årets num-
mer av Konstsam är dialog och sam-
arbete. Konstsamfundet vill vara en 
kraft som stimulerar och möjliggör 

diskussion mellan människor – människor 
som är olika och till vardags lever i sina egna 
samhällsbubblor.

I grunden är det fråga om att vara med och 
bygga ett fredligt och inkluderande samhälle. 
På FN-språk är ett av de globala målen att 
”göra städer och bosättningar inkluderande, 
säkra, motståndskraftiga och hållbara.” Det 
här kan låta högtravande, men tanken är 
enkel: att möta olikhet med öppet sinne och 
med ett gott självförtroende. Svänger man 
lite på det kan man säga att det är frågan om 
att vara bildad eller civiliserad.

Att leva tillsammans är en kompetens som 
vi lär oss under hela livet. I praktiken sker 
detta genom kommunikation med andra 
människor, på tumanhand eller i grupp, i 
fysiska möten eller genom sociala och andra 
medier. Övning ger färdighet. 

I årets Konstsam lyfter vi fram flera exempel 
på samarbete och dialog:

Glaspalatskvarteret med Amos Rex som kärna 
är vårt synligaste landmärke – kvarteret är ett 
nätverk av samarbeten, från början och in i 
framtiden. Man får helt enkelt mer gjort tillsam-
mans. Detta illustreras i den dagbok som Henrik 
Johansson har skrivit om arbetet med kvarteret.

Ett annat exempel är evenemanget Bokström  
som visar hur vi och andra tillsammans tänkte 
om och i samarbete gjorde bokmässan digital. 
Samtidigt kunde vi mobilisera en storsatsning 
i form av 100 nya ljudböcker ur vår finlands-
svenska bokskatt, vilket vi kan läsa om i en 
separat artikel.

Genom Queen Silvia Nursing Award skapar vi 
tillsammans med andra ett fint sätt att synlig-

göra unga sjuksköterskors idéer och sporra 
till dialog och samarbete över nations-, 
yrkes- och åldersgränser både här i Finland 
och på ett internationellt plan.

Genom att tillsammans med andra finansiera 
satsningar som Hbl Junior och Gutsy Go ger vi 
unga möjligheter att bygga färdigheter för sam-
arbete och förhålla sig till både nyheter och nya 
sätt att tänka. Vi skriver även om Active Explo-
rers Club, en annan satsning på unga med stöd 
från flera av våra samarbetspartner.

Gun Sandberg-Wallin, vd för Stiftelsen Brita 
Maria Renlunds minne, har varit en långtida 
och alltid lika uppskattad som konstruktiv 
samarbetspartner. Hon poängterar vikten 
av samarbete mellan fonderna. Det är lätt 
att instämma och vi kan alltid börja med oss 
själva och bjuda in till mer samarbete.

Hur ser då framtiden ut? ”Vem vet, inte jag. Vem 
vet, inte du” sjunger Lisa Ekdahl. Vi på Konstsam-
fundet lät oss inte skrämmas av osäkerheten i 
världen utan försökte ta reda 
på vad som kommer att möta 
oss. Vi gjorde det tillsammans 
med många andra organi-
sationer och företag inom 
ramen för ett scenariear-
bete som koordinera-
des av Risto E.J. Pent-
tilä på Nordic West 
Office. Det jag kan 
intyga är att resul-
tatet blev mycket 
bättre genom att 
göra scenarierna 
tillsammans. Till-
sammans med 
människor som 
tänkte mycket 
olika. 

Samarbete är 
en superkraft.

Samarbete är en superkraft
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Söderlångvik gård var Amos Andersons sommarresidens på Kimitoön.
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tidigt som också många nya möjligheter 
att möta utmaningarna har vuxit fram. För 
regeringar och andra beslutsfattare finns 
nu en möjlighet att ärligt rannsaka sig själva 
och sina ageranden: vad gjorde vi rätt, vad 
kunde ha gjorts annorlunda och framför allt 
– vad tar vi med oss av allt detta framöver?

För en aktör som Konstsamfundet ger det 
här nya möjligheter att ännu en gång kritiskt 
se över sin verksamhet. Konstsamfundet har 
under 2020 sökt olika möjligheter att hjälpa 
och underlätta för dem vi finns till för. Nu vill 
vi utvärdera ifall vi lyckades ta oss igenom 
krisen så bra som det varit möjligt. Vi vill 
förstå ifall vi inom ramen för det regelverk 
som styr vår verksamhet lyckats vara den 
konstruktiva kraft som vi önskar vara för det 
finländska och finlandssvenska kultur- och 
samhällslivet i en exceptionell tid. Varje kris 
är ju också en möjlighet till utveckling, till 
något bättre.

Just nu ljusnar det vis horisonten. Samhäll-
ena börjar så smått planera sina exitstrate-
gier. Museer, teatrar och andra kulturaktö-
rer kan snart öppna sina dörrar igen. I den 
här återuppbyggnaden av vårt rika sam-
hälls- och kulturliv kommer Konstsamfun-
dets och andra privata och offentliga insti-
tutioners stöd att behövas under en lång 
tid. Och här ska vi göra det bästa vi kan med 
de medel vi har.

Samarbete, samverkan och dialog kommer 
att behövas mer än på länge. Låt oss anta 
den utmaningen.

Varje kris
ger möjlighet att utvecklas

N
är jag ser tillbaka på året som 
gått är det med blandade känslor. 
Corona året 2020 kommer med 
säkerhet att gå till historien som 

året då disruption och omställning blev 
nyckelord. Året då kulturlivet i stor utsräck-
ning gick i väggen. Året när många miste 
tryggheten i vardagen i form av ett jobb 
att gå till och en tryggad inkomst. Året när 
beröring och närkontakt blev farligt. Året 
när vi i stället för samvaro och fester fick 
avstå, hålla distans och dra oss undan.

Coronaåret 2020 blev också året då vi lärde 
oss att jobba mobilt och vara oberoende av 
en fast plats. Världen krympte genom en 
icke tidigare upplevd global digitalisering. 
För många blev svårigheterna man mötte 
också början till innovation och nytänk. Fin-
ländarna hittade tillbaka till naturen. Träd-
gårdar och hus rustades upp i aldrig skådad 
utsträckning.

I en värld som redan innan coronakrisen 
upplevde en växande polarisering i de 
flesta samhällen, en växande nationalism 
och ökande globala spänningar, tog dessa 
tendenser ytterligare fart under corona-
året. Med facit i hand står världen nu inför 
utmaningen att återuppbygga internatio-
nellt samarbete, öppna gränser och åter-
etablera förtroende för globala lösningar 
och avtal.

I skrivande stund syns ändå redan slutet 
på den här exceptionella tiden som skapat 
stora utmaningar för våra samhällen sam-

Gunvor Kronman, styrelseordförande för Konstsamfundet
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Bokström
samlar litteratur
vänner på nätet

Det var ständig prime time då det stora finlandssvenska digitala 
bokevenemanget Bokström drog igång. Publiken bjöds på sextio 
olika programpunkter under tre intensiva decemberdagar.

Text: Niclas Erlin     Foto: Anna Betlehem

F
em sekunder tills strömningen inleds, 
fyra, tre, två, ett – och sändning! 
Klockan är prick 10.30 och modera-
torn Oscar Lehtinen tittar in i kame-

ran för att hälsa publiken välkommen. Det 
är dags för ett nytt programinslag den här 
fredagsförmiddagen och nu är det Alexan
dra Wegelius, Elina Oinas och Lia Marke
lin som tillsammans med Oscar Lehtinen 
diskuterar hur svenskspråkiga unga ser på 
sin framtid.

Platsen är Svenska litteratursällskapets 
anrika hus vid Riddaregatan i Helsingfors, 
där auditoriet inretts till en gemytlig och 
funktionell sändningsstudio. Det som pågår 
är Bokström, det stora finlandssvenska lit-
teraturevenemanget på nätet som samti-
digt är det första i sitt slag. I salen befinner 
sig endast en handfull personer, vid sidan 
av de fyra i panelen – men diskussionen 
följs av en stor publik runtom i Finland och 
också utanför landets gränser. 

7

Elina Oinas, Lia Markelin, Alexandra Wegelius och 
Oscar Lehtinen diskuterar hur svenskspråkiga unga ser 
på sin framtid. Samtalet strömmades på nätet.
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Pågick i tre dagar
Bokström fick stor uppslutning bland lit-
teraturvänner mitt under den pågående 
pandemin.

De halvtimmeslånga programpunkterna 
avlöste varandra i rask takt. Strax innan sam-
talet om de ungas syn på sin framtid hade 
en panel luftat HBL Junior, som är Hufvud-
stadsbladets nya papperstidning för yngre 
läsare (läs mer om tidningen på sidan 52). 
Klockan 11 var det dags för en diskussion om 
matböcker och matproduktion. Det visar på 
bredden under de här tre dagarna i början 
av december 2020, då drygt 130 personer 
avhandlade vitt skilda ämnen inom ramen 
för totalt 60 olika programpunkter.

– Vi ville ta in såväl svåra teman som 
mera lättsamma ämnen, säger Agneta 
Rahikainen som är marknadsföringschef 
vid Svenska litteratursällskapet i Finland 
och som höll i trådarna under de hektiska 
dagarna.

En stor del av paneldeltagarna var förfat-
tare och forskare, men därtill deltog också 
många andra experter och aktuella personer. 

– Det bidrog definitivt till mångfalden, 
säger Agneta Rahikainen.

Tänkte i nya banor
Tanken på ett dylikt evenemang började gro 
våren 2020, då det stod klart att den stora 
bokmässan i Göteborg skulle genomföras 
enbart digitalt.

– Det var Mari Koli som är vd vid Schildts 
& Söderströms som kläckte idén, säger 
Agneta Rahikainen och berättar att visio-
nerna fick ytterligare näring då också bok-
mässan i Helsingfors samma höst valde det 
digitala spåret.

– Där fick vi in 16 svenska program-
punkter av totalt 200. Det är bra i sig, men 
inte tillräckligt, säger hon och konstaterar 
att Bokström slutligen blev en väldigt viktig 
satsning för att ge den finlandssvenska lit-
teraturen synlighet. 

Samarbetspartnerna, inte minst förlagen, 
ville tänka i nya banor när innehållet pla-
nerades. Modellen med flera program som 
löper parallellt lades åt sidan. I stället gick 
man in för ett enda flöde, vilket bland annat 
gör det lättare att hålla fokus.

– Vi ville ha ett högkvalitativt program, 
säger Agneta Rahikainen och berättar att 
stor vikt lades vid att samtalen hela tiden 
skulle hållas intressanta. 

Strömningen sparades genast på ka na-
len, vilket betyder att tittaren inte var bun-
den till tidpunkterna för själva sändningen.

– Det var prime time hela tiden.
Redan under de tre egentliga evene-

mangsdagarna noterades över 11 800 sid-
visningar på webbplatsen bokstrom.fi, ett 

Programpunkterna avlöste varandra i 
rask takt. Emma Tuominen, kommunikatör 
vid Svenska litteratursällskapet, visar att fem 
minuter kvarstår av pågående samtal.

Henric Öhman talar mellan programin
slagen. Han var tillsammans med Eva Kela  
programledare under evenemanget.

Agneta Rahikainen, som är marknads
föringschef vid Svenska litteratursällskapet,  
säger att Bokström bjöd på både svåra och 
mera lättsamma ämnen. Foto: Janne Rentola

Trettio timmar program
Bokström hölls den 4–6 december 2020. 

Evenemanget strömmades via webbplatsen 

bokstrom.fi. Samtalen finns kvar på nätet.

Programpunkterna var 60 till antalet – 20 

per dag, totalt 30 timmar. 

Samtalen presenterades under sex olika 

teman: Ung och fri, Ett barn i oss alla, Vi, 

världen och rymden, Den litterära ekolo-

gin, Att vara människa samt Dikt, tanke och 

saga. Mottot för evenemanget var Håll i, håll 

ut, håll ihop!

Bokström genomfördes av Svenska litte-

ratursällskapet i Finland, Konstsamfundet, 

Svenska kulturfonden och Hufvudstadsbla-

det. Bland samarbetspartnerna fanns andra 

stiftelser, föreningar och flera förlag.
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antal som vuxit sedan dess eftersom sam-
talen ligger kvar på nätet. Kring hälften av 
tittarna var stationerade i Sverige.

Följde med samtal
Ekenäsbon Jonna EngströmÖst, till var-
dags specialforskare vid Yrkeshögskolan 
Novia, kan betecknas som en riktig bokmal. 
Sitt läsintresse odlar hon i två bokcirklar, 
nämligen en som hon själv leder och som 
sker i Ekenäs biblioteks regi och en som 
biblioteket på Richardsgatan i Helsingfors 
driver.

Jonna Engström-Öst följde med en 
handfull Bokström-program. Till dem som 
hon lyssnade mer fokuserat på hörde sam-
talet mellan skådespelaren Alma Pöysti, 
läraren Kim Wikström och författaren Kjell 
Westö, som talade om hur det är att läsa in 
ljudböcker. Hon tycker att panelen hade en 
lyckad sammansättning.

– Alla kom med olika synvinklar och 
de lade fram bra poänger. Man fick också 
skratta. Det är viktigt att få in anekdoter, 
säger hon och ger moderatorn Henrik 
Huldén gott betyg:

– Han gav utrymme åt dem som disku-
terade. 

Flexibelt
Jonna Engström-Öst föredrar fysiska bok-
mässor, som bjuder på en annan form 
av helhetsupplevelse. Hon tror ändå att 
strömningen är ett bra komplement och 
att Bokström lyckades skapa en egen nisch 
för framtiden. Att programmen var och är 
tillgängliga på nätet när som helst upplever 
hon också som en klar fördel.

– Annars skulle man nog missa mycket.
Också Agneta Rahikainen ser ett stort 

värde i att den här formen av evenemang 
gör det möjligt för vem som helst att delta, 
och var som helst. Det går att nå en publik 
som inte skulle besöka en fysisk bokmässa, 
säger hon. Samtidigt förmodar hon att för-
säljningen av böcker går bättre på en tra-
ditionell mässa.

Kräver resurser
Rahikainen berättar att Bokström fått väldigt 
god respons. Framtiden för evenemanget 
är i alla händelser förknippad med både 
pandemi läget och tillgängliga resurser.

Litteratursällskapet hade tio personer ur 
sin personal inkopplade på arrangemangen 
och därtill anlitades sex utomstående 
experter, bland annat Markus von Reiche 
som skötte regin. HBL i sin tur ansvarade för 
plattformen bokstrom.fi, som också hade 
ett livlig chattflöde.

– Vi ville bjuda på glädje och ett rikt 
innehåll, och det tycker jag vi lyckades 
göra, säger Agneta Rahikainen som hoppas 
att de erfarenheter som Bokström gav kan 
användas också i framtiden. Konceptet och 
lösningarna fungerade fint. 

okström var inte endast ett forum 
där färska böcker diskuterades, utan 
också en arena för aktuella rappor-
ter och nya undersökningar.

Till exempel utgjorde tankesmedjan 
Magmas ungdomsbarometer 2020, som 
hade publicerades några veckor före eve-
nemanget, viktigt bakgrundsmaterial för det 
samtal som Alexandra Wegelius, Elina Oinas, 
Lia Markelin och Oscar Lehtinen förde.

Hur upplevde de att hela upplägget 
fungerade? Gillar de fysiska evenemang 
mer än digitala?

– Jo, publik är att föredra, säger Elina 
Oinas som är professor i sociologi vid 
Svenska social- och kommunalhögskolan, 
och får medhåll av de andra.

Men samtidigt konstaterar alla att själva 
samtalet löpte fint och alla räknar också 
upp fördelar med att strömma en diskus-
sion på det sätt som nu gjordes.

Lia Markelin som är samhällsanalytiker på 
Magma säger att upplägget är mer likvärdigt, 
det tjänar också dem som bor i regioner där 
stora och traditionella mässor inte ordnas.

Oscar Lehtinen, till vardags krisarbe-
tare på Helsingforsmissionens krisjour för 
unga, tycker att studion var en lugn miljö 
att föra samtal i och detsamma anser Alex-
andra Wegelius som är ordförande för Fin-
lands svenska skolungdomsförbund.

Paneldeltagarna ser det som möjligt 
att blandmodeller – fysiska mässor som 

Hybridmodeller kan vinna terräng
kompletteras med strömningar – kan bli 
allt vanligare i framtiden.

Sparar tid
Kim Strandberg som är professor i statskun-
skap vid Åbo Akademi i Vasa resonerar i 
samma banor – hybridlösningar kan vinna 
terräng. 

Tillsammans med Kimmo Grönlund 
och Staffan Himmelroos deltog Strand-
berg i en diskussion som handlade om 
de finskspråkigas attityder till svenskan 
i Finland. I det här fallet var det endast 
moderatorn Susanna Ginman, chef för 
opinionsavdelningen på HBL, som satt i 
studion, medan de övriga befann sig på 
annat håll vid varsin dator.

– En fördel med sådana här arrange-
mang är att de sparar tid. Resorna faller 
bort, säger Strandberg.

Men bort faller också den sociala 
dimensionen som är viktig bland annat 
för att bygga upp nätverk, konstaterar han.

Kimmo Grönlund är professor i 
statskunskap vid ÅA i Åbo, medan Staf-
fan Himmelroos är universitetsforskare 
i statsvetenskap vid Helsingfors uni-
versitet. Statsvetarna diskuterade mot 
bakgrund av antologin Ur majoritetens 
perspektiv. Opinionen om det svenska i 
Finland. Avstamp togs också i en färsk 
enkät om de finskspråkigas inställning till 
svenskan i landet.

Jonna EngströmÖst följde med en hand
full samtal och ser det som en fördel att insla
gen var och är lätt tillgängliga på nätet. Foto: 
Niclas Erlin

Susanna Ginman, Staffan Himmelroos, 
Kim Strandberg och Kimmo Grönlund bild
ade en panel som diskuterade de finsksprå
kigas attityder till svenskan i Finland. Foto: 
Daniel Kawecki
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et här är ett väldigt intressant pro-
jekt som befinner sig i en tillväxt-
fas just nu. Men det handlar inte 

om att växa för växandets skull, det 
ska finnas mening bakom det, säger Sophie 
LuAxelsson, direktör för Queen Silvia Nur-
sing Award (QSNA).

Det prestigefyllda priset som årligen 
utdelas till sjukskötarstuderande eller redan 
utexaminerade sjukskötare, instiftades år 
2013 i samband med svenska Drottningen 
H.M. Silvias 70-årsdag. Drottningen är känd 
för sitt långvariga engagemang för att lyfta 
fram frågor kring äldreomsorgen och allde-
les speciellt frågor kring demenssjukdomar. 

– Drottning Silvia har egen erfarenhet av 
att vara en vårdgivare. Hennes mor diag-
nostiserades med demens under ett besök 
i Sverige, berättar Lu-Axelsson.

Vardagens superhjältar
Drottning Silvia tog själv hand om modern 
då symtomen relaterade till demenssjuk-
domen försvårades. Hon har varit öppen 
med erfarenheterna kring att ha en närstå-
ende som lever med en demenssjukdom 
och de insikter det bjöd på. En av dessa 
var att vården inte alls är lika läkarbetonad 
som hon hade förväntat sig. I stället var 

Queen Silvia 
Nursing Award

Med Queen Silvia Nursing Award vill man ta vara på de många 
idéer och innovationer som sjukskötarna har. En sjukskötare är lite 
som tv-hjälten MacGyver, hen löser de mest omöjliga situationer 
med små resurser – och ofta under tidspress. Då idéer sprids, kan 
man tillsammans lyfta kvaliteten på vården.

Text: Mia Berg-Lundqvist

Maiju Björkqvist, pristagare i Finland 2018, 
får här motta sitt personliga diplom av H.M. 
Drottning Silvia på huvudfesten i Stockholm. 
Foto: Yanan Li

Petra Tegman, vd för Swedish Care Inter
national, välkomnar gästerna till prisceremo
nin på Sveriges ambassad i Helsingfors. Foto: 
Swedish Care International
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kunna förstå, hjälpa och bemöta en person 
med en demenssjukdom. 

På samma sätt som åttiotalets tv-hjälte 
MacGyver kunde ta sig ur de mest omöjliga situ-
ationer genom att vara påhittig, noterade Drott-
ningen att också vårdgivarna behärskade situa-
tion som situation – ofta under tidspress och 
med små resurser. De är vardagens superhjältar.

– Det gjorde ett väldigt stort intryck på 
Drottning Silvia, som arbetat hårt med att 
lyfta fram vikten av innovationer. Det hand-
lar ofta om helt vardagliga lösningar som i 
förlängningen bidrar till en kvalitativt bättre 
vård, konstaterar Lu-Axelsson.

det främst professionella vårdgivare, ofta 
blivande sjukskötare, som dominerade 
vårdkedjan. 

– Drottningen lade märke till att det fanns 
vissa vårdgivare som hade ett alldeles speciellt 
handlag med att nysta upp personen bakom 
demenssjukdomen, berättar Lu-Axelsson.

De klurade ut individens historia och inklu-
derade nyckelpersoner från tidigare livsske-
den i vården. Personen kunde exempelvis få 
träffa tidigare grannar, arbetskollegor eller 
kanske någon man utövat en kär hobby med. 
Drottningen insåg snabbt att kunskap om 
sjukdomen är det viktigaste verktyget för att 

J
ag sökte mig till vårdbranschen för att få 

vara med och utveckla speciellt vården 

för äldre och för personer med min-

nessjukdomar, berättar Inka Häkkinen, 

som är årets pristagare för Queen Siliva Nursing 

Award i Finland.

Hon berättar att hennes mormor insjuknade 

i alzheimer och vårdades i hennes barndoms-

hem fram till det att hon flyttades till ett servi-

ceboende. Med den livserfarenheten i bagaget 

föddes viljan att arbeta inom vården; att få vara 

med och påverka vårdens innehåll och kvalitet. 

Inka Häkkinen inledde studierna till geronom år 

2001 och har efter det genomfört flera examina 

på området, bland annat till sjukskötare.

I dag arbetar hon på Kymmenedalens centralsjuk-

hus och är aktiv inom föreningen Finn’EM ry, som är 

en icke vinstdrivande förening för vårdare och läkare 

inom första hjälpen och jourverksamheten. 

– Vi söker ständigt nya möjligheter att finan-

siera och utveckla arbetet inom speciellt akut-

vården. Det var på den vägen jag råkade stöta 

på Queen Silvia Nursing Award då jag surfade på 

nätet, berättar Inka Häkkinen.

Årets vinnare utvecklade 
en digital samtalstjänst 
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Vid det här skedet hade man inom Finn’EM 

börjat utveckla Häkkinens idé om den nätbase-

rade diskussionstjänsten FinnHelp (videochat). 

Då hon bekantade sig med prisets kriterier, insåg 

hon att hennes innovation passade mycket väl in 

i årets tema, att förbättra covidvården. 

Samtalshjälp, inte terapi
FinnHelp är i korthet ett nätbaserat diskussions-

forum som är öppet för alla inom vårdbranschen. 

– För många sjukskötare har pandemin inne-

burit en större arbetsbörda på jobbet, men också 

i privatlivet. Inom föreningen funderade vi på hur 

man kunde lätta på den bördan. Det var så Finn-

Help fick sin start, berättar Inka Häkkinen. 

skap. Praktikperioden, som priset också omfattar, 

hoppas hon på att få utföra på dels Silviahemmet, 

dels inom Minnesförbundets verksamhet.

Uppskattad bekräftelse
Vad har QSNA betytt för dig?

– Det har betytt mycket för mig som sjukskö-

tare. Jag tycker det är fint att det finns en orga-

nisation som erbjuder möjligheten att föra fram 

idéer sjukskötare emellan. Jag har själv lärt mig 

mycket då jag tagit del av andra finalisters och sti-

pendiaters innovationer. Det är en speciell känsla 

då ens egna idéer uppfattas som betydelsefulla. 

Jag hoppas verkligen att FinnHelp kommer att 

vara till nytta för många, summerar Inka Häkkinen.

Till diskussionshjälp har man anlitat olika 

sakkunniga inom branschen, exempelvis psyko-

terapeuter, handledare eller andra med relevant 

utbildning. Häkkinen betonar att det är frågan 

om samtalshjälp, inte terapi. Hittills har man haft 

drygt hundra samtalstillfällen sedan maj 2020, 

när tjänsten togs i bruk. 

Resa till Stockholm
Vet du redan hur du ska använda prispengarna?

– Jag vet delvis hur de ska användas. Vi har 

en frivillig medlemsavgift inom Finn´EM och i år 

kommer jag att betala ett lite ”förhöjt” belopp. 

Utan föreningens stöd och nätverk, hade diskus-

sionsforumet förblivit på idéstadiet, säger hon.

Under tidigare år har pristagarna inbjudits 

till en stor prisceremoni på slottet i Stockholm 

där Drottning Silvia närvarat. Under rådande 

omständigheter är det föga troligt att så sker 

denna gång.

– Jag har sedan barnsben varit en stor beund-

rare av den svenska kungafamiljen. Om jag inte får 

chansen att närvara vid en prisceremoni i Stock-

holm, skämmer jag bort mig med en privatresa 

dit och inhandlar en ny kaffekopp som sällskap 

till Victorias och Daniels bröllopskopp, säger hon.

Inka Häkkinen hoppas på att läget är sådant 

att man kan resa till den kungliga huvudstaden i 

sommar. Hon tar familjen med sig som resesäll-

Viktigt att dela idéer
Syftet med Queen Silvia Nursing Award 
är att dela idéer och samtidigt förbättra 
vården. Sophie Lu-Andersson omnämner 
att sjukskötare ofta är väldigt anspråkslösa 
och att de lätt tonar ned betydelsen av 
sina idéer. De tycker att de ”bara gör sitt 
jobb”.

– Men det är definitivt större än så. Det 
är ju precis de här idéerna som gör vården 
bättre, säger hon.

Priset, som är ett stipendium på sextu-
sen euro, delades första gången ut i Sverige. 
Finland hängde på som andra land under 

Paula Risikkos period som social- och hälso-
vårdsminister. Därefter följde Polen och 
Tyskland. Sedan blev det ett litet uppe-
håll i nyrekryteringen, eftersom man först 
ville stabilisera processen. Under fjolåret 
anslöt sig Litauen i maj och senaste land 
som kommit med i samarbetet är USA med 
University of Washington School of Nursing 
som samarbetspartner. 

– Som inledningsvis konstaterades är vi 
inne i en tillväxtfas just nu. Men det får inte 
gå för fort och vi måste omsorgsfullt välja 
samarbetspartner som på riktigt är hän-
givna i frågan, säger Lu-Axelsson.

Namn: Inka Häkkinen, 36 år

Bor: Kouvola

Familj: make, fyra barn och hund

Arbete: Sjukskötare vid Kymmenedalens 

centralsjukhus i Kotka (jouren)

Hobbyer: Tränar cheerleading för barn 

i ålder 5–12 år och är lagledare för två 

cheer leader-lag, försöker också själv hinna 

motionera

Inka Häkkinen



Problemlösande innovation
Vem kan då ansöka om stipendiet? Under 
tidigare år har ansökningsprocessen varit 
öppen endast för studerande, men i år 
hade man ett väldigt brett tema på grund av 
pandemin. Det öppnade upp ansöknings-
processen även för redan utexaminerade 
sjukskötare.

– Det här årets tema handlade om hur 
man kan förbättra covid-19-vården, allt från 
vårdsituationen till patientresultaten, berät-
tar Lu-Axelsson.

Faktum är att det främst är utexamine-
rade sjukskötare som har praktisk erfarenhet 
från covid-19 i sitt arbete. Därför ansåg såväl 
Drottningen som priskommittén att det var 
nödvändigt att vidga ansökningsförfarandet 
till att inkludera även dem. Det här är en 
bestående förändring i ansökningsproces-
sen. 

Sophie Lu-Axelsson tycker att man i Fin-
land fattade ett modigt och bra beslut när 
man utsåg Inka Häkkinen till årets vinnare 
av QSNA-stipendiet. Inka Häkkinen har 
utvecklat videochattjänsten FInnHelp. Det 
är ett nätbaserat diskussionsforum, där kol-
legor i branschen kan få prata ut efter ett 
milt sagt annorlunda år inom sjukvården, 

som präglats av coronapandemin. Efter ett 
slitsamt år känner många en trötthet, och 
att få tala med kollegor som har liknande 
erfarenheter kan göra gott för det mentala 
välbefinnandet. 

– Inka har bidragit med en problem-
lösande innovation. Det är en uppfinning 
som inte är direkt riktad till vårdarbetet, 
men nog indirekt. Det är givetvis viktigt att 
sjukvårdspersonalen mår bra för att de ska 
kunna utföra sitt arbete på bästa sätt, säger 
Lu-Axelsson och tillägger att ett liknande 
diskussionsforum inte finns i Sverige för 
sjukskötarna där. 

Yrket behöver ett lyft
Coronakrisen har varit såpass påtaglig 
att man inte kunnat förbise sjukskötarnas 
betydelse. Sophie Lu-Axelsson betonar 
vikten av att sjukskötaryrket skulle få det 
erkännande det förtjänar. Yrket behöver 
ett lyft, inte minst med tanke på att värl-
dens befolkning åldras. Ingen har i nuläget 
resurserna, infrastrukturen eller lösningen 
till denna enorma utmaning.

– Det har länge varit svårt att rekrytera 
unga till vården och ännu svårare att få 
dem specialiserade på vård av äldre och 
demenssjukdomar, konstaterar hon.

Men hon ser en liten ljusning i att man i 
Sverige sett ett litet lyft i antalet ansökningar 
till sjukskötarutbildningen. Man tror att 
prinsessan Sofias insats som frivillig volon-
tär på Sophiahemmet i Stockholm kan vara 
en bidragande orsak. Hon har här utgjort 
en god förebild och även gått ut med att 
hon funnit vårdarbetet väldigt meningsfullt.
 
Sista frågan, vad tycker du har varit QSNAs 
största framgång hittills? 
– Det mest givande har varit att få ta del av 
alla fina idéer som sänds till oss. Vi får hjälp 
av sjukskötare då vi föds, då vi är sjuka och 
sårbara, och i livets slutskede. Det är en 

 Olika år, olika situationer. På den övre 
bilden håller Finlands pristagare 2019, Janina 
Viitasaari, tacktal på Sveriges ambassad i Hel
singfors., (Foto: Swedish Care International)
Men under pandemiåret 2021 ordnas inga 
ceremonier utan det mesta går i arbetets 
tecken. Årets pristagare Inka Häkkinen på 
nedre bilden är redo för ännu ett arbetspass.

Sophie LuAxelsson, direktör för QSNA 
priset, berättar att hon känner stor ödmjuk
het inför privilegiet att få ta del av alla de fina 
idéer och innovationer som sänds in till pris
kommittén. Foto: Swedish Care International

mycket ödmjuk erfarenhet att få ta del av 
alla dessa innovationer. Det finns mycket 
hjärta bakom det här priset, avrundar Sophie 
Lu-Axelsson. 

Såväl studerande som utexaminerade sjuk-

skötare kan skicka in en stipendieansökan 

där hen presenterar sin idé eller innovation.

I skrivande stund utdelas priset i sex olika län-

der och varje land håller en egen nationell 

prisceremoni, dit bland annat finalister och 

samarbetspartner inbjuds. I Finland hålls pris-

utdelningen av tradition på svenska ambassa-

den i Helsingfors.

Utöver de nationella prisceremonierna hålls 

en huvudfest på slottet i Stockholm, dit seg-

rarna från samtliga länder inbjuds. Drottning 

Silvia deltar i den här ceremonin. 

Utöver prispengarna på sextusen euro ingår 

också en praktikperiod i hemlandet eller 

utomlands hos någon av samarbetspartnerna. 

Denna ses som en viktig del av priset och 

utgör en unik chans för segraren att förkovra 

sig i branschen. 

På QSNA-hemsidor har man samlat idéer och 

innovationer som nått fram till finalen genom 

åren. Dessa finns att läsa i en avgiftsfri ned-

laddningsbar e-bok. https://sv.queensilvianur-

singaward.fi/

Stipendiet administreras av Swedish Care 

International tillsammans med nationella 

samarbetspartner. 

Den nya ansökningsperioden är öppen 1.9 till 

1.11.2021 med fortsatt stöd från Konstsamfun-

det. Temat är bättre kvalitet i patientvården. 

Förslag som främjar äldre och personer som 

lever med demens beaktas särskilt.

Fakta om QSNA-stipendiet
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Direktörens dagbok
Glaspalatskvarteret  
i dag och i morgon 

Glaspalatset har allt sedan byggnaden blev klar på 
1930-talet haft en plats i helsingforsarnas hjärtan. 
En funkispärla, skapad av tre unga arkitekter under 
en kort period av optimism mellan global depres-
sion och den kommande världsbranden. Enligt 
de ursprungliga planerna var det en tillfällig 
byggnad som på 1970- och 80-talen hotades av 
rivning, men nu, med museet Amos Rex och de 
”ikoniska” kullarna på Glaspalatstorget, är bygg-
naden kanske i sitt livs form? Hur har vi kommit 
hit och vad händer med kvarteret framöver?

Februari 2015 
Slutförhandlingar med Helsingfors 
stad om museiprojektet

Vi sitter hos stadens fastighetschef Jaakko 
Stauffer och försöker få ihop avtalspaketet. 
Jag har anslutit till förhandlingarna ”mitt i” 
och är litet förbryllad; de domineras näs-
tan totalt av Stauffer, medan stadens övriga 
representanter sitter knäpptysta. Då och 
då får vi komma med en stickreplik. Inser 
snabbt att Stauffer är en ”personlighet”, 
har inledningsvis lite svårt för honom, men 
kommer under de kommande åren att lära 
mig uppskatta honom. Att vi i dag står där vi 
gör är inte så lite hans förtjänst. 

Vi har ett problem i förhandlingarna; till 
vilket värde ska staden överlåta Glaspalats-
byggnaden till det fastighetsbolag staden 
tillsammans med Konstsamfundet ska bilda? 
Catella har gjort oss en björntjänst genom 
att värdera byggnaden alltför högt. Alla för-
handlare inser detta, men vi bekymrar oss för 
hur vi ska få stadsfullmäktige, som ska god-
känna avtalet, att inse detta. Vi landar i en rätt 
finurlig lösning där den gamla byggnadens 
renoveringsbehov dras av från det fiktiva vär-
det och Konstsamfundet tar ansvar också för 
renoveringskostnaderna för den del av Glas-
palatset som kommer att ägas av staden. Vi 
är rätt nöjda och avtalet undertecknas.

Under ett års tid mellan 2016 och 2017 förvand
lades Glaspalatstorget till en grop medan arbetet 
med Amos Rex utställningshall och de känn
spaka kupolerna pågick. Foto: Henrik Johansson

Henrik Johansson är verkstäl-
lande direktör för Fastighets Ab 
Glaspalatset i Helsingfors.

Text: Henrik Johansson
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Våren och sommaren 2015  
Fullmäktige godkänner projektet

Jag sitter med museichef Kai Kartio i kaféet 
på stadshuset och följer med stadsfullmäk-
tiges behandling av ärendet. Efter en kort 
diskussion, nästan utan kritiska kommenta-
rer, godkänner ett enhälligt fullmäktige pro-
jektet i sin helhet. En något overklig känsla 
infinner sig, nu är det på riktigt! Bolaget, som 
tar ansvar för byggprojektet och som admi-
nistrerar Glaspalatset, grundas i juni och får 
namnet Fastighets Ab Glaspalatset i Helsing-
fors. Bolagets ägs av Konstsamfundet (70 %) 
och Helsingfors stad (30 %). Styrelsen består 
av KajGustaf Bergh, Christer Nyholm 
(Konstsamfundet) och Jaakko Stauffer (sta-
den) medan jag utses till bolagets vd.

Hösten 2017 
Fler förhandlingar
Amos Rex förhandlar med Ratello (restau-
rangen Glaspalatset), Heureka (museishop-
pen) och Korjaamo Group (biografverksam-
heten i Bio Rex). Våra egna resurser räcker 
inte till för att driva vare sig biografverksam-
heten eller museishoppen, i alla fall inte 
samtidigt som det nya museet ska öppnas. 
Förhandlingarna löper hyfsat och avtalen 
om dessa verksamheter undertecknas just 
före och efter årsskiftet 2017–18.

26 januari 2018 
Middag för byggänget 

En trevlig kväll med många positiva uttalan-
den om ”alla tiders byggprojekt”. Tar dem 
med en nypa salt, men inser samtidigt att 
projektet också för beprövade byggrävar på 
många sätt varit unikt. Jag känner en viss 
lättnad, vi är nu så långt hunna att jag vågar 
tro att vi blir klara i tid och mer eller mindre 
håller budgeten.  

Början av 2016   
Grävningarna på Glaspalats- 
torget inleds

En numera ovanlig, rejält kall vinterdag i 
januari. Bygget börjar genom att ”Kobbe” 
Bergh kliver in i en splitterny grävskopa och 
inleder grävandet på Glaspalatstorget. Den 
frusna publiken applåderar hans tekniska 
kunnande och längtar in i värmen i Glas-
palatset, där det bjuds på champagne och de 
obligatoriska talen. Jag lovordar det smidiga 
samarbetet mellan oss och staden.

Sommaren 2017 
Taklagsöl och reklamtavla

Byggprojektets taklagsöl hålls 1 juni. En 
helt ny upplevelse för mig. Känner mig 
litet malplacerad, borde förstått att inte klä 
mig i kostym. Men bra stämning och alla är 
rörande eniga om att vi genomför ett unikt 
projekt. Under sommaren övertalar jag arki-
tekten om att det är nödvändigt att installera 
en stor reklamtavla från Clear Channel på Bio 
Rex bakvägg. Han ogillar idén, men vi lämnar 
in en ansökan och beviljas tillstånd efter bara 
åtta veckor. Många baxnar, för Musikhuset, 
som i början av året fått en liknande tavla, 
fick vänta över två år på sitt tillstånd. Men på 
något sätt är det symptomatiskt; Glasplats-
projektet är ett projekt i medvind.

Mars 2018   
En oväntad vändning
Nu blir vi tagna på sängen. En grupp ledda av Capman-frontfiguren Ari Tolppanen presenterar 
planer på ett biografcenter i den gamla busstationen (”Åbo kaserns ekonomibyggnad”) på andra 
sidan av Glasplatstorget. Vi är häpna över att staden förhandlat om ett så här stort projekt som 
direkt påverkar Glaspalatshelheten utan att ha talat med oss. Planerna utgör ett direkt hot mot 
ostörd verksamhet på det kommande museet, i och med att man under marken planerat in bio-
grafsalar vägg i vägg med Amos Rex. Stadsstyrelsen hörsammar oss delvis och konstaterar i sitt 

beslut att projektet måste genomföras så att museiverksamheten 
inte äventyras. Vi är hyfsat nöjda. Projektets finansiering är inte 

heller klar, så kanske det inte ens kommer att genomföras?

Henrik Johansson framför kasernhuset där provgrävningarna 
inför renoveringen precis har inletts i april 2021. Foto: Daniel Kawecki

En av kasernhusets biografsalar kommer 
att ligga intill Amos Rex underjordiska utställ
ningshall. Mellanrummet är dimensionerat så  
att verksamheterna inte ska störa varandra. 
(Preliminära ritningar, SARC Architects)

Mars 2017   
Hyresgästerna kan flytta in igen

Nu avslutas renoveringen av de utrymmen 
som disponeras av staden (butikerna, café-
erna och restaurangerna) och hyresgästerna 
flyttar in (många tillbaka) i byggnaden. Kvar-
teret är fortfarande en byggarbetsplats och 
arbetena försvårar hyresgästernas verksam-
het. Trots att staden fungerar som hyresvärd 
etablerar jag en kontakt till dem och vi börjar 
hålla regelbundna hyresgästmöten. Samar-
betsandan är god från början.
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30 augusti 2018   
Grand opening
Efter smokingmiddag för våra samarbets-
partner och stadens representanter, lunch 
för stadsfullmäktige och ”Grand opening” 
för tusentalet inbjudna gäster öppnar Amos 
Rex för allmänheten. Köerna till öppningsut-
ställningen ringlar långa utanför Glaspalat-
set vecka efter vecka. TeamLabs Massless- 
utställning blir en dundersuccé.

5 september 2018   
Köpa stadens aktier?
Vi har berört det kort redan tidigare, men nu 
träffar jag representanter för Helsingfors stad 
för första gången för att konkret diskutera ett 
möjligt köp av stadens aktier i Fab Glaspalat-
set. Mest skuggboxning och vi står rätt långt 
från varandra då det gäller priset. 

Hösten 2018   
If you can’t beat them, join them
Stefan Björkman har tillträtt som vd på 
Konstsamfundet och kastar rätt snabbt fram 
tanken på att vi ska tänka om då det gäller 
biografplanerna i kasernbyggnaden: ”if you 
can’t beat them, join them”. Dessutom har 
Ilona Studios, som formellt står bakom pro-
jektet, inte hittat en finansiär och vänder sig 
nu till oss. Vi inleder en serie träffar med Ari 
Tolppanen & Co.  

Våren 2019 
Intentionsavtal och aktieköp
På våren 2019 tecknar vi ett intentionsav-
tal med Ilona Studios, som innebär att det 
nybildade Mercator Fastigheter (helägt 
dotterbolag till Konstsamfundet) kommer 
att köpa kasernbyggnaden av staden och 
sedan hyra ut huset till Ilona Studios. Det 
kommande byggprojektet har nu utformats 
så att det inte allvarligt ska störa Amos Rex 
verksamhet. Det visar sig senare att vi inte 
får stadens godkännande för dessa ritningar, 
utan planerna måste omarbetas. I skrivande 
stund ser det ut som om byggnadsarbetena 
kan påbörjas sommaren 2021. Samtidigt fort-
sätter förhandlingarna med staden om dess 
aktier i Glaspalatset. I maj når vi en lösning och 
köpebrevet undertecknas. Men ännu ska sta-
dens maskineri; nämnd, styrelse och fullmäk-
tige, behandla frågan. Denna besluts byråkrati 
känns besvärande för min rastlösa själ.

Våren och sommaren 2018   
Glaspalatstorget öppnas
Amos Rex-delen av det gamla Glaspalatset 
blir klar. Under våren ordnas några evene-
mang och ett antal filmer visas på Bio Rex. 
Glaspalatstorget öppnas i juni, litet förse-
nat. Krögarna drar en lättnadens suck, de 
hinner genomföra en halv säsong. Vi följer 
med spänning hur torget med de känn -
spaka kullarna tas emot av helsingforsarna. 
Det visar sig snabbt att arkitektens visioner 
rent av överträffas. Folk strömmar till i stora 
mängder och kullarna blir snabbt stadens 
attraktivaste Instagram-objekt.

Hösten 2019 
Vi blir hyresvärd
Under hösten är aktieförsäljningen färdigbe-
handlad och den 1 oktober övergår stadens 
samtliga aktier till Mercator Fastigheter. Vi 
blir därmed samtidigt hyresvärd för samtliga 
företag i Glaspalatset. Det arbete vi redan 
gjort med dem betalar sig nu och de är klart 
positiva till bytet av hyresvärd. Välfungerande 
möten hålls regelbundet med dem och vi 
grundar en liten arbetsgrupp som ansvarar 
för marknadsföringen av Glaspalatset. Allt 
är ändå inte frid och fröjd. Biografverksam-
heten i Bio Rex, som drivs av Korjaamo, har 
redan från start fungerat dåligt, publiken hit-
tar inte dit och besökarsiffrorna är alarme-
rande låga. Vi bestämmer oss för att avsluta 
samarbetet, Korjaamo inser realiteterna och 
vi enas om att avtalet upphör i april 2020.

Uteserveringarna blev en framgångsrik kom
promiss mellan krögarnas kommersiella behov 
och arkitektens och stadsplaneringskontorets 
mer restriktiva bestämmelser om förbud mot 
fasta konstruktioner. Foto:Daniel Kawecki
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4 februari 2021 
Entreprenadavtal
Ännu ett Teamsmöte, det är det nya nor-
mala. Med Jukka Vilhunen (Ilona Studios) 
och OssiMikko Niemelä (A-Insinöörit) går 
vi igenom det tilltänkta upplägget för entre-
prenadavtalet med SRV, som sannolikt kom-
mer att genomföra det planerade byggpro-
jektet i kasernhuset. Vi är rörande eniga om 
det mesta, få se vad SRV säger?

2 mars 2021 
Byggstart nära
SRV tog sin tid på att leverera kommentarer 
till entreprenadavtal. Diskuterar deras änd-
ringsförslag med Jukka och Ossi-Mikko. 
Vi enas om att vi med smärre ändringar är 
färdiga att underteckna avtalet. Nu behövs 
bara stadens slutliga bekräftelse gällande 
undantagstillstånd, bygglov och över-
låtelse av byggnaden till vårt bolag. 
Sen är vi i gång, spännande! 
Går allt enligt planerna kan 
vi lansera Glaspalatskvar-
teret 2.0 vid årsskiftet 
2022–23. Den som 
lever får se. 

Vårvintern 2020 
Covid-19 slår till
Det mesta ser bra ut, vi har en välfungerande helhet och publiken har verk-
ligen hittat Amos Rex. Hyresgästerna i huset är nöjda och deras omsättning 
växer, uteserveringarna ser med  tillförsikt fram emot sommaren och vi har 
börjat planera för Glaspalatshelheten då biografprojektet blir färdigt. Vi har 
ambitiösa idéer om att göra kvarteret till ett verkligt evenemangscenter i 
Helsingfors. Då händer det. ”Det där kinesiska viruset”, som vettvillingen i 
Washington föredrar att kalla covid-19, slår till. Plötsligt är samhället mer eller 
mindre stängt.

Återstoden av 2020 
Glaspalatset går nästan i ide
En ständig kamp mot coronaepidemin. 
Under ett par korta sommarmånader låter vi 
oss luras och tror att det hela är över, men på 
hösten kommer sanningen ikapp oss. Museet 
måste stänga igen, restaurangernas verk-
samhet begränsas, stadens centrum tystnar, 
hela Glaspalatset går nästan i ide. Hyresgäs-
ternas omsättning rasar, för flera av dem 
blir situationen snabbt kritisk. Vi bestämmer 
oss snabbt för en flexibel, förstående linje; 
pengar som inte finns kan man inte driva in 
som hyra. Alla hyresgäster beviljas två helt 
hyresfria månader på våren, sedan rabatt i 
ytterligare två månader. På senhösten ger vi 
igen rabatt då den andra vågen slår till. Vår 
policy uppmärksammas i pressen och vi får 
motta lovord från våra hyresgäster. Vi tror att 
detta långsiktigt är det rätta sättet att arbeta. 

SARC Architects har gjort en preliminär visualisering av hur en 
inglasad paviljong mot Narinken kan se ut. Bild: SARC Architects

”Går allt enligt planerna 
kan vi lansera Glas
palatskvarteret 2.0 vid 
årsskiftet 2022–23.
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Risto E.J. Penttilä är vd för tankesmedjan och konsultbolaget Nordic West 
Office. Han har tidigare bland annat lett den finländska Handelskam
maren samt varit riksdagsledamot. Foto: Nordic West Office/Pasi Murto

Scenariearbete 

Ett sätt att  
tackla framtiden 

Risto E.J. Penttilä är vd för Nordic West Office som bland annat 
arbetar med att skapa framtidsscenarier för olika organisationer. 
Här berättar han om scenariearbete, hur framtiden skulle kunna 
se ut för Svenskfinland och varför svenskan är så viktig för Finland.

E
gentligen skulle det bli en bok om 
nordiskt samarbete och dess roll i 
Europa och världen, men så blev det 
ett företag i stället! Så inleder Risto E.J. 

Penttilä vår pratstund över videolänk.
Det är fortfarande coronatider och bättre 

att träffas virtuellt än på riktigt. Företaget 
som Risto nämner heter Nordic West Office 
och uppstod som ett svar på andra nordiska 
företags behov av hjälp i en världssituation 
formad av stora förändringar, såsom brexit 
och Trumps presidentskap. 

– Vi startade år 2017 och började sätta 
ihop globala scenarier för att försöka förstå 
vad som hände i världen. I det här arbetet 
engagerades 16 företag och scenariearbetet 
pågick i nio månader med möten på olika 

håll i världen. Vi ville hjälpa nordiska företag 
att analysera världen, riskerna och möjlighe-
terna som den nya situationen förde med sig.

Risto berättar att namnet Nordic West 
Office är något av ett internt skämt och kom 
till som ett svar på East Office som uppkom 
efter Sovjetunionens fall för att analysera 
världsläget då.

– Vi gör tre saker: för det första analyse-
rar vi världspolitiken och ekonomin inklusive 
teknologin från en allmän synvinkel för våra 
kunder. För det andra utarbetar vi rapporter 
tillsammans med många olika organisatio-
ner – vi är alltså en tankesmedja. För det 
tredje är vi vad man brukar kalla en ”bridge 
head” för nordiska företag i Washington D.C.  
Nordiska företag som vill etablera sig på den 

Text: Sophie Kawecki
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amerikanska marknaden kan få hjälp av oss 
på plats. Ordet Nordic i vårt namn kommer 
av den nordiska dimensionen.

Kan man förutspå framtiden?
Ett sätt att försöka få grepp om framtiden är 
att skapa framtidsscenarier. För att göra det 
krävs samarbete mellan skarpa hjärnor från 
olika vetenskapsgrenar och samhällsfält. I 
viss mån kan man också lära sig av vad som 
hänt tidigare.

– Personligen tycker jag historia är intres-
sant och att man kan lära sig av historien. Vi 
kan till exempel titta på pandemin för drygt 
100 år sedan och se hur de gjorde efter den, 
vilket vi kan dra nytta av nu när vi analyse-
rar livet efter corona. Men vi behöver också 
många andra experter för att skapa fram-
tidsscenarier, till exempel från områden som 
politik och teknologi, säger Risto.

Scenariearbete som fenomen inleddes 
på 1970-talet av Shell. När branschen sedan 
drabbades av oljekrisen hade bolaget ett för-
språng jämfört med konkurrenterna.

– Efteråt kunde man se att Shell reage-
rade på krisen mellan tre och fem år snabb-
are än konkurrenterna.

När framtidsscenarierna utarbetas hand-
lar det enbart om logik, alltså vad som är 
möjligt, inte vad som är sannolikt. Oftast 
utarbetar man fyra scenarier i taget. Om man 
kommer fram till att en viss utvecklingsväg 
skulle vara helt omöjlig så skippas den. Men 
om någonting är möjligt kan det scenariet 
ändå få komma med, även om det anses 
osannolikt. Ett exempel är coronapandemin.

– Ett av de fyra scenarier vi arbetade 
fram före coronakrisen var ett downshifting- 
scenario där det blir en global kris med 
nolltillväxt. Det motsvarar i princip corona-
pandemin. Efteråt frågade vi oss vad sanno-
likheten för det här scenariet skulle vara och 
de flesta tyckte att det var väldigt osannolikt 
– det ansågs ha en sannolikhet på 8 procent. 
Och se hur det gick!

– I vårt pågående scenarieprojekt var 
coronan faktiskt alldeles strålande! När det 
blir en stor chock i systemet blir det enk-
lare att analysera hur det kan utveckla sig. 

För processen var det bra att vi hade börjat 
utarbeta scenarier utan corona, men efter 
tre månader kom corona och vi insåg att 
vi måste ta med den och använda som en 
nollpunkt. 

Utan sådana här nollpunkter går livet 
bara vidare – det är svårt att se vändpunk-
ter medan man är mitt uppe i livet. Sådana 
syns först efteråt med lite distans till vad 
som skett. Detsamma gälller vardagen för 
de flesta människor och också privatperso-
ner kan dra nytta av att fundera på möjliga 
scenarier i framtiden.

– En privatperson behöver knappast göra 
några genomgripande analyser men jag 
tycker det är bra om man i förväg har i bak-
huvudet hur man skulle kunna reagera vid 
vissa hypotetiska situationer. Man kan fun-
dera på vad som är det bästa och värsta som 
kan hända. Då är man bättre förberedd när 
något händer och det är enklare att anpassa 
sig och gå vidare i livet. Också mindre företag 
skulle vid varje större beslut må bra av att 
skriva ner några olika scenarier så man har 
en klarare bild av vilka alternativ som finns. 
Även om man inte gör en scenariematris så 
är det nyttigt, säger Risto. 

Finlandsscenarier
Nordic West Office har utarbetat Finlands-
scenarier tillsammans med ungefär femton 
företag och aktörer såsom försvarsministe-
riet, tankesmedjan Magma, Konstsamfun-
det och Svenska kulturfonden.

– Det här var en mycket inspirerande 
grupp med olika människor och organisatio-
ner, säger Risto. När vi inledde arbetet gall-

De fyra framtidsscenarier som Nordic 
West Office tog fram före coronapande
min baserar sig på möjligheterna att världen 
utvecklas i antingen en internationell eller en 
nationell riktning, samt om utvecklingen blir 
marknadsdriven eller regeldriven. De olika 
scenarierna har fått beskrivande namn och 
används här för att belysa Svenskfinlands 
framtid.

§

Öppna globala marknader gör 
entreprenörer i Svenskfinland 
nöjda. Goda karriärmöjligheter i 
a�ärsvärlden för språkkunniga.

Helsingfors blir internationellt 
och engelskan dominerar. 
Ingen svenska i butikerna.

Kvanthopp
Tillväxt, teknologi och kapitalism hjälper 

världen efter coronapandemin.

Framtiden?

Grön makt
Kamp mot klimatförändringen. Grön 

näringspolitik ledd av EU.

Svenskfinland är en respekte-
rad länk till hela Norden som 
rider den gröna vågen.

Euron driver in en kil mellan 
Finland och Skandinavien 
och andra länder blir i stället 
allt viktigare för Finland
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MarknadsdrivenRegleringsdriven

Ökat självstyre för Svenskfin-
land. Gyllene tider för den 
finlandssvenska litteraturen 
och kulturen.

Murar runt ankdammen. Det 
finska och det svenska Finland 
vänder varandra ryggen.

Nya stammar
Städer och regioner tar över. Cirkulär ekonomi 

och distansarbete blir det nya normala.

Starkt lagskydd för det svenska i 
Finland och resurser för finlands-
svenska domäner, exempelvis 
Dragsvik och Vasa sjukhus.

Fennomanins återkomst och 
svenskspråkig exodus från 
Finland.

Regelfinland
Globaliseringen är död. Den starka staten 

skyddar mot pandemier och migration.

Fyra scenarier  
för Svenskfinland
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rade vi först fram de viktigaste frågorna som 
vi ville ta upp. En viktig aspekt är att fråga sig 
om det nu blir en mer nationell utveckling på 
grund av brexit eller om man går tillbaka till 
internationellt samarbete, är det marknads- 
eller regleringsdrivet? Ett alternativ för Fin-
landsscenarierna var att ha tre olika drivkraf-
ter, miljön, ekonomin och säkerheten och 
sedan hitta logiken därifrån. Det viktigaste är 
att slå fast vilka synvinklar som ska användas 
när vi analyserar omvärlden.

Scenarierna används tills vidare och 
ändras när något viktigt sker. Till exempel 
är maktskiftet i USA en stor händelse som 
troligtvis har kraftiga effekter på världen och 
leder till att de globala scenarierna måste ses 
över. Också coronakrisen har satt stora spår 
i världen.

– När vi började jobba med Finlands-
scenarierna var miljö och klimat en stor 
fråga, vilket det fortfarande är. Nu måste vi 
försöka förstå vad som kommer att hända 
efter coronan. Återhämtningen kan gå 
snabbt eller ta  en längre tid. Man kommer 
säkert att fortsättningsvis satsa på miljön 
och se om pandemin hade goda miljökon-
sekvenser. Man kommer också att satsa på 
teknologi. En annan intressant fråga, som 
kommit upp redan före coronapandemin 
men aktualiserats igen, är tanken om så 
kallade ”15-minuters städer”. Det innebär att 
man bor nära allt man behöver. Förenklat 
kan man säga att man kanske i framtiden är 
Tölöbo, inte helsingforsare, och har allt man 
behöver, inklusive arbetsplatsen, inom 15 
minuters promenadavstånd från hemmet. 
Jag tror pandemin kan förstärka den här 
tanken, säger Risto.

Risto påpekar också att man i årtionden 
pratat om distansarbete och det är något 
som många nu fått praktisk erfarenhet av 
under coronakrisen. Det kan också ha följ-
den att allt fler flyttar till landet, bort från 
storstäderna, eftersom de har märkt att man 
kan bo var som helst och ändå ha möjlighet 
att jobba.

– Vi får vara glada för att vi har så många 
bra teknologiska lösningar som möjliggör 
det här, säger Risto. 

Finlandssvensk framtid
Hur kan den finlandssvenska framtiden då 
se ut? 

– Jag tycker vår tvåspråkighet är en 
enorm rikedom för Finland och något som 
vi borde dra ännu större nytta av, säger 
Risto. Jag tycker finlandssvenska institutio-
ner borde rekrytera finskspråkiga så de får 
komma in i gemenskapen och bli tvåsprå-
kiga. Men då måste det vara helt klart att det 
enda språk man pratar är svenska, till exem-
pel vid universitetsundervisningen. På det 
sättet kan man undvika den taxellska para-
doxen. I dagsläget är det enklare för finska 
ungdomar att åka till England och studera på 
engelska än att studera på svenska i Finland 
och det är inte bra. Det borde vara enklare 
att komma in på en svensk utbildningsstig i 
Finland.

Risto anser också att man borde prata 
båda språken parallellt.

– I Kanada pratar man både franska och 
engelska på ett mycket naturligare sätt. Man 
ska inte heller vara rädd för att prata det andra 
språket, även om man inte pratar perfekt. 

Enligt Risto är Konstsamfundet inne på en 
intressant bana där inte endast det svenska 
står i fokus, utan också resten av Finland, 
Norden och varför inte hela världen.

– Museet Amos Rex är ett exempel på 
något som Konstsamfundet gjort för alla, 
inte bara finlandssvenskarna, konstaterar 
han. 

Nordic West Office
Grundades 2017 av Jorma Ollila och Risto 

E.J. Penttilä.

Företaget är en tankesmedja och en kon-

sultbyrå som jobbar med globala frågor och 

framtidsscenarier.

Är en del av Miltton Group och har kontor i 

Helsingfors, Stockholm, Tallinn, Bryssel och 

Washington D.C.

Teamet består av 11 personer.

Samarbete  
viktigt i  

fondvärlden 
Under våren går Gun SandbergWallin, vd för 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne, i pension. 
Stiftelsen understöder verksamhet för barn och 
unga och under hennes tid har stiftelsearbetet 
varit föränderligt och präglats av ett nära sam-
arbete med flera andra stiftelser i Svenskfinland.

å Gun blev vd för sju år sedan hade 
stiftelsen inga anställda, utan en del-
tidsanställd sekreterare tog hand om 

bidragsutdelningarna – i dag finns 
det tre anställda och ett kontor i Helsingfors.

– Jag var ordförande när jag ombads 
att bli vd. Man hade insett att förmögenhe-
ten som i dag uppgår till 435 miljoner euro 
krävde mer än styrelsearbete för att förval-
tas på bästa sätt, säger Gun. Jag jobbade 
ensam i två års tid, därefter anställdes John 
Juslin, finansdirektör och år 2019 Sonja 
OllasAirinen, specialsakkunnig.

Gun berättar att stiftelsearbetet har för-
ändrats under hennes år i stiftelsevärlden.

– Det var ensamt när jag började, men 
jag är glad över det goda samarbetet mel-
lan stiftelserna och fonderna. Jag hittade 
alltid någon att vända mig till när jag var ny 
och det gör jag fortfarande. Det är också 
en rikedom att kunna jobba tillsammans 

kring större projekt. Vi är ganska ensamma 
i vårt arbete så det är fint att kunna dis-
kutera vissa ärenden med andra stiftel-
ser konfidentiellt. Det är också en större 
öppenhet i dag – allmänheten bör veta 
vad man sysslar med, hur våra utdelningar 
går till. 

År 2018 började fem finlandssvenska 
stiftelser samarbeta mer strukturerat kring 
utdelningarna. Dessa är Stiftelsen Brita Maria 
Renlunds minne, Föreningen Konstsamfun-
det, Svenska folkskolans vänner, Svenska 
kulturfonden och Stiftelsen Tre Smeder. 
Fortsättningsvis ska de sökande skicka in 
skilda ansökningar till önskad stiftelse, men 
vid större ansökningar kan de olika stiftel-
serna ge bidrag åt olika bitar av projekten.

– Då kan var och en ge bidrag i linje 
med sina stadgar. Utdelningsbesluten fat-
tas naturligtvis i sista hand av styrelserna, 
säger Gun. 

Text: Sophie Kawecki     Foto: Lina Enlund
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Efter sju aktiva och spännande år som vd 
för Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne ser 
Gun SandbergWallin fram emot att tillbringa 
pensionen i Lappvik och att börja resa igen 
efter coronapandemin.

Viktiga bidrag för barn och unga
I sina utdelningar lyfter stiftelsen Brita 
Maria Renlunds minne fram sådant som 
samhället borde ansvara för, men som det 
av någon anledning inte finns resurser till. 
Ofta handlar det om skillnader på finskt och 
svenskt håll.

– Vi kan inte ta över statens och kom-
munens uppgifter, men de svenskspråkiga 
ska inte heller bli utan något, bara på grund 
av språket.

Det har också gjorts undersökningar 
över skillnaderna mellan hur medel bevil-
jas på finskt och svenskt håll. Faktum är att 
tröskeln för att få bidrag verkar vara lägre 
på svenskt håll och konkurrensen på finskt 
håll är större.

– Vi är bra på att ta kontakt med varandra 
i Svenskfinland, säger Gun. Vi är öppna för 
att diskutera idéer och i stiftelserna kommer 
vi också själva på nya idéer. Jag tycker det 
är bra att vi är proaktiva i stiftelserna.

Brita Maria Renlunds minne har bland 
annat understött satsningarna Hbl Junior, 
Gutsy Go, Luckan, Ebban och språköarna, 
ofta i samarbete med Konstsamfundet och 
andra stiftelser (läs om Gutsy Go på sidan 
34 och om Hbl Junior på sidan 52).

– Jag tycker det är viktigt att kunna ge 
stöd i ett par–tre års tid och därefter kan 
projektet ofta stå på egna ben, säger Gun. 
Så är tanken med bland annat Hbl Junior.

Ett viktigt projekt som Gun gärna lyfter 
fram är satsningen på den svenskspråkiga 
lärarutbildningen och småbarnspedagogiken 
i Helsingfors. Tack vare denna satsning finns 
det nu två pedagogiska helheter på svenska i 
Finland, en i Vasa och en i Helsingfors.

– När vår stiftelse fyllde 100 år ville vi ge 
något bestående till samhället. Då done-
rade vi en professur i småbarnspedagogik 
till såväl Vasa som Helsingfors. Tack vare 
detta går det att studera både till lärare och  
till lärare inom småbarnspedagogik också i 
södra Finland, vilket på lång sikt ska råda bot 
på personalbristen i de svenska daghem-
men och skolorna i huvudstadsregionen.

Framtidens samarbete
Gun tror att samarbetet kommer att öka mel-
lan olika instanser i framtiden.

– Det kommer hela tiden nya saker som 
är viktiga. Just nu stöder vi miljöfostran och 
miljöfrågor. I september ska det bli Miljö-
karneval på Åland. Utvecklingen går framåt 
och allt förändras så det kommer nya tan-
kar hela tiden. Vi följer med vår tid, vilket 
coronapandemin är ett bra exempel på. I 
höstas fick vi en förfrågan från finskt håll 
om att vara med och betala matkassar för 
barnfamiljer som hade det svårt på grund av 
coronasituationen och det gjorde vi gärna. 
Man måste kunna vara flexibel och ändra 
sina planer snabbt, säger Gun.

– Det blir antagligen fler tvåspråkiga 
satsningar i framtiden. Redan nu deltar vi i 
tvåspråkiga projekt, bland annat Gutsy Go.

Inför pensionen hoppas Gun på att sam-
hället återgår till det normala.

– Pensionen kommer jag att tillbringa i 
Lappvik. Och så hoppas jag man snart kan 
resa igen, säger hon .

Stiftelsen Brita Maria 
Renlunds minne
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne grun-

dades år 1918 av affärsmannen Karl Herman 

Renlund. Han kom från fattiga förhållanden 

men skapade sig en affärsrörelse i Helsing-

fors dit han flyttade från barndomshemmet 

i Karleby. Han dog ogift och barnlös och 

förmögenheten testamenterades till olika 

välgörande ändamål, varav den nygrundade 

stiftelsen Brita Maria Renlunds minne fick en 

stor del av arvet. Stiftelsen är uppkallad efter 

grundarens mor som var honom mycket kär. 

I enlighet med grundarens önskemål har stif-

telsens styrelse genom alla år alltid bestått 

av endast kvinnor. Stiftelsen arbetar för barn 

och unga i Finland med särskilt fokus på 

utsatta barn och unga.
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Gutsy Go

Fred på gräsrotsnivå
Skulle du ingripa i en mobbningssituation? Frågan ställdes på sin 
spets då en grupp åttondeklassare från svenskspråkiga Kungs-
vägens skola och finskspråkiga Sipoonjoen koulu i Sibbo gjorde 
videon Mobbningstestet. Arbetet skedde under en temavecka 
med Gutsy Go, en organisation och en metod för förebyggande 
fredsarbete bland ungdomar.

Text: Daniel Kawecki

Å
r 2016 utbröt våldsamheter i 
anslutning till en flyktingförlägg-
ning i Forssa. Medierna rappor-
terade om gängslagsmål mellan 

lokalbefolkningen och asylsökande med 
upp till ett hundratal personer inblandade. 
Efteråt inleddes arbetet med att lugna 
stämningarna.

– Polisen  hade hört om att det grundats 
ett medieföretag för att producera innehåll 
som stärker freden och tog kontakt, berät-
tar Veera Ikonen som är verksamhetsledare 
för Gutsy Go. 

Veera har ett par årtiondens erfarenhet 
av att arbeta i media med både nyheter, 
dokumentärer och olika sorters tv-pro-
gram. Företaget som staden hört talas 
om var Gutsy Media som hade grundats 
samma år av Veeras tidigare chef Aram 
Aflatuni. Veera hade följt med honom till 
det nya företaget och de blev nu involve-
rade i den samfundsmedlingsinsats som 
genomfördes i Forssa. 

– Det var främst lokala ungdomar som 
deltog i slagsmålen och det fanns ett starkt 
negativt narrativ i sociala medier som matade 
utvecklingen. Vi tittade på hur de unga själva 
skulle kunna vända dessa narrativ, lyfta upp 
annorlunda saker och skapa annat innehåll.

– Vårt ingripande i Forssa ledde till 
mycket positiv feedback från både unga och 
lärare. Den hjälpte oss att utveckla verksam-
heten till den form som den har i dag där 
temaveckor i skolorna har en central plats.

Fredsgärningar i Sibbo
Under en skoltemavecka med Gutsy Go 
gör eleverna observationer om vilka pro-
blem som finns i samhället och vilka lös-

Scen ur filmen Mobbningstestet. Elev
erna spelar upp en mobbningssituation och 
undersöker om utomstående ingriper.

Eleverna Hanne och Roland var överras
kade över att så många ingrep i mobbnings
situationerna. Foto: Jani Laukkanen
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ningar man kan utveckla för att råda bot 
på dem. Arbetet leds av lärare som gått 
Gutsy Gos coachutbildning och arbetet 
dokumenteras på film så att det sedan 
kan publiceras och ge positiv synlighet 
och inspiration.

– Unga får ofta höra att de kan göra 
något först senare i livet, säger Veera. 
”Först när du har jobb och utbildning...”. 
Men det som ger ungdomar självkänsla är 
upplevelsen av att ha något att ge och att 
känna sig behövda redan nu.

En av skolorna som deltagit i arbetet är 
Kungsvägens skola i Sibbo. Läraren Isak 
Poutanen har gått Gutsy Gos coachut-
bildning.

– Det är andra gången vi varit med, säger 
Isak. Det är en konkret och intensiv vecka där 
man har fokus endast på det här projektet. 

Kungsvägens skola delar byggnad med 
finskspråkiga Sipoonjoen koulu. Under 
arbetet med Gutsy Go ingick åttondeklas-
sare från båda skolorna i grupperna.

– Man mixar ihop elever från båda sko-
lorna och delar in klasserna i mindre grupper, 
berättar Isak. Varje grupp får sedan en egen 
coach och arbetar med ett eget projekt.

På Gutsy Gos hemsida finns en diger 
videobank där man kan se resultatet av 
de projekt som genomförts runtom i Fin-
land. I Sibbo har flera av fredsgärning-
arna, som Gutsy Go kallar dem, handlat 
om att hjälpa eller umgås med äldre på 
olika sätt. En grupp har skapat ett rym-
ningsrum där finsk- och svenskspråkiga 
elever måste samarbeta för att komma ut 
och på så vis riva en del av språkmuren, 
medan en annan grupp försökt skapa en 
positivare inställning till mopedåkande 
ungdomar genom att utföra olika ären-
den åt invånarna under sina mopedmö-
ten. Ett av projekten uppmärksammades 
särskilt mycket av medierna, nämligen 
mobbningstestet.

Mobbningstestet
I mobbningstestet spelar ungdomarna upp 
en tänkt mobbningssituation vid en busshåll-
plats. På videon kan man följa hur två flickor 

uttalar sig nedvärderande om en tredje flicka 
som står i närheten. I ett annat scenario 
knuffar och hånar två pojkar en tredje pojke. 
Syftet är att undersöka om någon utomstå-
ende på busshållplatsen ingriper.

Roland och Hanne var bägge med i 
gruppen som gjorde videon. Vad fick er 
att ta upp just mobbning?

– Först hade vi svårt att hitta på något, 
berättar Roland, men gruppens coach 
hjälpte oss med att ta fram olika ord och 
idéer som vi satte ihop till mobbningstestet. 
Men vi tänkte inte alls på att det skulle bli så 
här stort. Flera tidningar har intervjuat oss.

På videoklippet kan man se hur utom-
stående på busshållplatsen ingriper; bland 
annat en ung man som säger att mobbarna  
bör skämmas och försöker göra dem med-
vetna om hur illa det gör när någon blir mob-
bad. När han får veta att det var en uppspelad 
situation blir han oerhört lättad och konsta-
terar att han skulle ha varit på dåligt humör 
resten av dagen om det varit på riktigt.

Hanne spelade den mobbade flickan 
och berättar att de försökte göra situatio-
nerna ganska tydliga.

– Men det var ändå en överraskning att 
så många reagerade, säger hon.

Läraren Isak Poutanen vid Kungsvägens 
skola har gått Gutsy Gos coachutbildning 
och ser hur fredsgärningarna får eleverna att 
växa som människor och som grupp. Foto: 
Jani Laukkanen

Veera Ikonen är verksamhetsledare för 
Gutsy Go och har tidigare arbetat i över 20 
år i mediebranschen. Foto: Daniel Kawecki

Gutsy Goteamet samlar människor med 
en bred uppsättning färdigheter. Från vän
ster producenten Carita Kauppinen med 
erfarenhet från drama och underhållnings
produktioner, samhällspedagogen, kame
ramannen och musikern Pedram Aflatuni, 
eventproducenten Johanna Vanttaja med 
en bakgrund i internationella film och kul
turevenemang, och verksamhetsledaren 
Veera Ikonen. Foto: Daniel Kawecki
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Hanne och Roland berättar att det i 
början var svårt att arbeta med eleverna 
från den finska skolan.

– Första dagen pratade man inte så 
mycket med dem från andra skolan, berät-
tar Roland. Men sen när vi började hitta på 
idéer blev det mer grupparbete.

– Man måste vara open minded, kon-
staterar Hanne.

Gutsy Go-veckans syfte är dock bre-
dare än att enbart göra fredsgärningar och 
att publicera en video.

– En minst lika viktig del är det som inte 
syns utåt, säger Isak. Det är hur gruppen 
växer och hur gärningen inspirerar ung-
domarna till att göra förändringar.

Roland berättar att han numera har 
börjat hälsa i korridorerna på eleverna från 
finska skolan som var med i hans grupp.

– I finska kulturen är det redan en gan-
ska stor sak att hälsa på någon, konstaterar 
Isak. Då har man gjort ett visst intryck på 
den andra. Sådana saker är små bitar i ett 
stort pussel; om fredsgärningen är elefan-
ten så har någon en snabel, någon annan 
örat, en har svansen och någon annan 
benet. Det är de gemensamma insatserna 
som blir fredsgärningen som helhet.

Vad är fred?
I Gutsy Gos målsättningar talas det om 
att bygga fred, men fred är ett kraftfullt 
ord som vi finländare snarare är vana vid 
att höra i samband med Martti Ahtisaaris 
medlingsinsatser i världens konfliktzoner. 
Vad kan en grupp finländska ungdomar 
under en veckas tid åstadkomma som 
bidrar till fred?

– Fred är inte bara motsatsen till kon-
flikt, förklarar Veera Ikonen. I konfliktom-
råden har allting redan skett och tilliten i 
samhället har kollapsat. Fred är kontakter, 
förtroende och dialog mellan människor i 
vardagen. I Gutsy Go byggs freden genom 
de ungas gärningar som på olika sätt för 
människor samman. På så vis bygger man 
nätverk av förtroende och vänskap i lokal-
samhället. Tack vare detta uppstår aldrig 
en situation där man behöver en Ahtisaari.

Veera tar också upp att ungdomar blir 
inspirerade av stora utmaningar.

– Nu har ni fem dagar på er att bygga 
fred i samhället! Börja fundera på hur man 
stärker de sociala relationerna och förebyg-
ger polarisering, för därifrån är vägen kort 
till akut konflikt.

Stor efterfrågan
Modellen för samfundsmedling som Gutsy 
Go var med om att utveckla i samarbete 
med de andra aktörerna i Forssa premiera-
des i tävlingen European Crime Prevention 
Award. Gutsy Go vann även de finländska 
stiftelsernas tävling Sekelskaparna och fick 
tre års finansiering som pris.

– Vi har fått förfrågningar från Tallinn, 
och Västerås samt platser som Jordanien 
och Los Angeles, berättar Veera och tilläg-
ger att coronapandemin har fördröjt allting.

Det finns också planer på att grunda 
hubbar i Finland där några skolor tillsam-
mans på ett mer systematiskt sätt ska testa 
att knyta Gutsy Go till skolverksamheten.

Flera finlandssvenska stiftelser stöder 
Gutsy Go, däribland Konstsamfundet.

– Man märker att stiftelserna ofta har en 
stark uppfattning om de ungas roll i sam-
hället, berättar Veera. Vi har haft mycket 
intressanta diskussioner med dem.

Veera konstaterar även att det i synner-
het nu under pandemin är ont om pengar i 
det offentliga, men att det samtidigt gör det 
än viktigare att se bortom pandemin och 
uppmärksamma vilka behov som kanske 
blir ännu större på grund av situationen.

– Då är det toppen att det finns stiftelser 
som har ett lite längre perspektiv och vill 
vara mer vågade i sitt stöd. 

Fredsgärningar på nätet
På www.gutsygo.fi finns videobanken 

Gutsyflix med filmer från de olika skolornas 

fredsgärningar

Videon Mobbningstestet hittas direkt på 

www.gutsygo.fi/sv/mobbningstestet

Bokpärlor 
blir inläst ljudskatt
När 100 finlandssvenska verk läses in som ljud-
böcker handlar det om en verklig kulturgär-
ning. Satsningen gör Finlands svenskspråkiga 
litteratur allt mer tillgänglig på arenor där fler 
och fler läsare finns.

Text: Niclas Erlin     Foto: Lina Enlund

judboken är på frammarsch. Det är 
en utveckling som pågått redan i flera 
års tid och som fått en extra skjuts av 

pandemin. 
Men trots att allt fler väljer att lyssna på 

böcker har den finlandssvenska rösten varit 
svag i ljudbokslandskapet. Hittills har en 
försvinnande liten del lästs in om man ser 
till både bredden på den finlandssvenska 
litteraturen och mängden ljudböcker som 
finns på marknaden,.

Här är nu en märkbar förbättring på gång. I 
år tas nämligen 100 finlandssvenska verk fram 
som ljudböcker. Det är ett stort fondbidrag 
som möjliggör satsningen och den förverkli-
gas som en del av förlaget Schildts & Söder-
ströms 130-årsjubileum som infaller i år.

– Det känns otroligt fint att den fin-
landssvenska litteraturen på bred front nu 
kommer in på arenor där många läsare rör 

sig. Det är viktigt att den finlandssvenska 
språkvarianten hörs också i ljudbokssam-
manhang, säger Anna Friman som är litte-
rär chef på Schildts & Söderströms.

Stor mångfald
Anna Friman berättar att det är ett brett 
spektrum av böcker som läses in.

– Vi försöker skapa en mångfald med 
både vuxenböcker, sakprosa och barn- 
och ungdomslitteratur.

Som exempel på verk som ska bli ljud-
böcker kan nämnas UllaLena Lundbergs 
sjöfartstrilogi, Märta Tikkanens Män kan 
inte våldtas, flera titlar av Kjell Westö och 
Hallonbacken av Eva Frantz.

Anna Friman säger att stommen utgörs av 
titlar som kunde beskrivas som nyare klassi-
ker, det vill säga kända böcker som utkom-
mit inom ett inte alltför avlägset förflutet.



40

Klassiker på gång
I Textellers inspelningsstudio i Hagalund i 
Esbo är det mycket riktigt två kända verk 
som tar form som ljudböcker den här för-
middagen då Konstsams utsända knackar 
på. I ett av studions tre inspelningsrum är 
skådespelaren Niklas Åkerfelt i färd med 
att läsa in Henrik Tikkanens bok Brändö
vägen 8, den första i den framlidna förfat-
tarens så kallade adressvit som omfattar 
totalt fem titlar.

I ett annat av inspelningsrummen läser 
skådespelaren Jonna Järnefelt in Märta 
Tikkanens bok Två – scener ur ett konst
närsäktenskap, en litterär pärla även den.

Producenten Sanna Maari Tyysti kopp-
lar om högtalaren så att Niklas Åkerfelts 
pågående inläsning hörs även utanför 
rummet där han sitter. Studion fylls av en 
behaglig röst:

”Morfar visste allt och det han inte vis-
ste stod i Meyers konversationslexikon 
som han hade i läderband på bokhyllan. 
Han berättade för mig om stjärnorna och 
månen, som rörde sig lika punktligt som 
tågen i Tyskland.”

Niklas Åkerfelt och Jonna Järnefelt är 
välkända från både film och teater, och 
Sanna Maari Tyysti ger dem gott betyg 
som inläsare. Hon säger att det genast 
märks när det är yrkesfolk som sätter sig 
vid mikrofonen. Takten och tonen faller 
fort på plats.

Tänker på tonfallet
Niklas Åkerfelt, som också tidigare arbetat 
med ljudböcker, berättar att han inför ett 
uppdrag läser igenom det aktuella verket 
en gång, med den stundande ljudupptag-
ningen i åtanke.

– Det är enklast så och slutresultatet 
blir bättre. Då vet jag vart berättelsen är 
på väg.

Åkerfelt vill också på förhand obser-
vera speciella termer och uttryck, så de 
inte dyker upp som överraskningar under 
inläsningens gång.

– Tikkanen använder en mängd franska 
lånord och hans språk är snäppet ålder-

domligare än det vi talar i dag, nämner han 
med den aktuella boken som exempel.

Under själva inläsningen använder Nik-
las Åkerfelt ett neutralt tonfall.

– Citat och regelrätta repliker lyfter jag 
upp och markerar, men i vanlig brödtext 
försöker jag hålla en neutralare ton. Det 
är viktigt att ge lyssnaren en möjlighet att 
skapa sin egen bild av innehållet, och därför 
ska man inte färga texten så väldigt mycket.

Steg för steg
Jonna Järnefelt berättar att hon läser in 
böcker på både svenska och finska. Sin för-
sta ljudbok läste hon in för ett och ett halvt 
år sedan. Också det var ett verk av Märta 
Tikkanen, nämligen Måste försöka skri.

Jonna Järnefelt säger att hon på för-
hand bekantar sig med både författare och 
bok, men inte så att hon läser igenom tex-
ten. Det förtar en del av stämningen om 
hon på förhand känner till alla vändningar 
i handlingen.

– Jag läser väldigt intuitivt och låter 
texten födas i ögonblicket. Jag går framåt 
steg för steg och vill ge läsaren samma 
upplevelse, säger hon och berättar att 
mikrofonerna är så känsliga att de fångar 
upp minsta lilla ljud – och därmed också 
sinnesstämningen.

– Andningstekniken är väldigt viktig. Krop-
pen är oerhört närvarande när man läser.

Måste finnas balans
Jonna Järnefelt säger att hon läser in tex-
terna med stor eftertanke och med känsla 
för rytmen i formuleringarna. Det gäller att 
hitta en balans mellan saklighet och inle-
velse, konstaterar hon.
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Andningstekniken är viktig då texterna 
läses in. Mikrofonerna är så känsliga att de 
fångar upp minsta lilla ljud, berättar Jonna 
Järnefelt.

Niklas Åkerfelt använder ett neutralt tonfall 
då han läser in ljudböcker.
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Hon lyssnar ofta själv på ljudböcker och 
analyserar då också vad som är bra i det 
hon hör.

– Jag har en del favoritinläsare. Också 
i det här arbetet finns det personer som 
blommar när de läser. Därför är det en så 
fin form av kultur, säger hon. 

För henne personligen kom ljudboksupp-
dragen som en räddning då pandemin rade-
rade ut arbetsuppdragen inom teatern ur 
hennes kalender för ungefär två års tid.

Ska följa originalet
Sanna Maari Tyysti säger att texterna ska 
läsas in ordagrant. Avvikelser från origina-
let får inte göras.

När inläsningen är granskad och vid 
behov korrigerad tar en ljudtekniker över. 
Då förses materialet med bland annat bak-
grundsdata, delas in i kapitel och sparas i 
rätt format för distribution och användning.

Texteller har sedan starten för två och ett 
halvt år sedan hunnit producera drygt 500 
ljudböcker – mest på finska, men nu också 
allt fler på svenska. Texteller har drygt 80 
personer i sitt nätverk med inläsare.

– Det behövs många olika röster i ljud-
boksvärlden, säger Tyysti.

Företaget är en av flera ljudboksprodu-
center som anlitas för det aktuella projek-
tet. Anna Friman berättar att arbetet kom i 
gång redan under slutet av fjolåret och att 
det vid behov fortsätter år 2022.

Urvalet verk som ska läsas in håller fort-
farande på att ta form när den här artikeln 
skrivs. Den slutliga mängden titlar är heller 
inte spikad. Anna Friman föredrar att tala 
om ett hundratal böcker i stället för ett 
exakt antal.

Höga kostnader
Schildts & Söderström har hittills, innan 
den här satsningen, gett ut ett tjugotal 
ljudböcker. Förklaringen till att antalet inte 
är högre än så stavas ekonomi.

– Kostnaderna för att producera ljud-
böcker är höga, säger Anna Friman och 
berättar att de ersättningsmodeller som 
strömningstjänsterna erbjuder inte är spe-
ciellt inkomstbringande för vare sig förla-
gen eller författarna.

Lämpar sig all form av litteratur som 
ljudböcker?

– Som lyssnare tycker jag att det går hur 
bra som helst med olika typer av berät-
tande. Det finns så mycket potential i ljud-
boken att alla genrer förtjänar att testas 
också i den formen. 

Under året tas ungefär 100 finlandssvenska 

verk fram som ljudböcker. Det handlar 

om allt från Edith Södergrans dikter och 

Sebastian Lybecks barnboksklassiker om 

Latte Igelkott till nyare böcker såsom 

Peter Sandströms roman Laudatur och 

Anna-Lena Lauréns De är inte kloka de där 

ryssarna. En del av verken läses in av för-

fattarna själva.

Satsningen görs med hjälp av ett bidrag på 

sammanlagt 215 000 euro från ett flertal 

finlandssvenska fonder. Bakom stödet står 

Konstsamfundet, Svenska kulturfonden, 

Svenska litteratursällskapet, Svenska folk-

skolans vänner, Stiftelsen Tre Smeder, Lisi 

Wahls stiftelse för studieunderstöd och 

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

Böckerna kommer att finnas tillgängliga 

i flera olika strömningstjänster och de 

kommer också att kunna köpas direkt av  

Schildts & Söderströms.

Färgrik palett

Det är viktigt att den finlandssvenska 
språkvarianten hörs också i ljudbokssam
manhang, säger Anna Friman som är litterär 
chef på Schildts & Söderströms. Foto: Frida 
Lönnroos

Sanna Maari Tyysti följer med när Nik
las Åkerfelt läser in Henrik Tikkanens bok 
Brändö vägen 8.



44

Text & foto: Daniel Kawecki 

Active Explorers Club 
 

Äventyrspedagogik 
mot utanförskap

Det är en vintrig sportlovsdag som kunde ha varit solig, men i stället 
regnar det underkylt regn som lägger en hinna av fukt och is över 
både snö och bilar. Det är dock inget som förstör stämningen för 
barnen i Active Explorers Club, som tillsammans med sin fostrare 
Peggy Petrell är på sportlovsläger på Solvalla där de åker pulka, går 
i klätterbanor och myser med god mat i områdets grillkåta.

I
nnan vi återvänder till Solvallas snö-
iga skogar tar vi det från början. Active 
Explorers Club är benämningen på den 
svenskspråkiga verksamheten inom för-

eningen Suomen Icehearts ry. Verksam-
hetens syfte är att förebygga utanförskap 
och den riktar sig till familjer där barnen 
har behov av särskilt stöd i både skolan 
och vardagen. Behovet bedöms i första 
hand utifrån socioekonomiska grunder. 

Föreningens verksamhet startade på 
finskt håll år 1996 och verksamhetsmo-
dellen gick ut på att förena socialt stöd 
med lagidrott. Barn ur samma årskull i ett 
område bildar ett lag under ledning av en 
fostrare som är med dem under de kom-
mande 12 åren och både tränar laget och 
finns med som ett stöd i vardagen och 
skolan. Ursprungligen satsade man på 
ishockey, men i nuläget finns det totalt 53 

olika lag för både flickor och pojkar inom 
en mängd olika grenar.

Logistiska utmaningar på svenska
Rasmus Lundén är koordinator för den 
svenskspråkiga verksamheten. Han berät-
tar att man vid starten i Esbo år 2014 först 
försökte sig på samma verksamhetsmodell 
som på finska sidan. Barnen skulle bilda ett 
idrottslag och utöver att få stöd i skolan 

Det är inte var dag man ser en drönare. 
Lily följer fascinerat den surrande apparatens 
luftfärd.

Luca njuter av farten och snön.

Snön yr om Tindra när hon modigt kas
tar sig ut för pulkabacken till sammans med 
Malik och gruppens fostrare Peggy Petrell.
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skulle man försöka ordna gemensam efter-
middagsverksamhet för gruppen. Men det 
visade sig vara svårare än man trott.

– Även om det finns många svensksprå-
kiga barn i Esbo så är de utspridda på 11 
grundskolor, konstaterar Rasmus. Det ställer 
helt andra krav på verksamheten, både att 
hitta de barn som är i behov av särskilt stöd 
och när det gäller logistiken att få ihop alla 
på samma plats. Även om vi var två som åkte 
efter dem då skolan var slut så var det omöj-
ligt att plocka upp alla eftersom de slutade 
ungefär samtidigt. Vi var tvungna att använda 
taxiskjutsar vilket ledde till höga kostnader.

Efter att ha utvärderat utmaningarna änd-
rade man arbetsmodell och i stället för ett 
idrottslag blev den en äventyrsklubb, Active 
Explorers Club, och det är fostrarna som åker 
runt till barnens skolor och eftermiddags-
verksamheter snarare än att samla barnen 
på en plats. Rasmus är själv fostrare för den 
ursprungliga svenskspråkiga gruppen i Esbo 
som består av pojkar i åldrarna 11—12 år.

– Jag är mycket rörlig och plockar upp 
barnen efter skolan, säger Rasmus. Det ryms 
fyra barn i bilen, så alla barn i gruppen har 
möjlighet att vara med mig och göra något 
program två eftermiddagar i veckan. 

Active Explorers andra grupp finns i 
östra Helsingfors. Det är den första blan-
dade gruppen med både flickor och pojkar. 
Deras fostrare Peggy Petrell upplevde situ-
ationen på ett liknande sätt.

– När jag kom med i verksamheten fun-
derade vi mycket på hur vi skulle göra. Nu 
är jag med på dagen i skolan och sen också 
i barnens eftermiddagsverksamhet. Veckan 
delas mellan Botby och Nordsjö. Ibland åker 
vi också ut med hela gruppen och gör något. 
I höstas provade vi till exempel parkour.

Läxhjälp och upplevelser
Eftersom det inte fanns underlag för ren-
odlade idrottslag i den svenskspråkiga verk-
samheten har man i stället satsat på frilufts- 
och äventyrspedagogik.

– Vi kallar det för en klubb och inte ett 
lag, berättar Rasmus. Det betyder också att vi 
kan ta emot både pojkar och flickor i samma 

grupp så som vi gjorde i östra Helsingfors, 
eftersom de inte spelar i några serier där 
lagen måste vara antingen pojk- eller flicklag.

Tonvikten ligger på friluftsliv, men grup-
perna ägnar sig också åt saker som idrott, 
musei- och teaterbesök, matlagning och en 
mängd andra saker. Då får barnen prova på 
många olika aktiviteter och kan hitta något 
som blir en större passion i framtiden.

– Äventyrspedagogiken går ut på att 
våga prova på, vara modig och lyckas med 
någonting. Den här lyckade känslan tar 
man sen med sig till skolan och vardagen.

Peggy berättar också att hennes grupp 
brukar samlas i sitt ”äventyrshus”, alltså Hel-
singfors ungdomscentrals gamla hus i Kall-
viken från 1912. Där träffas de bland annat 
och lagar mat, men nu måste huset hålla 
stängt på grund av coronan.

– I stället har vi en läxklubb efter skolan, 
säger Peggy och berättar att barnen ivrigt 
frågar om läxklubben och hellre vill göra läxor 
och äta mellanmål än att gå ut och skrinna.

Äventyr på Solvalla
Det är alltså en del av äventyrspedagogiken 
att Peggys åtta barn i 9—10-årsåldern kastar 
sig ut i pulkabacken på Solvalla idrottsin-
stituts område. Utöver utflykterna i mindre 
grupper efter skolan försöker Active Explo-
rers Club nämligen också att samla alla bar-
nen på läger under sommaren och andra 
lov. Solvalla är idealiskt för sportlovsläger 
och barnen är här under tre dagar. Under 

Active Explorers Clubs koordinator Ras
mus Lundén har sitt högkvarter i stiftelsen 
Bensows hus i Grankulla.

Snart startar en ny grupp i Esbo som 
Rodrigo ”Rodde” SumeliusValenzuela ska 
vara fostrare för.

Peggy Petrell är fostrare för en blandad 
grupp pojkar och flickor födda 2011/12. 
Huvudregeln i gruppen är att ”säga och göra 
snälla saker, lyssna på varandra och hjälpa 
varandra.”
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den första dagen har de redan hunnit pröva 
på att gå med snöskor och att cykla med 
fatbikes i den hala terrängen. 

– Alla var aningen trötta efteråt, berättar 
Peggy. Det blev många sockbyten under 
dagen. I dag har vi börjat med bollspel inom-
hus och nu ska vi till en klätterbana i skogen.

Med sig har de också Rodrigo Sumelius 
Valenzuela som nyligen anställts som fost-
rare för en tredje grupp som ska bildas i Esbo. 
Han har fullt sjå med att hjälpa barnen med 
allt från att sätta på sig ett par extra sockor 
till att övervaka så att de inte kör på varan-
dra i pulkabacken. Efter pulkaåkningen går vi 
vidare längs slingriga skogsstigar tills vi kom-
mer till Solvallas klätterbana. Här möts vi av 
Mats Almqvist som är eventkoordinator vid 
Solvalla indrottsinstitut. Han hjälper barnen 
med att få på sig hjälmar och instruerar dem 
innan de ger sig ut i de olika klätterbanorna.

Så småningom börjar hungern göra sig 
påmind och vandringen går vidare mot 
en grillkåta på området. Vädret har blivit 
behagligare och snart sprider brasan en 
mysig värme medan barnen bjuds på de 
utlovade plättarna med varm kakao och 
smoothies. Barnen verkar ha haft en min-
nesvärd dag.

– Att klättra är roligt och det gick helt bra 
att cykla i går, konstaterar Freija och fortsät-
ter berätta om maten; köttbullar, hotdogs 
och grillade bananer med chokladsås.

Eventuella motgångar tas med jämnmod.
– Det var kul att cykla i går, men jag föll, 

berättar Tindra och instämmer i att klätt-
ringen ändå är roligast. Nu ska vi äta plättar. 
Det ska bli gott.

Att skapa en grupp
När en ny grupp startas innebär det ett vik-
tigt åtagande både för finansiärerna och 
den fostrare som rekryteras för att ansvara 
för gruppen. Familjen måste kunna räkna 
med klubben under de utlovade tolv åren. I 
nuläget stöds den svenska verksamheten av 
Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och 
Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse.

När väl en finansiär gått in för att stödja 
verksamheten genom att finansiera en ny 

grupp börjar processen att rekrytera en ny 
fostrare som ska vara med från början och 
hitta de barn som behöver stöd. Rasmus 
berättar att det inte finns några speciella 
krav på utbildning, utan att alla fostrare har 
olika bakgrunder.

– Jag har en idrottsinstruktörsutbildning i 
grunden och har studerat till vildmarksguide 
samt har jobbat mycket med människor, 
både som gymnastiklärare och som företa-
gare i friluftsbranschen. Samtidigt saknade  
jag den rätta utbildningen för att få en fast 
lärartjänst och funderade på vad jag skulle 
göra. Då såg jag att den här verksamheten 
skulle dra igång på svenska och sökte jobbet.

Peggy Petrell å sin sida har en bakgrund i 
reklambranschen samt som friidrottstränare 
för knattar. Karriären hade tagit god fart men 
hon saknade att arbeta med barn, så hon 
började tura vid ungdomsgårdar och eftisar 
samt utbildade sig till ungdoms- och fritids-
ledare vid sidan av jobbet. Hon hade redan 
tidigare sett att Icehearts startade svensk-
språkig verksamhet, men då det inled-
ningsvis handlade om att starta ett pojklag 
i ishockey var hon tveksam. Verksamheten 
fick dock andra former på svenska och när 
den första blandade gruppen med både poj-
kar och flickor skulle startas i östra Helsing-
fors tänkte hon om och sökte jobbet.

–  Det här är ett meningsfullt arbete, kon-
staterar hon. Och under tolv år har du tid att 
verkligen lära känna barnen och familjerna. 
När man väl rekryterat en fostrare går man 
igenom underlaget i ett visst område för att 
hitta barnen. Det är i detta skede som den 
nyaste fostraren Rodrigo befinner sig. Han 
har en bakgrund som lärare i Göteborg och 

Freija visar upp gruppens pricksystem. När 
man varit modig, hjälpt kompisen eller gjort 
en god gärning får man en prick.

Niklas berättar att han vågar klättra mer nu 
än han gjort tidigare.

Klätterbanorna var roliga, tyckte Tyr, men 
pulkabacken var ändå bäst.
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söker efter barn i behov av särskilt stöd bland 
förskolebarn och förstaklassare.

Det tar tid att etablera sig och det kräver 
samarbete med både skolpersonalen och 
de sociala tjänsterna i kommunen för att 
hitta barnen. På grund av skolans och myn-
digheternas tystnadsplikt kan man inte ta 
kontakt direkt med familjer som kan vara i 
behov av stöd, utan måste förlita sig på att 
ge allmän information till alla familjer och 
att personalen först frågar föräldrarna om 
det går bra att ta kontakt.

– Vissa kan ta kontakt direkt med oss 
också, berättar Rasmus. Men erfarenheten är 
den att de som har det värst hemma också 
är de som inte aktivt söker hjälp. Men majo-
riteten är tacksamma för att vi tar kontakt.

Dialog med föräldrar
Fostrarens roll är inte bara att vara en stabil 
vuxen för barnen under de tolv åren, utan han 
eller hon blir också ett stöd för föräldrarna.

– Barnen är fortfarande små, så jag har 
mycket kontakt med vårdnadshavarna när jag 
planerar något, säger Rasmus. Särskilt under 
coronapandemin då skolorna varit stängda så 
har vi haft mycket kontakt med dem. Alla har 
inte stora nätverk och behovet av att få prata 
ut om lite vad som helst är stort.

Peggy har liknande erfarenheter av för-
äldradialogen. Men föräldrarna kan också 
vara till stöd för verksamheten. Solvalla-
dagen är ett praktexempel på när barnens 
föräldrar ställt upp och kört barnen eller 
mött upp vid metron vid hemresan.

– Vi har en föräldrachat också, säger 
Peggy. Det har blivit en gemenskap med 
föräldrarna. Bland annat har vi en tradition 
att barnen i slutet av året bjuder in föräld-
rarna på pizza. Först har vi läger i vårt även-
tyrshus och lagar efterrätten, sen beställer 
vi pizzorna och barnen får servera sina för-
äldrar. Det blir en härlig gemenskap.

Blir det fler grupper?
Att verksamheten gör nytta på det personliga 
planet är lätt att konstatera, men i en utvär-
dering av den finska verksamheten kunde 
man utifrån uppgifter om kända kostnader 
för människor som hamnat i utanförskap 
beräkna att samhället på lång sikt vinner 2,8 
miljoner euro för varje Icehearts-lag.

Rasmus berättar att den nuvarande verk-
samhetsmodellen ska gå att applicera var 
som helst i Svenskfinland eftersom den är 
anpassad efter ett glesare underlag.

– Vi kommer att starta ännu en grupp i 
östra Helsingfors tack vare att Louise och 
Göran Ehrnroots stiftelse nu fördubblar sin 
insats under 12 år.

Active Explorers Club går inte ut och 
marknadsför sig aktivt för kommunerna, 
men är öppna för att börja verksamhet var 
som helst.

– Vi välkomnar givetvis nya finansiärer  
och kommuner för att bredda verksam-
heten i Svenskfinland, säger Rasmus. De 
som vi har nu har redan satsat ganska stort, 
så det behövs nya som kan förbinda sig i 
12 år för att dra igång en ny grupp där det 
finns behov. 

Barnen från både Peggys och Rasmus 
grupper sammanstrålar på utsiktsplattfor
men. Övre raden: Luca, Peggy, Malik, Tindra, 
Niklas, Freija, Rasmus, Wiggo, Lily, Nedre 
raden: Alexander, Sammy, Rodrigo och Tyr.

Efter en lång dag i pulkabacken och klätter
banan är det dags för en avslutning i grillkåtan 
på Solvallas område. Mats Almqvist, som är 
eventkoordinator på Solvalla, leder vandringen 
mot plättar, varm kakao och smoothies.

Active Explorers 
Club

Active Explorers Club är namnet på den svensk-

språkiga verksamheten inom föreningen Suo-

men Icehearts ry. Den inleddes 2014 i Esbo och 

har för tillfället tre aktiva klubbar med en fjärde 

under uppstart.

Mer information: 
www.icehearts.fi/icehearts-pa-svenska/
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HBL Junior 
lyfter fram lösningar
KSF Medias satsning HBL Junior ger barnen tillgång till pålitlig infor-
mation. Tidningen skriver också om svåra ämnen, men tacklar dem 
på ett konstruktivt sätt. Genom att fokusera på det väsentliga i en 
nyhet kommer grundproblematiken bättre fram – och då är det 
lättare att få syn på lösningarna.

Text: Niclas Erlin

S
tella Strandberg och Oliver 
Aspegrén har nyss avslutat sin sista 
lektion för dagen i Winellska skolan 
i Kyrkslätt och traskat ner till cen-

trum, där vi stämt träff utanför Luckan. De 
två kompisarna går i årskurs sex och ställer 
upp för ett samtal om HBL Junior, som de 
flitigt brukar ta del av.

– Jag läser varje nummer, säger Oliver 
Aspegrén och berättar att hans familj pre-
numererar på tidningen.

– Jag läser den i skolans bibliotek och 
i klassen där vi också har den, säger Stella 
Strandberg.

Tidningen får gott betyg:
– Den är intressant att läsa, säger Oliver 

Aspegrén och berättar att han lär sig en hel 

del genom det som behandlas på sidorna. 
I varje nummer finns också en frågesport, 
som han brukar utmana sin lillasyster i.

Stella Strandberg säger att hon utan pro-
blem kan ta del av innehållet i dagstidningar 

Producenten Maria Saaristo och layout
journalisten Lisa Fordell går igenom 
ombrutna sidor tillsammans med Tobias 
Pettersson, till vardags reporter på Hufvud
stadsbladet. Foto: Cata Portin

Stella Strandberg och Oliver Aspegrén 
tycker att balansen mellan nyheter och 
annat innehåll är god i HBL Junior. Foto: 
Lina Enlund.
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– Vi har också många 
juniorreportrar. De bidrar 
med artiklar och annat 
material i så gott som varje 
nummer. Det är viktigt att 
frågorna behandlas ur 
barnens perspektiv.

– Det är roligt att ha att 
göra med vår målgrupp. 
Barnen förhåller sig öppet 
och positivt till det vi arbe-
tar med. 

Trend i Norden
HBL Junior utkommer 
också som en e-tidning, 
som ser likadan ut som 
den tryckta versionen. 
E-tidningen är tillgänglig 
för prenumeranterna via 
appen HBL365.

Papperstidningen är 
ändå den huvudsakliga 
produkten.

– Det var en sådan som 
efterlystes. Barnen ville ha 
en riktig papperstidning 
och föräldrarna var beredda att stödja 
sådant som inte innebär mera skärmtid. 
Att ge ut en nyhetstidning i pappersform 
för barn handlar om en vidare trend, säger 
Maria Saaristo och nämner att liknande 
produkter utkommer bland annat i Norge, 
Sverige och på finska i Finland.

Planer på att utge HBL Junior som en 
renodlad webbtidning finns inte för till-
fället.

Korsord, recept
Vad önskar de unga själva? Hur kunde HBL 
Junior utvecklas?

som är skrivna för vuxna, men att hon ändå 
föredrar att läsa texterna i HBL Junior som 
är skräddarsydda för en yngre publik.

God respons
HBL Junior utges av KSF Media och utkom 
med sitt första nummer den 3 september 
2020. Därefter har det rullat på med ett nytt 
nummer varannan vecka.

– Det är viktigt att också barnen får till-
gång till pålitliga nyheter, säger journalis-
ten och producenten Maria Saaristo som 
håller i trådarna för den dagliga ruljansen 
kring tidningen.

– Mottagandet har varit väldigt positivt. 
Vi har fått en fin start, säger hon och berät-
tar att responsen varit god inte endast 
bland barnen som tidningen riktar sig till, 
utan också bland vuxna.

– Många lärare har berättat att de 
använder tidningen i undervisningen. 

Maria Saaristo säger att HBL Junior inte 
enbart lyfts fram som ett exempel på hur 
en tidning fungerar och ser ut – också 
själva innehållet har kommit väl till pass 
under lektionerna, berättar hon.

– HBL Junior används också i finska 
skolor och i språkbadsundervisningen.

Pekar på lösningar
Många föräldrar har visat uppskattning för 
att tidningen vågar behandla även svårare 
frågor och fenomen.

– Vi utgår från ett aktualitetsperspektiv 
och vi vill också förklara problem som kan 
vara mer komplicerade. Men vi fokuserar 
på det konstruktiva. Vad är det som har 
hänt, hur ser bakgrunden ut, vilka är verk-
tygen för att komma framåt? 

– Det handlar om hur man väljer att lyfta 
upp en fråga. Genom att visa hur vi kan 
gå vidare vill vi ge ämnena en positiv twist.

Maria Saaristo säger att barn och unga 
visst tar till sig aktualiteter, bara de ser-
veras på rätt sätt. Genom att skala av det 
banala och även brutala i en nyhet kom-
mer grundproblematiken bättre fram – 
och då är det lättare att få syn på lösning-
arna, förklarar hon.

Kort och koncist
Maria Saaristo medger att det är en utma-
ning att presentera komplicerade frågor på 
ett lättfattligt och konstruktivt sätt. Artik-
larna ska dessutom vara koncisa.

– Det gäller att välja fokus som möjlig-
gör att man fattar sig kort. Samtidigt är det 
viktigt att det finns ett flyt som för texten 
framåt.

Svåra termer måste definieras eller skri-
vas om så att en ung publik förstår dem.

– Vi kan heller inte utgå från att våra 
läsare har samma bakgrundskunskap som 
vuxna läsare har.

Stort nätverk
Maria Saaristo är den enda som arbetar 
heltid med tidningen. Två andra journa-
lister, Lisa Fordell och Harald Grönstrand, 
sköter turvis om ombrytningen, på deltid. 
Så ser redaktionen ut våren 2021.

Tidningen samarbetar med en stor skara 
frilansskribenter, fotografer och illustratö-
rer. Nätverket täcker alla regioner i Svensk-
finland.

Mångsidig nyhetstidning

HBL Junior ges ut av KSF Media och utkom-

mer varannan onsdag som en 24-sidig pap-

perstidning.

Tidningen riktar sig till barn och unga och 

innehåller nyheter, intervjuer, faktaartiklar, 

gallupar, kolumner, recensioner, tips, serier, 

korsord, pyssel och frågesporter 

HBL Junior har en heltidsanställd produ-

cent, som även skriver artiklar. Ombryt-

ningen sköts turvis av två layoutjournalister 

som arbetar inom KSF Media. En språkvår-

dare granskar texterna.

Tidningen samarbetar med flera frilansre-

portrar, fotografer och illustratörer. Inne-

hållet produceras av både vuxna och barn.

Konstsamfundet hör till bidragsgivarna 

under tidningens uppstartsfas.

Oliver Aspegrén konstaterar att tidningen 
är rätt bra som den är. Kanske den kunde ha 
fler korsord, säger han och tillägger att en 
utvidgning i den genren inte borde få leda till 
färre nyhetstexter eller krympt information.

Stella Strandberg tycker att innehållet 
har en god balans. Vid sidan av nyheterna 
gillar hon bland annat recepten och artik-
larna om matlagning, som hon tycker att 
det eventuellt kunde finnas mer av.

Stella hör till de unga som också bidra-
git till innehållet. Under tidningens första 
halvår har hon hunnit skriva två bokrecen-
sioner och en artikel. 

Maria Saaristo berättar 
att det uttryckligen är en 
papperstidning som bar
nen och föräldrarna efter
lyst. Foto: Cata Portin.
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Renoveringen av 

Söderlångvik gård 
är färdig

”The grand opening” av karaktärsbyggnaden på Söderlångvik står för 
dörren då Konstsam besöker gården i april. Två långa år har bygg-
naden renoverats från grunden. Renoveringen öppnar upp för nya 
möjligheter, däribland en längre säsong på gården. 

Text: Mia Berg-Lundqvist     Foto: Peter Lundqvist

et sjuder av aktivitet på Söderlångvik 
gård i Dragsfjärd; en av kafébygg-
nadens ytterväggar rappas, en ny 

lekpark planeras och sista handen 
läggs vid den två år långa renovering som 
huvudbyggnaden genomgått. Nyöpp-
ningen av museet står för dörren, även om 
man får öppna med mindre pompa och 
ståt än ursprungligen planerat på grund av 
pandemin.  För Föreningen Konstsamfun-
dets del, det vill säga ägaren, har det varit 
viktigt att renoveringsprojektet bidrar till 
att lokalsamhället känner att gården är en 
gemensam källa till stolthet.

– Vi räknar med att museet kommer 
att stärka sin roll som huvudattraktion på 
gården nu efter renoveringen, säger Mikael 
Jensen, som är gårdens förvaltare.

Museet är som bekant den finlandssvenska 
affärsmannen och mecenaten Amos Ander
sons sommarställe på Kimitoön. En sommar-
idyll med havsutsikt, en ocean av prunkande 
äppelträd och praktfullt anlagda parker. Här 
finns mycket vackert att vila ögonen på. 

Skärgårdens Toscana
Varför ska man besöka Söderlångvik gård?

– Det finns många anledningar att 
komma på besök, här finns något för alla, 
säger Hanna VuorioWilson, koordina-
tor på gården. Söderlångvik handlar om 
levande historia. Det är en del av upplevel-
sen att man får besöka sommarhemmet för 
Amos Anderson, och leva sig in i hur livet 
på gården var på hans tid. Ju bättre man 
känner till Amos Andersons liv, desto mera 
får man ut av sitt besök.

Utöver museet finns Café Söderlångvik 
där man kan avnjuta kaffe och bulle, eller 
kanske en god bit mat. Naturskyddsom-
rådet Purunpää ligger alldeles i närheten 
för den som vill företa sig en litet längre 
naturvandring. I direkt anslutning till går-
den finns det kortare naturstigar avsedda 
för barnfamiljer. Hanna Vuorio-Wilson till-
lägger att det också finns sådant som det 
är svårt att sätta fingret på.

– Det handlar om en speciell atmosfär 
som man måste uppleva. Om man gör ett 

Parken runt huvudbyggnaden har även den 
restaurerats, inklusive kolonnerna som ger 
en sydeuropeisk flärd. Foto: Hanna Vuorio 
Wilson
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det föreningar av olika slag som gör utflykter. 
Besökarna som helhet utgör ingen homo-
gen grupp; det finns allt från barnfamiljer till 
företagskunder som vill nyttja gårdens kon-
ferensutrymmen. Största delen av besökarna 
kommer från närområdena i södra Finland. 
Under sensommaren, då det är semester-
månad på kontinenten, ser man också att de 
utländska turisternas ökar i antal.

besök under högsommaren när allt grön-
skar som intensivast, är det nästan som att 
befinna sig i Toscana, säger hon.

Gården är också känd för sina äppelod-
lingar som omfattar hela 50 000 äppelträd. 
Under den korta tid äppelträden blommar 
på försommaren förvandlas området till 
ett sagoland i vitt och rosa. Under hösten, 
sista lördagen i september, är det skörde-
fest med olika program på äppeltemat. Det 
är ett populärt evenemang som brukar dra 
stora besökarskaror. 

Närturismen dominerar
Söderlångvik gård har hittills lockat cirka 
6 000–8 000 besökare varje år. Siffrorna 
bygger på den statistik man fört för muse-
ets del. Det verkliga besökarantalet är därför 
klart högre, kanske till och med tredubbelt, 
uppskattar Mikael Jensen.

– Det är många som kommer till gården 
bara för att besöka kaféet, och de syns inte i 
besöksstatistiken, konstaterar han.

Under speciellt våren och hösten kom-
mer det många busslaster med besökare 
som har museet som sitt huvudmål. Ofta är 

Det har funnits bosättning på Söderlångvik 

sedan 1500-talet. Amos Anderson köpte går-

den 1927 av Oy Dalsbruk Ab. Enligt hans tes-

tamente skulle stället fungera som museum, 

administrerad av Föreningen Konstsamfundet, 

som han grundade år 1940.

Huset var från början en rödmålad stockvilla, som 

Anderson ville utvidga och modernisera. Han 

anlitade sin barndomsvän W.G. Palmqvist att pla-

nera utvidgningen (1937). Det blev två flyglar med 

takterrasser, en mot öst och en mot väst. Flyg-

larna byggdes i tegel som fick en vit putsad yta.

År 2018 påbörjades planeringsarbetet av 

grundrenoveringen och i april 2019 inleddes 

de praktiska arbetena. Få saker har lämnats 

orörda i den omfattande renoveringen. Man 

har varit noggrann med att bevara gårdens 

historiska värde och man har renoverat med 

traditionella och beprövade metoder. 

Man har också gjort ett digert efterforsknings-

arbete genom att analysera gamla ritningar 

och fotografier. Det har funnits rätt ont om 

bilder av den ursprungliga interiören, men 

W.G Palmqvists mycket detaljerade ritningar 

har varit till stor hjälp.

Till de större ingreppen hör att fasaden fått en 

helt ny fasadputs. Eftersom stommen består 

av både stock och tegel var man tvungen att 

använda olika putsrecept för de olika materialen, 

för att minimera risken för sprickor. Trä är som 

bekant ett levande material som kan röra på sig. 

Renoveringen har styrts av att huset ska andas 

1940-tal. En viktig del i det pusslet var att hitta 

tidstypiska tapeter. Under fibertapeterna från 

1990-talet hittades tre olika lager av gamla 

tapeter. Efter mycket letande hittade man 

muraltapeter som var mycket lika de gamla via 

ett företag i Malmö, Sverige. 

Grundrenoveringen av museet

På Café Söderlångvik kan man avnjuta 
något gott efter att man strövat omkring på 
gården. 

Linoleumgolvet i Amos Andersons arbets
rum togs fram i samband med renoveringen.

Såväl Mikael Jensen, gårdens förvaltare, 
som koordinatorn Hanna VuorioWilson, ser 
fram emot att öppna upp museet igen efter 
den två år långa renoveringen.

Under restaureringen av karaktärsbygg
naden ville man återskapa atmosfären från 
30 och 40talet. Salongens möblemang 
kläddes om av den lokala möbeltapetsera
ren Heidi Lindroos.
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an brukar varje år arrangera jakt på 
Söderlångviks ägor. Det är små-
skaliga arrangemang under några 
få dagar. För trots att ägorna är 

stora, över sjutusen hektar, är markerna inte 
särskilt rika på storvilt. 

– Vi jagar älg och hjort, djur som det 
krävs jaktlicenser för. Tyvärr har vi inte sär-
skilt mycket av dessa på våra marker och kan 
därför inte arrangera många jakter, säger 
Mikael Jensen.

Han tror att kombinationen av en rätt 
stor lodjursstam och den karga skärgårds-
skogen är anledningen till att det inte finns så 
mycket älg och hjort. Vitsvanshjorten, som i 
Europa bara finns i Finland, finns det en stor 
internationell efterfrågan på. 

– Vi har den mängd licenser vi har och det 
får vi anpassa oss till, säger han.

Jakt på Söderlångvik

Hittills är det endast inhemska jägare 
som deltagit i jakterna. Även om jakten i 
ekonomiska termer inte är så betydande, 
ger den hösten en liten extra krydda. Där-
till har jakten långa anor. Amos Anderson 
brukade också idka jakt på gården. 

Den här vitsvanshjorten överlistade 
jägarna och smet iväg vattenvägen. Foto: 
Tero Koski

I slutet av maj lanseras en ny bok om Amos 
Anderson, ”Amos Andersons Söderlångvik”. 
Det är ett sju kapitel långt verk, som lika 
många skribenter bidragit till. 

– Den gick först under arbetsnamnet ”En 
liten bok om Söderlångvik” och var mera 
tänkt som ett kompendium. Men det svällde 
ut och boken blev nästan åttio sidor lång, 
säger Hanna Vuorio-Wilson som är en av 
redaktörerna.

I boken får läsaren veta det mesta om 
gårdens historia och om Amos tid på Söder-
långvik. Boken kommer att finnas till försälj-
ning på gården och är tänkt som en lämplig 
gåva eller ett litet reseminne efter ett besök 
på Söderlångvik gård. 

Ny bok om Söderlångvik gård

Boktips

Amos Anderssons Söderlångvik 
 

Redaktörer: Kaj Martin, Kerttu Raittila & 

Hanna Vuorio-Wilson 

Utgivare: Söderlångvik gård

– Men vi riktar inte våra kampanjer till 
utländska besökare, utan det är ganska 
vanligt att det bland de utländska turisterna 
finns någon i gruppen som har rötter i trak-
ten, säger Jensen.

Efterfrågan på logi
För den som vill stanna lite längre på går-
den finns det möjlighet att hyra in sig i 
Villa Sundsvedja eller i Grindstugan. Jen-
sen konstaterar att det på logisidan skulle 
finnas potential att växa. Efterfrågan på 
logi är stor under sommarsäsongen och 
övernattande gäster betyder att de stan-
nar längre på stället och konsumerar 
mera. 

– Det handlar i grunden om en större 
fråga. Jag vill inte använda ett uttryck som 
att förlänga säsongen, utan tala om möjlig-
heten att skapa nya säsonger, säger Jensen.

Museet har tidigare varit öppet från maj 
till september. Nu efter renoveringen finns 
det möjligheter att hålla öppet längre in på 
hösten och vintern. 

– Vi har ju flera år haft fina, varma höstar. 
Likaså är vårarna väldigt fina och det kan 
man dra nytta av, säger han. 

Exotiskt som Lappland
Utmaningen ligger i att få bollen i rullning. 
För att locka folk måste det finnas tillgänglig 
service. Det tar tid att marknadsföra en ny 
säsong och att göra folk medvetna om att 
det finns ett utbud också utanför sommar-
säsongen. Här är ett välkoordinerat sam-
arbete mellan olika lokala aktörer en bra 
startpunkt.

– Det här är ett resonemang som vi 
fört i skärgården i över tjugo års tid. Vi har 
samma potential som Lappland att kunna 
erbjuda exotiska naturupplevelser under 
hela året. Men satsningen kräver att någon 
har råd och tålamod att vara den som går 
först ut, säger Hanna Vuorio-Wilson.

Cykelevenemang i sommar
Hur marknadsför ni Söderlångvik?

– Vi har hittills mest marknadsfört oss 
via sociala medier. En del av marknadsfö-

ringen sker också via evenemangsbiten, 
svarar Jensen.

Evenemangen lockar inte enbart poten-
tiella återbesökare, utan deltagarna ger 
också evenemangen stor synlighet på soci-
ala medier. Man har genom åren arrangerat 
olika slags workshoppar, såsom akvarell-
kurser, örtvandringar och yogaläger. 

– Men vi är också öppna för att andra får 
hålla evenemang här och vi bistår främst 
med platsen, inflikar Vuorio-Wilson och 
omnämner att Söderlångvik denna som-
mar kommer att stå som värd för ett större 
cykelevenemang.

Evenemanget är en del av Nordic Gravel 
Series, som innebär cykling på grusvägar, 
något det finns gott om på Kimitoön. Del-
tagarna kan välja mellan tre olika distan-
ser – 40 km, 80 km och 120 km – alla 
med start och målgång vid Söderlångvik. 
Någon tävling är det inte frågan om och 
man behöver inte vara en vältränad cyklist 
för att delta. De praktiska arrangemangen 
står Helsingforsföreningen Breakaway.cc 
för, tillsammans med lokala samarbets-
partner.

Nya sjörutter planeras
På frågan hur man ser att gården kommer 
att utvecklas framöver, svarar man att det 
naturliga är att fortsätta bygga kring de bitar 
man redan nu har.

– Vi ligger ju invid vattnet och mina tan-
kar går litet längre ut i skärgården. Jag arbe-
tar just nu med att se om vi kan förbättra 
logistiken för dem som vill komma till oss 
sjövägen, säger Vuorio-Wilson.

Nuvarande sjörutter är inte optimalt 
sammankopplade och Söderlångvik sam-
arbetar med en redare i Åbo för att utreda 
hur de skulle kunna förbättra sjötrafiken. 

– Vem vet, kanske det finns nya rutter 
redan den här sommaren, säger Hanna 
Vuorio-Wilson med glimten i ögat.
För den som har egen båt finns det en gäst-
brygga man kan förtöja båten vid om man 
vill göra ett strandhugg och besöka museet 
och caféet. Havsluft brukar ju göra gott för 
aptiten. 



Offerings (Passage way to a different place), diptyk, olja och akryl på duk, av Karoliina Hellberg (2020). Foto: 
Jussi Tiainen. Verket ställs ut på Amos Rex studioutställning ”Oss emellan”   i maj–september 2021. Mer infor
mation på www.amosrex.fi.


