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DELAD IVER, DUBBEL FIBER
Rekommendera fiber, gratis surf åt båda!
www.karistelefon.fi/kaverinmed

Så rent. Så enkelt.
Med Cinderella förbränningstoalett
slipper du all latrinhantering.
Kvar blir bara lite aska.
Enklare kan det inte bli!
√ Vi hjälper dig planera och installera
√ Vi har snabba leveranser
√ Vi är auktoriserade för service

Butiken öppen: vard. 8-17, lö 9-13
Pehr Sommars gata 14, 10600 Ekenäs

MAR

www.adcenter.ﬁ · www.autoasi.ﬁ
facebook.com/ADCenterKaris
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Sommardäck från oss!
Vi kontrollerar dina gamla
sommardäck åt dig!

019 278 480
kundtjanst@ktab.fi

Tel. 019-241 2800
s.fi
E-post: info@ekenasvv
s.fi
vv
www.ekenas

AD-CENTER 50 ÅR JUBILEUM
5.4-13.4.2019
VÅRENS
NYHETER
ÄR HÄR!

Välkommen och ﬁra med oss!
Arbetshandske
för svetsare

Svetsmask
automatisk

2990

12,Svetselektrod 5Kg
2,5mm, 3,2mm eller 4,0mm

MIG Svetstråd
0,8mmx5Kg

1990

1950

KOM IHÅG ATT SERVA DIN
TRAKTOR INFÖR VÅRBRUKET!
Reservdelar till över
2000 traktormodeller

VI LAGAR ÄVEN
HYDRAULSLANGAR!
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414880 090923

29,-

990

19,-

1 PAR à 29 €/par
2 PAR à 19 €/par
3 PAR à 15 €/par

SISTA VINTER
BARNSKOR

%
0
,
5
7
1
(st. 19 – 35)

143,-

- 15 m slang
- anslutningsslang 1,0 m
- gummislang, inre
diameter 9,5 mm
- automatisk
inrullning
norm. 129 €
- metallram

Doppinggränden 2, 10320 Karis.
Tel. 019 212 7400. Öppet: vard. 8–19, lörd. 9–16

OUTLET
I EKENÄS

- material 100% polyester, 145 g/m²
- Primaloft®
- Vatten- och vindtät

Tryckluftslangautomat

AD Blue 3,5L
AD-Blue påsen är
enkel och går
snabbt att
använda,
integrerat
munstycke

Jacka Aker

99,-

Byxor Aker
- material 65% polyester, 35% bomull, 310 g/m²
- förstärkningar: 100 % Cordura® - 219 g/m²
knäskyddsﬁckor av Cordura®,
hål på insidan

99,-

Teknikervägen 11, 10600 Ekenäs. Tel. 019 212 7500.
Öppet: vard. 8-17, lörd. 9-13.

DAM & HERR
VINTERSKOR

-50%

Rabatten räknas vid kassan från
normalpriserna. Gäller ej övertäckta
produkter, Glitter, Samsonite eller
Sievi arbetsskor.

EKENÄS och KARIS

VÄSTRA NYLAND
Fredag 15 mars 2019
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SUDOKU

Efter livet eller livet efter detta?
gillade en formulering i min ansökan. Jag hade skrivit någonting om
höga höjder och låga löner med syftning på ett tidigare sommarjobb. Jag
blev en av ”sommarfåglarna” som
man så vackert kallas i huset.
I början av 2000-talet skrev jag
mina artikelutkast på papper innan
jag knackade ner den slutliga versionen på dator. Till all lycka hade nyhetschefen lagt märke till detta och
gav mig rådet att skippa pappersmomentet. Ändå kom mantrat ”digitalt
först” flera år senare.
Med tiden blev sommarjobben
kortare inhopp och längre vikariat.
Plötslig öppnades en möjlighet till
fast anställning. Det var en chans jag
inte kunde låta passera, mest för att
jag inte hade några som helst andra
karriärplaner.
Under mina nästan 12 år som VNreporter har jag skrivit om vanliga
människor som vågat förverkliga sina drömmar. Hos mig har deras mod
väckt både beundran och avund. Den
bevakande rollen är ofta obekväm

KOLUMN
Jag gillar komikern och skådisen
Ricky Gervais. Hans senaste mästerverk är den färska Netflix-serien
After Life. Serien handlar om Tony
som sörjer sin fru som avlidit i cancer. Hans sorgearbete är att ge fan
i allt och alla, utan att ändå riktigt
lyckas.
Tony är journalist på en lokaltidning. Som reporter på en seriös sådan, känner jag inte helt igen mig i
den Grönköpingsaktiga bild som målas upp. Men den får mig att skratta och reflektera över mina dagar i
branschen, av vilka detta är den sista.
Jag sökte sommarjobb på Västis
våren 2004. De dåvarande cheferna
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men särskilt bekvämt är det inte heller att sätta eget rykte och kapital på
spel, vilket många driftiga personer
gör. Det är tur för lokaltidningarna
att dessa doers finns. De ger oss stoff
att skriva om – ofta just sådant som
våra prenumeranter vill läsa. Företagsnyheter intresserar.
Det gör också livsöden. För ganska exakt sex år sedan avled Anders
Lagerström efter en lång tids sjukdom. Jag intervjuade honom vid olika tillfällen då han hade insjuknat i
leukemi för andra gången. Det var en
resa från hopp till hopplöshet. Men
han som berördes allra mest visade
varken upp förtvivlan eller bitterhet.
Artiklarna var inte bara väldigt lästa.
En av dem orsakade kaos för Röda
Korsets Tenalaavdelning då byborna gick man ur huse för att bli benmärgsdonatorer. Det säger mycket
om styrkan i en tidning som lyckas
engagera. Det kan Västis.
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KRISTOFFER NÖJD
kristoffer.nojd@ksfmedia.fi

Rätt lösning på sidan 28.
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Hangö

TORSDAG-SÖNDAG

14-17.3.

Torsdag till lördag!
De som deltar i bingon är med i
utlottningen av ett Plaza-köpkort på 100
euro!

Affärsmännens supererbjudanden
gäller i bara en timme torsdag-lördag.
VARDAGAR:

LÖRDAGAR:

SÖNDAGAR:

S-market 7-21
Specialaffärer 9–20

S-market 7-18
Specialaffärer 9-18

S-market och Sokos 12-18
Specialaffärer 12-16

Se de affärsspecifika öppettiderna på webben: www.kauppakesklusplaza.fi

1

Helsingfors

PARAPLYBINGO
KL. 12 OCH 15

CHOCKTIMMAR
KL 11-12 OCH 16-17
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Full r i tre dag
Köpcentret Plaza
Vilhonkatu 8, Salo
www.kauppakesklusplaza.fi
facebook.com/kauppakeskusplaza
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Ledare: Biskopen
i Borgå stift måste
vara en mittfältare.
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Tua Forsströms
dikter läses på två
språk i Ekenäs
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Saklig politik efterlyses
Tjänstemän i Raseborg utsätts för olämpligt språkbruk av politiker. Nu ska kurs ordnas.
I Raseborg har det hänt att politiker
som är missnöjda med en tjänstemans beredning har använt olämpligt språk när de uttrycker sin åsikt.

Överlag kunde samarbetet mellan tjänstemännen och politikerna
vara bättre i staden.
Det framkommer i en enkät som

tjänstemän i staden fyllt i.
– Det finns skäl att ta ett steg tillbaka och fundera hur man agerar mot andra, säger Anders Walls

som är stadsstyrelsens ordförande.
Forskaren Marianne Pekola-Sjöblomtycker det är bra att staden reder ut problemen mellan politiker

och tjänstemän.
– Då har man en tydlig utgångspunkt för vad man kan göra för att
göra situationen bättre.

SIDAN 11

Oklart om
McDonald

Det är fortfarande oklart om den tidigare chefsläkaren Outi McDonald i Hangö
får någon ersättning för tiden när hon
var olagligt uppsagd av staden.

SIDAN 15

SIDAN 4

Känt torn
rustas upp
FÖRÄNDRING. Fasadplåtarna som tillkom på 1960-talet avlägsnas och byggnaden får ny och vit rappning. FOTO: WILHELM LINDGREN

KUL. Junia Nylund fick lära sig laga
modellera utan farliga kemikalier.

Snart inleds renoveringen av vattentornet i Karis. Byggnaden som
är ritad av den kända arkitekten Hilding Ekelund kommer att återta
sin position som ståtlig representant för den vita funktionalismen.

FOTO: WILHELM LINDGREN

RASEBORG - HANKO

EKM Service Ab
www.ekm.fi
sales@ekm.fi
019 212 0100

Ett giftfritt
dagis är målet

Vi har de rätta företagslösningarna
Ekonomisystem - Toiminnanohjaus

Landmärke
återfår sin
forna glans

VÄSTRA NYLAND
Fredag 15 mars 2019
Foto: VN-arkiV/liNa eNluNd

RASEBORG
Vattentornet i Karis rustas upp från grund till kupol
och avkläs samtidigt sina fasadplåtar.

ENTREPRENAD, SJUNDEÅ

Sju ville klippa Sjundeås gräs
Företaget RTK-palvelu ska i fyra år framöver sköta Sjundeås
grönområden och badstränder. Sju entreprenörer hade svarat på upphandlingen av skötseln av Sjundeås grönområden.
Det dyraste anbudet var 711 000 euro, och det billigaste RTKpalvelus 217 000 euro. Följande närmsta anbud låg på 299 000
euro.
Entreprenaden berör skötseln av gräsmattor, blomväxter,
buskar och träd, renhållning av grönområden, skötsel av badplatser sommartid och vinterbadplatsens ibruktagande. Upphandlingen gällde två år med möjlighet till en tvåårig option.
De angivna priserna gäller hela den fyraåriga entreprenadperioden.
RTK-palvelu är ett aktiebolag som har verksamhet på knappt
trettio orter runtom i Finland. Verksamhetsorterna närmast
Sjundeå är Vanda och Salo.
Tekniska nämnden valde den nya entreprenören för skötseln av grönområden vid sitt möte i tisdags. VN

RASEBORG

Koivunen ersätter
Feldt-Ranta i styrelsen
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Vill du läsa flera goda västnyländska nyheter?
Vi samlar allt på webbplatsen www.vastranyland.fi.
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Sex projekt som skulle genomföras inom gatusektorn i Hangö
hann inte bli färdiga i fjol. Nu tas pengarna ur årets budget i
stället.
Det rör sig mestadels om asfalteringar som man inte hann
genomföra, och till dem hör bland annat korsningen vid Tokmannibygget, norra delen av Märsangatan och delar av Lokföraregatan.
Hangös stadsstyrelse har godkänt ett tilläggsanslag i årets
budget för att få klart arbetena, och det kommer att kosta staden 146 000 euro. Fullmäktige ska ännu godkänna anslaget VN

: VN

Tilläggsanslag för halvfärdiga
gator i årets budget
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Stadsfullmäktige i Raseborg har befriat
Maarit Feldt-Ranta, SDP, från förtroendeuppdragen som stadsfullmäktigeledamot och medlem i stadsstyrelsen.
Feldt-Ranta ersätts av Kimmo
Koivunen (bilden) i stadsstyrelsen.
Koivunen har fungerat som Mats Lagerstams ersättare. Ny ersättare för
Lagerstam blir Riitta Vilkman. Vilkman kommer därtill att bli Feldt-Rantas ersättare i stadsfullmäktige, uppger fullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist, SFP.
Maarit Feldt-Ranta hade anhållit om befrielse från sina uppdrag på grund av att hon åter drabbats av magcancer. Hon ställer inte upp i vårens riksdagsval. VN

Utsikten är magnifik. Den nya bron
tar form över järnvägen, och längs
Köpmansgatan rör sig fotgängare och bilar. Längre bort, då blicken börjar söka sig mot horisonten,
syns Påminne klart och tydligt i sina vita skrud.
Man ser liv och rörelse här och
där, men det hörs inte mycket ljud.
Skog, sjöar och åkrar dominerar
landskapet utanför stadskärnan,
och rakt söderut breder Läppträsket ut sig.
Vi har tagit oss upp i vattentornet i Karis och befinner oss nu på taket som samtidigt utgör en utsiktsplattform. Det soliga vädret bidrar
till den goda sikten, men här uppe
där vinden just nu står i gör kylan
sig påmind.
Tornet stod färdigt 1951 och har
sedan dess tjänat Karisborna. Några
större reparationer har det inte fått
uppleva, men nu ska byggnaden genomgå en förnyelse.
Tom Törnroos som är direktör
för Raseborgs Vatten säger att det
handlar om en grundlig renovering.
– Allt gås igenom. Fönster, dörrar,
tak, alla ytor. Rörledningarna och elledningarna byts ut. Vattenbassängen får ny ytbeläggning, räknar Törnroos upp när han visar oss runt i den
drygt 22 meter höga byggnaden.
Planerad start i april
Tom Törnroos berättar att upprustningen av vattentornet planerats en
längre tid, men att projektet fick vänta då renoveringen av vattentornet
i Ekenäs blev akut. Tornet i Ekenäs
är av samma modell som vattentornet i Jyväskylä som rasade år 2012,
och efter den olyckan blev det aktuellt att förstärka konstruktionerna
i Ekenäs.
Om allt går som planerat kommer
den aktuella entreprenaden att inledas i början av april och pågå till
årets slut.
Staden, eller närmare bestämt
dess affärsverk Raseborgs Vatten,
har reserverat 950 000 euro för ändamålet.
Förra veckan slog affärsverkets
direktion fast att det är Consti Julkisivut som får utföra jobbet. Det
är samma företag som förnyat fasaden på idrottshallen i Karis och ungdomsgården i Ekenäs.
– Till de första åtgärderna hör att
resa ställningar kring hela byggnaden.

CYLINDRAR. Vattentornet består
av två runda byggnadskroppar, som
binds samman av ett schakt med
höga fönster.

b
Fakta
■■arkitekten hilding ekelund
har ritat flera byggnader i karis, däribland vattentornet,
stadshuset, katarinahemmet,
s:t olofs kapell, församlingshemmet, yrkesskolhelheten
vid Pumpviken, lärkkulla och
flera skolor.
■■till kända byggnader och
helheter i helsingfors som
ekelund ritat hör konsthallen, tölö kyrka, Velodromen,
olympiabyn och sundholmens
kraftverk.
■■Vattentornet i karis upptogs år 2006 som en av de
första byggnaderna i Nyland
på docomomos lista över betydelsefulla modernistiska arkitekturobjekt. docomomo
som grundades 1988 står för
international Committee for
documentation and Conservation of Buildings, sites and
Neighbourhoods of the modern movement.
Källa: Hilding Ekelund i Karis.
Kim Björklund och Solveig Eriksson. Västnyländska kultursamfundet. 2007.

Plåtarna tas bort
Vattentornet som är ritat av arkitekten Hilding Ekelund fick ursprungligen en vitrappad fasad, men bekläddes på 1960-talet med plåtar. De ska
nu avlägsnas.
Genom ny rappning ska tornet
återfå sin forna glans, och då åter
bli en ståtlig representant för den
vita funktionalismen.
– Vattentornet blir en byggnad
som igen kommer att dra blickarna till sig, säger Tom Törnroos som
betecknar tornet som vackert och
unikt.
Karis Telefon har apparatur i och
på byggnaden, men den utrustningen kommer att tas bort. Detsamma
gäller för räddningsverkets sirener.
I dagens läge är väggytorna på sina ställen i dåligt skick, både inne
och ute. Vädret och tiden har gjort
sitt. Sprayklotter på ytterväggarna
bidrar inte heller till att göra byggnaden vackrare.
Det är ändå svårt att peka på något större förfall.
– Konstruktionerna är i någorlunda gott skick, men visst kan det dyka upp överraskningar under renoveringens gång.
Två cylindrar
Vattentornet som Hilding Ekelund
planerade tillsammans med byggnadsplaneraren Magnus Malmberg
1949–1951 består av två runda och
höga byggnadskroppar, som är förenade med en schakt. Vattenbehållaren upptar största delen av den större cylindern, medan den mindre utgör ett trapphus.
Inomhus är det förhållandevis
ljust tack vare att byggnaden har flera fönster och fönstergluggar. Till de
övre etagen kommer man via en spiraltrappa.
Vattenbehållaren som rymmer
upp till 600 kubikmeter ska tömmas
inför den förestående saneringen.
Pojo bistår med tryck
Tornet i Karis har redan kopplats
från vattenledningsnätet och i stället har vattennäten i Pojo och Karis
kopplats samman.
Nu används vattentornet i Pojo
för att reglera vattentrycket i ledningsnätet även i Karis. Tom Törnroos säger att trycket i ledningarna
nu hållits stabilt, efter en kortare intrimningsperiod.
Vattnet i ledningsnätet i Karis

VÄSTRA NYLAND
Fredag 15 mars 2019
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TELESKOP SES ÖVER. Tom Törnroos förevisar observatoriet, som finns högst upp. I samband med renoveringen av tornet passar Sällskapet Natura på att serva stjärnkikaren.

LJUST. Strax under den stora vattenbehållaren finns ett service- och lagerrum. De många fönstren släpper in mycket ljus.

HÖGA HÖJDER. Utsikten från vattentornet är god. De extra anläggningarna
som finns kring plattformen på taket kommer att avlägsnas.

TT

Vattentornet blir en byggnad som igen kommer att
dra blickarna till sig.
Tom Törnroos
direktör för Raseborgs Vatten

pumpas som hittills in från vattentäkterna i Nyby, Mjölbolsta och
Landsbro.
Törnroos förklarar att det ingalunda är så att vattnet som förbrukas
i Karis nu går via tornet i Pojo. Inte
heller normalt går allt Karisvatten
via tornet på berget söder om tågstationen.
Vattentornens viktigaste uppgift
är att hålla trycket i sina respektive

nät, även om en del av vattnet går
via dem.
– Till ledningsnätet i Pojo kommer vattnet från vattentäkterna i
Korsnäs och Brödtorp.
Stjärnkikare servas
Högst uppe på vattentornet finns ett
observatorium med kupoltak. Observatoriet används av Sällskapet
Natura, som passar på att serva sin

stjärnkikare under den tid som tornet saneras.
Teleskopet som är konstruerat av
professor Yrjö Väisälä och som varit i trogen användning i sju decenniers tid är nu värt en grundlig genomgång, säger Max Forsman som
är föreningens ordförande.
– Det här passade oss riktigt ypperligt, säger han visavi tidpunkten
för renoveringen av tornet som nu

går hand i hand med översynen av
kikaren.
Optiken skickas i väg för att restaureras och övriga delar i teleskopet putsas och servas.
TEXT: NICLAS ERLIN
FOTO: WILHELM LINDGREN
vnred@vastranyland.fi
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HAVSGATAN, HANGÖ

Gågata eller bilväg – vi bad jurist utreda
Redaktionen har bett en utomstående jurist
gå igenom rättsbesluten och handlingarna
om Havsgatans status i Hangö. Gatans status går hand i hand med Östra hamnens detaljplansarbete.
Just nu är Havsgatan en gågata där
bilar inte får köra. Frågan om Havsgatans status har behandlats i flera
olika omgångar, och senast i oktober slog Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) fast att stadsstyrelsen
haft befogenheter att tillfälligt fatta
beslut om gatans status.
– HFD:s dom baserar sig på förvaltningsdomstolens dom från maj
2017, och där framkommer det klart
att stadsstyrelsen fått fatta beslut om
Havsgatan, säger Ida Sulin på Kommunförbundet.
Sulin är bland annat expert inom
kommunallagen, allmän kommunalrätt och förvaltningsförfarande.
Hangötidningen har bett henne se
igenom rättsbesluten gällande Havsgatan för att se hur domstolens beslut ska tolkas.
– Stadsstyrelsen får tillfälligt besluta om att göra Havsgatan till gågata. Det är inte permanent, men så
länge som planläggningsarbetet pågår gäller beslutet.
Enligt kritiker, bland dem Rolf

är anhängig, men Luukkonen förklarar att det inte är fallet.
– Det är fel i beredningen, vi uppdaterar listan till mötet, säger Luukkonen.
Under torsdagens miljönämnds
möte behandlar man bland annat
undantagslovet för hotellbygget på
Fabriksudden. I maj 2018 förkastade förvaltningsdomstolen den nyaste detaljplanen för området, så den
nuvarande detaljplanen på området
är från 1998. Detaljplanen för Östra hamnen, där Fabriksudden ingår,
är i stadens planläggningsprogram.
Luukkonen förklarar ändå att detaljplanen för området inte är under
aktivt arbete för tillfället, men att det
nog ska sättas i gång. Stadens planläggningsprogram som fullmäktige
godkänt i samband med budgeten är
snarare ett internt program för planläggningsarbetet.
– Men jag ser detaljplanen för Östra hamnen och Fabriksudden som
en av de viktigaste planerna staden
har för tillfället. Det är viktigt för oss
att satsa på dem, säger Luukkonen.
Men enligt förvaltningsdomstolens dom är Havsgatan alltså en gågata så länge som detaljplanen för
området är anhängig, vilket den är
just nu.

Nyström (gruppen Hangö 2016)
som förde ärendet till rätten, tolkas
HFD:s dom som så att staden tillfälligt fick fatta beslut om gatans status.
Enligt honom står det i stadens förvaltningsstadga att ett tillfälligt beslut om gatan endast är i kraft i ett
halvår, vilket betyder att gatan nu
ska vara en vanlig bilgata.
Ida Sulin, hur länge är stadsstyrelsens tillfälliga beslut om Havsgatan i kraft?
– Enligt domen från 2017 kan stadsstyrelsen fatta beslut om att gatan
är en tillfällig gågata åtminstone så
länge som planeringsprocessen av
området pågår, säger Sulin.
Havsgatan är en gågata
Enligt förvaltningsdomstolen är
Havsgatan alltså en tillfällig gågata
så länge som detaljplanen för området är anhängig, vilket den enligt
stadsgeodet Kukka-Maaria Luukkonen officiellt är just nu. Inför torsdagens miljönämnds möte står det däremot i beredningen att planen inte

GÅGATA. Havsgatan har debatterats flitigt under de senaste åren. Just nu är
den en gågata, men endast tillfälligt. FOTO: HARALD GRÖNSTRAND

Harald Grönstrand
harald.gronstrand@ksfmedia.fi

STADSFULLMÄKTIGE, RASEBORG

149 motioner
på tio år – fem
nya i måndags
Renoveringsförsäljningen
den sista möjligheten
Alla produkter
minst

-50 %
Fiskars Shop
Fiskars Bruk
Myiittala-förmånssedeln kan inte användas som betalningsmedel
i samband med denna rabatt. Produkter köpta under renoveringsförsäljningen har inte bytes- eller returrätt. Erbjudandet är
i kraft till 13.3.2019 eller så länge produkter finns.

raseborgs stadsfullmäktige
behandlade en rad motioner
på sitt möte i måndags. På listan fanns åtta motioner varav
de flesta konstaterades besvarade och slutbehandlade. Fem
nya motioner lämnades dessutom in.
Sedan 10 november 2008, då stadsfullmäktige i Raseborg första gången sammanträdde, hade det fram
till årsskiftet inlämnats 149 motioner till fullmäktige. 91,9 procent av
dem hade besvarats per den 31 december 2018.
I måndags fick stadsfullmäktige
ta emot fem nya motioner. Fullmäktige konstaterade också att sju tidigare inlämnade motioner nu var
besvarade och slutbehandlade. En
bordlades eftersom Göran Karlsson
(SFP) som lämnat in den inte var
närvarande.
Från kustbanan till skogsvård
Johan Kvarnström (SDP) med flera
undertecknare lämnade in två av de
nya motionerna.
Man föreslår att det bildas en arbetsgrupp med uppgift att se till att
arbetet med Raseborgs strategiska arbete i frågan om kustbanans
framtid framskrider. Gruppen föreslås bestå av sakkunniga och förtro-

endevalda över partigränserna och
bildas i brådskande ordning.
Arbetsgruppen ska också arbeta för att staden får en tydlig och
politiskt förankrad ståndpunkt om
de aktuella järnvägsinvesteringarna och aktivt föra fram ståndpunkten. Man vill också involvera övriga kommuner längs kustbanan i arbetet.
Kvarnströms andra motion är ett
förslag om att Raseborg i samarbete med övriga kommuner i regionen utreder möjligheterna att inrätta en tjänst som äldreombudsman i Västnyland.
Äldreombudsmannen
skulle fungera som språkrör för regionens äldre invånare, lyssna på
folks bekymmer och försöka lösa
så många problemsituationer som
möjligt, göra utredningar och vara
med om att utveckla tjänsterna till
seniorer i hela regionen.
Gröna fullmäktigegruppen lämnade också in två motioner – den
första gäller kalhyggesfri skogsskötsel av stadens skogar, den andra ett
bostadspolitiskt program. Motionerna hade flera undertecknare.
Mikael Nylund, SFP – likaså med
flera undertecknare – lämnade in
kvällens femte motion. Rubriken
på den är Raseborg som företagarvänlig kommun. JOHANNA LEMSTRÖM
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Birgitta Gran till riksdagen
Jämlikhet
och
solidaritet.

Förvaltning, kommunikation

Politikers språk
stör tjänstemän

Kom och träffa mig må 18.3
kl. 18–20 i Kulturhuset Karelia
i Ekenäs.
@birgran
www.birgittagran.fi
birgitta.gran@kolumbus.fi

Raseborg tar tag i problem som finns mellan politiker och tjänstemän. Det är främst frågan om osakligt språkbruk och kommunikationsproblem.

Nyland

HENRIKWICKSTROM.FI

FRAMÅT
TILLSAMMANS!

284

RIKSDAGSKANDIDAT I NYLAND

HENRIK WICKSTRÖM

En del tjänstemän i Raseborg är
nervösa och känner oro över hur
deras beredning ska tas emot av en
nämnd.
Det framkommer i en enkät som
stadsstyrelsen beställde i höstas.
Med enkäten försöker man kartlägga hur tjänstemännen som jobbar med politiker i olika sammanhang mår.
– Det började från att man fått höra av till exempel tjänstemän som
gått i pension att det varit jobbigt att
gå på vissa nämnders möten. Vi ville kartlägga om det är ett utbrett fenomen och hur tjänstemännen upplever det, säger Anders Walls (SFP)
som är stadsstyrelsens ordförande.
Trots det menar Walls att kartläggningen visar att problemen inte förekommer i någon viss sektor.
De förekommer alltså i någon form
i alla sektorer.
Osakligt språk ger dålig atmosfär
Kärnan i problemet mellan politiker
och tjänstemän är hur man kommunicerar med varandra.
– Det har förkommit enskilda fall
av olämpligt språkbruk.
Finns det konkreta exempel?
– Det kom få konkreta exempel, men
det kan handla om att politiker är
missnöjda med beredningen och att
de då använder uttryck som inte hör
till dagligt bruk.
Det finns ett behov för alla i staden att fundera över hur man behandlar sina medmänniskor.
– Det finns skäl att ta ett steg tillbaka och fundera hur man agerar
mot andra. Ett fenomen man kan se
i dag är att gränsen för vad man säger och hur man agerar mot andra
har förskjutits.
Alla vinner om frågor ställs i tid
Ett annat problem med kommunikationen som förekommer i flera sektorer är att knepiga frågor som kräver en del efterforskning inte ställs
före mötet.
– Man borde ge tjänstemännen
tid att ge ett vettigt svar. I stället
för att vänta till mötet för att ställa frågan kan man skicka den per epost någon dag på förhand så hinner tjänstemannen förbereda ett ordentligt svar.
Enligt Walls skulle såväl politiker
som tjänstemän vinna på att politi-

b
Faktorer som ger bra
beslutsatmosfär
■■En öppen och fungerande beredning och att det finns en
känsla av medinflytande i beslutsprocessen.
■■All verksamhet som ökar de
förtroendevaldas känsla av att de
själva är delaktiga i beslutsprocesserna.
■■En fungerande strategiprocess
stärker öppenhet och en känsla av att ha medinflytande i kommunens processer.
■■Källa: Arttu 2, Siv Sandberg
och Marianne Pekola-Sjöblom
beslutsfattarundersökning.

KLIMATET UNDERSÖKS. Cirka 40
av stadens tjänstemän som deltar i
något politiskt organs sammanträden fick svara på en enkät i höstas.
VN-ARKIV

ker ställer frågor om beredningen
på innan mötet.
Blandar ihop rollerna
Kartläggningen visar också att det
finns ett behov att klargöra vilket
roll tjänstemännen har och vilken
roll politikerna har.
– En grov riktlinje är att politikerna bestämmer vad som ska göras och tjänstemännen bestämmer
hur det ska göras.
Under åren har Walls noterat att
det förekommer fel hos båda tjänstemän och politiker där personen tagit sig an en roll de inte har.
– Det finns ibland en gråzon över
vad som hör till vem. Det är viktigt
att samma principer används i staden och att man helt enkelt gör klart
var gränserna går.
Enligt Walls är rollfördelningen
ändå inte det huvudsakliga problemet.
Tar itu med problemen
Inom mars tar staden itu med problemet genom att ordna en kurs för
politiker och tjänstemän. Hur kursen ska se ut beror på behoven i de
olika nämnderna.
– Det är viktigt att föra en diskussion om det här också. Det är ett om-

råde som inte har diskuterats mycket tidigare.
Målet är att samarbetet mellan
politiker och tjänstemän ska vara
konstruktivt och fokuserat på sakinnehåll.
Enkät får tummen upp av forskare
Marianne Pekola-Sjöblom som är
forskningschef vid Kommunförbundet håller med om att det är bra att
problem mellan tjänstemän och politiker räds ut.
– Då har man en tydlig utgångspunkt för vad man kan göra för att
göra situationen bättre.
Hon betonar att det är viktig att
både tjänstemän och politiker beter
sig sakligt mot varandra.
– Det är också viktigt att man inför en ny fullmäktigeperiod diskuterar spelreglerna. Att man förklarar hur processer förbereds och hur
man beter sig.
Att rollerna mellan tjänstemän
och politiker blandas ihop är inte
något unikt för Raseborg.
– Sådant har alltid funnits och
finns ännu.
SArAh GrönSTrAnd
sarah.gronstrand@ksfmedia.fi

Politik, Eu-val

Filip Björklöf kandiderar i Eu-valet
Filip Björklöf från Raseborg ställer upp i Europaparlamentsvalet
för SFP.
Han motiverar sitt beslut med att
det finns många stora utmaningar
både globalt och europeiskt.
– Inom EU ska subsidiaritetsprincipen respekteras och därmed ska

EU fokusera på de stora frågorna
såsom handels-, klimat- och migrationsfrågor och inte lägga sig i den
nationella politiken för mycket, säger Björklöf.
Björklöf har tidigare arbetserfarenhet från Bryssel och han var fem
månader i USA där han jobbade vid

den demokratiske senatorn Ron Wydens stab vid den amerikanska senaten.
27-årige Filip Björklöf sitter i Raseborgs fullmäktige sedan 2012. Han
är på målrakan med sina studier vid
Hanken. VN
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ÄLDREOMSORGEN, RASEBORG

”Viktigast att ge vården i egen regi”
Drygt 100 personer deltog i diskussionen om Hagahemmets
flytt i Ekenäs. Mycket kretsade
kring kostnader och brådska.
– Vi såg det som ett ypperligt tillfälle
att knipa fastigheten och själv ge servicen, säger Raseborgs social- och
hälsovårdsdirektör Benita Öberg.
Svenska Seniorer i Nyland och
Ekenäs Pensionärer ordnade i går
en diskussion kring äldreboendet
Hagahemmets flytt till hyrda utrymmen i Gammelboda.
Staden hyr byggnaderna av vårdbolaget Esperi Care men det är kapitalbolaget Capman Care som äger
husen.
Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls, SFP, sade att det väsentliga inte är vem som äger husen.
– Vi vill själv stå för vården. Vi
försöker undvika att samma bolag
äger fastigheten och producerar vården. Vi vill inte hamna i en liknande
klämma som med Pentbyboendet i
Karis, säger han.
Han framhöll också att det finns
en enig politisk vilja att bygga nytt
i Ekenäs.
– Vi vill bygga något liknande som
Anemone i Karis med intilliggande
höghus. Invånarna där kan vid behov köpa service. Följande steg är
att besluta var man ska bygga i Ekenäs centrum.
Benita Öberg fick svara på många
konkreta frågor om utrymmena i
Gammelboda. Hon sade att perso-
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nalen och de boende ska få ändamålsenliga utrymmen.
– Man får ha egna blommor och
tavlor men gardinerna står staden
för för de måste vara brandsäkra.
Flera i publiken kom med förslag hur man kunde disponera utrymmena annorlunda på Hagahemmet så att man skulle få flera enpersonersrum.
– Fastigheten som helhet är inte
ändamålsenlig. Och det måste finnas
tillräckligt med duschar och wc, säger Benita Öberg.
Staden ska använda tre rum för
personalens kansli och personalrum
samt förråd i Gammelboda.
– Det belastar inte den enskilda
klientens hyreskostnad.

priset blir billigare i Gammelboda.
– Kapitalhyran i Gammelboda är
360 000 euro per år. I dag betalar vi
487 000 euro på Hagahemmet.
Flera i publiken ansåg att det är
bättre att betala till egen ficka.
Flera frågor handlade också om
tidtabellen, att staden haft bråttom
i ärendet.
– Processen hade kommit i gång
redan före jag kom till staden, säger
Benita Öberg och tillägger att hon inte har ett personligt intresse i frågan.
Walls säger att man på politiskt
håll inte uppfattat att det varit bråttom.
– Vi hade gärna sett att äldrerådet är proaktivt, men det är inget remissorgan.

Oklart om kostnader
I början på 2000-talet hade det gjorts
ritningar för nybyggnad vid Hagahemmet. De ritningarna har sökts
fram och getts till stadens tekniska
direktör Jan Gröndahl.
Enligt beräkningar som gjorts
skulle en renovering av nuvarande Hagahemmet kosta 5,4 miljoner.
– Vår erfarenhet är att det oftast
är effektivare att bygga nya utrymmen. Att renovera gammalt blir inte riktigt bra och det blir lika dyrt.
Oftast spricker kostnadskalkylen
då det kommer överraskningar om
byggnadernas skick, säger Walls.
Flera i publiken efterlyste exakta
kostnader för vårdplatser och hyra i
Gammelboda. Öberg sade att enhets-

Ingen går själv till sjukhuset
Hagahemmets trivsamma omgivning och närheten till centrum och
sjukhuset lyftes också fram.
– Vi är medvetna om att för någon
blir det längre väg till Gammelboda,
men för någon annan kortare. Ingen
av klienterna är i sådant skicka att
de går ut och gå själv eller kan promenera till sjukhuset, det måste ordnas transport, säger Benita Öberg.
Vad som händer med Hagahemmet då det töms finns inga beslut på.
– Vi har inga intressenter för tomten och det finns inget formellt beslut om framtiden, sade Anders
Walls.

Znok Design Sverige,
Liljekonvalj 22 euro/m
Centralgatan 142, 10300 Karis
Tfn 019 – 236 414
www.karjaanvarastomyynti.ﬁ
Öppet vard. 9 – 17, lö 10 - 14

Välkommen
på vår 1-års dag
lö 23.3!
Vi ﬁrar med
bubblande dryck
och -10% rabatt
på alla kläder

Åkerraden 6, 10470 Fiskars
Tel. 044 988 6230

MarIna HOlMbErg

Öppet: to-fre 11-17,
lö 11-16, sö 12-16

KARIS

PASSFOTON
OCKSÅ ELEKTRONISKA
Centralgatan 83 • må–fre 9–17 • 019 239 0789

Grönalundsgatan 11, Ekenäs ÖPPET: MÅ-FRE 9.00-17.00

SLUTFÖRSÄLJNING LOPPUUNMYYNTI
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VI TACKAR FÖR DESSA ÅR
VI STÄNGER 17.5
019-264 2411

www.kontorama.fi
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AV ATT
FORTSÄTTA
VERKSAMHETEN?
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SKOLBYGGE, SJUNDEÅ

Lång väg till veterinär för
djurägare utan bil i Hangö
För tillfället finns
det ingen veterinär
i Hangö medan den
privata veterinären
är föräldraledig. Det
bekymrar djurägare
som inte har bil.
Just nu måste smådjursägare i
Hangö åka till Raseborg om deras
djur blir sjuka. Läsare har undrat
varför det inte finns en kommunal
veterinär i Hangö eftersom alla djurägare inte har bil.
Enligt veterinärvårdslagen ska
den som behöver grundläggande
veterinärtjänster och akut veterinärhjälp ha tillgång till dem på skäligt avstånd.
Men vad är skäligt avstånd?
– Enligt det nationella programmet
ska veterinärvård ordnas på landskapsnivå. Vi vill ordna det närmare än så, säger Katianna Kuula som
är direktör för hälsoövervakning på
Sydspetsens miljöhälsa.
Det är Sydspetsens miljöhälsa
som ansvarar för den kommunala
veterinärvården i Hangö, Raseborg
och Ingå.
Själv producerar Sydspetsens
miljöhälsa icke brådskande vård
för produktionsdjur. För akutvård,
jour och smådjur har Sydspetsen anlitat företaget Sjundeå veterinärer
som har mottagning i Tenala.

LÅNG VÄG. Läsare är oroliga över att det är långt till närmsta veterinär.

Jourmottagningen i Tenala finns
alltså på närmare avstånd än kommunerna har skyldighet att ordna.
För en husdjursägare i Hangö utan bil kan Tenala ändå kännas långt
borta.
– Det finns ingen obligation att ha
husdjur. Djur är något man unnar
sig och då åtar man sig också att ta
hand om dem, säger Kuula.

foto: Arkiv/kristoffer Åberg

Kompletterar utbudet
Jourtjänsten som Sydspetsen köper
är tänkt att komplettera det privata utbudet.
– Vi får inte tävla med det privata
utbudet. Det finns ganska bra möjligheter att få veterinärtjänster i närheten.
För tillfället finns närmaste privata veterinärmottagning i Ekenäs.

Jenni Fröman har en privat veterinärmottagning i Hangö, men enligt
hennes telefonsvarare är hon föräldraledig. Redaktionen har försökt nå
henne för att fråga när hon planerar
öppna mottagningen igen.
Sarah GrönStrand
sarah.gronstrand@ksfmedia.fi

Referens
till träbygge
tillagt i krav
det företag som vill vara
med i upphandlingen av det
nya skolbygget i Sjundeå ska
ha referenser från ett tillräckligt stort trähusbygge
inom de senaste fem åren.
Upphandlingen går nu vidare till kommunstyrelsen.
Sjundeå kommun tar ett steg till
mot upphandlingen av den nya
skolbyggnaden. Konkurrensutsättningen görs som en offentlig upphandling med så kallade
konkurrenspräglade dialoger.
Det innebär att kommunen ska
kalla valda kandidater till närmare förhandlingar om projektet innan den slutliga entreprenören väljs.
Sjundeå kommun har ställt
vissa krav på upphandlingen.
Bland annat måste kandidaterna ha över 35 miljoner euro i omsättning och en tillräckligt god
kreditvärdering. Som referenser ska kandidaterna ha minst
ett motsvarande byggobjekt på
över 7 000 kvadratmeter och ett
saneringsobjekt.
På tekniska nämndens möte i tisdags föreslog De grönas
Pia Virta att också ett referensobjekt på ett träbygge på över
5 000 kvadratmeter som byggts
under de senaste fem åren
ska krävas av kandidaterna.
Nämnden godkände förslaget.
MIRA STRANDBERG
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Till ett bra pris varje dag!
ERBJUDANDENA I KRAFT
FRE - SÖN 15 – 17.3

MAKULIHAS PALVDAGAR I
K-SUPERMARKET EKENÄS
FRE KL. 10 –17

ETT PARTI

ETT PARTI

HK

FÄRSK BENFRI LAXFILÉ

NÖT MALETKÖTT

C-SKUREN VAC.PAK
Begränsning 2 filér/hushåll

12

10%, 1KG

Begränsning 2 pkt/hushåll

95

5

KG

GARANTIMÖR NÖT
ROSTBIFF OCH INRESTEK
I BIT

13

95
KG

INREFILÉ AV
KORNGRIS,

GARANTIMÖR
NÖT INREFILÉ

FINLAND

FÄRSK
GÖSFILÉ

MARINERAD

I BIT

26

95
KG

8

95
KG

PIRKKA

ORRI
MANDARIN
ISRAEL

1

69
KG

PIRKKA

PIRKKA

FINLAND
100g (9,90€/kg)

SPANIEN
400g (1,98€/kg)

ISSALLAD

0

PKT

HK

FINLAND

FINLAND

95

0

PÅSE

KG

GRÖNVÄXTMIX

BROCCOLI

99

29

95

HOLLAND
Styckevis 5,90 st

79
ST

7

90
2 ST

VALIO

BÄR- OCH PURESOPPOR
KOKKIKARTANO

FRESTELSER
650-700g (8,50-9,15 €/kg)

5

95
ASK

750g-1kg (2,00-2,57€/kg)
Utan kort 2,39€/burk
(2,39-3,19 €/kg)

KRUUNUHERKKU

EKOLOGISKA
SPENATPLÄTTAR

Begränsning 1 parti/hushåll

350g (11,29€/kg)

3

4

95
ASK

00
2 BRK

FAZER

NAMI MUNK
28g
(13,93 €/kg)

0

39
ST

En bättre matbutik!
EKENÄS-TAMMISAARI
Järnvägsgatan 19. Tfn 019 212 6500

Öppet:
fred. 7-21,
lörd. 8-20,
sönd. 10-18

Öppet:
vard. 7-21,
lörd. 8-18,
sönd. 12-18

POPSI
Raseborgsvägen 14, 10650 Ekenäs.
Tfn 0207 630 810
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Karelare på udden firar jubileum
Nu på söndag firar
Hankoniemen Karjalaiset 70 år. Föreningen har verksamhet i Hangö och Raseborg, och man
deltar flitigt i olika
evenemang varje år.
Karelarna har en stark koppling till
Hangö. Efter kriget flyttade många
karelare till Hangö med omnejd, och
föreningen Hankoniemen Karjalaiset grundades i maj 1949.
– Efter kriget förflyttades karelarna egentligen inte till Hangö, men de
som kom hit var företagsamma och
flyttade hit för att arbeta, säger Richard Hyvönen.
Han är ordförande för föreningen
som firar 70 år nu på söndag. I nuläget har föreningen runt 70 medlemmar och man har verksamhet från
Hangö till Karis.
– På femtiotalet hade man ungefär 200 medlemmar i föreningen.
Föreningens första ordförande Eino Kettunen satt på sin post i 26 år
och arbetade från Ekenäs. Föreningen hade sin verksamhet i Hangö, Pojo, Ekenäs och Karis, säger Hyvönen.
På de här fyra orterna finns det
också minnesmonument för karelarna. Alla monumenten har föreningen stått bakom och finansierat,
och vid jubileum brukar man hålla en minnesstund vid monumentet i Hangö som står vid nya begravningsplatsen.
– Men vi kommer också att besöka
monumentet för ingermanländarna.
Det finns en stark koppling mellan
oss karelare och ingermanländarna,
säger Hyvönen.

MINNEN. Också när föreningen
firade 40 år 1989 höll man en minnesstund vid minnesmärket vid nya
begravningsplatsen.

REDO FÖR FEST. Hankoniemen
Karjalaiset ordförande Richard
Hyvönen och styrelsemedlem Pauli
Kaihoniemi firar föreningens 70 år
tillsammans med medlemmarna nu
på söndag. FOTO: HARALD GRÖNSTRAND
Jubileum på kommande
Söndagens 70-årsjubileum börjar
med en karelsk kyrkohelgsmässa i
kyrkan och efter den förflyttar man
sig till församlingshemmet där man
först har en kaffemottagning följd av
en huvudfest.
– Vi får se hur tidsschemat håller, vi karelare gillar att prata, säger
Hyvönen och skrattar.
Själv har han inte bott i Karelen,
men hans mor har. Familjen flyttade hit 1961 för att arbeta på Hangö
kustartilleri, men intresset för Karelen och föreningen hittade han strax
efter det att han blivit pensionär och
flyttat tillbaka till Hangö 2008.
– Strax efter det gick jag med i föreningen. Snart efter det blev jag vice
ordförande och nu har jag varit ordförande i tre år. Det tycks passa mig,
säger Hyvönen.

Med i föreningens styrelse i
Hangö har han fem andra, bland
dem Pauli Kaihoniemi.
– Jag flyttade till Hangö från Åbo
1964. Jag kom hit för att jobba på
Örö, säger Kaihoniemi.
De berättar att Örö och Hangö
kustartilleri haft en stor roll bland
dem i Hangö som har karelska rötter. En stor del av dem har jobbat på
kustartilleriet fram tills 2002 när det
lades ner.
Mycket verksamhet
Hankoniemen Karjalaiset har fortfarande mycket verksamhet. Förutom de klassiska historiekvällarna man har en gång i månaden är
man med under många evenemang
under året.
– Vi diskuterar olika saker under
mycket fria former. Vi har roligt, vi

har en bra samhörighet som är en viktig del av vår vardag, säger Hyvönen.
– Under historiekvällarna talar vi
mycket om gångna tider, om någon
nu minns något längre, säger Kaihoniemi och skrattar.
Till evenemangen som föreningen är med på hör Kalevaladagens
fest till de största. Hundratals personer brukar besöka evenemanget som
Hangon Suomalainen Kerho arrangerar och Hankoniemen Karjalaiset
sköter kaffeserveringen på. En del av
föreningens medlemmar uppträder
under festen.
– Kalevaladagen är viktig för oss,
säger Hyvönen.
Men föreningen är också med under bland annat Hangödagarna och
andra evenemang där man till exempel säljer karelska piroger och bärpajer.

ANIARA
– fragment ur tid och rum
Ett nytt musikverk för kammarkör och teater
efter Harry Martinsons klassiska rymdepos
Uruppförande i Philadelphia 20.6
Europapremiär i Helsingfors 17.9
Årets konstupplevelse! En svindlande text, kosmiskt vacker musik, visuell
prakt och kraft. På scenen kammarkören Crossing med orkester, skådespelare, en
Pekingopera-artist – samt den dubbla Grammy-vinnaren (2018 och 2019) Donald Nally.
The excellent chamber choir Crossing (New York Times)
Scen:
Biljetter:
Samproduktion:

Finlands nationalopera 17-21.9 – endast 6 gånger!
från 3 april via operans biljettkassa
Klockriketeatern & The Crossing (USA)

aniara.crossingchoir.org
klockrike.fi

– Och bland annat under julen
ordnar vi lotteri där all vinst oavkortat går till diakonin, säger Kaihoniemi.
Större fest på sommaren
En vecka före midsommar ordnas
det däremot en ännu större fest när
Karelska förbundet ordnar sommarträff i Tavastehus. Med runt 3 000
deltagare ordnas det festligheter i
flera dagar, och Hankoniemen Karjalaiset har brukat delta i festligheterna.
– Ibland har vi varit så många att
vi tagit två bussar till evenemanget.
Alla som kommer på benen brukar
delta, säger Kaihoniemi.
HARALD GRÖNSTRAND
harald.gronstrand@ksfmedia.fi

SPRÅKET ÄR
LUSTGÅRD
Skådespelarna Stina Ekblad
och Ylva Ekblad djupdyker i
Harry Martinsons texter
En fest för poesi och tanke
– när daggdroppen
speglar kosmos
Scener: Grand (Borgå) 6.4
G18-huset (Helsingfors) 7.4
Biljetter: Grand/Luckan eller
biljetter@klockrike.fi
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Fästingbussen i farten!
TBE-vaccin bekvämt och förmånligt

HANGÖ

Ersättningar till
McDonald bordlades
I onsdags skulle stadsstyrelsens
personalsektion besluta om
eventuella ersättningar till Outi
McDonald. Men ärendet är juridiskt komplicerat, så man bordlade ärendet.
Outi McDonald arbetade som chefsläkare i Hangö fram till 2014, staden
sade upp henne våren 2015. I november i fjol slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att sättet McDonald
sades upp på var olagligt. Sedan dess
har staden förhandlat med McDonald om hur man går vidare i ärendet.
Under förhandlingarna har
McDonald krävt att bland annat att
få återvända till jobbet som chefsläkare och ersättas för bortfallen inkomst. Staden utreder tillsammans
med Terveystalo ifall McDonald kan
börja jobba på hälsovårdscentralen.
Vad gäller ersättningen för bortfallen inkomst skulle stadsstyrelsens
personalsektion fatta beslut i ärendet i onsdags.
Men det gjorde man inte. I stället
bordlades ärendet.
– Det var ett långt möte, under
mötet behandlade vi också många
andra ärenden. Men vi bordlade
ärendet med McDonald, säger Sture Söderholm, som är ordförande
för stadsstyrelsens personalsektion.
Ärendet tas upp igen på ett extra
möte onsdagen den 20 mars.
– Det här ärendet är inte lätt, det
kan jag säga.

Förslag: inga ersättningar
Enligt beredningen ska staden inte betala några ersättningar till
McDonald. Man hänvisar till lagen
om kommunala tjänsteinnehavare,
och paragraferna om tjänsteförhållanden och ersättningar.
Enligt stadens tolkning av paragraferna är man inte skyldig att ersätta McDonald för tiden hon var
uppsagd. Orsaken till att hon blev
uppsagd har inte behandlats och avgjorts av HFD, HFD har endast slagit
fast att stadens förfarande var det.
– Det här fallet är ganska speciellt
och juridiskt har det väldigt speciella utmaningar, säger Lasse Tallqvist,
kanslichef på Hangö stad.
I sitt beslut tog HFD inte ställning
till ifall staden hade tillräckligt vägande skäl för att säga upp McDonald från tjänsten som hälsovårdscentralläkare.
Efter domen har Outi McDonald
fortfarande kvar tjänsten som ledande läkare i Hangö.
Men hälsovårdscentralen sköts
nu av Terveystalo. I egen regi har
staden inga motsvarande tjänster
som McDonald kan tillträda, så man
förhandlar som bäst med Terveystalo ifall McDonald kan börja jobba på
hälsovårdscentralen.
– Terveystalo har meddelat att de
gärna anställer en läkare. Men vi förhandlar fortfarande, säger Tallqvist.
HARALD GRÖNSTRAND

KOLLEKTIVTRAFIK, INGÅ

Styrelsen kräver
besked om höstturer
Tekniska nämnden måste fatta ett mer långsiktigt beslut
om kollektivtrafiken också efter att sommartrafiken upphör.
Först därefter kan en motion
om ärendet gå vidare.
– Vi anser att tekniska nämnden
först måste besluta om riktlinjer för
hurudan trafik vi ska ha efter sommaren. Det är först i höst som man
ser hur trafiken blir i vardagen, på
sommaren är det alltid reducerad
trafik, säger kommunstyrelsens ordförande Henrik Wickström (SFP).
När nämnden har fattat beslut
om höstens trafik kan man fortgå
med en motion som gäller veckoslutstrafiken. På kommunstyrelsens
möte i måndags hade beredningen
kombinerat svaret på motionen med
det arbetsgruppenför kollektivtrafik
hade utarbetat.
Kommunstyrelsen valde att remittera ärendet och ta ställning till
motionen först efter att tekniska
nämnden fattat besluten kring höstens trafik
– Då blir motionen behandlad på
ett korrekt sätt, säger Wickström.
Remitteringen påverkar inte själva upphandlingen av bussturer för
sommaren. Kommunen upphandlar
matartrafik mellan Ingå och Kyrkslätt, åtta turer i vardera riktningen
på vardagar och fem på veckoslut.

– Men vi behöver också trygga de
direkta turerna till Helsingfors. I den
situation vi hamnat i får vi vara redo
att konstant hitta nya lösningar för
att förbättra situationen. Tyvärr så
gynnar den befintliga lagstiftningen
inte oss. Men vi får inte ge upp, säger Wickström.
NTM-centralen stöder ogärna
direkt trafik in till Helsingfors. Ifall
kommunen skulle gå in för att själv
skaffa direkt trafik skulle det enligt
en grov uppskattning kosta kommunen 30 000 euro om året.
Det är framför allt på morgnar
och eftermiddagar som direkta turer
skulle behövas för att göra det möjligt för Ingåbor att smärtfritt pendla till jobb och studier.
– Ingå måste också bli bättre på
att kommunicera att det tar lika
länge att åka in till Helsingfors med
kollektivtrafik från vissa delar av Esbo som från Ingå.
Kollektivtrafiken har varit ett
gissel för Ingå kommun sedan Y-tåget lades ner 2016. Kommunen har
gjort flera försök att förbättra trafikförbindelserna, bland annat genom
kvällsbussar, anropstrafik och subventionerade biljettpris. Västmetron
har ytterligare rört till det för kommunen, eftersom direkta förbindelser till Helsingfors blivit svårare att
anskaffa. MIRA STRANDBERG

Ekenäs - S-Market
lö 16.3 kl. 10 -13.30
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SÅDAGS!
FRÖN till ÖVER

700 SORTER
fr. 0,45/påse

Hela tidtabellen: skargardsdoktorn.fi

Tomat kan odlas i ampel och i kruka
på fönsterbrädet, på balkong och
terrass, på friland och i växthus.

Kungsg. 13, Ekenäs
 019-241 1418
må, on, fr 9-17, ti, to 9-18, lö 9-14

KÄNSLIG HÖRSEL, VARMA TASSAR
OCH ETT STORT HJÄRTA
Vad annat kan man förvänta sig av en bra veterinär och
djurskötare? Hos oss får du proffshjälp till både mindre
och större problem samt stöd och kvalitetsprodukter
för din fyrbenta väns välbefinnande.

OBS våra nya öppettider!
OMAELÄINKLINIKKA LOJO
Må 8-20, ti 8-16, on 8-16, to 12-20, fr 8-20
Hakamäkigränden 2, 08200 Lojo

www.omaelainklinikka.fi

Tidsbokning: 019 211 4900

KONTAKTA OSS FÖR:
Bouppteckningar
Testamenten
Intressebevakningsfullmakter
Jordbrukets generationsväxlingar
Fastighetsöverlåtelser
Bolagsärenden

JURISTBYRÅ
NIEMI & CO
Jarno Niemi, jurist
Monica Baarman-Henriksson, VH

Tel. 09-849 3600
e-post: info@niemico.fi
Ola Westmans allé 5b
10210 Ingå
www.niemico.fi
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VILDMARKSGUIDER

Friluftsföretag satsar
på naturtjänster
– Vi börjar så här och
får sedan se hur allt
utvecklar sig. Vi vet
ju inte riktigt vad vi
kan förvänta oss.
Det säger Virve Savoila från friluftsföretaget Archipelago Activities. Företaget som ägs av Björn Wadenström - som även driver Bromarv
Skärgårdshamn - erbjuder naturtjänster i Raseborg med start nu i
sommar.
– Högsäsongen är från midsommar och åtta veckor framåt, säger
Virve Savoila.
Hon är en av cirka tio vildmarksguider som arbetar för Archipelago
Activities som presenterade sig utanför Natrum i Ekenäs i onsdags. Tanken är att man arrangerar guidade
naturupplevelser för bokade grupper i första hand.
– Men i och med vi nu också samarbetar med Naturum kan det också vara möjligt med mera spontana
turer. Samtidigt måste förstås grupperna vara lagom stora, där spelar
ju både säkerheten och ekonomin
in, säger Savoila.
– För oss är det här ett välkommet
samarbete, på det här sättet kan vi
också få litet mera verksamhet hit
och det tar vi gärna emot, säger Eva
Lotta Söderlund vid Naturum.
Basprogram
Hittills har man åtminstone tre olika alternativ – en upplevelsepromenad på Ramsholmen, vandring
i skogmiljö samt cykling. Det handlar om en tur med elcykel från Ekenäs till Hangö. Returresan sker sedan med tåg.
– Dessutom har vi guider olika intressen och kunskap, och det sätter
också sin färg på upplevelserna, säger Markus Mattsson som är en av
guiderna.
– Efter hand får vi också se vad behoven är. Vi riktar oss mot alla - turister och sommargästerna förstås,

FÖRETAGSNYHET. Archipelago Activities presenterade sig vid Naturum, på plats var Mia Sinisalo (fr.v.), Markus Mattsson, Eva Länsipuro och Virve Savoila.
FOTO: WILHELM LINDGREN

men gärna ser vi också ortsbor här,
säger Eva Länsiluoto, som också hon
tillhör guiderna.
– Utgångstanken här är att vi vill
bjuda på något nytt och något sådant som inte finns här sedan tidigare. Samtidigt vill vi ju inte börja konkurrera med befintliga företag, utan
samarbetar hellre, säger Virve Savoila och räknar upp aktörer som Paddlingsfabriken i Ekenäs skärgård, SEAction i Sjundeå och Outdoor Happiness i Hangö.
Välkommet tillskott
På samma linje är också Jöns Aschan, som äger Paddlingsfabriken inne. Också han betonar vikten av

samarbete och mera bredd i utbudena.
– En direkt fördel med Archipelago Acitivites är att man kan till sig till
platser som annars inte är tillgångliga. Dessutom borde det ju rimligtvis ge synergieffekter, säger Jöns
Aschan.
– Det är helt klart att vi kan samarbeta och det finns utrymme för alla. Redan i en familj är det ju inte
sagt att alla villa göra samma sak,
utan man då dela upp sig – det kan
vara att någon vill vandra i naturen,
en annan vill vara ute i skärgården
och en tredje turista inne i centrala
Ekenäs. Och finns det flera dylika familjer på plats, kan man sedan styra

upp det till flera grupper. För att ta
ett exempel, säger Aschan
Inte heller hos Västra Nylands
guideklubb med ett trettiotal auktoriserade guider ser man några hotbilder, snarare möjligheter. Ordförande Viveca Blomberg konstaterar
att ett större utbud är välkommet.
– Jag ser det här som ett bra komplement, det gör besökarna mera
möjligheter. Vi har våra guidningar
med våra sakkunniga guider, men
det finns nog utrymme för alla, säger Blomberg.

Ultra Speed 2

Nyhe

Markus Mattsson
vildmarksguide

THOMAS SUNDSTRÖM
thomas.sundstrom@ksfmedia.fi

VÅREN NÄRMAR SIG MED STORMSTEG, FÖRBEREDD?
Premium ContactTM 6
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Dessutom har vi
guider olika intressen
och kunskap, och det
sätter också sin färg
på upplevelserna

t!

I alla priser ingår 4 st däck inkl.
monterings- och avfallshanteringsavgifter.

Hectorra 3

GÖR ETT KÖP
före 15.5 med

Upplev ny körkomfort

205/55R16
225/45R17
225/50R17
245/40R18

440 €
540 €
690 €
720 €
Vitsippsgränden 1, Ekenäs
tfn 019 246 2504
daniek@daniek.ﬁ
Öppet: Må-fre 8-17, lö 9-13

Utmärkt grepp med hög
precision.

195/65R15
205/55R16
205/60R16
225/45R17

350 €
380 €
460 €
420 €

boka tid för däckbyte
WWW.EKENAS-DACKMARKET.COM

Kort bromssträcka på
torra vägar.

175/65R14
185/65R15
205/55R16
225/40R18

290 €
320 €
340 €
390 €

DÄCKMARKET
FINANSIERING
och få räkning i

AUGUSTI!

Kolla in mera
alternativ på vår hemsida
www.ekenas-dackmarket.com
eller besök vår butik!
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På Prästkragen är giftfritt en hit
En del av de material som används på dagis
kan innehålla giftiga kemikalier. I Prästkulla
fick barnen lära sig göra giftfri modellera.
På kvinnodagen gjorde Marthaförbundet en miniturné med föreläsningar, workshoppar och träffar
runtom i Västnyland.
På Prästkragens gruppfamiljedaghem i Prästkulla hölls en första
workshop i marthornas nya projekt
Giftfritt dagis.
Barnen fick laga mellanmål och
tillverka giftfri modellera av vetemjöl, salt, olja och hett vatten. Som
färgämnen användes tranbärspulver, alger, gurkmeja och kaffe.
Under tiden gräddades ett fröknäckebröd i köket som barnen och
deras föräldrar senare på eftermiddagen skulle avnjuta med en grön
smoothie.
Åland förebild
I Sverige har man jobbat för en giftfriare vardag redan länge. Marthorna har besökt flera daghem på Åland
där man hunnit lite längre än här på
fastlandet.
– Vi vill inte skrämma upp barn,
föräldrar och personal. Redan om
man kan minska på användningen
av till exempel plastsaker är det bra,
säger projektledare Sofia Grynngärds, projektkoordinator Jenni
Haapala och Cecilia Nyman, sakkunnig inom miljö- och kemikaliefrågor på Marthaförbundet.
Strävan efter giftfrihet är en fortgående process.
– Man ska inte slänga bort alla
sina plastsaker med en gång, man
kan byta ut dem efter hand, säger
Nyman.
Alternativ finns
Visste du att varm, sur och fet mat
går dåligt ihop med plast eftersom
giftiga kemikalier frigörs när maten
är i kontakt med plastkärlet?
– Därför ska man hellre använda en träslev än en plastslev till den

heta tomatsåsen, till exempel, säger
Nyman.
Man ska hellre välja rostfria köksverktyg och slevar i trä än sådana av
plast. Man ska hellre använda gjutjärnspannor än stekpannor med teflonyta. Och man ska hellre använda
glas och porslinskärl än dito i plast.
Det finns inte alltid alternativ
till plasten men förvånansvärt ofta. Det finns också bättre alternativ bland plasterna exempelvis de
som är märkta ”2”,”4” och ”5”. Som
alternativ till vaxdukar och haklappar som vanligtvis är gjorda i olika
plaster som kan innehålla skadliga
ämnen, har marthorna testat att behandla tyger med bivax och åtminstone är känseln ungefär densamma.
ENKELT. Johannes Taube, Junia Nylund och Linnea Österberg tillverkade giftfri modellera.
Madrasser och leksaker
Varför fokuserar projektet just på
daghem? Jo, därför att barn rör sig
mycket på golvet och det är i dammet som kemikalierna samlas.
– De får i sig förhållandevis mycket kemikalier i sina små kroppar, säger Grynngärds.
– Barn sätter ofta saker i munnen
och många leksaker är i plast som
kan innehålla till exempel hormonstörande ämnen, säger Nyman.
Möbler, inredningsprylar och
till exempel gamla skumgummimadrasser kan vara behandlade
med flamskyddsmedel.
– Det kan också äldre tekniska
prylar vara, till exempel ur bruktagna mobiltelefoner som barn ofta
leker med. De innehåller dessutom
tungmetaller, säger Haapala.
Inhemsk frukt och bär
I städningen är det lätt att minska på
användningen av kemikalier.
– Det är svårare med maten om
den kommer från ett centralkök.
Den maten behöver inte vara dålig

men om man lagar mat från grunden så vet man vad maten innehåller, säger Haapala.
Om man inte hittar ekologiska alternativ så kan man gärna köpa inhemskt. Utländsk, besprutad frukt
äts ganska mycket i dagisen. Man
kunde byta ut särskilt vindruvorna
mot inhemska bär.
– Till exempel ris förekommer
på alla nivåer. Det borde man byta
ut mot korn, bovete eller spelt. Man
måste lära barnen att äta det i stället, säger Haapala.
Privata daghem
Det treåriga projektet är finansierat
av stiftelsen Brita Maria Renlunds
minne. Även om man gör de fysiska nedslagen i tio privata daghem i
höst så kommer man att framställa informationsmaterial som är tillgängligt för alla via Marthaförbundets hemsida.
Prästkulla ska eventuellt bli ett av
två pilotdaghem.

SENIORBOENDE, SJUNDEÅ

Virkkulankylä vill ändå köpa tomten
ett hyreskontrakt för den tomt
där det nya seniorboendet ska
byggas i sjundeå skulle godkännas i tisdags. efter en ny vändning ska tomten ändå säljas,
men bara så mycket som behövs för den nu aktuella byggnaden.

Långdansen kring bygget av ett nytt
seniorboende i Sjundeå fortsätter.
Företaget Virkkulankylä har tagit
tillbaka sin önskan att hyra den tilltänkta tomten.
Nu vill företaget igen gå in för att
köpa marken, men bara så mycket
som behövs för det servicehus som

ska byggas i det första skedet.
Hela tomten som reserverats för
serviceboende vid Brännmalmen
har en byggrätt på 4 000 kvadratmeter men Virkkulankylä ska bara
använda 1 700 kvadratmeter. Den
del av tomten som företaget behöver kostar drygt 180 000 euro. Tek-

FOTO: WILHELM LINDGREN
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Redan om man kan minska
på användningen av till
exempel plastsaker är det
bra.
Sofia Grynngärds
projektledare

– Det låter intressant. Vi är annars också aktiva på den här fronten. Men det här har väckt massor
av tankar, till exempel om användningen av plats. Det blir nog aktuellt
att förnya några en del saker i köket,
säger föreståndare Johanna Nylund.
KrIstoffer Nöjd
kristoffer.nojd@ksfmedia.fi

niska nämnden beslutade i tisdags
att godkänna köpet med villkoren att
det görs ett föravtal. Det slutliga köpebrevet undertecknas när Ara har
godkänt planerna och kostnadskalkylerna för serviceboendet. Virkkulankylä ska också få en garanti på
räntestådslön och komma överens
om uthyrning av huset med en serviceproducent innan köpebrevet undertecknas.
Under tekniska nämndens mö-

HUSDAGAR

FREDAG 15.3 i EKENÄS kl. 15-19
LÖRDAG 16.3 i KARIS kl. 12-15

MARTHAHJÄLP. Jenni Haapala
hjälpte barnen med modelleran.
FOTO: WILHELM LINDGREN

te i tisdags föreslog Jere Jantunen
(Saml.) att hela kommunen slopar
hela projektet och i stället utreder
andra möjligheter att bygga ett servicehus. Vid en omröstning fick
han med sig Paula Tuominen (Blå)
och ersättaren Sirpa Kaisla (Saml.).
Nämndordförande Rabbe Dahlqvist (SFP), De grönas Pia Virta, Catharina Lindström (SFP) och Veikko Tanskanen (V) röstade för beredningens förslag. MIRA STRANDBERG

16

VÄSTRA NYLAND
Fredag 15 mars 2019

VINTERSPORT. Det tar en tid ännu, men i sommar kommer det att arrangeras tävlingar på idrottsplan i Karis. Tommy Högström och Clas Smeds håller i många av trådarna. Foto: Wilhelm lindgren

b

SFI-mästerskapen
sätter färg på plan

IF Raseborgs tävlingsarrangemang 2019 i
Karis (i urval):
■■7.4: inomhustävling
■■8.5: Spring Cup
■■30.5: nÅid terräng F/P9-13
(Bromarv)
■■16.6: Aktia games
■■6-7.7: SFi-mästerskapen

FRIIDROTT
– Det borde bli riktigt fina tävlingar, säger ordförande Clas Smeds om IF
Raseborg som i sommar arrangerar SFI-mästerskapen i friidrott.
Idrottsplanen i Karis är snötäckt och
på isen bredvid spelas det ishockey.
Men Clas Smeds och Tommy Högström – ordförande och träningschef
för IF Raseborg – ser redan fram mot
sommaren och inte minst början av
juli. Då står IF Raseborg värd för de
finlandssvenska förbundsmästerskapen i friidrott.
– För idrottarna är SFI-mästerskapen ett av säsongens huvudmål
och tävlingarna har sin givna plats i
kalendern. Men också för föreningarna och för finlandssvensk idrott
är tävlingarna viktiga, säger Class
Smeds.
För IF Raseborg, som grundades
2009, är det nu första gången man
står som SFIM-värd. Karis IK – som

tillsammans med Ekenäs IF gick
ihop till IF Raseborg – arrangerade
dock tävlingarna så sent som 2005.
– Från förbundets sida ser man
gärna att föreningarna uppmärksammar till exempel sina jubileer
med SFI-arrangemang. Det har nog
kanske redan tidigare varit tal om
att arrangera SFI-mästerskapen,
men nu blev det aktuellt och då inföll 10-årsdagen lämpligt, säger Tommy Högström.
Stora tävlingar
SFI-mästerskapen arrangeras nu under lördag och söndag den 6–7 juli på
idrottsplanen. Då tävlar man i klasserna för 15- och 17-åringar, samt
herrar och damer.

– Det är nog stora tävlingar, den
siffra som kanske mest sticker ut
mest är 106 grenar. Det är ganska
mycket, säger Smeds.
Hur många deltagare som kommer till Karis är ännu öppet, men i
SFIM-sammanhang brukar det röra
sig kring 900 starter. Något liknande lär det handla om i år.
– En utmaning är att det blir långa
dagar, och det behövs många funktionärer. Vissa tjänster köper vi,
men oberoende talar vi om cirka
180 funktionärer, minst, säger Clas
Smeds.
– Det krävs överraskande många
funktionärer för att dra igenom en
friidrottstävling. Varje gren har sitt
folk och sedan kommer ju allt annat

till, kansli, buffé och så vidare, säger
Tommy Högström.
Spjutäss på hemmaplan
Tävlingarna inleds på lördag förmiddag då juniorerna kör i gång. På eftermiddagen kommer sedan herrarna och damerna till start och då står
också en av tävlingarnas höjdpunkt –
herrarnas spjut med förhoppningsvis hemmahoppet Oliver Helander i
startfältet – på programmet.
– Spjuttävlingen borde egentligen arrangeras på söndagen, men
vi har fått lov att flytta den till lördag. Orsaken är att ungdoms-EM
för 22-åringar inleds tisdagen därpå
i Sverige och dit borde ju Oliver rimligtvis vara på väg. På det här sättet

■■25.7: Junior games
■■24.8: nÅid stafett F/P 9-15

vinner han en dag, säger Clas Smeds.
Också i övrigt hoppas man på
idrottslig framgång i tävlingarna. En
utmaning är förstås att många tränare och ledare – till exempel Smeds
och Högström – är upptagna med arrangemangen, så det kan vara svårt
att följa med de egna adepterna.
– Det får vi försöka lösa så bra som
möjligt. En fördel med att det är vi
som arrangerar tävlingarna är att
det i stället är lättare att få alla idrottare med. Om man ska resa långt kan
det vara svårare, säger wHögström.
Ny form
SFI-mästerskapen är inte heller det
enda större arrangemanget för IF
Raseborgs del. Redan den 16 juni ar-
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Tommy Högström tog Rangers jagar ligaplats på allvar
över som träningschef
IF Raseborg såg om sin organisation i slutet av fjolåret. Tommy Högström tillträdde då
som föreningens träningschef.
– Till mina uppgifter hör bland annat att koordinera träningen och
tränarna, boka träningstider och så
leder jag också en hel del träningar.
Men ännu är vi så pass i början att
vi litet får se var allting landar, efter
årets säsong vet vi säkert mycket
mera, säger Högström som inledde
deltidsjobbet den 1 december i fjol.
Tidpunkten var välvald, samma dag gick Högström, 53, nämligen i pension som kommendörkapten vid Nylands brigad. Totalt
blev det över 30 tjänsteår vid försvarsmakten.
– Det här visste jag ju att var på
kommande och framför allt att det
skulle finnas lite tid över. Så vi började väl tala ganska tidigt om att
börja jobba för IF Raseborg, säger
Högström.
– Redan på sommaren hade vi en
plan, säger Clas Smeds, ordförande för IF Raseborg.
Nya vindar
I bakgrunden fanns också det faktum att mångåriga verksamhetsledaren Glenn Lignell i fjol valde
att sluta. Lignell, som fortsätter i
föreningen bland annat som styrelsens sekreterare och som Oliver Helanders tränare, lämnade
en stor lucka att fylla.
– Och det är ju på skäl att påpeka
att Tommy inte är anställd för att
sköta Glenns tidigare jobb. Vi har i
stället delat upp arbetet – Tommy
är nu träningschef, medan jag försöker ta hand om tävlingsarrangemang, administrationen och inte minst sponsoranskaffningen, säger Smeds.
Samtidigt står Tommy Högström på en mycket stabil grund i
föreningen. Efter många år i Ekenäs IF följde han med till nya IF Raseborg när EIF gick samman med
Karis IK och steget till att bli träningschef var inte så stort.
– Det var ganska naturligt. Sedan

rangeras en nationell tävling, Aktia
Games. Det är en fortsättning på de
senaste årens stjärntävlingar, men
en dylik status fick man inte till i år.
– Man har skurit ned antalet
stjärntävlingar till tre och då prioriterade man helt klart stora stadion, Uleåborg, Seinäjoki och Helsingfors blev arrangörsorter, säger
Clas Smeds.
Därmed får IF Raseborg i stället
arrangera en nationell tävling. Ytterligare en jobspost kom det då det
samtidigt arrangeras stora internationella juniortävlingar, som gör att
IF Raseborg i sin tävling bara kan
ha klasser för damer och herrar.
– Så vi svävar nog litet i det blå
nu, men vi försöker få till en så bra
tävling som möjligt. Tanken är också att vi skall ha utländska deltagare på plats, säger Smeds.
Många arrangemang
Också i övrigt satsar IF Raseborg
mycket på tävlingsarrangemang.
På årets lista finns ett tjugotal eve-

finns det ju ingen orsak till några
drastiska förändringar, det fungerar bra och som ny på sin post skall
man inte börja reparera något som
inte är sönder, säger Högström.
Stor förening
IF Raseborg är i dag en stor och
framgångsrik förening. I fjol hade
man över 300 tävlingslicenser och
ett 30-tal tränare.
– Förstås finns det alltid rum för
flera tränare, men situationen är
bra. Vi har duktiga tränare och alla har dessutom någon form av tränarutbildning. Det är viktigt, säger
Högström.
En självklarhet är samtidigt att
väldigt mycket av arbetet i föreningen görs på ideell basis. Förutom Högström är det bara informatören Sofia Åkermark som har en
avlönad deltidstjänst.
– Så man kan inte vänta sig att
allt går jättesnabbt varje gång. Det
har varit en liten skillnad från mina yrkesår som jag har fått vänja
mig vid, säger Högström.
Bra grund
Samtidigt står IF Raseborg på en
mycket stabil grund. Rent idrottsligt har man dessutom ett superäss
i form av Oliver Helander som lyft
upp föreningen på en helt ny nivå.
– Nog har vi ju haft duktiga idrottare tidigare också, men inte någon
av den här kalibern där vi kan tala om världsklass. Det är klart att
här finns ett helt nytt PR-värde för
oss och vi försöker hjälpa Oliver
så mycket som vi kan, säger Clas
Smeds.
Men IF Raseborg är mycket mera än ”bara” Oliver Helander. Man
har en bra topp och brukar kamma
hem ett tiotal FM-medaljer per år.
– Det är bra, för friidrott är trots
allt en resultatidrott. Alla kanske inte vill tävla på allvar, men
för de flesta av våra aktiva är det
just tävlandet som är det viktiga
och då är det förstås roligt när det
går bra, säger Tommy Högström.
THOMAS SUNDSTRÖM

nemang och förra veckan kom det
också bud om kommande utmaningar.
– År 2021 kommer vi att arrangera FM i mångkamp för 14–22-åringar i Karis och Lojo. Virkby Start är
ju en Lojoförening som kommer
med där, och också de övriga föreningarna i regionen är med i arrangemangen, säger Smeds.
Däremot har man backat i en annan fråga. Det spekulerades redan
om att söka Kalevaspelen, det vill
säga FM för seniorer, men där har
man kommit på andra tankar.
– Efter FM för 14-15-åringar 2017
drabbades vi kanske litet av storhetsvansinne. Tävlingarna i sig
skulle vi säkert kunna genomföra,
men däremot skulle det yttre med
inkvartering och dylikt i spetsen vara svårt. Så vi står nog över, säger
Clas Smeds.

THOMAS SUNDSTRÖM
thomas.sundstrom@vastranyland.fi

Kyrkslätt Rangers har haft en
utmärkt i division 1 i innebandy.
Och säsongen fortsätter med
slutspelet. Där är det första hindret avklarat – nu hårdnar motståndet och målsättningarna
har ställts högre.
Rangers vann nu division 1 och gick
därmed till slutspelet med de åtta
bästa. Som seriesegare fick Rangers
välja kvartsfinalmotståndare och valet föll på O2 från Jyväskylä,
Och bra gick det, först vann Rangers lördagens slutsålda match i
bombskyddet 4–2 och i Jyväskylä på
söndagen tog Rangers hem segern
igen. Då var resultatet 5–4.
Därmed fortsätter säsongen med
semifinalspel mot ÅIF från Sibbo.
Lagen möts på lördag i Kyrkslätt
och på måndag i Sibbo. En eventuell tredje och avgörande match spelas i Kyrkslätt på onsdag.
ÅIF slutade på en åttonde plats i
grundserien, men skrällde stort då
man slog ut serietrean NST i kvartsfinaler med 2–0 efter att ha vunnit
båda matcherna i förlängning. I
den andra semifinalen möts LNM
och Tiikerit.
Mycket på spel
Och nu står sedan mycket på spel.
Två segrar krävs för en finalplats
och där avgörs sedan allt – segraren
i finalen stiger direkt upp till ligan,

b
Ligakvalet
■■Kvartsfinaler (bäst av tre): tiikerit–FBC turku 2–0, lnM–lovisa tor 2–0, Rangers–o2-Jyvskylä
2–0, ÅiF–nSt 2–0.
■■Semifinaler: Rangers–ÅSiF,
lnM–tiikerit.
■■Rangers program: 16.3: Rangers–ÅiF, 18.3: ÅiF–Rangers, vid
behov: 20.3 Rangers–ÅiF.
EFFEKTIV. Samuli Alaluusua var
bästa poängplockare för Rangers i
grundserien. Det blev 43 poäng på
26 matcher Foto: Paavo Rantalainen
medan laget som blir tvåa ännu får
kvala om en ligaplats mot ett ligalag.
För Rangers betyder framgången att man fått korrigerat sina målsättningar. Från början var målet
att komma in bland de åtta bästa i
grundserien och efter höstsäsongen ändrades målsättningen till att
vinna grundserien. När det var gjort
har laget satt upp som mål att stiga
upp till innebandyligan.
– Vi är ett steg närmare målet är
nu ett steg närmare. Vi tar hem alla spel och går ända fram till mål,

■■division 1
Rangers
LNM
NST
FBC Tu
Tor
O2
Tiikerit
ÅIF
M-Team
NJ
Josba
MerSBT
EV Ak
SalBa

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

14
15
13
12
13
12
12
10
9
9
8
9
6
5

3
1
4
4
3
1
0
4
4
2
3
1
4
1

2
1
1
4
2
3
4
2
2
3
2
1
2
3

7
9
8
6
8
10
10
10
8
12
13
15
14
17

169–132
150–124
131–122
140–126
162–125
140–133
161–155
153–142
132–120
139–168
131–156
129–163
146–161
123–162

50
48
48
48
47
41
40
40
40
34
32
30
28
20

säger chefstränaren Sebastian Fager-Pintilä.
Den första kvartsfinalen spelas i
befolkningsskyddet på lördag kväll
klockan 19. PAAVO RANTALAINEN

FOTBOLL

EIF har ny indisk försvarare
Ekenäs IF har förstärkt sitt division 1-lag i fotboll med en ny
spelare. Det är Abneet Bharti
från Indien som är klar för EIF.
I ett pressmeddelande meddelar EIF

att Bharti är 21 år gammal och att
han senast har hållit till i portugisiska Sintrense. Han har också spelat med i spanska Real Valladolids
akademi. Bharti är redan spelklar
för EIF.

– Jag spelade ett och ett halvt år
i Portugal, men skadade mig. Jag
behövde en ny klubb och då ringde
jag till EIF:s tränare Gabriel Garcia
Xatart, säger Bharti i pressmeddelandet. JESPER SUNDSTRÖM

TAEKWONDO

Fina framgångar i Tammerfors
Rasbudo lyckades utmärkt i
Black Eagle international cup i
Tammerfors. Man hade sju unga
deltagare och alla tog steget
upp på prispallen,
Dagen inleddes med de lägre bältesgraderna och Axel Doepel – som tävlade för andra gången – deltog i rörelseserier för A-juniorer 10-6 gup.
Där blev det ett fint silver.
Jasmin Leppänen hade en fin dag.
Först tog hon ett silver i rörelseserier för B-juniorer 6-5 gup och sedan
blev det guld i sparrning för B-juniorer -150 cm.
Också i sparring för B-juniorer
+160 cm blev det ett guld. Josefina
Saarinen tog hem det.
Patric Ring var också framgångsrik. Det blev ett brons i rörelseserier B-juniorer 4-1 gup och guld i sparring för B-juniorer +160 cm.
Där var dessutom klubbkamraten
från Rasbudo, Arseny Ignatiev tvåa i
samma klass.
Nyttig resa
På eftermiddagen var det sedan dags
för Miro Ikäheimonen och Rufus Kesti som båda ingår i det finländska

FRAMGÅNGAR. Miro Ikäheimonen, Rafael Kesti och Rufus Kesti på plats i
Tammerfors. Foto: linda Ring
lag som nästa månad deltar i VM i
Tyskland. Båda två lyckades också
utmärkt vid tävlingarna i Tammerfors.
Miro Ikäheimonen deltog i rörelseserier, A-juniorer 2 gup-2 dan, där
han kämpade sig hela vägen till guld.
Därtill blev det ett brons i såväl öppen serie i rörelseserier för både juniorer och vuxna, svart bälte som i

sparring för A-juniorer, svarta bälten, +62 kg.
Rufus Kesti deltog i sparring för
seniorer, svarta bälten -70 kg och
återvände med en guldmedalj.
I Rasbudos trupp ingick även tränaren Rafael Kesti och två domare,
Lindah Kesti och Nico Flinck samt
några föräldrar och lagkamraten
Mike Ekblad . VN
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Ledare

I DAG
Kaj Lindholm

Brokig biskop
i Borgå stift
Biskopen ska leda prästerna i deras arbete. Men hen ska också delta
aktivt i samhällsdebatten. Det gynnar kyrkan.
Då Björn Vikström i höst avslutar
sitt värv som biskop i Borgå stift
har han tio år fullt på posten. Då
han tillträdde aviserade han att han
skulle sitta så länge. Han styr nu in
på den akademiska banan, när han
blir lärare i teologisk etik och religionsfilosofi vid Åbo Akademi.
Sedan 1970 har Borgå stift haft
en biskop som heter Vikström, först
Björns far John och sedan hans farbror Erik, med undantag för tre år
(2006–2009) då Gustav Björkstrand
ledde stiftet. Det hör också till ovanligheterna att en biskop slutar av en
annan orsak än pensionering eller
för att bli ärkebiskop såsom John
Vikström.
Björn Vikströms syn på att inte
sitta tills pensioneringen– liksom
hans val att inte bära den traditionella biskopsmitran eftersom han
anser att den förmedlar bilden av
ett föråldrat maktförhållande – är
ett tecken på att han är modern.
Som biskop har han visat att han
är mån om att även kyrkan ska följa med sin tid. Till exempel har han
föreslagit att kyrkan borde ge ifrån
sig vigselrätten, skärpt tonen mot
motståndare till kvinnliga präster
och visat tolerans för homosexuella i kyrkan.
På tisdag hålls den första omgången i biskopsvalet för att välja Vikströms efterträdare. Cirka 700 personer är röstberättigade i valet, av

dem är hälften präster i stiftet och
hälften lekmannaelektorer. Om
någon av de fyra kandidaterna får
över hälften av rösterna blir hen
vald. En eventuell andra valomgång mellan de två som fått flest
röster i den första omgången hålls
den 10 april.
De fyra som kandiderar är kyrkoherden i Väståbolands svenska
församling Harry Sanfrid Backström, direktor Sixten Ekstrand,
prästen och journalisten Lisa
Enckell och kyrkoherden i Jakobstads svenska församling Bo-Göran
Åstrand. Av dem har Åstrand ställt
upp i biskopsvalet 2006 och 2009
medan Ekstrand var kandidat för
tio år sedan. Då stod valet mellan
honom och Björn Vikström i andra
omgången.
Till Borgå stift hör alla de församlingar som har svenskspråkig majoritet. I dag är det 53 församlingar som är fördelade på 9 prosterier.
Medlemsantalet är cirka 240 000.
Församlingarna är geografiskt utspridda från Lovisa i öster till Karleby i norr samt Åland.
Att vara biskop i Borgå stift är
ingen lätt uppgift. Den teologiska
synen inom stiftet och bland dess
medlemmar varierar från konservativ till liberal. Stiftet är egentligen hela den evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland i miniatyr. Därför
måste biskopen i Borgå stift vara en

mittfältare, en som kan godkännas
av alla. Hen måste ha en förmåga
att kommunicera med och leda varje präst inom församlingarna, präster som har varierande syn på Bibeln och tolkningen av den.
Inom stiftet finns fortfarande ett
visst motstånd mot kvinnliga präster. En annan fråga som delar kyrkan och stiftet är synen på homosexuellas rättigheter och samkönade äktenskap.
En biskop måste våga säga sin åsikt.
Hen har en viktig roll att bidra med
kyrkans åsikter i samhället och på
det sättet förankra den bland befolkningen. På så sätt visar man att
man är en aktiv part som vill vara
med och utveckla samhället.
Av de fyra kandidaterna kan
Backström ses som den mest konservativa, Ekstrand är mer liberal men en försiktig profet medan
Enckell och Åstrand är rätt liberala.
Vem som greppar biskopskräklan efter valet beror på vem
som lyckas med konststycket att
vara tydlig utan att stöta bort för
många av elektorerna. Den uppgiften kan vara en bra övning för själva uppdraget, som i sig är en kontinuerlig balansgång.
MARINA HOLMBERG
marina.holmberg@ksfmedia.fi

ANDRAS RÖSTER

TT

De kommersiella mediehusen och Svenska Yle kunde leva sida vid sida i Ankdammen
under den tid då radio var radio och tidning var tidning. Nu när plattformen är webben och samma för båda, börjar situationen vara ohållbar.
De finlandssvenska kommersiella mediehusens situation stabiliseras inte endast av
att Svenska Yle preciserar sin uppgift. Mediehusen måste också själva vidta åtgärder
för att överleva framtiden. Ett ökat samarbete inom tekniska lösningar kan vara det
första steget.
Det är dags för Yles förvaltningsråd och operativa ledning att närmare definiera vad
som avses med public service. Åtminstone kan inte definitionen och tolkningen vara
olika på finska och svenska, om lagen är den samma.
Åbo Underrättelser
Tom Simola undrar hur skattefinansierade Svenska Yle kan upprätthålla regionala webbsidor medan Yle (på finska) inte
gör det.

Kappvändare
■ Sanna Marin, socialdemokraternas vice ordförande, beslöt i Tammerfors stadsfullmäktige att
sänka normen för vårdare per åldring från 0,58 till
0,57. Varför? För att få stadens budget i balans (HS
7.2). Samma Marin var den första att underteckna
interpellationen om dålig äldreomsorg mot Juha
Sipiläs regering. Hon krävde 0,7 vårdare per åldring! Motstridigt? Nej, riksdagsval i april! Påhejad
av Antti Lindtman, riksdagsgruppens ordförande,
som mycket väl vet att äldreomsorgen är en uppgift för kommunen, fritt fram att utveckla. ”Och
som om inte socialdemokrater och vänsterförbundare varit med om att utlokalisera äldreomsorgen
till privata företag”, sade en tidigare stadsdirektörskollega.
■ Juha Sipiläs regering hade som mål att ”sätta
Finland på fötter”. Det skulle inte vara skatteförhöjningar. Det ska löna sig att arbeta. Finland ligger på fjärde högsta plats i västvärldens skatteliga. I jämförelse med Danmark, Norge och Sverige
blir det minst i handen för en finländsk löntagare.
Och regeringen beslöt att det inte skulle vara mera
lån för välfärdsutgifter i staten. Döm om min förvåning då samma Sipilä säger att det nu är
dags att satsa. På högre pensioner, på utbildning och på näringslivet. Det finns
pengar, förklarade han
Dit for Centerns landvid Centerpartiets valöppning (HS 3.2).
skap. Han vänder inte
Sipilä ska emellerbara kappan. Han kastar
tid ha beröm för sin
in handduken. Det är
ekonomiska politik.
Jag måste ge honom
riksdagsval i april.
rätt, att det verkar
som om god sysselsättning är den bästa socialpolitiken. Den ger
både unga och gamla
jobb, den ökar välbefinnandet, den minskar inkomstskillnaderna och den ger stat
och kommun skatteinkomster. Utslagningen
av unga personer har
minskat från 15,1 procent 2015 till 11,8 procent 2018. För unga
män är förbättringen ännu mera dramatisk (HBL
20.2).
Därför skulle jag gärna se att också fackföreningarna vänder kappan från att bromsa förändringar i arbetslivet till att satsa krafterna på att förbättra sysselsättningen och företagandet i Finland.
Varför inte tillsammans med arbetsgivarna sikta
på att uppnå en sysselsättningsgrad på 75 procent?

TT

■ Sysselsättningsgraden är nu 72,6 procent. Regeringens förtjänst? I varje fall har den inte förhindrat förbättringen. Hur ser framtiden ut? Högkonjunkturen avtar. Brexit kommer. Utrikeshandeln
minskar. Socialdemokraterna föreslår högre skatter och flera skatter i sitt valprogram. Vänsterförbundet följer upp med skatteförhöjningar och mera välfärdsutgifter. De gröna har samma ambitioner. Skolungdomar kräver gratis utbildning på andra stadiet. Politiker nickar och samtycker. Mikaela Nylander, Svenska folkpartiet, säger: ”Pappa
ska inte behöva betala”. ”Mamma ska inte behöva
betala”. ”Vi tror på jämställdhet” (HBL 27.2). Men
visst betalar pappa. Och visst betalar mamma. Och
visst betalar många andra. Men det sker i form av
skatt. Andra pengar finns inte.
Och hälsoreformen går på grund. Dit for Centerns landskap. Han vänder inte bara kappan. Han
kastar in handduken. Det är riksdagsval i april.
Kaj Lindholm är tidigare stadsdirektör.
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ANNONS

VÄSTRA NYLAND GER DIG LOKALA NYHETER
FRÅN HELA VÄSTRA NYLAND
Västra Nyland skriver lokala nyheter, stort och smått, som har anknytning till
regionen, tipsar dig om evenemang som du kan delta i och andra saker som är på
gång i Västnyland. Västra Nyland är Västnylands största svenskspråkiga tidning.

Västra Nyland
Västra Nyland + HBL

Tisdag och fredag

Måndag till söndag

VN Premium
e-tidning + artiklar

24

timmar
i dygnet

17,90

39,90

25,90
6,90

euro/mån

euro/mån

euro/mån

Papperstidningen

Papperstidningen

Tryckta tidningen måndag-söndag

Västra Nyland 2 dagar, HBL 5 dagar

eVN

HBL365 nyhetsapp
e-tidning, nyhetsflöde, pushnotiser

e-tidningen mobil, surfplatta och dator

eVN
e-tidningen mobil, surfplatta och dator

Alla artiklar
vastranyland.fi

eVN

Alla artiklar

Digitalt månadsbrev

e-tidningen mobil, surfplatta och dator

vastranyland.fi

Nyheter & förmåner

Alla artiklar

Digitalt månadsbrev

vastranyland.fi, hbl.fi

Nyheter & förmåner

Digitalt månadsbrev
Nyheter & förmåner

@

019 222 866

pren@vastranyland.fi

PRENUMERERA ELLER GE VÄSTRA NYLAND I GÅVA

Västra Nyland + HBL

Västra Nyland

VN Premium

Måndag till söndag

Tisdag och fredag

e-tidning + artiklar

KSF MEDIA AB

betalar
portot

Kod 5019912
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

39,90

17,90

6,90

euro/mån

euro/mån

euro/mån

Mina kontaktuppgifter

Jag ger tidningen i gåva till nedanstående person

Namn

Namn

Adress

Adress

Postnummer

Postanstalt

Postnummer

Postanstalt

Tfn

Födelseår

Tfn

Födelseår

E-post

E-post

Din e-postadress fungerar som användarnamn för e-tidningen. Du får anvisningar per e-post.

Fyll i gåvomottagarens e-post – den fungerar som användarnamn för e-tidningen. Anvisningar skickas per e-post.

KSF Media får kontakta mig per sms

KSF Media får kontakta mig per e-post

Prenumerationen är fortlöpande och börjar inom några dagar efter att vi fått din kupong och gäller privathushåll inom Finland som inte har en prenumeration. KSF Media förbehåller sig rätten att godkänna
prenumerationen. Erbjudandet gäller tillsvidare. Namn- och adressuppgifter kan användas i KSF Medias marknadsföring. www.vastranyland.fi/prenumerera.
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Det här är
Claire med
bänken
HANGÖ
Claires bänk som finns mitt bland sanddynerna längs
Bellevuestranden i Hangö är ett ofta fotograferat objekt, och en bänk som väckt många nätdiskussioner
om vem denna Claire är.
Claire Svartström är numera fastboende Hangöbo och bor i sitt barndomshem på Mannerheimvägen,
ett stenkast från sin strandbänk på
Bellevuestranden. När hon var nio
år flyttade hon med sina föräldrar
från Stockholm till Hangö. Mormodern, Thilly (född Damström), hade
gift om sig med Vilhelm Westman,
dåvarande vd vid Forcit-fabriken.
Westman ville locka nya företagare till Hangö, däribland Claires pappa Curt.
– Mamma Margit som var infödd
helsingforsare flyttade hit med långa
tänder. Hon tyckte livet var över,
skrattar Claire.
Fadern grundade ett bolag som
hette Laatukilpi. Företaget låg längs
Esplanaden och tillverkade trafikmärken med självreflekterande yta,
något som då var nytt i Finland.
Också modern hittade sätt att bekämpa småstadstristessen. Under
mitten 1960-talet byggde Claires föräldrar Motel Silversand. Idén kom
från en av de många bilfärder de
gjorde varje sommar ner till Sydeuropa. De brukade ofta övernatta på
värdshuset Gyllene Uttern i Gränna
på vägen ned mot Medelhavet. Under en sådan utfärd slog det dem att
det inte fanns några motell i Finland.
– Mamma hade ingen erfarenhet
från branschen, men hon hade en
god vän som ägde Hotel Kämp som
gick i godo för att hon kunde sköta
motellet.
Claire minns att motellets restaurang blev väldigt populär och hennes
mamma, som hade gått på internatskola i Grankulla och där lärt sig laga mat, stod själv i köket.
Ung kosmopolit
Claire lämnade hemmet i Hangö
som femtonåring och påbörjade ett

liv som ung kosmopolit. Helt självvalt var det inte. Hon hade en pojkvän som hennes föräldrar ogillade. Hennes mamma, som var en
bestämd kvinna, skickade då i väg
Claire till internatskola i England
för att bli av med problemet. Året i
England följdes av två år i Grenoble,
Frankrike. Där studerade hon franska på universitetsnivå.
– Jag lärde mig språket, men hade ingen examen då jag återvände
till Finland. Pappa var sur för att jag
varit så slö, minns Claire.
När hon därefter ville åka till
Tyskland för ett år, satte fadern lås
på kassakistan. Claire skulle minsann jobba så att hon lärde sig pengarnas värde. Genom bekantas bekanta hamnade hon på ett hotell utanför Frankfurt, ett gammalt slott,
Schlosshotel Kronberg, som ägdes
av sönerna till Friedrich Karl av Hessen, som skulle bli Finlands kung.
Det var ett snofsigt ställe som frekventerades av högdjur från de europeiska kungahusen. En slottsbesökare Claire minns väl var amerikanska
sångaren Johnny Cash.
– Han anlände tillsammans med
sin fru i helikopter efter en konsert. Det var sent och de beställde
fyra Bloody Mary och nattmat. Jag
tror den senare blev orörd, skrattar
Claire.
Återvände i orkan
Efter Claires Europaturné träffade hon sin blivande make Henrik i
Hangö. Henrik, som var uppvuxen
på Drumsö, och vi den här tidpunkten studerade i Manchester, var en
inbiten seglare och besökte gärna
Hangö sommartid. Då de var nygifta blev Henrik erbjuden ett arbete för General Electric i New York,
USA (1968). Claire funderade hur

hon skulle tillbringa dagarna.
– En dag klev jag in i FN-skyskrapan och frågade om de hade några lediga jobb. Jag hade inget amerikanskt arbetstillstånd, så det här
var nästan enda möjligheten.
Hon fick uppvisa arbetsprov på
maskinskrivning och hennes franskakunskaper gav henne ett jobb som
sekreterare vid UNDP:s Afrikasektion. Där blev hon ett år innan det
var dags att flytta vidare till Los Gatos i Kalifornien, dit Henrik hade blivit förflyttad. Under tiden i USA föddes dottern Henrika och då de 1972
skulle återvända hem, var hon gravid med Mårten. Claire, som tidigare aldrig varit flygrädd, blev plötsligt
väldigt stressad av tanken att flyga
till Finland. Hon insisterade att de
skulle åka med brittiska Atlantångaren Queen Victoria. Världens orkan
bröt ut på andra resdagen och de satt
fast i stormens öga i två dagar.
– Fönsterrutorna sprack i restaurangen och flera passagerare tänkte på Titanic. Henrik muttrade något om att han tar flyget nästa gång,
berättar Claire.
Vd för Bukowski
Tillbaka i Finland påbörjade Claire
en intressant karriär inom konst
och antikviteter. Startskottet blev
en annons där Johan Ehrnrooth
sökte hjälp till Galerie Christel, som
sysslade med internationell modern
konst. Då Bukowski några år senare ville etablera sig i Finland, var det
med hjälp av Johan Ehrnrooth. Med
sig ville han ha Claire.
– Det var bara vi två i början. Ja,
kanske lite mera jag, för Johan trivdes så väldigt bra på sin gård i Sjundeå där han hade hästar, säger Claire
och ler åt minnet.
Efter en tid var Johan ute ur bil-
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b
Claire Svartström
■ Född: 1945 i Helsingfors,
men uppvuxen i Stockholm
och Hangö.
■ Familj: Maken Henrik, vuxna barnen Henrika och Mårten, fem barnbarn.
■ arbetat vid bland annat:
UNDP, Galerie Christel, Bukowski och Sotheby’s.

NOGGRANNHET KRÄVS. Många potentiella rekord har inte godkänts av
nämnden på grund av en bristfällig eller vag anmälan.
Foto: SPt/PaSi RoMakkaNieMi

TT

En dag klev jag in i FN-skyskrapan och frågade om de
hade några lediga jobb. Jag
hade inget amerikanskt arbetstillstånd, så det här var
nästan enda möjligheten.
Claire Svartström

den och Claire erbjöds vd-titeln.
– Jag minns att jag svarade att jag
fått lära mig att prata franska och
spela piano, men vet inget om att vara vd. Men de tyckte att jag hade de
rätta kontakterna.
Auktionerna gick bra i slutet av
1980-talet och Bukowski brukade
hyra The Ball Room i hotell Intercontinental för att inrymma alla deltagare. På den tiden var det inte ovanligt att folk kom till auktionerna med
plastpåsar fyllda med kontanter, vilket i dag kan te sig litet bisarrt.
Åren på Bukowskis var intressanta, men hektiska. Henrik var ofta på resande fot, och Claire skulle
hinna med två barn vid sidan av jobbet. Då Henrik fick en utlandskommendering till Kuala Lumpur i Malaysia 1991 var hon mogen att lämna sitt jobb.
Behöver projekt
Efter fem år i Kuala Lumpur återvände Claire och Henrik till Finland.
Claire fortsatte då sin karriär först på
Sotheby’s i Helsingfors, men återvände sedan till Bukowski för en andra
gång som vd. Efter att hon egentligen planerat pensionera sig blev hon
ännu erbjuden att arbeta för Stockholms auktionsverk som Finlands
representant.
– Det passar mig inte att vara pensionär. Jag behöver projekt som engagerar, funderar Claire.
Vad är du mest stolt över?
– Mina barn och barnbarn. Jag är
också lite stolt över att jag trots min
ringa utbildning klarat mig ganska
bra. Blev ju aldrig student i och med
att jag skickades till England.
Vad har livet lärt så här långt?
– Att man ska anpassa sig och ta dagen som kommer, inte egga upp sig
över allt möjligt. Jag försöker att se
det positiva i saker och ting.
TexT: Mia Berg-LundqvisT
FoTo: PeTer LundqvisT
vnred@vastranyland.fi

BÄNKEN. Claire Svartström vid sin
bänk på Bellevuestranden i Hangö.

FISKERI

Sju nya rekordf iskar
– peledsik saknas
fortfarande från listan
rekordfisknämnden har publicerat sju nya fiskerekord. På deras lista över finska rekord från
2000-talet finns nu 80 fiskarter
och sex kräftarter.
De nya rekordfiskarna är en lake
som väger 8,05 kilogram, en ruda på 2,99 kilogram och en sutare
som väger 4,07 kilogram. Av gällande rekord finns braxens på 7,45
kilogram. För små arter som väger
under 100 gram är de nya rekorden en 9,1 centimeter lång groplöja och en sandstubb på 7,1 centimeter. Bäckspiggens rekord på 5,8
centimeter från tidigare är fortfarande i kraft.
– Rekorden godkändes redan i
fjol men nu har vi publicerat listan, säger JaanaVetikko, informatör vid Finlands Fritidsfiskares
Centralorganisation.
Peledsik saknas från listan
Rekordfisknämnden har upprätthållit listan i nästan tjugo år. Att
få en rekordfisk är svårt eftersom

det redan finns många tunga resultat på listan. Nämnden saknar
dock fortfarande en anmälan om
peledsik, skriver Centralförbundet
för Fiskerihushållning i ett pressmeddelande. Förbundet har aldrig fått en anmälan om arten. Peledsiken har en anmälningsgräns
på 0,4 kg.
Då man får en rekordfisk måste
man hålla huvudet kallt. Många potentiella rekord har inte godkänts
av nämnden på grund av en bristfällig eller vag anmälan. Oftast är
det vägningen som inte skötts enligt anvisningarna. Det bästa är att
föra fisken till närmaste butik och
väga den på fruktavdelningens våg.
Hemmets hushållsvåg eller en digitalvåg som man håller i handen
godkänns inte.
Alla uppgifter som anmäls till
rekordfisknämnden sparas i rekordfiskregistret på adressen Vapaa-ajankalastaja.fi. Anmälningsblanketter och anvisningar finns
också på webbplatsen. SPT

KYRKAN

Färre unga tror på gud
det håller på att ske en kraftig
förändring i relationen till religion bland finländare under 35
år, visar en ny undersökning.
Framför allt kvinnor i åldern 25–
34 år tar distans till den traditionella tron. Av unga kvinnor säger
29 procent att de inte längre har
någon gudstro. Av männen uppger
22 procent att de inte längre tror på
gud. Medan 8 procent av vardera
könet säger att de börjat tro på gud.
Det är alltså vanligt bland unga
att trosuppfattningen ändras. I äldre åldersgrupper är det betydligt
ovanligare att tron ändras och man
till exempel slutar tro på gud. Att
en större andel ger upp sin gudstro
berättar om en sekulariseringsutveckling, skriver Evangelisk–lutherska kyrkan i Finland i ett pressmeddelande.
Samtidigt kan man bland kvinnor också se ett ökat intresse för
andliga frågor. Flera uppger att de
inte följer någon religion men ändå ser sig själva som andliga människor. Enligt kyrkan visar det här
att unga förhåller sig mer käns-

TROR INTE. En tredjedel av kvinnor i åldern 25–34 år säger att de
inte längre tror på Gud.
Foto: LiNNea De La CHaPeLLe/SPt

ligt till religionen än äldre. Ungas
egen bedömning och livssituation
påverkar alltmer förhållandet till
religion.
Svaren för den internationella enkätens (International Social
Survey Programme) finländska del
samlades in mellan september och
december i fjol. Temat för enkäten
var religion och sammanlagt 1 229
finländare i åldern 15-74 svarade
på frågorna. SPT
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Aktiastiftelsen i Ekenäs stöder kultur-, idrotts-, och samhällsprojekt i Ekenäs
och Snappertuna. Stiftelsen prioriterar nyskapande och positiva idéer, som engagerar stadsborna. Ur den separata Seniorfonden utdelas stöd för aktiviteter som
berör den äldre befolkningen. Stipendier för enskilda personer, skolklasser och
enskilda idrottslag stöds endast i undantagsfall.
Fritt formulerade ansökningar jämte fullständiga kontaktuppgifter och kontonummer
riktas till Aktiastiftelsen i Ekenäs och bör lämnas in på Aktia Banks kontor vid
Gustav Wasas gata 7 i Ekenäs senast 12.4.2019 kl. 15.30, eller per e-mail till stiftelsens sekreterare utom styrelsen, Marja Saari, 010 247 5382, marja.saari@aktia.
fi. Marja Saari svarar även på eventuella frågor i ärendet. Stiftelsen tar även emot
testamenten och donationer för att dela ut understöd i enlighet med stadgarna.
Ta kontakt med ordförande Peter Heinström,
peter.heinstrom@brev.fi / 0400-408974 för mer information.

av Martin Widmark, Regi: Riddo Ridberg
Föreställningar vard. kl. 18.30, lö–sö 16:
lö 16.3 kl. 16 (premiär), to 21.3, lö 23.3, sö 24.3, to 28.3,
lö 30.3 (slutsåld), sö 31.3, ti 2.4, to 4.4, lö 6.4, sö 7.4,
to 11.4, lö 13.4, sö 14.4.
Biljetter 18/12 € (barn <12 år)

Skillnadsg. 11, Ekenäs

karelia.huset.fi

ÖPPET HUS I
SAMLINGSMAGASIN LEIRA
16.3.2019 kl. 12-15
Kom och titta in bakom museernas
kulisser i Samlingsmagasin Leira.
Här bevaras museisamlingar från
sex professionella museer i
västra Nyland.
Industrigatan 8, 10600 Ekenäs

24.3 kl. 11–17
EKTA museum | Galleri Elverket | Villa Schildt
PROGRAM
EKTA museum (Gustav Wasas gata 11):
Ponnymys på gården kl. 12–15 och sagostunder för barn kl. 13 & 15.
Galleri Elverket (Gustav Wasas gata 11):
Vieno Motors pyntar besökarna med blomsterkreationer kl. 11–13.
Curator Juha-Heikki Tihinen samtalar med
Dora Jung-samlaren Tuomas Sopanen kl. 14 (på finska).
Öppen ateljé hos konservator Kaj Nylund kl.15–17.
Villa Schildt (Östra strandgatan 7):
Öppen vernissage för utställningen Grand Tour 2017 kl. 11–17.
UTSTÄLLNINGAR (kl. 11–17)
Grand Tour 2017, Villa Schildt
Dora Jung, Galleri Elverket
Pop up våffeljärn-utställning, Blombergska huset
Helene Schjerfbeck & Alla tiders Raseborg, EKTA museum
FRITT INTRÄDE TILL ALLA UTSTÄLLNINGAR & PROGRAM.
SAMLA STÄMPLAR OCH DELTA I VÅRT LOTTERI.
Mikaelskolan säljer våfflor vid Gustav Wasas gata 11 från kl. 12.

KONSERT, POESI, RASEBORG

Dikter på två språk ger
På söndag förenas poesi och musik i en unik
programhelhet som kretsar kring dikter ur
Tua Forsströms bok Anteckningar, lästa av
poeten och av översättaren Jyrki Kiiskinen.
I höstas ville Tua Forsströms finska
förlag Siltala skapa ett musik- och
poesievenemang utifrån Tua Forsströms senaste bok Anteckningar.
Evenemanget gick av stapeln i Helsingfors i september och blev en fullträff.
– Det visade sig att musiken och
dikterna passade alldeles överraskande bra ihop, säger Forsström.
Musiken framfördes då, liksom
på söndag, av violinisten Annema-

rie Åström och pianisten Annika
Palm. Stycken av Claude Debussy,
Kaija Saariaho och Clara Schumann
varvas med högläsning av dikter – av
Forsström på svenska och av översättaren Jyrki Kiiskinen på finska.
– Vi läser dikt för dikt turvis på
svenska och finska. Jyrki har uppfattat rytmen och diktionen i originaltexterna så perfekt att det i stället
för en motsättning blir en tillgång att
göra så här, säger Forsström.

”Stiligt av församlingen”
Läsningarna på olika språk kan öppna nya infallsvinklar på dikterna och
ge åhörarna nya insikter om innebörden.
– Det ger en möjlighet att dröja
vid texterna och inte rusa vidare i rasande fart, säger Forsström.
Dikterna i boken, som handlar
om ett älskat barns död, aktualiserar den svåra frågan vad man skall
ta sig till med den sorg man har att
leva med efter de största förlusterna i livet.
En liten försmak av söndagens
program fick besökarna på Bokkalasets litterära gudstjänst, där Forsström gjorde en förkortad version
med bara svensk läsning och musik.
– Det är stiligt av församlingen att
ta initiativ till sådana här program.

DANS, RASEBORG

Mera framgång för Hurja Piruetti
Dansare från Hurja Piruetti har
rönt framgångar i tävlingar under vårvintern. Från tävlingar
i Hangö tog dansarna med sig
sex pokaler.
I februari ordnades öppna mästerskapstävlingar i gruppdans i Tammerfors. Tävlingsgruppen Aqua från
Hurja Piruetti vann i kategorin för
14-16-åringar med koreografin In a
Room, och i föreningskategorin med
dansen The Wall. I The Wall kombinerades tal, rörelser och dansteknik.

Båda koreografierna är gjorda av
Hurja Piruettis rektor Katja Köngäs.
I början av mars deltog 62 dansare från Hurja Piruetti i en tävling
som ordnades av Hangö Arbetarnas
Idrottsklubb (HAIK). I de tävlingarna fick Hurja Piruetti sex pokaler i
olika kategorier.
– Vi har varit mycket nöjda med
båra nya samarbeten, bland annat
med HAIK. Mottagandet har varit
varm och vi har utbytt idéer och tankar fram och tillbaka. Det är fantastiskt att så många samarbeten inom

vårt område är möjliga, säger Katja Köngäs.
I mars deltog Hurja Piruetti också i tre kategorier i tävlingen Glow i
Helsingfors. Senare i vår ska dansarna också tävla i Kroatien och Italien.
– Hurja Piruetti siktar på att
skicka 70 dansare utomlands denna vår. Tävlingsverksamheten är ett
stimulerande tillskott till vår verksamhet och motiverar många dansare. Det ger dessutom olika mål i vår
verksamhet, men det är enbart en
del av helheten, säger hon. VN
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FINLANDS FRAMGÅNG
BYGGER PÅ UTBILDNING
En avgiftsfri, högklassig utbildning är det bästa sättet att skapa jämlika
förutsättningar för alla. I stället för ogenomtänkta nedskärningar vill vi se
medvetna och långsiktiga satsningar på utbildning och forskning.

SAMARBETE. Tua Forsström och
Jyrki Kiiskinen läser Forsströms
dikter i Ekenäs kyrka på söndag. Annemarie Åström uppträder på violin.

nya insikter
TT

Det är stiligt av församlingen att ta initiativ till sådana
här program.
Tua Forsström
författare

Det är fantastiskt roligt, och jag ser
fram emot att göra programmet på
nytt.
Akademien sköt fram nästa bok
Trots att den senaste boken utkom
i fjol jobbar Forsström redan på följande verk. Fast det arbetet har fått
träda lite åt sidan under våren, då en
stor del av Forsströms tid har gått åt

till uppmärksamheten kring hennes
inval i Svenska Akademien.
– Jag hade tänkt jobba på min nya
bok hela våren men jag tyckte inte
att uppdraget i Svenska Akademien
är något man kan tacka nej till. Men
när det lugnar sig på den fronten så
ska jag stänga in mig och börja skriva på allvar.
Akademiuppdraget blir inte aktuellt igen förrän vid årshögtiden i december, där Forsström ska hålla ett
inträdestal, som hon också ska skriva på under året. Först efter högtidssammankomsten börjar arbetet som
egentlig ledamot i Akademien.
Ekenäs kyrka, söndagen den 17 mars
klockan 16.
MIRA STRANDBERG
mira.strandberg@ksfmedia.fi

SEGRARE. Dansgruppen Trio från Hurja Piruetti vann en pokal i danstävlingarna i Hangö. De tävlar igen i Helsingfors i slutet av mars. Foto: Christopher senn

STJÄRNOR ÖVER HAVET
Söndag 24.3.2019 kl. 18 i Sigurd Snåresalen, Ekenäs
Argentinska sångaren
Martín Alvarado &
Nuevo Quinteto Otra Vez
framför den nya vågens
tangomusik
Biljetter: 25 €/20 €
kan köpas på Bromans Optik i Ekenäs
(från 11.3) och vid dörren (båda kontant
betalning). Kultursedlar accepteras.

Lyckliga Lotta Flora & Fauna Pro Artibus
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Annonsen betald av
kandidatens stödgrupp

25.5.2019
kl. 19-01.30

KLIPPT OCH SKUREN. Stella Laine som Alice och Alex Holmlund som katten är båda övertygande i sina roller.
Foto: tani Simberg

på
ramsholmen

Underbara
20€ underfundiga Alice
Inträde

z
Lasse Stefan
och

på Ramsholmen
20.7.2019

Showdown

Biljetter i förköp 30€

(vid porten 35€)
hämtas från:
Bromans Optik Ekenäs / Neste Österby / Luckan Karis /
Tias Bok Hangö / Salont Victoria Tenala / Luckan Kimito
Busstidtabeller kommer senare.
deepsouthmc@mybusiness.ﬁ / DEEPSOUTH ENTERTAINMENT
/ BO 040 834 5091 / CHRISTIAN 040 582 1277

Gilla oss på Facebook
och få dagens största
nyheter digitalt.

Facebook.com/
vastranyland

Unga Teaterns nyskrivna familjemusikal Alice i Underlandet i Paul Olins
regi liknar ingenting annat. Anna Simberg har moderniserat historien
och förflyttat händelserna till en hippiefamiljs sommarkollektiv, som i
scenografen Janne Siltavuoris version inte är någon vacker strandvilla
med glasveranda och vita spetsgardiner utan en brunmurrig retrovärld.
Också den schackrutiga korridoren med sina optiska synvillor som får
Alice att ömsom krympa i storlek, ömsom växa, går i brunt.
Men det dröjer ju inte länge förrän
Alice ramlar genom kaninhålet ner
i Underlandet där hon får uppleva
allt från krocketspel till rättegång. I
Underlandet släpper Siltavuori loss
totalt i den ena dräkten fantasifullare än den andra. Sam Huber, skådespelaren som etablerat sig även
som musiker både som soloartist
samt i funkbandet Eternal Erection som lagts på is för tillfället, debuterar här som musikalkompositör med ett soundtrack som är ganska långt från traditionell barnmusik men säkert går hem hos många
föräldrar och sitter perfekt i scenografins landskap med sitt 60-70-tals
sound som omspänner allt från psykedelisk rock till slagdängor á la ABBA. Soundtracket kommer snart ut
på CD.
Stella Laine sitter som gjuten i
rollen som Alice, inte bara för att
hon råkar vara kortare än de andra
skådespelarna, men hon är väldigt
trovärdig som ett frågvist barn i frågeåldern. Samtidigt grubblar Alice över hur svårt det är att passa in
när man än är för liten för något kul
men stor nog att fixa sin egen smörgås fast man inte når upp till sylten –
och hur orättvist det är att inte samma krav på självbetjäning ställs på
hennes redan vuxna morbröder.
Alla andra skådespelare har sedan flera roller på sin lott och Åsa
Nybo ser vi bland annat som den
festliga hertiginnan och den snällla mamman som vill väl men har

Pjäs: alice i Underlandet av Lewis
Carroll. baserar sig delvis på Åke
runnqvists översättning.
Dramatisering och sångtexter: anna
Simberg. musik: Sam Huber . regi:
Paul olin . Scenografi och dräkter:
Janne Siltavuori . Ljus och ljud:
Jukka Hannukainen . Koreografi:
teemu Korjuslommi . mask: tuija
Luukkainen . På scen: Stella Laine,
alex Holmlund, Sam Huber, Ville
Hukkinen, Åsa nybo, Frank Skog
och Kristian thulesius. Publikarbete:
Harriet abrahamsson. Föreställning
på Unga teatern i Lillklobb 7.3.2019.

svårt att hinna komma och simma
när hon har händerna fulla med
den nya babyn. De lata morbröderna som bara pimplar sitt spetsade te
och äter magiska svampar dagarna
i ända görs suveränt av Frank Skog
och Alex Holmlund – Skog minns
man också bland annat som marsharen och kungen i kappa á la Elvis
medan Holmlunds marsvin i pälsmössa och Hattmakaren med mångdubbla sombreros på hör till de mer
minnesvärda karaktärerna. Kristian Thulesius är både den frånvarande pappan med sina kommittéer samt den stressade Kaninen med
sina långa öron av sockor.
Sam Huber ser vi bland annat
både som sömnig kålmask och amper drottning med papiljotter i håret, medan musikern Ville Hukki-

nen är svårigenkännelig som kokerskan och papegojan bland andra. När det är dags för musikinslag
utgörs bandet av hela ensemblen
och det är en minst sagt brokig skara med en otalig mängd instrument
alltifrån balafon och tvättbräde till
kazoo och ukulele. Tuija Luukkainen har minsann fått ligga i med alla de olika maskerna och hittat innovativa lösningar, bland annat katten
har skapats av att Alex Holmlunds
hår som formats till kattöron.
Harriet Abrahamsson som man
är mera van att se som dramatiker
och regissör, har här plötsligt axlat
rollen av publikarbetare och tagit
fram ett digert studiematerial där
skolor före och efter kan fördjupa
sig i allt från drama och skrivande
till fotograferande och matlagning,
med fokus på tematik kring kroppsidentitet.
Den enda invändningen jag egentligen har mot Unga Teaterns uppsättning är att föreställningar på
över 2 timmar är för långa för de
yngre. Den här riktar sig till barn
från 6 år uppåt, men de hinner tyvärr tröttna och tråkas – mindre är
tyvärr mera när det gäller barnteater, hellre lämna dem längtande efter mera! I augusti får eventuella
finskspråkiga längtande mera – då
har Liisa Ihmemaassa premiär på
finska på Lillklobb.
Siw HandrooS-KeleKay
vnred@vastranyland.fi
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Karin Collins
■ Ålder: 43 år.
■ Familj: Man och två barn.
■ Bor: i new Forest på Englands sydkust, mellan Southampton och Bournemouth.
■ aktuell: Med debutromanen Flickan på udden. Boken
utkommer på Schildts & Söderströms förlag i mars.
■ Senast lästa bok: nine perfect strangers av Liane Moriarty.
■ Favoritförfattare: Elizabeth Strout, Maggie o’Farrell
och Stephen King som berättare. Mina barn tycker väldigt
mycket om Malin Klingenbergs Älgflickan.
■ Bäst i England: Vänligheten, artigheten och öppenheten, fastän engelsmännen inte
själv tror det. Skillnaden jämfört med Finland är enorm –
i England får man hjälp med
barn och bagage men i Finland blir man undanskuffad.
■ Sämst i England: Brexit, och
att det är mycket trafik och
mycket folk. Det är svårt att
lära sig att en sträcka kan ta
två eller sex timmar med bil,
beroende på hur många som
är i rörelse. och så skräpar
folk ner miljön ganska mycket.
■ Gillar: Långa promenader
med hundarna. och ett glas
gin&tonic under en filt, i sällskap med netflix.
OM RÖTTERNA. I sin debutbok skriver Karin Collins om barndomsstaden Hangö. Foto: Cata Portin

LITTERATUR, HANGÖ

Finlandsfödda Karin Collins:
Vi springer mot slutet med brexit
– Alla vet att brexit är fel, säger Finlandsfödda Karin Collins. När Karin Collins, som är bosatt i England, drabbades av hemlängtan försökte hon stilla den genom att skriva en bok.

2000-talet har kärleken till Hangö
bestått.
– Hangö är viktigt och jag åker
hem två gånger per år. Extra viktigt
för mig är att barnen följer med.

Tre år fyllda var Karin Collins då hon
ensam fick tillbringa en sommar hos
sin farmor i Hangö. Från den sommaren minns Collins bland annat
hur hon satt på pakethållaren bakom farmors rygg när denna cyklade
i väg på olika ärenden i Hangö.
”Sträck ut benen så att de inte
fastnar i bakhjulet!” hojtade farmor
medan hon trampade, och den lilla
Karin lydde.
– Hangö var en så annorlunda
stad på den tiden. Det fanns cyklande tanter och farbröder överallt och
folk kände varandra på ett annat sätt
än i dag. Min farmor kunde ingen finska men klarade sig bra ändå, säger
Karin Collins.
– Då bestod Hangö av utspridda

Inte simultantolk
I England hamnade Karin Collins
efter att ha slutfört sina studier vid
Åbo Akademi. Hennes dåvarande
pojkvän, som numera är hennes
man, bodde med henne i Åbo under
studietiden. Efter avklarade studier
tyckte Karin Collins att livet skulle
bli enklare för dem båda om de bosatte sig i makens hemland.
– Jag ville inte ha ett liv som ständig simultantolk. Det var lättare för
mig att komma in i det engelska
samhället än det var för honom att
komma in i det finska samhället.
I dag bor familjen i New Forest
på den engelska sydkusten. Karin
Collins arbetade länge med marknadsföring i det företag hennes man
grundade under åren i Finland men

byar, alla med egen butik och eget
postkontor. I dag är allt det borta.
Hemma hos Karin Collins i New
Forest i England står en liten staty, hemförd från Senegal av hennes gammelmorbror. Karin Collins
mammas morbror var bördig från
Hangö men gick till sjöss redan i
unga år och seglade över hela världen.
Han fick också fungera som inspiratör för porträttet av sjömannen
Evert, en av bipersonerna i Karin Collins debutroman Flickan på udden.
Mammasaknad
Huvudperson i Flickan på udden är
lilla Lo som tillbringar en sommar
hos tant Märta i Hangö. Tidpunkten

är det sena 1970-talet och via brev
från sjömannen Evert, brev som
skrivits redan på 1950-talet, rullas en
sorglig och thrillerartad historia upp.
Fonden är sommar-Hangö med sina parker, stränder och buttra invånare, registrerade av lilla Lo som lider av svår saknad efter sin mamma
och inte kan läsa av underliggande
intriger och konflikter.
– Lo är inte jag men visst har hon
drag lånade av mig. Jag minns hur
det var att vara liten och inte kunna finska.
Karin Collins föräldrar är båda
bördiga från Hangö och Collins tillbringade barndomens somrar och
jullov där. Trots att hon och hennes
familj bott i England sedan början av

har nu blivit författare på heltid.
Att marknadsföra de egna böckerna är inte lika lätt som att marknadsföra mjukvara.
– Nej, marknadsföring för egen
räkning känns lite obekvämt, erkänner Collins.
Nästa bok är på gång och också
den utspelar sig i Hangö.
– Det känns rätt och lätt att hålla sig till Hangö. Fast nu är både
tidpunkterna och personerna andra. Den nya boken utspelar sig på
1980-talet.
I slutet av mars genomförs brexit och Karin Collins ryser när Storbritanniens utträde ur EU på kommer på tal.
– Det känns som att bevittna ett
land som skär sig själv i armen. Alla vet att brexit är fel, ändå springer
vi mot slutet.
ANNIKA HÄLLSTEN
annika.hallsten@ksfmedia.fi
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Staden, försvaret
och Trafikverket
borde också
höras i rätten
SkogByolyckaN Varför vill vicehäradshövding Eero Karttunen i
Helsingfors att riksåklagaren skall
väcka åtal mot föraren i olycksbilen
i den tragiska plankorsningsolyckan i Skogby 2017? Ingen har överklagat Västra Nylands tingsrätts beslut!
Om det här nu skall behandlas
en gång till bör förutom beväringen
även alla andra, mer eller mindre in-

Artikel 13 kan
bli problematisk
iNtErNEt Om man vet hur internet
fungerar så kan man förstå att artikel 13 i Upphovsrättsdirektivet från
EU kan bli väldigt problematisk.
Uppladdningsfiltret som artikel
13 försöker genomföra hotar friheten av delning och innovation på
nätet. Detta ger för mycket makt till
medieföretag, industrier och monopol (och inte på ett bra sätt).
70 internetexperter och -pionjärer, inklusive Tim Berners-Lee (som
skapade internet), har varnat för riskerna och konsekvenserna som artikel 13 kan orsaka. Även Google, Mozilla, Youtube, MPA (Motion Picture Association of Commercial Televisioning in Europe) och flera upphovsrättsexperter har förklarat med

blandade, höras i rätten, det vill säga Trafikverket, Raseborgs kommun
och Försvarsmakten.
På järnvägen vid spårarbeten, och
vid jobb nära spåret, finns det alltid i
arbetslaget en säkerhetsman. Hans
enda uppgift är att se till att ingen
är på spåret när tåget kommer. Efter olyckan i Raseborg föreslog jag
åt kommendören i Dragsvik att Försvarsmakten skulle överväga att införa en liknande rutin. Att den beväring
som sitter i första bilen bredvid chauffören skulle kallas ”säkerhetsman”.
Vid plankorsningarna stiger han ur
bilen, går ut på spåret och ger tillåtelse åt bilarna att köra över plankorsningen om inget tåg kommer.
Trafikverket bör ställas till ansvar
för att tågets högsta tillåtna hastighet var 120 kilometer i timmen. Sikten vid plankorsningen var så dålig att enligt gällande normer borde
högsta tillåtna hastigheten ha varit
80 kilometer i timmen. Hade någon
olycka alls hänt om tågets hastighet
på banavsnittet hade varit omkring
70 kilometer i timmen?
Lagen (358/1962) säger att i kommunen finns en vägnämnd som skö-

ter väghållning som omfattar byggande av vägar, flyttning av väg,
breddning av väg och annan förbättring. De uppgifter som lagen avser
sköts av kommunens vägnämnd, inte av kommunstyrelsen.
Plankorsningen var en mycket farlig, en 45 graders diagonal plankorsning. Nära boende väntade en olycka.
Vägen saknade viktiga trafikmärken.
Invid spåret borde det ha varit ett
stoppmärke med tilläggsskylt ”Mycket farlig plankorsning”, såsom det är
brukligt i vissa andra kommuner.
Det skulle ha varit en liten kostnad att ändra vägen 20 meter före
spåret så att fordonen hade haft möjlighet att komma i 90 graders vinkel
till spåret varvid obehindrad sikt hade möjliggjorts längs spåret i båda
riktningarna.
Kan kommunen ta ansvar för det
att ingenting blev gjort?
Kommer riksåklagaren att väcka
åtal mot Trafikverket, Raseborgs
kommun och Försvarsmakten?

fakta och statistik varför upphovsrättsdirektivet är problematiskt för
det fria internet och varför artikel 13
borde stoppas.
Trots all fakta om varför artikel
13 och dess policyer kan bli en katastrof har vissa politiker, byråkrater
och medieföretag förnekat detta. Eller försökt rättfärdiga med icke-faktabaserade argument. Exempel som
att ”online-plattformer får belöningar
medan artister och journalister ser sina verk cirkulera runt på webben fritt
med lite ersättning” eller att ”filtren
ska kunna se skillnaden mellan parodi/innovation och intrång”.
För det första så kommer inte artikel 13 att ”hjälpa” musiker. Musikartister behöver inte nätfilter eftersom det finns olika sätt att tjäna
pengar med hjälp av tjänster såsom
Spotify, Apple Music. Uppladdningsfilter kan heller inte veta skillnaden

mellan citaträtten och intrång och
filter kan inte heller identifiera den
rätta ägaren för den delen.
Det som artikel 13 troligen gör är
att ge makt till industrier och medieföretag och att tvinga webbsidor,
även utanför EU, att ha nätfilter eller betala orättfärdiga böter, blockera användare eller stängas ner.
Flera tusentals människor har
protesterat mot artikel 13 både online och ute i stora städer och bett sina
politiker att rösta nej till artikel 13. Artikeln har knappast fördelar för vanliga medborgare eftersom dess policyer ger makt till medieföretag. Och
dessutom har folket knappast frågat
efter någonting så obalanserat och
problematiskt som artikel 13.
Artikel 13 borde stoppas för att
det ger EU dåligt namn.

Riksdagsvalet 2019
Satsa på kustbanan

För Västnyland är kustbanan en livsnerv som ska utvecklas. Enligt en utredning som kommunerna i Västnyland lät utföra 2016 är en investering i kustbanan kostnadseffektiv.
Däremot är en investering på cirka
två miljarder euro i en ny höghastighetsbana mellan Helsingfors och
Åbo olönsam.
För att göra trafiken snabbare på
kustbanan bör stadsbanan till Esbo byggas. Den åtgärdar den flaskhals som nu finns mellan Helsingfors och Esbo. Dessutom bör det byggas dubbelspår på åtminstone vissa
delar av kustbanan. Det skulle utöka
banans kapacitet och trafiken skulle
försnabbas. De här förbättringarna
skulle ha en mycket positiva effekt
för området längs kustbanan och för
nationalekonomin, men till en bråkdel av kostnaden för en ny bana.
Den nya järnväg som borde byggas går österut via Borgå och Lovisa, en region som i dag saknar spårtrafik. Om det efter det finns pengar kvar ska vi satsa på att sätta det
befintliga vägnätet i hela Finland i
skick. Inte bygga nytt för två miljarder för att spara cirka 20 minuter.
Thomas BlomqvisT
SFP, Nyland

Det behövs hjärta

För tillfället får inte alla seniorer den
hjälp och den trygghet de behöver av
samhället. Det finns problem inom såväl hemvården som serviceboenden.
Närvårdarfacket Supers utredningar
visar att de anställda inom hemvården är utmattade och att de inte har
tillräckligt med tid för kundbesöken.
Sjukskötarfacket Tehys utredningar
visar att det till och med finns spökvårdare på vårdhemmens arbetslistor. De missförhållanden som uppdagats visar att de privata företagens
egenkontroll inte fungerar.
En vårdardimensionering, som
är fastställd i lag, bör tas i bruk inom hemvården och institutionsvården. Seniorernas röst behöver komma starkare fram. En äldreombudsman skulle kunna stöda äldreråden i
det lokala arbetet samt påverka regeringens beslut, som under Sipiläs tid
har haft negativa konsekvenser för de
äldre – speciellt fattiga och handikappade seniorer. Det behövs mera hjärta i beslutsfattandet. Det behövs vilja
och starka tag på riksnivå för att ge
den finländska äldreomsorgen det lyft
och den kvalitet den förtjänar.
aNeTTe KarlssoN
vice ordförande, Finlands svenska
socialdemokrater, SDP, Nyland

ruNar romar
pensionerad VR-stationschef,
Jakobstad

eBBe GröNroos, Tenala

Bra för insekterna,
bra för människan
Miljö Allt oftare hör vi nyheter om
att insekternas mängd minskar katastrofalt. Hur ska våra matväxter
bli pollinerade i framtiden?
Granska din närmiljö ur en insekts perspektiv, var kan en insekt
hitta mat?
Stenlagda husgårdar, klippta
gräsmattor i stadsmiljön och ”lättskötta” växter betyder inga blommor
– och inga bin! En egen erfarenhet
öppnade mina ögon att se hur mycket vi alla kan göra för att avhjälpa
problemet:
För någon sommar sedan sådde
vi en fröblandning för vilt på ett fält
nära oss. Resultatet var fantastiskt!
Aldrig har jag sett så mycket fjärilar på ett och samma ställe. Fältet
ändrade färg enligt vilken blomma
var i tur att blomma och doften var
underbar.
Detta pågick hela sommaren eftersom fröblandningen var planerad så att olika blommor med olika
blomstringstid avlöste varandra. Tyvärr var fröblandningen bara ettårig, så året därpå var det bara hö som
växte där igen och mängden insekter var betydligt mindre.
I en stad som till exempel Raseborg finns det otaliga små gräsmattor, mellan körbanan och trottoaren
eller mellan hus och väg, som staden sköter om och klipper. Om alla dessa gräsmattor skulle anläggas
med blommor som man vet att insekterna tycker om har man redan
kommit en god bit på väg. Genom
att välja växter som frösår sig eller
på annat sätt är mångåriga kunde
man förutom att göra insekterna en
tjänst också minska på stadens skötsel- och anläggningsarbete.
På torra sandmarker, som det ju
finns gott om i Ekenäs kunde man
också relativt lätt anlägga områden med torrängsväxter (nu mycket sällsynta) och på det sättet få insekter som trivs i sådana förhållanden att öka.

Tanken att det bara är på landsbygden som insekterna skall beaktas har ju visat sig vara fel då till exempel honung producerad i städer i
vissa fall varit renare än honungen
producerad på landsbygden.

TT

För någon sommar sedan
sådde vi en fröblandning
för vilt på ett fält nära oss.
Resultatet var fantastiskt! Aldrig har jag sett så
mycket fjärilar på ett och
samma ställe.

Förutom staden kan vi alla göra
en insats för insekternas fortbestånd
genom att välja växter som insekterna har nytta av – till exempel så vitklöver i gräsmattan som får blomma innan den klipps igen och ändra
på vår inställning till äppelträd från
att vara skräpande otyg till att vara
vackra och nyttiga för naturen.
Jag hoppas att det blir vanligt
med blomstrande fröblandningar
för olika marker, förhållanden och
behov som lätt kan köpas och inte
kostar så mycket. Och att prydnadsväxter och nyttoväxter som på riktigt
är till nytta för insekterna används i
allt större skala. Information är också viktig så att det är lätt att välja en
insektvänlig växt!
Kan Raseborg eller andra små städer bli föregångare på området? Det
kan vara ett bra sätt att profilera sig
och få positiv uppmärksamhet.
NaN aNdersiN
designer, Ekenäs

Valhörna

STIPENDIER, VÄSTNYLAND

Inför riksdagsvalet den 14 april
publicerar VN kandidaternas insändare enbart i ”valhörnan”.
Texten får bestå av maximalt
1 000 nedslag inklusive mellanslagen. Den får inte innehålla hänvisningar till kommande
valevenemang eller webbsidor
och undertecknas med kandidatens namn, partibeteckning och
valkrets. Fullständiga telefonoch adressuppgifter skall bifogas i varje inlägg.
Antalet inlägg per kandidat
är begränsat till tre. Valhörnan
publiceras sista gången tisdagen den 9 april. VN kan inte garantera att alla inlägg ryms med
och förbehåller sig rätten att
förkorta och refusera texterna.
Direkta upprop eller stödförklaringar för eller emot enskilda kandidater eller partier publiceras inte. Annat debattmaterial om riksdagsvalet av skribenter som inte är kandidater behandlas som vanliga insändare.

Två Ingåbor får ett års
arbetsstipendium

6

Bidragen sänds till VN:s
debattredaktion: debatt@
vastranyland.fi eller VN/
Debatt, PB 26, 10601 Ekenäs,
märkta ”Valhörnan”.

Tre västnyländska konstnärer
och en lokalhistoriker få 24 000
euro var i Kulturfondens stipendieutdelning denna vår.
Kristoffer Albrecht och Pia Lindman i Ingå får var sitt ettårigt arbetsstipendium på 24 000 euro, liksom bildkonstnären Petra Lindholm
från Raseborg. Christoffer Holm
från Hangö får 24 000 euro för doktorandstudier om avindustrialiseringens konsekvenser. Emil Rosqvist från Raseborg får 16 000 euro
för doktorandstudier om polymerfilmer.
Till de största bidragsmottagarna i regionen hör Hangö teaterträff, som får 60 000 euro. Fiskars
hembygdsförening får 50 000 euro
för att utveckla pedagogik och lärmiljö inom projektet Museijärnväg
2020. 50 000 får också Luckan Raseborg, medan kulturhuset Karelia får
37 000 euro. Fiskars sommarutställning får 30 000 euro, liksom pjäsen
om Mauno Koivisto, som har premiär i höst.
Nylands hantverk, Fiskars hem-

bygdsförening, Rock Donna, fotocentrum Raseborg, Gardberg center, Tvärminne zoologiska central
och Västnyländska ungdomsringen
får också bidrag på 20 000 euro eller mer, liksom stiftelsen Pro Artibus, som ansökt om stipendium för
en utställning på Nordens hus i Reykjavik.
Karin Widnäs får 10 000 euro för
invigningsutställningen på sitt nya
keramikmuseum. 10 000 euro får
också Krigshistoriska föreningen
i Västnyland för verksamheten vid
Frontmuseet.
Flera årliga kulturklassiker får
bidrag även i år, bland annat Raseborgs sommarteater, Hangö filmfestival, Bokkalaset, musikfestivalen Lux Musicae, Musik vid havet i
Ingå, Ekenäs filmfest, Le Petit festival, Hangö fotofestival och kolarhelgen i Snappertuna.
mira sTraNdBerG
mira.strandberg@ksfmedia.fi
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Stallhagen börjar brygga folköl. Borde Karleby bli Gamlakarleby? Kärringkvällen är populär i Pargas.
leby Bror Hagström, 86 år, att minnas debatten. I en intervju i ÖT säger han att han ber i sin aftonbön
att namnfrågan inte tas upp igen.
Bror Hagström verkade ju senare
som stadsdirektör i Karis.
En arbetsgrupp inom namnkommittén i Karleby tyckte att
Karleby borde heta Gamlakarleby,
men efter en omröstning där ordförandes utslagsröst avgjorde förkastades förslaget. I stället vill kommittén att ett beslut från 1978 förverkligas, så att staden officiellt använder Gamlakarleby som stadsdelsnamn för centrum.
På finska är det inget problem,
där har namnet alltid varit Kokkola.

GENVÄGEN

■ På kvinnodagens kväll håller
centrumaffärerna i Pargas öppet
till klockan 21. Kärringkvällen den kallas så - har blivit en energispruta för det lokala näringslivet,
skriver Åbo Underrättelser. Under
kvällen lyfter affärerna fram ett utbud som speciellt ska tilltala kvinnor.
Det vimlade av folk i affärerna,
affärsinnehavaren Kati Roos, med
32 års erfarenhet, har så mycket
kunder att hon talar om ”galna dagar”.
Hon tycker inte om pratet om
att gågatan gapar tom.
- Inte ska folk stå på gatan, de
ska vara inne i affärerna, säger
hon.
Kati Roos tycker att det är ny
fart på affärslivet i Pargas. Nya företag, matställen och affärer har
etablerat sig, och samarbetet med
staden löper bättre.
En karl träffar ÅU:s reporter
också på, frun Maria Nygrén får
svara på frågan hur hon bar sig år
för att få maken Krister att komma med.
- Det gick så att jag inte hade något bankkort med, skrattar Maria.
Så makens roll är att betala och bära.
■ Projektet Axbiotic inleddes på
Åland i augusti i fjol. Projektet forskar i fästingburna sjukdomar, och
nu vill man göra nya och mera ingående studier, skriver tidningen
Åland.

STADSIDYLL. En fridsam julidag i Karleby. Eller som många vill kalla staden: Gamlakarleby. FOTO: MOSTPHOTOS
I fjol deltog 52 personer i studien. De lämnade in sammanlagt
150 fästingar, men nu behövs omkring 200 frivilliga för att få ett statistiskt säkert material, säger infektionsläkaren Marika Nordberg
på Ålands hälsa och sjukvård ÅHS.
För att delta ska man vara över
18 år och ha haft en fästing på kroppen. Den ska man lämna in till projektet inom tre dagar. Samtidigt får
man fylla i en blankett med hälsouppgifter och ge ett blodprov.
Cirka en vecka efter att man
lämnat in fästingen tas ett prov på
huden där den har suttit. Efter åtta veckor tas ett nytt blodprov, och
fyra månader senare gör man en
slutkontroll för att se hur hälsotillståndet har utvecklats.
En nyhet för i år är att man gör
fler analyser. Man ska bland annat
ta reda på vilka bakterier, virus och
parasiter fästingen bär på. Dessutom analyseras fästingens genetik,
bland annat för att se om den ryska taigafästingen har etablerat sig
på Åland.

I förhållande till befolkningsmängden har Åland flest fall i världen av fästingburna sjukdomar.
■ Sju förväntansfulla volontärer
deltog i utbildningsdagen som Project Liv och Folkhälsan ordnade
på Norrvalla i Vörå, berättar Vasabladet.
Project Liv jobbar med att sprida glädje i vardagen för långtidssjuka barn och deras föräldrar. Målet med utbildningsdagen är att hitta plats för frivilliga i Project Livs
verksamhet.
Theresia Lundvik är vårdledig
sjuksköterska. Hon vill känna sig
mera behövd och vill också ge litet
tillbaka till samhället.
Volontärerna behöver ingen
vårdutbildning, kravet på dem är
att de ska vara passionerade individer, unga eller gamla, men myndiga.
På kursen får de information
om tystnadsplikt och krishantering, de hör berättelser om volontärernas vardag och hur det är att

möta uppdragsgivarna.
Svenska kulturfonden delfinansierar projektet och Folkhälsan
hjälper till med att matcha rätt studerande med rätt behov.
Folkhälsan vill gärna se en fortsättning, och ordnar en liknande
dag på Solvalla i Esbo i början av
april.
■ En aldrig avslutad diskussion om
namnet på en finländsk stad har
blossat upp igen. Det gäller Karleby, som fick sitt nuvarande namn
då staden Gamlakarleby och kommunen Karleby gick samman i mitten av 1970-talet.
Debatten om namnet var livlig då det begav sig, och det har hela tiden funnits starka förespråkare för att man ska ta tillbaka det
gamla namnet, som staden fick då
kung Gustav II Adolf grundade den
år 1620.
Under vintern har namnfrågan igen diskuterats i Österbottens
Tidnings spalter. Det har fått den
tidigare kommundirektören i Kar-

■ Inom dryckeskulturen går riktningen just nu mot alkoholsvagare
drycker. Nu har också det åländska bryggeriet Stallhagen hakat på
trenden, skriver Åland.
Bryggeriet lanserade nyligen
sitt svagaste öl hittills, det rosmarinkryddade Ale Mary, med volymprocenten 3,5.
Det gör att ölet klassas som folköl och kan säljas i dagligvaruhandeln i Sverige. Vid sidan av att svara mot ökad efterfrågan på svagare öl var en inbrytning i Sverige ett viktigt motiv, berättar vd Jan
Wennström.
Avsikten är att Ale Mary ska finnas i butiker kring Norrtälje lagom
till sommarsäsongen.
Ölkännare fryner på näsan åt
folköl, men Stallhagen tror inte att
dess varumärke tar skada.
- Alkoholprocenten har länge
setts som en av de viktigaste smakbärarna, men bryggmästare världen över har under de senaste åren
gjort stora framsteg i framställandet av svagare öl, säger Jan Wennström.
john-erik janSén
john-erik.jansen@ksfmedia.fi

HISTORIA, VÄSTNYLAND

Västra Nyland 11 mars– 23 mars 1969
Skidtävling. Helsinge kyrkby ungdomsförening anordnade på lördagen sin årliga ungdomsskidning.
Denna gång hade banorna dragits
i flygfältsterrängen medan man under tidigare årtionden haft Midgård
med omgivning som bas.
Påssjuka. Vid sidan av den hongkonginfluensaepidemi, som härjar
vid Nylands brigad i Dragsvik sedan
en tid, finns det nu tecken som tyder
på att också en påssjukeepidemi är
i antågande. Några fall av påssjuka
har redan konstaterats vid brigaden.
För tio år sedan var påssjukeepidemier vid garnisonen mycket vanliga, men sedan man i Finland (som
första land i världen) började vaccinera beväringarna mot påssjuka
har försvarsmakten inte haft några
egentliga problem med sjukdomen.
På grund av den influensaepidemi som härjade vid garnisonerna i
landet när rekryterna ryckte in i februari ansågs en vaccination vara
olämplig.
larmanläggning. Brandskydds-

ter också noggrann filtrering av röken så att inte lorten sprids till atmosfären.

fonden i Helsingfors har beviljat Lojo stads brandkår ett engångsanslag
på 1 000 mark. Pengarna är avsedda
som delfinansiering av den nya radioanläggningen i brandstationen
vid Salutorget.
--Apparaturen med det nya larmsystemet togs i bruk senaste sommar.
– Det allra senaste i branschen,
kommenterar Kalevi Miettinen, en
nöjd brandchef vid Salutorget.
Tjuvskytte. En diskussion om
jaktövervakning hölls vid Ingå-Snappertuna jaktvårdsförenings årsmö-

te i Fagerviks ungdomsföreningslokal på torsdagen. Jaktchef Tapio
Lahti lovade att det härefter skall bli
strängare övervakning av tjuvskytte.
Det har nämligen visat sig att
tjuvskyttar har rört sig bl.a. i Degerbytrakten. Det är främst harar
som varit tjuvskyttarnas eftertraktade byte.
avfall. Allt det avfall som konsumenten åstadkommer utgör på
lång sikt en fara för miljön. Öppna
avstjälpningsplatser är hälsovådliga. Förbränning är framtidens melodi. Men en förbränning förutsät-

PoStutdelning. Postmännen får
i år fyrtiotimmarsvecka under sex
månaders tid, från den 1 april till den
30 september. Det innebär för Ekenäs del att lördagstidningarna droppas ner i postluckorna något senare
än vanligt.
För närvarande delas posten ut
två gånger alla dagar.
farled. En belyst farled skall trallas
upp till Kone Oy:s hamn som i detta
nu byggs på Koppnäsudden i Hangö.
Farleden blir 7,3 meter djup och belyst med två linjefyrar.
ny fabrik. Taklagsöl firades för
världens modernaste blekeri-, färgeri- och appreturanläggning inom
trikåindustrin hos Hyvon-Kudeneule i Hangö i går.
--– Anläggningen ger industrin
möjlighet att sysselsätta flera hund-

ra människor, underströk industrins verkställande direktör bergsrådet Aarne Karjalainen i sitt tal vid
taklagsfestligheterna.
ihjälfruSna. Vid 14-tiden på söndagen fann en skidlöpare i Kyrkslätt
en död man som låg vid en gångstig
invid Getberg. Polisen larmades och
fann ytterligare ett manslik vid samma gångstig. Troligen hade männen varit berusade och frusit ihjäl.
De har varit bosatta en tid i Getberg.
kommungränSer. Kommunindelningen i Västnyland företer inte något välinrutat mönster – tvärtom uppvisar gränsdragningarna på
många ställen näranog afrikanska
tillstånd: de har uppkommit under
tider och förhållanden som har föga
likhet med dagens. (Ledare).
Uthyrning. Sjöfartsstyrelsen skall
också denna sommar under en månad få hyra Barösunds folkskola, beslöt kommunalstyrelsen i Ingå på
måndagen.
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Noterat
SOLEN

NAMNSDAGAR

I dag
upp
ner
Hangö
6.46 ....... 18.30
Helsingfors 6.38 ....... 18.21
lördag
Hangö
6.43 ....... 18.32
Helsingfors 6.35 ....... 18.24
Söndag
Hangö
6.40 ...... 18.34
Helsingfors 6.32 ....... 18.26
Måndag
Hangö
6.37 ....... 18.37
Helsingfors 6.29 ....... 18.29

I dag: Svenska: Kristoffer.
Finska: Risto. Ortodoxa:
Armas.
lördag: Svenska: Herbert.
Finska: Ilkka. Ortodoxa:
Risto, Savina.
Söndag: Svenska: Gertrud, Trude. Finska: Kerttu,
Kerttuli. Ortodoxa: Aleksi, Aleksis, Kari, Makari,
Patrik.
Måndag: Svenska: Eddie, Edvard. Finska: Edvard, Eetu. Ortodoxa: Kiril, Kirilä.

BRIDGE
Ekenäs bridgeklubb. Förra
veckans partävling spelades
över fem bord och merparten
av brickorna ingick i bridgeförbundets simultantävling
för mars månad. Endast fyra par klarade medelresultatet 108 poäng: 1. Gösta Eriksson och Allan Wikström 147
poäng 2. Regina Forssten och
Sven Löf 141 poäng 3. Håkan Bjurström och Guy Holmberg 123 poäng 4. Anders Johansson och Jonny Barman
115 poäng.
Karis bridgeklubb. Tisdagsbridgen i Karis spelades som
3 bords Howell med 25 delningar. Kvällens medelpoäng
var 50 vilket följande par klarade: 1. Göran Rehn och Gösta Eriksson 69 p (69,0 procent), 2. Regina Forssten och
Boris Öhman 53 p samt 3. Camilla Danielsson och Gunnar
Almark 50 p.

KEXTV
Onsdag 20.3 klockan 19.00.
Grönland, del 2 Ekenäs TV/
Leif Stenwall 1994. Repris.
Torsdag 21.3 klockan 19.15 Karis TV retro

PYSSEL
Rätt lösning till sudokut på
sidan 2.
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SPEL

Ambitionsfattig sexa
Dead or Alive 6
Format: Xbox One, PlayStation 4, PC
Åldersgräns: 16
Betyg: HHHII

Standardmässigt värre när spelvärldens mest avklädda fajtingserie får tillökning.
Dead or Alive, slagsmålsserien som
gjort sig ökänd för dess olustiga pervo-tendenser, var en av mina absoluta favoriter som ung. Trots att jag
var en hormonstinn, icke-moraliserande tonåring var det dock inte de
lättklädda damerna som fick mig på
fall – utan mekaniken, flytet, känslan
och den där oöverträffade balansen
mellan intuitivitet och djup.

Tvivelaktig smak till trots har
Dead or Alive-serien alltid varit
omöjlig att motstå.
Sexan är inget undantag. Utöver
några nya småfinesser som skänker
slagsmålen viss fräschör är spelsystemets utformning i hög grad intakt
och hemtamt för den som, likt mig,
spenderat hundratals timmar i Dead
or Alives regi. Karaktärsgalleriet är
också traditionsenligt, med bara något enstaka nytt ansikte bland klassiska kämpar som Kasumi, Ayane,
Hayabusa och Jann Lee.
Jag slås dock av hur skralt och
standardmässigt Dead or Alive 6
faktiskt känns efter den nästan sju
år långa väntan. Det hade lika gärna kunnat vara ännu en nyupplaga

TRÖTT SAMLANDE. Att samla
dräkter är segare än någonsin. Processen är utdragen och fullständigt
slumpmässig, med noll hänsyn till
vilken slagskämpe man föredrar.
av Dead or Alive 5. Konkreta nyheter saknas, arenorna är få och oinspirerade och det finns relativt lite att
göra på egen hand, utanför onlineläget. Grafiken är därtill spretig och
det förefaller snudd på komiskt hur
uppenbart ojämnt resurserna fördelats – var krutet liksom lagts.
En ledtråd: det är inte på bakgrunderna.
Dead or Alive 6 känns helt enkelt
ambitionsfattigt och ”safe” på ett sätt
som genomgående saknar framåtanda. Men det har för all del fajtingen –
och den är onekligen fortfarande av
yppersta klass.
AlexAnder ekelund
vnred@vastranyland.fi

EV.LUTH. KYRKAN I RASEBORG¤

© Bulls

LÄSARBILD

DONATION. Sparbanksstiftelsen i Karis-Pojo har beviljat 50 000 euro i
ekonomiskt bidrag till scoutföreningen Karis Gossar. Föreningen ska grundrenovera sin scoutstuga, som finns i Svartå. Med vid donationstillfället var
från vänster bankdirektör Magnus Stenman, kårens kassör Victor Wilson,
kårchef Tommy Lundsten, styrelseordförande i stiftelsen Stefan Mutanen
och stiftelsens ombudsman Lasse Tallqvist. FOTO: MuLTIFOTO

Spring inte ut i natten älskling
sö 17.3 kl. 16 i Ekenäs kyrka. Ett
möte mellan musik och poesi. Tua
Forsström & Jyrki Kiiskinen läser
dikter ur Forsströms bok Anteckningar. Annemarie Åström, violin,
Annika Palm, piano. Tvåspråkigt.
Fritt inträde, programblad 10€.
Allsångskonsert sö 17.3
kl. 16 i Snappertuna kyrka. Furahakören medv. Kollekt för GA.
Dagträffar & pensionärsträffar
•
on 20.3 kl. 12 i Ekenäs församlingshem, lunchavgift 8€
•
on 20.3 kl. 14 i Tenala församlingshem
•
on 3.4 kl. 13.30 i Bromarvs
församlingshem
Familjekväll on 27.3
kl. 17.30 i Ekenäs församlingshem/
klubblokalen. Lek, sång, bakning
eller pyssel, andakt och kvällsmål.
Soppservering
•
on 3.4 kl. 12 i Ekenäs församlingshem, avgift 4€
•
alla torsdagar kl. 11 i Tenala
församlingshem, avgift 4€
Musikandakt/konsert lö 30.3
kl. 18 i Ekenäs kyrka. Ekenäs Manskör, dir. Hans Mecklin. Andakt.
Kollekt för GA.
Musikandakt sö 31.3
kl. 16 i Tenala kyrka.

Jubilate Deo fr 5.4
kl. 19 i Ekenäs kyrka. Konsert med
musik av D. Forrest o. A. Vivaldi.
Oratoriekören i Helsingfors, dir. Jani
Sivén, Wegelius Sinfonietta, solister.
Fritt inträde, programblad 15€.
Församlingsträff to 11.4
kl. 18 hos Leif och Solveig Lindholm i Tenala.
GUDSTJÄNSTER & MÄSSOR
Ung kyrka on 27.3 kl. 19 i Ekenäs
kyrka.
Familjekyrka sö 31.3 kl. 10 i Ekenäs
kyrka. Barnkören Primo med dir.
M. Henriksson medverkar.
Stenmässa sö 7.4 kl. 18 i Ekenäs
kyrka. Stillhetens, eftertankens,
bönens och gemenskapens gudstjänst med nattvard.
Se övriga gudstjänster på webben
och i tidningen Mitt i livet.
Anmälningar till eftis i Lilla
Prästgården inför hösten 2019 tas
emot 1.3-31.4. Närmare info ger
Hannah Ahlblad tfn 044 300 3676.
Vänträff må 18.3
kl. 18 i Karis församlingshem.
Avslappnande Måbra-kväll med
Shweta Singla, anmälan till Inka,
tfn 040 722 7112.
Onsdagsträff on 27.3
kl. 13-14.30 i Villa Anemone. VoxMix medverkar, kaffeservering,

Kvinnogruppen on 20.3 kl. 18-20 i Ekenäs församlingshem. En kväll
med en bit mat, en inbjuden gäst och god samvaro. Anmälan p.g.a.
matserveringen senast 18.3 till Birgitta Udd, tfn 040 568 7580.
Arrangörer: Karis-Pojo sv. församling & Ekenäsnejdens sv. församling
Konsert med Mariamusik av olika kompositörer
•
lö 23.3 kl. 18 i Ekenäs kyrka
•
må 25.3 kl. 19 i S:ta Katarina kyrka i Karis
Marikka Purola, mezzosopran, Mathias Löfstedt, tenor, Tony Vurorinen, baryton, Lauri Honkavirta, piano. Fritt inträde, programblad
10€. Arrangörer: Ev. luth. församlingarna i Raseborg

www.ekenasnejdensforsamling.fi

INFO

lotteri och andakt.
GA-lunch sö 31.3
kl. 13-15 i Pojo församlingshem
efter högmässan. Lunchbiljetter á
10 € och 5 € (barn) kan köpas av
diakonerna och på pastorskansliet,
eller anmäl dig per tfn 019-279
3000 senast 22.3.
Pensionärssamling on 3.4
kl. 14-16 i Pojo församlingshem.
Bakluckeloppis lö 6.4
kl. 12-14 på parkeringen utanför
Karis församlingshem. Kom och
sälja eller fynda! Om det regnar är
vi i församlingshemmet. Bokningar
Stina tfn 044 333 5004 eller Kristiina tfn 040 530 1985. Platspris 5€.
Påskpysselkväll må 8.4
kl. 18 i Lilla Prästgården i Karis.
Förfrågningar barnledarna tfn 044
755 3626. Anmälan senast 1.4.
GUDSTJÄNSTER & MÄSSOR
Högmässa sö 17.3 kl. 12 i S:ta
Maria kyrka i Pojo. Furahakören
medverkar.
Högmässa sö 24.3 kl. 10 i S:ta
Katarina kyrka i Karis. Tidigare
kaplan Claus Terlinden medverkar
vid högmässan och blir avtackad
vid kyrkkaffet som hålls i Stora
Prästgården. Välkommen med!
Ingen högmässa i Pojo.
Kvällsmässa on 27.3 kl. 19 i S:ta
Maria kyrka i Pojo.
Högmässa sö 31.3
•
kl. 10 i S:ta Katarina kyrka
•
kl. 12 i S:ta Maria kyrka
•
kl. 16 i Svartå kyrka
Högmässa med konfirmation sö
7.4 kl. 10 i S:ta Katarina kyrka i
Karis.
Kvällsmässa med Taizé-sånger to
11.4 kl. 18 i S:t Olofs kapell.
Högmässor och gudstjänster
kl. 10 i Karis och kl. 12 i Pojo.
Följ annonseringen.

www.karis-pojoforsamling.fi
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ÖPPET HUS

MÄSSA, RASEBORG

Museet visar samlingar

Hantverkare intar gamla
stadshuset i Ekenäs

I morgon lördag är det öppet
hus i museets samlingsmaga
sin i Ekenäs klockan 1215. Sam
lingsmagasin Leira finns på In
dustrigatan 8 på Björknäs indu
striområde.

Månadens sista veckoslut, den
30–31 mars, ordnar Ekenäs cent
rumförening sin andra hantver
karmässa. Den första hölls i fjol
i Lydmanska huset vid torget.

För ett drygt år sedan öppnades
Samlingsmagasin Leira i Ekenäs,
det första magasinet i vårt land som
är öppet för allmänheten och visar
museernas samlingar. I utrymmena
finns föremål som bevarats efter privatpersoner, lokalsamhällen, handel
och industri i Västnyland.
Samlingsmagasin Leira har väckt
stor uppmärksamhet efter att det
öppnade och flera hundra besökare
har redan hunnit bekanta sig med
platsen. Tills vidare är det endast
möjligt att bekanta sig med Sam-

lingsmagasinet i grupp och med förhandsbokning. På lördag håller man
öppet hus och allmänheten har då
möjlighet att bekanta sig med magasinets skatter och berättelser. vn

GamLa skatter. Samlingsmagasinet Leira håller öppet hus i morgon.
Foto: VN-arkiV/LiNa ENLuNd

Hantverkarmässan som Ekenäs centrumförening ordnade i fjol kan inte benämnas som något annat än en
succé. Uppskattningsvis 1 000 besökte mässan som då ordnades i Lydmanska huset vid Rådhustorget i
Ekenäs.
Vid torget hålls mässan även i år –
närmare bestämt i det gamla stadshusets första våning.
I fjol deltog inemot 30 hantverkare, i år hoppas man på minst lika många. Ekenäs centrumfören-
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ings ordförande Pia Stenroos säger
att man redan har anmälda hantverkare, bland annat några möbeltapetserare och en sömmerska.
– Vi har i år vidgat tanken litet och
bjudit in även konditorer och florister, det de gör är ju också hantverk.
Man kanske till och med kunde tänka sig frisörer, även de jobbar med
händerna, funderar Stenroos.
Hantverkarmässan är öppen
klockan 10–16 båda dagarna. Mässsan är gratis att besöka, av utställarna debiteras en avgift som är något
högre för dem som inte är medlemmar i föreningen. Centrumföreningen bidrar själv med kafé under hantverkarveckoslutet.
Johanna Lemström

LÄSARTEXT

Föreläsningar gav nytt att tänka på
Lördagen den 9 mars startade Västra Nylands Reumaförenings medlemmar med buss till Helsingfors
Svenska Reumaförenings reumadag på Tölö servicecentral i Helsingfors. 14 medlemmar från Västnyland deltog.
Dagen började med kaffe med tilltugg och så var det dags för givande
föreläsningar. Ordförande Gunvor

Brettschneider hälsade alla välkomna och första föreläsare var docent
Håkan Granlund som berättade om
åldrande hud. Ortoped och docent
Jan-Magnus Björkenheim berättade om den åldrande reumatikerns
ben, leder och senor. Lisa Ahlström
fortsatte och berättade om akupunktur och reuma.
Lunchen var god och näran-

de, varefter föreläste lektorn i vård
Pauleen Mannervaara om allas rätt
till en individuell vårdplan. Föreläsningsdagen avslutades med mindfulnessinstruktör Kim Wikström och
sedan var det dags för hemfärd med
Wikströms buss. Vi konstaterade att
dagen varit god och att alla föreläsare hade gett oss något nytt att tänka
på. Britt-marie maLmLund

mässa. Nedre plan i det gamla stadshuset vid Rådhustorget intas av hantverkare den 30–31 mars då Ekenäs centrumförening ordnar en hantverkarmässa i huset. Foto: VN-arkiV/LiNa ENLuNd

DÖDA

Vår kära

Ulla Ingeborg
Nyman

Pappa, fafa och bror

f. Alfström
* 16.02.1939
† 08.03.2019
I kärt minne bevarad
Folke
Jörgen och Helena
Amanda och Connor
Rickard och Sissel
släkt och många vänner
Det hem som Du älskat
Där blommor har spirat
Det lämnar Du nu för en
skönare värld.
Den saknad vi känner kan ej
ord beskriva.
Tack för det goda
Du sått på Din färd.
” Tack för alla vackra minnen, Famo.”
Amanda och Rickard
Som vänlig inbjudan meddelas att jordfästningen äger rum
fredagen den 22 mars 2019 kl. 14.00 i Ingå kyrka.
Därefter minnesstund i församlingshemmet.

Någonting brister stilla
en röst och en sång dör ut
Och då förnimmer man tydligt
att ingenting är som förut.

Ole Ossian Fritiof
Röman
* 19.9.1931
† 7.3.2019
Med stor saknad
bror Erik
Släkt och vänner.
Tyst slocknar en människas
hjärna.Från åren av glädje och
strid.En blomma,en
människa,en stjärna har sin
bestämda tid.
Jordfästningen äger rum
lördagen 23 mars 2019 kl.10 i
Tenala kyrka.Inbjudes till
minnestund i
församlingshemmet.O.s.a Mia
040-5618771 senast sön 17.3.

Ett varmt tack till Er alla
som hedrat minnet av
vår kära mamma

Agneta Viljanen
och deltagit i vår sorg
Mårten, Tapsa och Matias
med familjer

Sixten Teodor
Börman
född 17.5.1951
död 21.2.2019
Susanna och Miika
Sebastian och Malin
Elias, Ella, Elisabeth
Viveka med familj
Vänner
Allt vad du lidit vi nog ej
förstått,
nu är din smärta ett minne
blott.
Vi älskar dig precis som du
var.
Sov gott pappa.
Begravningen sker i stillhet.
Stort tack till hemvården och
bäddavdelningen för god vård
av pappa samt fint bemötande
mot oss anhöriga.
Tack till alla som deltagit i vår
sorg.

Vår kära Mor och Mormor

Eina Emilia
(Kickan)
Degerlund
f. Westerlund
* 24.3.1937 Snappertuna
† 7.3.2019 Karis
Margita och Stefan
Ann-Britt och Harry
Magnus
Kim, Rosa och Isabella
Max
Sam och Julia
Axel
Bror Paul-Erik
övrig släkt och vänner
Far har räckt ut handen,
Mor har fattat den,
och på andra stranden
mötas de igen.

Jordfästningen äger rum
22.3.2019 kl 10.00 i S:t Olofs
kapell i Karis. Därefter
minnesstund i
församlingshemmet.
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EVENEMAX

u

Uppgifterna lämnas in
på www.evenemax.fi (länken
Meddela om evenemang)
senast kl. 8 två vardagar innan
publicering. För mera information ring 040 191 6000.

FREDAG

handsbeställda varor från lokala producenter avhämtas.
Se REKO Ekenäs/Tammisaari
på Facebook. Arr. REKO Ekenäs/Tammisaari. Yrkeshögskolan Novias parkering, Raseborgsv. 9, kl. 17–17.30.

Välgörenhetskonsert. Med Furahakören som sjunger på olika språk. Bilder från byutvecklingsprojekt i Afghanistan. Efteråt servering. Ekenäs Missionskyrka, Björknäsg.
11, kl. 16.

Ungdomssamling. Möt ungdomar från Ecuador, Peru, Spanien, Sverige och Finland.
Ekenäs Missionskyrka, Björknäsg. 11, kl. 18.

LasseMajas detektivbyrå.
Sommarmysterierna. På scenen: Lasse och Maja, reportern Sigge, polismästaren
Randolf Larsson, caféägaren
Steve Marsaan, cirkusdirektören och hans dotter, museichefen Barbro Palm m.fl. Kulturhuset Karelia, Skillnadsg.
11, Ekenäs, kl. 16.

LÖRDAG

Babygrupp. Sång och lek på
båda språken för baby med
förälder. Arr. Sjundeå svenska
församling. Lugnet, Kalansgr.
15, Sjundeå, kl. 10.30.

Gemensam bön. Tillsammans
med förebedjare från alla församlingar. Ekenäs Missionskyrka, Björknäsg. 11, kl. 9.30.

MinnesCafé i Karis. Kom med
och träna minnet och diskutera minnesfrågor, över en kopp
kaffe. Öppet för alla. Arr. Nylands Minneslots, Info: Hanna
Strandell 0400 321 239. Villa Anemone, Fest salen, Köpmansg. 27, kl. 12–13.30.

Basar. Till förmån för Gemensamt Ansvar insamlingen. Du
kan vara med och sälja. Sopplunch, musik, handverk, bakverk, lotteri. För gemensamt
ansvar. Arr. Sjundeå församlingar. Capella, Flemingsv. 2,
Sjundeå, kl. 10–13.

2nd hand. Vill du göra fynd?
Besök det lilla och mysiga loppiset. MK-Loppis, Grev
Moritz gata 1, Raseborg, kl.
13–17.

2nd hand. Vill Du göra fynd?
Besök det lilla och mysiga loppiset. MK-Loppis, Grev
Moritz gata 1, Raseborg, kl.
10–13.

Fredagsklubb. Sällskapsgrupp
med lättsam samvaro och diskussion kring olika tema. Träff
varje fredag, med undantag
för helger. Serveringsavgift.
Seniora grupputrymme, ingång från gården, Prästängsg.
14, Raseborg, kl. 14–15.

Jakten på det försvunna ljudet. Tvåspråkig teaterföreställning för barn 2-6 år. Folkets hus, Köpmansg. 22, Raseborg, kl. 11–12.

Samling för daglediga. Internationellt besök av ungdomar
från bibelskolan Apg29. Servering. Missionskyrkan i Billnäs,
Egnahemsallén 1, kl. 14–16.
REKO-utdelning i Ekenäs. För-

Annonsmarknaden

Väckelsemöten. Mötesserie
med evangelist Gunhild Änstgård från Sverige. Ekenäs Metodistkyrka, Sigfrid Aroni gata
2, kl. 18.30.
Internationell cafékväll. Besök
från Sydamerika, Spanien och
Sverige. Bilder och berättelser från avlägsna länder. Kom
med och träffa intressanta mänskor. Avslutning med
andakt och bön. Sjömansro,
Hamnv. 38, Lappvik, kl. 19.

Indisk huvudmassage för hemmabruk. Vi bekantar oss med
den indiska huvudmassagen.
Läs mer om kursen: www.facebook.com/Younium/. Ledare:
Henrietta Pitkänen, Tmi Meren Kosketus. Anm.: tmimerenkosketus@gmail.com. Younium
- Body & Mind Center, Trollbergsv. 12, Raseborg, kl. 12–15.

Helkväll med Visans vänner
och The Fellows. Viskonsert
med Hangövisvännerna, varm
smörgås ingår, dans till The
Fellows (from the sixties). Biljetter av medlemmarna i Visans vänner eller Tias bok.
Restaurang HSF, Östra Hamnen, Hangö, kl. 19.

SÖNDAG
Söndagsgudstjänst. Gudstjänst
med Mikael Nylund, Lovsångsteam, Betesda Kids, After
Church Café. Betesda Church,
pingstförsamlingen i Rase-

borg, Långg. 19, kl. 10.30.
Väckelsemöten. Mötesserie
med evangelist Gunhild Änstgård från Sverige. Ekenäs Metodistkyrka, Sigfrid Aroni gata 2, kl. 11.
Mässa. Tom Bergman och Sirpa Lilius. Arr. Sjundeå svenska församling. Sjundeå kyrka,
Svidjav. 51, kl. 12.
Mötesplats. Gunhild Änstgård
från Sverige sjunger och talar. Lovsång och förbön. Kyrkkaffe. Ekenäs Missionskyrka,
Björknäsg. 11, kl. 16.
Allsångskonsert med Furahakören. Dir. Fiona Chow. Kollekt till förmån för Gemensamt Ansvar, som stöder mindre bemedlade barns och
ungas skolgång. Arr. Ekenäsnejdens svenska församling.
Snappertuna kyrka, Snappertuna Kyrkväg 91, kl. 16.
Spring inte ut i natten älskling. Ett möte mellan musik
& poesi. Tua Forsström och
Jyrki Kiiskinen läser dikter ur
Forsströms bok Anteckningar. Medv.: A. Palm, piano, A.
Åström, violin. Tvåspråkig förest. Fritt inträde. Arr. Ekenäsnejdens svenska församling. Ekenäs kyrka, Stora Kyrkog., kl. 16.
Gemenskapskväll i lilla salen.
Henna, Eivor och Reidar Wilkman berättar och visar bilder
om sin senaste resa till Tanzania. Kyrkkaffe. Taborkyrkan,
Västankvarnv. 111, Ingå, kl. 18.

MÅNDAG
Måndagsbingo. Arr. Karjaan Sos.
Dem-yhdistys ry. Folkets Hus i

Karis, Köpmansg. 22, kl. 19–21.

TISDAG
MinnesCafé. Kom med och träna minnet och diskutera minnesfrågor, över en kopp kaffe. Före MinnesCaféet ordnas
promenadgrupp, start från
Astrea kl. 12. Öppet för alla.
Info: Hanna Strandell 0400
321 239. Astrea, Spegelsalen,
Bergg. 4, Hangö, kl. 13–14.30.
Brödkyrka. Andakt: Maria Nikander. Sång, brödutdelning
och kaffeservering. Ekenäs
Missionskyrka, Björknäsg. 11,
kl. 14–15.
Hemligsagor. Sagostund för
barn från 3 år. Arr. Raseborgs
stadsbibliotek. Ekenäs bibliotek, Tornet, Raseborgsv. 8 A,
kl. 17.30–18.
Så in i Norden. Konsert med
Ami Aspelund. Medverkande:
Hannu Rantanen, Jari Nieminen och Kaarle Mannila. Konserten har fått stöd av Svenska kulturfonden. Arr. Raseborgs stadsbibliotek. Ekenäs bibliotek, Raseborgsv. 8
A, kl. 18.

ONSDAG
2nd hand. Besök det lilla och
mysiga loppiset. MK-Loppis,
Grev Moritz gata 1, Raseborg,
kl. 13–17.
Bibelstudier. Arr. Sjundeå
svenska församling. Församlingshemmet, Kalansgr. 5,
Sjundeå, kl. 16.30.
Agneta Sjödin - Följ ditt hjärta.
Agneta Sjödin är en av Sveriges mest folkkära tv-profiler.
Hon har jobbat som program-

ledare sedan 1990-talet. Information: Verksamhetsledare Pia Helle tfn 040 716 9585.
Biljetter: Toppen eller genom
att betala deltagaravgiften
till Ekenäs Centrumförenings
konto. Seminarieskolan, Aulan, Höjersv. 2, Raseborg, kl.
18.30–20.
AA-möte. På svenska. Wästgruppen. Klubblokalen, Lärkkullav. 8, Raseborg, kl. 19.

TORSDAG
Klapp & Klang. Sång- och lekklubb för barn med förälder i Postillan torsdagar kl. 1012. Vi hinner med en fika och
pratstund. Arr. Sjundeå svenska församling. Postillan, Flemingsv. 2, Sjundeå, kl. 10.
MinnesCafé i Ekenäs. Kom med
och träna minnet och diskutera minnesfrågor, över en kopp
kaffe. Öppet för alla. Arrangör Nylands Minneslots, Info:
Hanna Strandell 0400 321 239.
Ungdomsgården, Ystadsg. 14,
kl. 13–14.30.
2nd hand. Vill Du göra fynd?
Besök till lilla och mysiga loppiset. MK-Loppis, Grev Moritz
gata 1, Raseborg, kl. 13–17.
LasseMajas detektivbyrå.
Sommarmysterierna! På scenen: Lasse och Maja, reportern Sigge, polismästaren
Randolf Larsson, caféägaren
Steve Marsaan, cirkusdirektören och hans dotter, museichefen Barbro Palm m.fl. Kulturhuset Karelia, Skillnadsg.
11, Ekenäs, kl. 18.30.
Bingo. Arr. Pojo ungdomsförening. Högåsa, Pojo kyrkby,
Gamla Åbov. 85, kl. 18.30.

LEDIGA PLATSER
Finlands Färjetrafik är en statsägd koncern som bedriver trafik med
både förbindelsebåtar och landsvägsfärjor. Årligen transporteras
ca. 10 miljoner passagerare och fyra miljoner fordon med färjorna.
Vi sysselsätter över 300 personer på 44 rutter i Finland.
Läs mera: www.finferries.fi

Vi söker nu till Barösundsfärjan en

HUS sjuktransport/ Raseborgs enhet, anställer en

chaufför som semestervikarie

under sommarperioden 2019.
Förfrågningar: Tel. 019-224 3640 eller 050 550 3801
helst vardagar kl. 7.00-15.30.

Färjeförare
Vi värdesätter en ansvarsfull säkerhetsattityd, vilja att betjäna kunder, förmåga att
arbeta självständigt och god samarbetsförmåga.

FRITID

KRETSKONSERT
på Mariebebådelsedagen
Söndagen 24.3. kl.16
i Sjundeå kyrka.

”Det är gott att vara stilla”
Sånger av Egil Hovland under ledning
av kretsdirigent Sirpa Lilius samt
Maria-sånger med Katarina Singers.
Arr. Raseborgs kyrkosångskrets &
Sjundeå svenska församling.
Välkommen! Fritt inträde.

Behörighetskrav: Vajerfärjförarintyg eller motsvarande behörighetsbrev,
Läkarintyg som intygar att den sökandes hälsotillstånd är lämpligt för att köra färja,
Certifikat som berättigar personen att använda fartygets radiostation
(d.v.s individuellt VHF- certifikat)
Nödförstahjälpen- intyg eller FHJ 1)
Arbetet börjar i april. Ansökningstiden tar slut 25.3.2019 Skicka en fritt formulerad
ansökan per e-mail till lari.lapintie@finferries.fi eller ring operativa arbetsledaren
Lari Lapintie 040 629 7621.

APOTEKSJOUR
EKENÄS
Nya Apoteket i Ekenäs,
Stationsv 6, tel. 019 241 2426
Öppet: lö 9-15, sö 11-14.
Nästa vecka: må-fre 8.30-19.
Apoteket vid Rådhustorget,
tel. 019 241 1015
Lö-sö stängt.
Nästa vecka: må-fre 8.30-17.

Raseborgs Vatten är ett kommunalt affärsverk inom Raseborgs stad, som ansvarar för vattentjänster inom de av fullmäktige fastslagna verksamhetsområdena.
Verksamheten inleddes 1.1.2009 och betjänar ca 6750 fastigheter.
Vi söker för fortlöpande tjänsteförhållande en

Direktör för Raseborgs Vatten
Vattenverket har 21 anställda och en årlig budget på drygt 6 M€. Behörighetsvillkor för direktören är en lämplig högskole- eller teknisk
examen, samt goda ledaregenskaper.

SAMMANTRÄDEN

Mera information på sidan http://www.raseborg.fi/ledigajobb

SFP I INGÅ – ÅRSMÖTE
torsdag 21.3.2019 kl. 18.00

DIVERSE

RASEBORG.FI

i Wilhelmsdal (gamla biblioteket)
Valdebatt med riksdagskandidater
Stadgeenliga ärenden och förslag till stadgeändring
Välkomna!
Styrelsen

SKÄRGÅRDENS VÄNNER
I SNAPPERTUNA rf
håller årsmöte söndagen den 24
mars kl. 17.00 på Bygdestugan.
Stadgeenliga ärenden. Välkomna!
Styrelsen

ÖSTERBY FBK r.f.
håller vårmöte fredagen
den 29.03.2019 kl 19.00 i
Mopoklubben Raseborgs
samlingslokal, Rådsbyvägen
18. Stadgeenliga ärenden
behandlas. Välkomna.
Styrelsen

KYRKSLÄTTS
PENSIONÄRER r.f.
Stadgeenligt vårmöte hålls
måndagen den 25 mars 2019
kl. 13.30 i Kyrkslätts Servicecentral. Minnesstund med församlings-pastor Tuija Wilman
och kantor Susann Joki.
Styrelsen

FÖRENINGEN
BLOMSTERFONDEN
I EKENÄS r.f.
Årsmöte onsdag 27.3.2019 kl.
14 i Blomsterhemmet. Stadgeenliga ärenden.

Sänd in din ansökan med löneanspråk senast den 5.4.2019 kl. 12.00.
Ansökningarna görs elektroniskt via stadens hemsida på adressen:
http://careers.raseborg.fi

Vill du tipsa VN
om något?
Kontakta oss:
vnred@vastranyland.fi
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KUNGÖRELSER

raseborg.fi

Lojo stads understöd för kulturverksamhet

MEDDELANDE OM INLEDANDE AV
KUNGÖRELSE
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Verksamhetsunderstöd: ansökningstid senast 1.4.2019 kl. 15
(ansökan ska vara framme då).
Projektunderstöd: ansökningstid året runt.
Understöd för boendeföreningar: ansökningstid året runt.
Dessutom kan understöd ur följande fonder sökas senast
2.5.2019 kl. 15 (ansökan ska vara framme då):
Kulturfonden för barn och unga
Fonden för stadsinnehåll
Kulturfonden för seniorer
Kulturfonden för mindre bemedlade
Ansökningsanvisningar och -blanketter: www.lohja.fi/vapaaaika-liikunta/kulttuuri-palvelut/avustukset (bara på finska)
Mer information: Kulturproducent Kalle Ryökäs, tfn 044-362
1130, kalle.ryokas@lohja.fi

Lohjan Liikuntakeskus Oy:s understöd

1. Understöd för motions- och idrottsplatser utanför det
kommunala nätverket i Lojo:
1.1 Hyresunderstöd Ansökningstid: mars-april – senast
30.4.2019.
1.2 Investeringsunderstöd (idrotts- eller motionsplats eller
utrustning/redskap) Ansökningstid: året runt.
2. Projektunderstöd Ansökningstid: året runt.
3. Övriga stödformer för motion och idrott som inte omfattas av understöden för motions- och idrottsverksamhet
3.1 Stipendier Ansökningstid: året runt.
3.2 Sponsorering Ansökningstid: året runt.
Mer information och ansökan om understöd: Idrottsverksamhetens stadga för utdelning av understöd, ansökningar om
understöd och anvisningar finns på www.lohjanliikuntakeskus.fi
på menyn Avustukset (bara på finska).
Mer information: Jukka Vienonen, tfn 044 502 0120, jukka.
vienonen@lohja.fi
Verksamhetsunderstöd 2019
Understöd till föreningar inom social- och hälsovården kan
sökas senast 30.4.2019 kl. 15. Den elektroniska ansökningsblanketten kan fyllas i på stadens webbplats
www.lohja.fi/sv/nyheter Mer information tfn 019 3690.
Lojo 13.3.2019

SÄLJES

Dam- och herr promenadskor
Aco-hälsoskor
Festskor • Pumps
fr.
Joggingskor
Extra rymliga skor
Skor med stretch
Sommarskor
Arbets- och hälsosandaler
Sievi, Ajavat, Pomar m.m.
ORTOSKOR MORGONTOFFLOR DANSSKOR
SNEAKERS MED
KARDBORREBAND
ENDAST TISDAG 19.3 kl. 10–16
Ekenäs, Folkan, Ystadsgatan 3. VÄLKOMNA!

•
•
•
•
•
•
•

39€

NYT TUULILASI JA JA PUSKULEVYPAKETTI KAUPAN PÄÄLLE!

500 T3b

så smälte
snön bort.
Efter en snörik vinter
så kan det tina bort
tusentals liter vatten
från taket.
• Beställ gratis konditionsgranskning, granska tak och
rännor i god tid.
• Nya taket väderskyddat på
en dag! Produkterna direkt
från fabriken, marknadens
bästa garantier.

Ring
02 6511 3411
Lottningens regler:

vesivek.fi

Planområdet ligger i ett område mellan Baggövägen,
Fågelsången och stranden i Ekenäs och har en area på cirka
11,7 hektar.
Avsikten är att möjliggöra affärsverksamhet med
t.ex. inkvarterings- eller omsorgstjänster i den f.d.
sjukhusbyggnaden samt småhusboende i planeringsområdet.
Program för deltagande och bedömning (PDB) finns till
påseende på stadens hemsida www.raseborg.fi och på
planläggningsenheten Raseborgsvägen 37,
10650 Ekenäs under hela planläggningsprocessen.
Intressenterna har möjlighet att framföra sina åsikter och
anmärkningar mot planen under planprocessen.

Planläggningsnämnden

UTBILDNING

KULTURINSTITUTET

VÅRENS KURSER

Sektionen för stadsinnehåll vid nämnden för attraktionskraft
Social- och hälsovårdsnämnden
Lohjan Liikuntakeskus Oy

RYMLIGA INHEMSKA SKOR!

Hoppsan hejsan

Knipnäs f.d. sjukhus, detaljplan kungörs anhängig 15.3.2019

Social- och hälsovårdsnämndens understöd

ely-keskus.fi

SÄLJES

Kungörelse

5590,- +tk

550 T3b Basic

5990,- +tk

Tervetuloa järkeville Trapperkaupoille Akixiin!
Mäntynummentie 46, 08500 Lohja Avoinna Ma 9-17,
Ti-Pe 9-18 ja La 9-13 www.akixkonemyynti.fi tai soita 010 567 1999

Vecka 8-aktie i Ylläs. 44 + 16 m2
i parhus. 040 548 0954.

UTHYRES
2 r, k, balk. 55 m2 i Ekenäs
centrum. T. 044 043 0101.

EKENÄS
11413150 BETONG TILL TRÄDGÅRDEN BETONIA PUUTARHAAN
Ti 16.4
11491107 NAHKATYÖT 2
Lö 6.4-Su.7.4
84023717 KEVÄÄN VESIJUMPPA
Ma.8.4-20.5
12073120 SPANSKA PÅ RESAN
Fr 29.3-26.4
12043116 DEUTSCH IN DER ARBEIT
Ti 16.-24.4
11033164 FEMINISMEN I KONST
To 11.4-23.5
81023102 HYGIENIAPASSI - HYGIENPASS
Fr 12.4 kl. 17.00-19.00
82023111 ORDNINGSVAKTENS REPETITIONSKURS
Lö 6.4 kl. 9.00-17.00
TENALA
11434020 SOMMAR MÖBELTAPETSERING 1 KESÄ VERHOILUKURSSI 1

On 10.4-22.5

KARIS
11431150 MÖBELRESTAURERING - ENTISÖINTI
Må 8.4-3.6
11451150 KNYPPLING - NYPLÄYS
Ti 9.4-4.6
13011125 SUKUTUTKIMUKSEN KESÄKURSSI
Ti 9.4-14.5
86001003 TANSSIN JA HYVINVOINNIN VIIKONLOPPU
Lö-Sö 13.-14.4
11431150 MÖBELRESTAURERING - ENTISÖINTI
Må 8.4-3.6
11411144 MOSAIK TILL SOMMARBORDET MOSAIIKKIA KESÄPÖYTÄÄN, Info To 21.3 kl. 18.00
Lö- Sö 27.-28.4
12981022 INTENSIVKURS I JAPANSKA JAPANIN INTENSIIVIKURSSI
Må 8.4-10.6
84021721 KEVÄÄN ULKOTREENIT
Ti 16.4-28.5
86001003 TANSSIN JA HYVINVOINNIN VIIKONLOPPU
Lö-Sö 13.4-14.4
86001316 KAISAN PÄIVÄPILATES - kevään jatko
To.11.4-23.5
11451125 VIRKKAFÉ - VIRKKAUSKAHVILA
On 10.4-12.6
FISKARS / POJO
11037156 MODELLMÅLERI VÅREN
Lö-Sö 13.-28.4
11417110 KERAMIIKAN KEVÄTKURSSI
To 11.4-6.6

www.raseborg.fi/kulturinstitut
tf. 019 289 2765
VÄLKOMMEN!
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ANNONS

HÄLSA

VILL DU FÅ FART PÅ DINA AFFÄRER?
Berätta om vilka tjänster ditt företag erbjuder.

30 €/gång

Storlek 82 x 25 mm
LÄKARSTATIONER

FOLKHÄLSANS
HÄLSOTORG

TANDLÄKARE

ÖGONLÄKARE

Brahegatan 13 A, 20100 Åbo

Allt från laserbehandlingar
av synfel till gråstarroperationer.
Ledande ögonläkare docent

Minna Sandberg-Lall
Tidsbeställning
tel (02) 277 5100

Information

 044 494 3198

LAILA JOHANSSON

Tfn 019-342 770
Virkby tandläkarcentral
Virkbyv. 18 A 10.

Gamla Åbov. 60, POJO.
 019-245 4770

plushälsa

Karis Tand

SMÅDJURSMOTTAGNING

Köpmansg. 11, KARIS

019-231 033

Harri Vaalas, munkirurg
Tuula Starck-Schreiber,

VETERINÄRSERVICE OCKSÅ
PÅ SVENSKA – VÄLKOMMEN!

munhygienist

Hakamäkigränden 2, 08200 Lojo
019 211 4900

Tandläkarna Antti-Mikael Karenius,
Antti Räty, Outi Salmesvirta
Tandhygienist Susanna Leino
SPECIALTANDTEKNIKER

TANDLÄKARJOUR
utanför tjänstetid

ULF BÄCKMAN

Ann Haglund
Pirkko Grönroos
Kristine Mikelsone
Leena Minkkinen

KIROPRAKTIK

TANDLÄKARE

Nina Virkki
Ari Nyysti
Laura Nykänen
Timo Kallio specialtandläkare,
protetik och bettfysiologi
Olli Teronen specialtandläkare,
oral- och käkkirurgi
Maria Antell munhygienist

Högbergsgatan 5–7, 10300 Karis
Tidsbeställning 019 278 6191
www.folkhalsan.fi/bokatid

Högbergsgatan 5–7, 10300 Karis
Tidsbeställning 019 278 6191

Turun Silmäexpertit
Åbo Ögonexperter

+ minimi 2 mån. (+ moms 24 %)

Tel. 019 241 2730
Ystadsgatan 3, vån. 3, EKENÄS

må 8-20 | ti 11-19 | on 9-17 | to 11-19 | fr 8-20
Med
EKENÄS VETERINÄR
erfarenhet
TARJA LAGSTRÖM
& djurvänligt
0400 477 642
YSTADSGATAN 3, EKENÄS (innergården)

Öppet alla dagar 8–20
• DEJOUR DYGNET RUNT, ÄVEN VECKOSLUT •

JORMA ALATALO
Pehr Sommarin katu 14,
10600 Tammisaari
Pehr Sommars gata 14,
10600 Ekenäs

Grönalundsgatan 8,
EKENÄS.
Tel. 040-703 2393
ma–ti 8–16 • ke–to 12–20 • pe 8–16

Lokalt
framför
allt

Kontakta våra försäljare för mera information
AGNETA WIKHOLM-REHN
tfn. 050 400 2680

JOHAN LINDHOLM
tfn. 050 355 1504

förnamn.efternamn
@ksfmedia.ﬁ

tel. 019-241 2217
www.ekvet.fi

VÄSTRA NYLAND
Fredag 15 mars 2019

33

\ Redaktionen väljer
SKAVLAN

Lyckades fly
massjälvmord
Fredrik Skavlan gästas denna gång av SVT:s Afrikakorrespondent Johan Ripås, komikern och regissören Stephen
Merchant och Leslie WagnerWilson, som lyckades fly från
Jim Jones självmordssekt för
fyrtio år sedan. På scen står
cellisten Sheku Kanneh-Mason, som spelade på prins Harrys och Meghan Markles bröllop. yle

Yle arenan och SVt1 fredag 22.00, Yle Fem söndag
20.00, repris måndag 11.00

DOK

Från flykting
till främling
Hur är det att komma som
flykting till Finland? Kan man
bli något annat än främling i
sitt nya hemland? Möt familjerna från Sudan och Syrien
som kämpar för att integreras
i sin nya finlandssvenska hemort. yle

Yle Fem måndag 19.00,
repris tisdag 10.30

NÄRBILD

Ett arbetsliv
i förändring
Digitaliseringen har gjort att
arbetslivet förändrats grundligt. Vi distansjobbar mer och
allt fler blir egenföretagare.
Närbild åker till en kontorsgemenskap i Vasa, träffar fastighetsmäklaren Rabbe Holmberg i Pargas som bland annat bjuder ut en kyrka och besöker ett väktarföretag i Raseborg. yle

Yle Fem måndag 20.00,
repris tisdag 11.00

EFTER NIO

Vila i en
hektisk värld
Gäster är popartisten Jannika
B, biskop Björn Vikström (bilden), komikern Babben Larsson, Tik Tok-stjärnan Jennifer Käld med pappa Mats-Erik Käld samt allmänläkaren
Robert Bergholm. yle

Yle Fem måndag 21.00,
repris tisdag 9.00

BACHELOR FINLAND

Fem frågor till vårens
tv-ungkarl Christoffer
■ Hur kommer det sig att du Christoffer Forsman från Raseborg försöker hitta kärleken i dejtingrealityserien Bachelor Finland i vår?
– Jag har alltid varit mycket aktiv med många järn i elden. Jag
känner mycket folk och har blivit
tillfrågad om att delta i andra likanden program, men tackat nej.
När de sedan ringde från Bachelor
tänkte jag att det är ett lite för stort
projekt, även om jag såklart blev
tagen av att de tänkte på just mig.
När jag sedan åkte och träffade
dem lyckades de övertala mig. Eftersom jag heller inte hade någon
flickvän tänkte jag att det skulle
vara ett perfekt tillfälle för mig att
hitta rätt brud.
■ Vad sade de som fick dig övertygad?
– De sade att jag är perfekt för
det här programmet. Nog blir man
lite stolt och tycker det är trevligt
att de tänker på en på det viset.
Jag tvekade eftersom det är ett
stort projekt utan programledare där jag är den som driver programmet, och jag frågade mig om
jag verkligen skulle klara av det.
Det är dessutom på finska och mitt
modersmål är svenska. Men jag
kom fram till att man bara lever
en gång. Och när jag pratade med
mina föräldrar sade de att ”var
med om du vill det, nog fixar du
det där”.
■ Ja, hur upplevde du att det gick
med finskan?
– Jag var nog mest nervös över
hur jag skulle klara den. Man sit-

FILMER FREDAG
´71

HHHHI
(England 2014) Stryktåliga Jack
O´Connell gör huvudrollen i Yann
Demanges explosiva Belfast-thriller där en brittisk soldat blir akterseglad av de sina. Lika politiskt som personligt, en krutdunk till film. Inte så lite svidande.

Yle teema 21.00–22.35
Point Break

HHHII
(USA 1991) Manlig vänskap, svek
och lojalitet i regi av Kathryn Bigelow som här sätter de flesta
manliga regissör på pottan. Med
Keanu Reeves som FBI-agent
under skinnet på Patrick Swayzes ”idealistiska” bankrånare.

MtV3 22.45–01.10

FILMER LÖRDAG
Bridget Jones´s Baby

HHHII
FOTO: PARAD MEDIA

(USA 2016) Det har vid det här la-

Drömman. Brandmannen och gymföretagaren Christoffer Forsman, ursprungligen från Raseborg men
numera bosatt i Helsingfors, dejtar kvinnor på tv i vår. FOTO: PETRI AHO
ter där med fyra kameror mitt
framför näsan när man är på
träff med någon som man ska leda samtalet med. Men det blev
bättre redan efter några veckor
då det blev mer avslappnat. Dejtingscenerna tog vi aldrig om, utan de fick bli som de blev. Man klåpar ju i normallivet också och är
nervös när man träffar en flicka
första gången, och det är ju bra om
det blir så äkta som möjligt.
■ En kritik mot den här typens
program är att det inte är äkta
känslor, utan allt är spel för ka-

meran, och när kameran släcks
slocknar också känslorna? Håller du med om det?
– Nä. Jag fick nog känslor för
flera av brudarna. Därför blev det
också så svårt. Jag är annars mer
en förnuftsmänniska än en känslomänniska. Men under inspelningen upptäckte jag en ny sida
hos mig själv som känslomänniska.
■ Hur var inspelningen?
– Jättetung. Det var långa dagar, sedan skulle jag fatta beslut,
och det var jätte tungt att välja

HHHII
(Sverige 2018) Mera färskvara i
Beck-facket, här är det gruppledaren Jennie Silfverhielms juristbror som trampar i klaveret
och får betala ett högt pris. Tätt
och intrikat, personligt och politiskt, något av en nagelbitare.

the Martian

HHHHI

toy Story 3

HHHHI
(USA 2010) Allting har sitt slut
(trodde vi, nu visar det sig att en
fjärde film är på väg), så även Pixars animerade leksaksäventyr.
”Svanesången” är både värdig och
vemodig, ett stort tack till Woody,

MaLin SLotte
malin.slotte@ksfmedia.fi

Beck: Djävulens advokat

tV5 21.00–23.25

FILMER SÖNDAG

Liv tisdagar 21.00,
repris lördagar 22.00

FILMER MÅNDAG

get gått tolv år sedan den första
filmen, men vissa lär sig aldrig.
Och det är väl charmen med ”Londons sista nucka”, en Reneé Zellweger som inte ens vet vems barnets far är. Ed Sheeran i kul biroll.

(USA 2015) Houston, vi har återigen ett problem! I Ridley Scotts
fina och finstämda, föredömligt
spännande rymdäventyr gestaltar
Matt Damon en akterseglad astronaut med röda planeten Mars som
oönskad hemvist. Fullblodsdramatik. Sub 21.00–23.50

bort någon. Jag fick vara med och
planera hur programmet skulle
fortlöpa, och bestämma vad vi
skulle göra på dejterna. Det innebar att man från tidig morgon till
sena kvällen satt och planerade
programmet. När känslor dessutom var inblandade var det tyngre
än jag hade trott.

tv-premiär. Bridget Jones’s
Baby med Reneé Zellweger i TV5
lördag kl. 21. FOTO: GILES KEYTE

nelonen 22.00–00.00
Knight & Day

HHIII
Buzz och resten av gänget. På finska. nelonen 16.55–19.00
Goodbye Gibraltar

HHHII
(Finland 1993) Ulrika Bengts sympatiska spelfilmsdebut, en novellfilm där unga struliga paret Hellen Willberg & Antti Reini bröllopsfestar inför tjocka släkten.
Lätt och ledigt trots den borgerliga inramningen, en väv av hemligheter och lögner.

Yle Fem 22.55–23.50

(USA 2010) Bullrigt actionäventyr med Tom Cruise som hemlig agent och Cameron Diaz som
hans intet ont vetande flamma.
Läckert och lurigt, i regi av James
Mangold, men slutresultatet är
för eskapistiskt för sitt eget bästa.

Sub 22.00–00.25
Krister UggelDahl
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FREDAG
YLE TV1

YLE TV2

MTV3

NELONEN

TEEMA & FEM

SVT 1

SVT 2

22.00 Tyst vittne.

22.40 Docstop: Team Whack –
allt går att hacka.

22.45 Myrskyn ratsastajat.

21.30 Pirates of the Caribbean:
Död mans kista.

21.00 ’71.

21.00 Bäst i test.

21.00 En film om Jörn Donner.

6.25 Yles morgon-tv
9.30 Halv sju
10.00 Tillbaka till
Aidensfield (R)
10.50–12.30 Yle
nyheter
12.30 Mord och
countrymusik
13.20 Min man har en
fästmö
Finsk komedi från 1955.
14.45 Riksdagsvalet
2019: Stora
valdebatten på
teckenspråk
16.45 Yle oddasat
16.50 Novosti yle
16.55 Yle nyheter på
teckenspråk
17.00 Yle nyheter
17.10 Mord och
countrymusik
18.00 Yle nyheter
18.30 Halv sju
19.00–19.52 Vita lögner
20.00 Sannikka &
Ukkola
20.30 Yle nyheter
20.55 Sportrutan
21.05 Fredag
Menopausen kommer, är du
beredd? Vem bryr sig om
kvinnans plågor i
övergångsåldern? Varför är
ämnet fortfarande tabu?
21.45 Yle nyheter
21.49 Sportrutan
21.53 Yle nyheter
nyhetsfinland
22.00 Tyst vittne
Brittisk kriminaldramaserie
från 2015. Del 1 av 5.
23.00 Oddasat
23.15 Bedrägeriet

6.50–8.50 Lilla tvåan
9.00 Casualty
9.50 En ny dag (R)
11.46 Matmagasinet
12.15 Docstop:
Cyberhämnden
12.45 Docstop: Team
Whack – allt går att
hacka
12.55–14.15 Alpint
14.30 Docstop: Team
Whack – allt går att
hacka
14.45 Förbrukarinspektörerna (R)
15.15 Kärlekens kod (R)
15.45 Marja Hintikka
live (R)
16.35 Mumindalen
17.00 Lilla tvåan
18.00 Moderna män
18.25 Backhoppning
Direkt. VC.
19.35 Universitetets
djursjukhus:
Cytostatika och
dolda testiklar
20.05 Vad funderar du
på, Ronja Salmi?
Del 1 av 10. Vilka är det
som använder partydroger
och kan
narkotikaanvändning vara
kontrollerad?
20.35 Närapå veckas
studio
21.00 Soffpotatisarna
21.50 Med en annan
man (R)
22.40 Docstop: Team
Whack – allt går att
hacka
23.45 Yle x pop 2018:
Nelli Matula

6.15 Aamusää
6.25 Huomenta Suomi
9.10 Huomenta Suomi
extra
9.35 Kauniit ja rohkeat
10.05 Emmerdale
10.35 Häähullut
11.30–12.30 Hei me
rakennetaan!
13.31 Huomenta Suomi
extra
14.00 Suuri Journalistipalkinto -gaala
15.00 Suhdesoppa
16.00 Yökylässä Maria
Veitola (R)
17.00 Salatut elämät
17.30 Kauniit ja rohkeat
18.00 Emmerdale
18.30 Mitä tänään
syötäisiin?
19.00 Uutiset
19.25 Tulosruutu
19.30 Salatut elämät
Del 3531.
20.00 UNICEF Maailman
tärkein ilta
Jaakko Saariluoma ja Marja
Hintikka juontavat Maailman
tärkeimmän illan, jonka
aikana ei tarvitse miettiä
pitäisikö kaikelle itkeä vai
nauraa.
21.30 Vedetään hatusta
22.00 Uutiset
22.25 Tulosruutu
22.35 F1 extra
22.45 Myrskyn
ratsastajat
Amerikkalainen toiminta
vuodelta 1991. Rooleissa:
Patrick Swayze och Keanu
Reeves.

6.00–9.00 Barnprogram
9.00 På jakt efter den
försvunna
10.00 Annorlunda
mammor
11.00 Onnenarpa
12.00 Vet och vinn
13.55 Lejongrottan USA
14.55 Renovera eller
flytta UK
15.55 Finlands roligaste
vanlis
16.55 Onnenarpa
17.00 Annorlunda
mammor
18.00 Goda och dåliga
nyheter
19.00 The wall Finland
Finsk
underhållningsprogram. Del
4 av 12.
20.00 The voice of
Finland
Finsk
underhållningsprogram. Del
18 av 24. Knockout 2. Idag
gör Redramas team sitt
bästa för att komma vidare
till livesändningarna.
21.25 Keno ja synttärit
Kotimainen visailuohjelma.
Illan Keno-arvonnan
tulokset. Arvonta on
suoritettu Poliisihallituksen
hyväksymällä
arvontajärjestelmällä.
21.30 Pirates of the
Caribbean: Död mans
kista
Amerikanskt äventyr från
2006. I rollerna: Johnny
Depp och Orlando Bloom.

7.45 Unna Junná. 8.00 På ödemarkens villkor.

6.15 Go'kväll (R)
7.00 Morgonstudion
10.10 Rederiet
10.50 Go'kväll (R)
11.35 Mästarnas
mästare (R)
12.35 Mästarkvalet (R)
13.00 Alpint
15.00 Sverige! (R)
15.30 Opinion live (R)
16.15 Antikrundan (R)
17.15 Columbo
18.30 Sverige idag
19.00 Rapport
19.15 Kulturnyheterna
19.28 Sportnytt
19.33 Lokala nyheter
19.45 Go'kväll
Magasin. Del 40 av 72.
20.30 Rapport
20.55 Lokala nyheter
21.00 Bäst i test
Svensk tv-lek från 2019. Del
3 av 8. Gäst är Emma Molin.
Clara Henry, Anders Jansson,
Annika Andersson och
Nassim Al Fakir tävlar om att
vara bäst i varje test. Även
19/3 och SVT24 16/3.
22.00 Skavlan
Svensk-norsk pratshow från
2019. Del 10 av 13. Gäster
är SVT.s Afrikakorrespondent
Johan Ripås, komikern och
regissören Stephen
Merchant samt Leslie
Wagner-Wilson. Artist:
Sheku Kanneh-Mason. Även
18/3 och 19/3.
23.00 Svenska nyheter
23.30 Tyst vittne

10.00–17.15 Forum
17.15 Kulturveckan (R)
18.15 Nyheter på lätt
svenska
18.20 Nyhetstecken
18.30 Oddasat
18.45 Uutiset
19.00 Vita vidder
Norsk realityserie från
2018. Del 3 av 8.
19.40 The Island (R)
Brittisk realityserie från
2015. Del 8 av 13.
Kvinnornas ö.
20.30 Förväxlingen
Turkisk dramaserie från
2016. Del 119 av 146. Även
16/3.
21.00 En film om Jörn
Donner
Svensk dokumentär från
2019. K special. Han är
regissör, politiker, författare,
kritiker, producent,
generalkonsul och
verkställande direktör. Bland
annat. Även 17/3 och 18/3.
22.00–22.30 Aktuellt
22.30 Sportnytt
22.45 Vinterstudion:
Skidskytte-VM
Östersund
23.45 Cop car
Amerikansk thriller från
2015. Två tioåringar hittar
en övergiven polisbil på ett
fält. När de tar bilen på en
tur verkar det som om att
de skulle kunna råka riktigt
illa ut. I rollerna: Kevin
Bacon och James FreedsonJackson.

0.15 Halv sju. 0.45–7.10 Nyhetsfönstret.

0.15 Uutisikkuna. 4.00–6.50
Nyhetsfönstret.

ÖVRIG TV
SUB
6.50 Muumilaakson tarinoita. 7.35
Paavo Pesusieni. 8.00 Professori Balthazar. 8.20 Supernelikko. 8.30–8.45 Viidakon veijarit. 9.00 Poikamiesboksi.
9.30 Superior Donuts. 10.00–11.00
Lemmen viemää. 12.00 Emmerdale.
12.30 Salatut elämät. 13.00 Duudsonit
tuli taloon. 14.00 Amazing race. 15.00
Kauhukeittiö. 16.00 Bob's burgers.
16.30 Simpsonit. 17.00 Burgerimies.
18.00 Paavo Pesusieni. 18.30 Simpsonit. 19.00 Neljän tähden illallinen.
21.00 Taken 2. 23.00 Tulossa: Putous.
23.05 Aaveiden jäljillä. 0.00 Simpsonit.
1.00–1.55 Suomen surkein kuski.

LIV
9.00 Sinkkuillallinen. 10.00 Remppa vai
muutto. 11.00 Huvila & Huussi. 12.00
Eden. 12.30 Sinkkuillallinen. 13.30
Jaksa paremmin. 14.00 Remppa vai
muutto. 15.00 Tanssin superäidit.
16.00 Naimakaupalla alttarille. 17.00
Pullukoiden unelmaloma. 18.00 Sinkkuillallinen. 19.00 Remppa vai muutto.
20.00 Huvila & Huussi. 20.58 Keno ja
synttärit. 21.00 NCIS rikostutkijat.
22.00 Kumman kaa. 23.05 Tulossa: Huvila & Huussi. 23.10 Sinkkuillallinen.
0.10 Remppa vai muutto. 1.10–2.10
Murhasta kuuluisaksi.

JIM
9.00 Lejongrottan Kanada. 10.00 Krogarna i kondis, Gordon Ramsay! 11.00
Gladiatorerna. 12.30 Gränsbevakarna
USA. 13.00 Ride with Norman Reedus.
14.00 Tulossa: Huvila & Huussi. 14.05
Anthony Bourdain ute i världen. 15.00
Svagaste länken. 16.00 Talent USA.
17.55 Tulossa: Mitä lapsesi tekisi?
18.00 Haapasalos Finland. 19.00
Gränsbevakarna USA. 19.30 Pantbanken. 21.00 The big bang theory. 22.00
Gordon Ramsay: Krogarna i kondis på
24 timmar. 23.00 Finlands auktionskung förevisar: Markku fixar. 0.00–1.00
Gordon Ramsay och kokain.

1.10 Rikospaikka. 1.40 Pukumiehet. 3.35 Kolme miestä ja tyttö.
4.30–5.25 Last man on earth.

0.35 Farväl till maffian. Amerikansk/fransk thriller från 2013.
2.55 48 timmar efter brottet.
3.55–6.00 Astral-TV.

TV 5 FINLAND

TV4

7.05 Sofian enkelit. 8.05 Remonttipainajainen. 9.00–9.55 Akvaariomestarit.
10.55 Asunnon metsästäjät. 11.50 Sofian enkelit. 12.45 Kokkaushaaste.
13.40 Kiinteistöveljekset. 14.35 Alaskan erakot. 15.30 Asunnon
metsästäjät. 16.00 Jääkiekkoa: Liigailta. 16.30 Kadonneet. 17.25 Alaskan erakot. 18.20 Unelmahäät. 19.25 Snowtime! 21.00 Bridget Jones: Elämä jat-

6.45 Nyhetsmorgon. 11.00 Malou efter
tio. 13.00 Hem till gården. 14.00 Magnum. 15.00 En plats i solen – borta eller hemma bäst? 16.00 Fixer upper.
17.00 Kockarnas kamp. 18.00 Efter
fem. 18.50 V75-klubben. 18.55 Efter
fem, forts. 19.50 Keno. 20.00–20.30
Nyheterna. 20.30 Postkodmiljonären.
21.00 Talang. 23.00–23.15 Nyheterna.
23.15 Focus. 1.25 A most wanted man.
4.00–6.00 Mean girls 2.

kuu. Amerikkalainen romanttinen komedia vuodelta 2004. 23.05 Kova laki: Erikoisyksikkö. 0.05 Ihan yössä. 2.20
Alaskan erakot. 3.15 Remonttipainajainen. 4.10–5.10 Arktiset vedet.

KUTONEN
6.35 Ruokamatkalla USA:ssa. 8.35 Remonttikilpailu Teksasissa. 9.30 Kultakuume. 10.25 Hengenvaarallinen saalis.
11.25 Löytöretki tuntemattomaan.
12.15–13.15 Salvage hunters. 14.15
Wheeler dealers. 15.10 Hengenvaarallinen saalis. 16.05 Kultakuume. 17.00
Wheeler dealers. 18.00 Kultakuume.
19.00 Hengenvaarallinen saalis. 20.00
Snooker. Direkt. Gibraltar Open. 22.25
Maistissa maailmalla. 23.25 Kultakuume. 0.25 Fast n' loud. 1.20 Wheeler
dealers. 2.15 Bitchin' rides. 3.10 Alaska: Viimeinen rintama. 4.10–5.15 Hiuskarvan varassa.

TV3
6.05 Pappaliv. 6.30 Alla älskar Raymond. 8.00 Aftonbladet Morgon. 10.00
Extreme home makeover. 11.00 Lyxfällan. 11.55 Svenska Hollywoodfruar.
12.55 The real housewives of Orange
County. 13.55 Extreme home makeover. 14.55 Project runway all stars.
15.55 Parneviks. 16.55 Svenska Hollywoodfruar. 18.00 Lyxfällan. 19.00 The
real housewives of Orange County.
20.00 Frusna vägar. 21.00 Ensam
mamma söker. Svensk realityserie från
2019. 22.00 Easy A. Romantisk komedi
från 2010. 0.00 Playing for keeps. 2.05
The longest week. 3.45 The night shift.
4.30 Girlfriends' guide to divorce.
5.15–6.05 How I met your mother.

KUNSKAPSKANALEN
15.00–18.00 UR Samtiden. 18.00 Civilisationens historia – den skapande
människan. 18.55 Systrar som sitter
ihop. 19.40 Drömturen. 20.40 Finland
är fantastiskt. Finländsk kulturserie från
2018. Sjungande skog och ett stilla
folk. 21.10 Klimatförändringens hjältar.
Brittisk dokumentärserie från 2017.
Grönland och Maldiverna. 22.00 Världens natur: Sri Lanka. 22.50 Nationalskattens hemligheter. 23.35 Livet på
svindlande höjder. 0.25 Skandinavien i
Hitlers järngrepp. 0.55–1.55 Dokument
utifrån: Vägen till brexit.

BARNKANALEN
6.30 Pocoyo. 6.35 Henry råkar på....
6.40 Gaspard och Lisa. 6.55 Super Grover 2.0. 7.00 Professor Balthazar. 7.15
Octonauterna. 7.30–9.00 Morgonshowen. 9.00 Ett fall för KLURO. 15.10
Uppdrag kroppen. 15.25 Lilla Aktuellt
skola. 15.45 Lilla Aktuellt teckenspråk.
16.00 Tracy Beaker kommer tillbaka.
16.25 MI High. 16.55 Fångad. 17.20 På
vingliga vingar. 17.40 Det hemsökta
huset. 18.05 Superkrypen. 18.15 Abel
och Fant. 18.25 Katten i hatten vet allt
om ditten och datten. 18.40 Hej Jycke.
18.45 Pirata & Piloto. 19.00–19.30 Bolibompa. 19.30 Kiwi och Strit. 19.35
Pettson & Findus. 19.45 Cirkus Imago.
19.55 Bara på skoj. 20.10 Värsta bästa
barnvakterna. 20.30–21.00 Wild kids.
Notera att vissa sportsändningar på svenska
kanaler inte får visas i Finland på grund av
rättighetsskäl.

9.00 Grön glädje (R)
9.30 Plus
10.00 Förbrukarinspektörerna
10.30 Djuren i mitt liv:
Djursjukhuset
11.00 Efter nio 2015 (R)
12.00 Tosca
14.05 Historia:
Städernas
hemligheter
14.55 Levande arkiv
visar
14.56 Kvällsmjölkning
15.15 Kvällsmjölkningremix
15.44 Arkivets gäst:
Erja Manto
16.05 Don Matteo
utreder (R)
17.00 Ett härligare liv
17.25 Introduktion till
religion
17.30 Oljefonden
17.55 Yle nyheter
18.00 BUU-klubben
18.30 Curiosity and
control
19.30 Yle nyheter
20.00 Borgen (R)
Dansk dramaserie från
2012.
21.00 '71
Brittiskt actiondrama från
2014. I rollerna: Jack
O’Connell och Richard
Dormer.
22.35 Yle live: Tuuletar
23.20–1.10 Monster's
ball
Amerikanskt romantiskt
drama från 2001. I rollerna:
Billy Bob Thornton och Halle
Berry.

RADIO
YLE VEGA
Hfrs 101.1 Vasa 101.0 Åbo 101.4 Ekenäs
99.7 Borgå 95.9 Åland 93.1 Kronoby
102,7 Euraåminne 103,07

6.00 Yle nyheter med väder- och sjörapport. 6.06 Morgonmusik. 6.30 Regionala nyheter. 6.33 Vega Morgon. 6.54
Andrum. 7.00 Yle nyheter med väder.
7.10 Vega Morgon. 7.30 Regionala nyheter. 7.33 Vega Morgon. 8.00 Yle nyheter med väder- och sjörapport. 8.20
Vega Morgon. 8.30 Regionala nyheter.
8.33 Vega Morgon. 9.00 Yle nyheter.
9.10 Andrum. 9.16 Vega förmiddag.
10.00 Yle nyheter med väder. 10.03
Vega förmiddag. 11.00 Yle nyheter.
11.03 Vega förmiddag. 12.00 Tolvslaget från Åbo domkyrka. 12.01 Yle nyheter. 12.03 Slaget efter tolv – dagens
debatt. 12.45 Väder- och sjörapport.
13.00 Yle nyheter. 13.03 Vega dag.
14.00 Yle nyheter. 14.03 Vega dag.
15.00 Yle nyheter. 15.03 Eftersnack.
Med Magnus Londen, Jeanette Björkqvist och sidekick. 16.00 Yle nyheter
med väder och sport. 16.09 Vega Fredag. 17.00 Aktuellt 17. 17.30 Vega
Fredag. 18.00 Yle nyheter. 18.03 Vega
Fredag. 19.00 Yle nyheter med väderoch sjörapport. 19.15 Aftonandakt.
19.22 Tongåvan. 20.00 Yle nyheter.
20.03 Tongåvan. 21.00 Yle nyheter.
21.03 Tongåvan. 22.00 Yle nyheter
med väder- och sjörapport. 22.15–0.00
Vega Dans (Serien finns på Arenan).
RADIO X3M
Helsingfors 98.9, Vasa 97.3, Åbo 98.2,
Ekenäs 102.5, Borgå 102.2, Åland 104.9,
Kronoby 99.7, Kristinestad 98.6,
Björneborg 99.4

6.00 X3M Morgon med Simon och
Märta. 10.00 X3M dag. 12.00 X3M Fokus. Simon, Isabella och Max ger dig
dagens viktigaste samtalsämnen.
14.00 X3M eftermiddag. Joppe och Oliver bjuder på de konstigaste utsvävningarna och dagens roligaste samtalsämnen. 17.00 X3M-förfest. 21.00–
0.00 X3M:s bästa.

0.20 Rapport. 0.25 Mästarnas
mästare. 1.25 Mästarkvalet.
1.50 Saknad, aldrig glömd. 2.40
Husdrömmar. 3.40–4.25 Rederiet. 5.35–6.05 Sverige idag.

YLE RADIO SUOMI

1.10 Fråga veterinären. 1.40
Game of thrones. 2.45 Sportnytt.
3.00 Nyhetstecken. 3.10–5.10
Leaving Neverland.

YLE RADIO YKSI

Kronobysändaren 97,6 Mhz, Vasa 94,8
Bötombergen 94,2, Vasa kabelnät 93,8

Kronobysändaren 97,6 Mhz, Vasa 94,8
Bötombergen 94,2, Vasa kabelnät 93,8

6.00 Yle Uutiset ja sää. 6.05 Alueradio.
7.00 Yle Uutiset ja sää. 7.10 Urheiluradio. 7.13 Alueradio. 7.50 Merisää. 7.53
Alueradio. 8.00 Yle Uutiset ja sää. 8.10
Urheiluradio. 8.13 Alueradio. 9.00 Yle
Uutiset. 9.05 Urheiluradio. 9.10 Sää.
9.11 Alueradio. 10.00 Yle Uutiset.
10.02 Radio Suomen Päivä. 10.30 Yle
Uutiset alueeltasi. 10.33 Radio Suomen
Päivä. 11.00 Yle Uutiset. 11.02 Radio
Suomen Päivä. 11.30 Yle Uutiset alueeltasi. 11.33 Radio Suomen Päivä.
12.00 Yle Uutiset ja sää. 12.10 Urheiluradio. 12.13 Radio Suomen Päivä.
12.45 Merisää. 12.55 Radio Suomen
Päivä. 13.00 Yle Uutiset. 13.02 Paikka

6.00 Yle uutiset. 6.05 Hartaita säveliä.
6.15 Aamuhartaus. 6.25 Aamusoitto.
6.56 Päivän mietelause. 6.59 Hyvää
huomenta. 7.00 Yle uutiset. 7.10 Hartaita säveliä. 7.15 Aamuhartaus. 7.25
Musiikkihetki. 7.29 Hyvää huomenta.
7.30 Ykkösaamu. 8.00 Yle uutiset.
8.10 Ykkösaamu. 9.00 Yle uutiset.
9.05 Muistojen bulevardi. 10.00 Kalle

auringossa - lauluja Pohjantähden alta:
Marko Maunuksela. 13.30 Yle uutiset
alueeltasi. 13.33 Paikka auringossa lauluja Pohjantähden alta: Marko Maunuksela. 14.00 Yle Uutiset. 14.02 Alueradio. 15.00 Yle Uutiset. 15.02 Alueradio. 16.00 Yle Uutiset ja sää. 16.10 Urheiluradio. 16.13 Alueradio. 17.00 Yle
Uutiset ja sää. 17.10 Urheiluradio.
17.13 Alueradio. 18.00 Yle Uutiset.
18.02 Puhelinlangat laulaa. 18.50 Merisää. 18.55 Puhelinlangat laulaa.
19.00 Yle Uutiset ja sää. 19.02 Urheiluradio. 19.05 Puhelinlangat laulaa.
20.00 Yle Uutiset. 20.02 Sää. 20.03
Puhelinlangat laulaa. 21.00 Yle Uutiset.
21.02 Urheiluradio. 21.12 Yle Uutiset
selkosuomeksi. 21.17 Päivä tunnissa.
21.50 Merisää. 21.55 Radio Suomen
Ilta. 22.00 Yle Uutiset ja sää. 22.05 Urheiluradio. 22.08 Jokaniemen sävelradio. 23.00 Yle Uutiset. 23.02 Yöradio.
0.00 Yle Uutiset. 0.02 Yöradio - Ysäritunti. 1.00 Yle Uutiset ja sää. 1.02 Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden
alta: Marko Maunuksela. 1.55 Yöradio.
2.00 Yle Uutiset. 2.02 Suomi-rock - Jorma Hietamäki. 2.54 Yöradio. 3.00 Yle
Uutiset. 3.02 Pekka Laineen Ihmemaa.
4.00 Yle Uutiset ja sää. 4.02 Radio Suomen Varhaisaamu. 5.00 Yle Uutiset ja
sää. 5.02 Radio Suomen Varhaisaamu.
5.50–5.52 Merisää.

Haatanen: Egyptin historia faaraoiden
jälkeen. 11.00 Narrin aamulaulu - Sevillan auringon alla. 11.57 Päivän mietelause ja Turun tuomiokirkon kello lyö 12.
12.00 Yle uutiset. 12.10 Tiedeykkönen.
13.00 Klassista kahteen. 14.00 Näistä
levyistä en luovu: Musiikkivieraana väitöstutkija Johanna Talasniemi. Toimittajana Anu Jaantila. 15.00 Yle uutiset.
15.02 Kulttuuriykkönen: Kisastudiossa
Seppo Tiitinen, Mirva Saukkola ja Sami
Kuusela. Rentoa puhetta, kiinnostavimmat vieraat ja kulttuurin ajankohtaisaiheet debatoitavina. 15.55 Yle news.
16.00 Yle uutiset. 16.10 Faunin iltapäivä. Del 1. Kuuntelijoiden toivemusiikkia. Sibelius: Valsette e-molli (Eero
Heinonen, piano). Taube (sov. Händel:
Huilusonaatti F-duuri (Robert Stallman,
huilu, Edwin Swanborn, cembalo, ja Karl
Bennion, sello). Chopin (sov. Liszt): Kevät (Earl Wild, piano). Honegger: Pacific
231 (Lontoon FO/Vladimir Jurovski).
J.S. Bach: Toccata uruille (Karl Richter).
Sibelius (suom. Norio): Haaveet (Klemetti-opiston kam.kuoro/Harald Andersén). 17.00 Yle uutiset. 17.10 Harri Tuomisen maailmanmusiikkiohjelma.
18.15 Nuntii Latini - latinankielinen
viikkokatsaus. 18.20 Kadonnutta aikaa
etsimässä 7: Sodoma ja Gomorra I-II,
jakso 13. 18.30 Hartaita säveliä. 18.50
Iltahartaus. 19.00 Yle uutiset. 19.02
Tampere Filharmonian konsertti. 20.50
Serenadeja ja tansseja. 21.40 EteläAmerikkaa etsimässä: Natseja Buenos
Airesin puhelinluettelossa. 22.00 Yle
uutiset. 22.05 Kalle Haatanen: Egyptin
historia faaraoiden jälkeen. 23.00 Iltahartaus. 23.10–6.00 Yöklassinen.
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LÖRDAG
YLE TV1

YLE TV2

MTV3

NELONEN

TEEMA & FEM

SVT 1

SVT 2

21.15 Suomilove.

15.25 Skidor.

19.30 Putous.

23.50 Collateral.

20.01 David Bowie: Finding fame.

21.00 Smartare än en
femteklassare.

21.35 Älska isen.

7.10 Älska din trädgård. 8.00 Yle
nyheter. 8.05 Historia: Harneskets hemligheter. 9.00 Yle nyheter. 9.05 Yles morgon-tv. 10.00
Yle nyheter. 10.05 Morgonettan.
10.45 Fredagsdokumentären:
J*kla menopaus.

6.50–10.00 Lilla tvåan
10.00 Sportstudion
10.25 Alpint
11.15 Sportstudion
11.25 Alpint
11.55 Backhoppning
12.55 Sportstudion
13.10 Alpint
14.00 Sportstudion
14.10 Skidskytte
15.25 Skidor
17.10 Sportstudion
17.25 Skidskytte
Direkt. VM. Herrarnas
stafett.
18.45 Backhoppning
Direkt. VC. Backhoppning för
herrar, lagtävling, flygbacke,
HS240. Vikersund, Norge.
20.00 Längdåkning
Direkt. Skidåkning: Ski
Classics. Deltävlingen
Birkebeinerrennet, 54 km.
Lillehammer, Norge.
Refereras på finska av BrorErik Wallenius.
21.00–21.30
Matchdagen
Del 3 av 3. Baskien,
Spanien. I Baskien hör
fotboll och nationalstolthet
samman.
22.40 Soffpotatisarna
Soffpotatisarna är här igen,
redo att kommentera och
dela veckans tv-utbud med
dig. Seriens 7:e säsong.
23.30 Det vilda kortet
Det vilda kortet går igenom
veckans idrottshändelser i
sin ocensuredade och
tvivelaktiga stil.

7.00–7.30 Formula 1:
Ennakkotunnelmat
8.00 Palomies Sami
8.25 Muumilaakson
tarinoita
9.15 Legendat
9.35–10.00 Paavo
Pesusieni
10.30 Salatut elämät
13.00 Norm of the North
Amerikkalainen animaatio
vuodelta 2016.
14.50 Pilanpäiten
15.05 Stadi vs. Lande
16.00 Studio
17.00 UNICEF Maailman
tärkein ilta
18.30 Formula 1:
Paalupaikka
19.00 Uutiset
19.10 Vapaalla Ripsan
kanssa: Sari Essayah
19.25 Tulosruutu
19.30 Putous
Jakso 1/8.
21.00 Uutisvuoto
Jakso 11/18. Harry Harkimo
ja Ernest Lawson. kausi 1,
Vieraina kansanedustaja
Harry Harkimo sekä Putoustähti Ernest Lawson.
22.00 Uutiset
Suomen parasta
uutispalvelua suosituimpien
uutisankkurien johdolla!
22.10 Lotto, Jokeri ja
Lomatonni
22.25 Tulosruutu
22.35 F1 extra
22.45 Maria Wern:
Pelon väreet
Rooleissa: Eva Röse och Erik
Johansson.

6.00–9.00 Barnprogram
9.00 Överlevarna
Finland
10.30 Tiny house
hunting
12.00 På kommande:
Huvila & Huussi
12.05 Renovera eller
flytta UK
14.05 Tulossa: Mitä
lapsesi tekisi?
14.10 Lejongrottan USA
15.10 Marvel: Planet
Hulk
16.55 Tulossa: Mitä
lapsesi tekisi?
17.00 The voice of
Finland
20.00 Vill du bli
miljonär?
20.58 Keno ja synttärit
Kotimainen visailuohjelma.
Illan Keno-arvonnan
tulokset. Arvonta on
suoritettu Poliisihallituksen
hyväksymällä
arvontajärjestelmällä.
21.00 The wall Finland
Kotimainen viihdeohjelma.
Moporahoja
metsästämässä. Seinän
edessä tietojaan ja taitojaan
koettelevat Kati ja Tiina,
reipas pariskunta
Haukiputaalta.
22.00 Den nakna
pistolen
Amerikansk komedi från
1988. I rollerna: Leslie
Nielsen och Priscilla Presley.
23.50 Collateral
Amerikansk thriller från
2004.

0.35 Hävyttömät. 1.45 Putous.
3.15 Last man on earth. 4.35–
5.30 Pukumiehet.

2.15 48 timmar efter brottet.
3.15 Poliserna 2019. 4.15–6.00
Astral-TV.

6.05 Go'kväll (R)
6.50 Opinion live (R)
7.35 Uppdrag
granskning (R)
8.35 Mästarnas mästare
(R)
9.35 Mästarkvalet (R)
10.00 Vinterstudion
10.30 Alpint
11.20 Vinterstudion
11.30 Alpint
12.15 Vinterstudion
13.15 Alpint
14.05 Vinterstudion
14.15 Skidskytte
15.30 Längdskidor
17.10 Vinterstudion
17.30 Skidskytte
18.45 Vinterstudion
Sportmagasin.
18.50 Helgmålsringning
18.55 Sportnytt
19.00 Rapport
19.15 Sverige!
Svenskt kulturmagasin från
2019.
19.45 Vem vet mest?
Svensk frågesport från
2019. Jakso 10/20.
20.30 Rapport
20.45 Sportnytt
21.00 Smartare än en
femteklassare
Svensk tv-lek från 2019.
Jakso 1/10.
22.00 Tror du jag ljuger?
Svensk tv-lek från 2019.
22.30 Das Boot
23.30 Rapport
23.35 Unbroken
Amerikanskt drama från
2014. Rooleissa: Jack
O’Connell och Domhnall
Gleeson.

9.10 Mun squad (R)
10.10 Förväxlingen (R)
12.10 Korrespondenterna (R)
12.40 Fråga veterinären
(R)
13.10 Vetenskapens
värld (R)
14.10 Alpint
15.00 Beatles forever
(R)
15.10 Ishockey:
Linköping–Luleå
17.25 Rapport
17.30 Sverige idag på
romani chib, arli
17.40 Sverige idag på
romani chib, lovari
17.50 Mitt i naturen –
tittarfilm
17.55 Världens natur:
Pumans rike (R)
18.50 Vinterstudion
Sportmagasin.
19.30 Studio Sápmi
Samisk pratshow från 2019.
Jakso 6/13.
20.00 Kulturstudion
20.05 John Curry, kung
på isen
Brittisk dokumentär från
2018.
21.30 Kulturstudion
21.35 Älska isen! (R)
Svensk dokumentär från
2015.
22.30 Kulturstudion
22.35 Isorkestern
23.00 Vinterstudion:
Skidskytte-VM
Östersund

0.00 Soffpotatisarna. 0.50 Det
vilda kortet. 1.40 Uutisikkuna.
4.00–6.50 Nyhetsfönstret.

7.30 Superhjälparna
8.00 Mumindalen
8.21 Bäst i mest (R)
9.02 Trädgårdstider
10.01 Lärlabbet
10.30 Spotlight: Testet
som avgör din
framtid
11.00 Uppfinnaren (R)
11.40 Klipp ur Strömsö
11.44 Detta om detta
12.00 Symbolernas
hemliga värld: Maten
12.30 Borgen (R)
15.25 American epic –
sessioner på tre
minuter (R)
17.25 Petra älskar sig
själv (R)
17.55 Yle nyheter
18.00 Superhjälparna
18.30 Tjockare än
vatten (R)
Svensk dramaserie från
2014. Del 5 av 10.
19.30 Yle nyheter
19.39 Sportnytt
19.49 Gör om mig
20.00 Teemalördag
visar
20.01 David Bowie:
Finding fame
21.30 Cracked actor:
David Bowie
En tv-dokumentär som är
berömd men som aldrig
tidigare visats i Finland är
inspelad år 1974.
22.25 David Bowie: A
reality tour (R)
23.24 David Bowie:
Where are we now?
23.30 Sirocco
23.45 Ett läte ur djupet
0.15–1.15 Yle live: Children of
Bodom i Frankrike.

1.50–4.15 Papillon. Amerikanskfranskt drama från 1973.

TV 5 FINLAND

TV4

11.00–12.45 Yle
nyheter
12.45 RSO i Musikhuset
13.45–13.55 RSO i
Musikhuset – bakom
scenen (R)
14.05–14.55 Victoria
(R)
15.00 Yle nyheter
15.05 Droppen
15.10 Akuten: Kortare
än andra
15.40 En senior på jobb
(R)
15.55–16.40
Längdåkning
16.50 Novosti yle
16.55 Yle nyheter på
teckenspråk
17.00 Yle nyheter
17.10 Flinkkilä & Tastula
18.00 Yle nyheter
18.10 Sportrutan
18.15 Strömsö
18.45 Den vida naturen:
Den nordiska
vildmarken
19.40 Vera
20.30 Yle nyheter
20.50 Sportrutan
21.15 Suomilove
22.15 Yle nyheter
22.20 Sportrutan
22.25 Kommissarie
Bancroft
23.10 Saknad, aldrig
glömd (R)
0.40–7.20 Nyhetsfönstret.

ÖVRIG TV
SUB
9.00–10.00 Burgerimies. 11.00 Paavo
Pesusieni. 11.30 Crazy ex-girlfriend.
12.30 Neljän tähden illallinen. 14.30
Tilt esports. 14.35 Pilanpäiten. 14.40
Pitääkö olla huolissaan? 15.40 Moderni
perhe. 17.40 Fort Boyard Suomi. 19.00
Radalla. 20.00 Suhdesoppa. 21.00 Yk-

7.05 Asunnon metsästäjät. 7.35 Sofian
enkelit. 8.30–9.25 Remonttipainajainen. 10.25 Akvaariomestarit. 11.25
Asunnon metsästäjät. 11.55 Sofian enkelit. 12.50 Kokkaushaaste. 13.45 Rakastan kissoja. 14.40 Arktiset vedet.
15.40 Beethovenin toinen. 17.15 Will
& Grace. 18.10 Onnenpyörä. 19.10 Kiviset ja Soraset. 21.00 Bridget Jones's

sin Marsissa. Amerikkalainen sci-fi draama vuodelta 2015. 23.50 Kolmistaan.
0.50 Myytinmurtajat. 1.55 Aaveiden
jäljillä. 2.50 112. 3.45 Kauhukeittiö.
4.40–5.35 Game night.

baby. Amerikkalainen komedia vuodelta
2016. 23.25 Kokovartalomies. 23.55
Ismo. 0.25 Kova laki: Erikoisyksikkö.
1.20 All is lost. 3.10 Kova laki: Erikoisyksikkö. 4.05–5.05 Remonttipainajainen.

LIV

KUTONEN

6.00 Astral-TV. 9.00 Remppa vai muutto. 11.00 Eden. 12.00 Häät sulhasen
tapaan. 13.00 Australian Huippumalli
haussa. 15.05 Sinkkuillallinen. 18.05
Unelmien poikamiestyttö. 19.55 Tulossa: Huvila & Huussi. 20.00 Vieraissa.
21.00 Temptation island USA. 22.00
Bachelor Suomi. 23.00 Holmes NYC.
0.00 Temptation Island Suomi. 2.00
Temptation Island Suomi extra. 2.30
NCIS rikostutkijat. 3.30 Kumman kaa.
4.35–6.00 Astral-TV.

6.00–7.30 Ruokamatkalla USA:ssa.
8.00 Ruokamatkalla USA:ssa. 8.30 Remonttikilpailu Teksasissa. 9.20 Kultakuume. 10.15 Hengenvaarallinen saalis.
11.15 Formula E: Hong Kong. 12.15–
13.10 Uljas universumi. 14.10 Fast n'
loud. 16.05 NASAn salaiset kansiot.
17.01 Maanalaiset salaisuudet. 18.00
Menneisyyden mysteerit. 19.00 Wheeler dealers. 20.00 Snooker. Direkt. Gibraltar Open. 22.30 Van Helsing. Ame-

JIM
6.00 Astral-TV. 9.00 Kommerserådet
Jethro. 10.00 Orka bättre. 10.30 Tulossa: Mitä lapsesi tekisi? 10.35 Posha
pantbanken. 11.40 Finlands auktionskung. 13.40 På kommande: Huvila &
Huussi. 13.45 Tulossa: Mitä lapsesi tekisi? 13.50 Runt klotet. 14.50 Gränsbevakarna USA. 15.50 På kommande: Napakymppi. 15.55 Lejongrottan USA.
16.55 Haapasalos Finland. 17.55 På
kommande: Huvila & Huussi. 18.00 Finlands auktionskung förevisar: Markku
fixar. 19.00 Talent USA. 20.00 Gordon
Ramsay: Krogarna i kondis på 24 timmar. 21.00 The big bang theory. Amerikansk komediserie från 2010. 22.30
Arman och Finlands brottsmysterier.
23.30 Stand up! 0.30 Arman och sista
korståget. 2.30 Seriemördarens mamma. 3.30–6.00 Astral-TV.

rikkalainen toimintaseikkailu vuodelta
2004. 1.00 Fast n' loud. 1.55 Wheeler
dealers. 2.55 Bitchin' rides. 3.50 Alaska: Viimeinen rintama. 4.45–5.45
Maailman oudoimmat ruoat.

TV3
6.05 Pappaliv. 6.30 Alla älskar Raymond. 7.00 Lyxfällan. 7.50 Hemliga beundrare. 8.40 Kids do the craziest
things. 9.05 Man with a plan. 10.00
The real housewives of Orange County.
12.00 How I met your mother. 13.00
Lyxfällan. 14.00 Ensam mamma söker.
15.00 Frusna vägar. 16.00 Honey.
18.00 Easy A. Romantisk komedi från
2010. 20.00 The big year. Komedi från
2011. 22.00 På spaning med Bridget
Jones. Brittisk komedi från 2004. 0.10
Triple 9. Action från 2015. 2.35 Honey.
4.10 The night shift. 4.55 Man with a
plan. 5.45–6.10 Kids do the craziest
things.

6.00 Trinny & Susannah stylar om Norge. 7.00 Vad blir det för mat. 7.30 Resan till Fjäderkungens rike. 8.45 Köket.
8.55 Nyhetsmorgon. 12.30 Talang.
14.30 Farmen VIP. 15.30 Ishockey. Direkt. 18.55 Keno. 19.00 Trav. Direkt.
20.00–20.30 Nyheterna. 20.30 En ska
bort. 20.55 Lotto, Joker och Drömvinsten. 21.00 Stjärnornas stjärna. 23.00–
23.15 Nyheterna. 23.15 Mission: Impossible – Rogue nation. 1.55 Love and
other drugs. 4.10–6.23 My old lady.

KUNSKAPSKANALEN
10.00–16.00 UR Samtiden. 16.00 Handelsman med hjärtat på rätta stället.
16.10 Att bo granne med havet. 16.50
Antikmagasinet. 17.20 Det vilda Nya
Zeeland. 18.10 Nationalskattens hemligheter. 18.50 Världens natur: Sri Lanka. 19.40 Japan genom årstiderna.
20.30 Systrar som sitter ihop. 21.15
Nya Zeelands kust. 22.00 Sengångarnas fosterhem. 22.50 Civilisationens
historia – den skapande människan.
23.45 Klimatförändringens hjältar.
0.35–1.30 Min hjälte från förr.

BARNKANALEN
6.30 Pocoyo. 6.35 Skåpbilen Olle. 6.40
Voffa, Kvittra och Len. 6.55 Super Grover 2.0. 7.00 Lekdags. 7.05 Henry råkar
på.... 7.10 Roboten Rob. 7.25 Victor &
Josefine. 7.35 Katten i hatten vet allt
om ditten och datten. 7.50 Pirata & Piloto. 8.00 Rymdrekryterna. 8.10 Lilla
prinsessan. 8.20 Gaspard och Lisa.
8.35 Bing. 8.40 Dinosaurietåget. 8.55
Andys minsta babydjur. 18.00 Pyjamashjältarna. 18.10 Safirdrakens krafter.
18.20 Mästerflygarna. 18.35 Fix och
trix. 18.45 Kate och Mim-Mim. 19.00–
19.30 Bolibompa. 19.30 Gordon & Paddy. 19.40 Lexi och Lottie, tvillingdetektiverna. 20.05 Sofia Flux. 20.25 Vid
Vintergatans slut. 20.50–21.00 Ugglan

och co.
Notera att vissa sportsändningar på svenska
kanaler inte får visas i Finland på grund av
rättighetsskäl.

RADIO
YLE VEGA
Hfrs 101.1 Vasa 101.0 Åbo 101.4 Ekenäs
99.7 Borgå 95.9 Åland 93.1 Kronoby
102,7 Euraåminne 103,07

6.03 Eftersnack (Serien finns på Arenan). 7.00 Väder- och sjörapport. 7.03
Vega Morgon. 8.00 Yle nyheter med väder- och sjörapport. 8.05 Vega Morgon.
9.00 Yle nyheter. 9.03 Vega Lördag: Efter Nio radio (Serien finns på Arenan).
10.00 Yle nyheter med väder. 10.03
Vega lördag. 11.00 Yle nyheter. 11.03
Vega lördag. Underhållande och inspirerande samtal om hem, händelser och
hobbyer. 12.00 Tolvslaget från Åbo
domkyrka. 12.01 Yle nyheter. 12.03
Vega lördag. 12.45 Väder- och sjörapport. 13.00 Yle nyheter. 13.03 Fokus på
organiserad brottslighet inom musiken.
14.00 Yle nyheter. 14.03 Fritt fram.
15.00 Yle nyheter. 15.03 Vega eftermiddag. 16.00 Yle nyheter med väder
och sport. 16.07 Vega eftermiddag.
17.00 Yle nyheter med väder. 17.05
Vega eftermiddag. 18.00 Yle nyheter.
18.03 Ett ord inför helgen. 18.05 Dokumenterat: Turboterapi med ayahuasca drogbrygden från Amazonas som hittade till Svenskfinland (Serien finns på
Arenan). 19.00 Yle nyheter med väderoch sjörapport. 19.15 Vega Dans (Serien finns på Arenan). 20.00 Yle nyheter. 20.03 Vega Dans (Serien finns på
Arenan). 21.00 Yle nyheter. 21.03 Lux
med El Bunu (Serien finns på Arenan).
22.00 Yle nyheter med väder- och sjörapport. 22.15 Lux med El Bunu (Serien
finns på Arenan). 23.05 Dagens debatt
(Från igår kl. 12.03). 23.40 Vega musik.
0.00–6.00 Nattklassiskt.
RADIO X3M
Helsingfors 98.9, Vasa 97.3, Åbo 98.2,
Ekenäs 102.5, Borgå 102.2, Åland 104.9,
Kronoby 99.7, Kristinestad 98.6,
Björneborg 99.4

6.00 X3M morgon remix. 10.00 Pleppo.
11.00 X3M veckoslut. 16.00 Önska.
20.00 X3M-förfest repris. 0.00–6.00

Nattklassiskt.

YLE RADIO SUOMI

0.00 The tunnel: Sabotage. 0.50
Tatuerad – minnen i bläck. 1.20–
2.20 Dox: Natten då pappa hämtade oss. 2.45 Sportnytt. 3.00–
4.00 Kulturveckan.

YLE RADIO YKSI

Kronobysändaren 97,6 Mhz, Vasa 94,8
Bötombergen 94,2, Vasa kabelnät 93,8

Kronobysändaren 97,6 Mhz, Vasa 94,8
Bötombergen 94,2, Vasa kabelnät 93,8

6.00 Yle Uutiset. 6.02 Radio Suomen
Varhaisaamu. Sää. 6.30 Suomi soi.
7.00 Yle Uutiset. 7.02 Sää. 7.03 Onnen
sävel. 7.50 Merisää. 7.53 Onnen sävel.
8.00 Yle Uutiset ja sää. 8.05 Onnen sävel. 9.00 Yle Uutiset. 9.05 Urheiluradio.
9.10 Sää. 9.11 Radio Suomen lauantai:
Alueradiot. 10.00 Yle Uutiset. 10.05

6.00 Yle uutiset. 6.05 Hartaita säveliä.
6.15 Aamuhartaus. 6.25 Aamusoitto.
6.56 Päivän mietelause. 6.59 Hyvää
huomenta. 7.00 Yle uutiset. 7.02 Hartaita säveliä. 7.15 Aamuhartaus. 7.25
Aamusoitto. 7.59 Hyvää huomenta.
8.00 Yle uutiset. 8.05 Kuusi kuvaa suomentaja Kersti Juvan elämästä. 8.50
Lapsuuden laulut. 9.00 Yle uutiset.
9.05 Muistojen bulevardi. 10.00 Jaetut

Radio Suomen lauantai: Alueradiot.
11.00 Yle Uutiset. 11.02 Radio Suomen
lauantai: Alueradiot. 12.00 Yle Uutiset
ja sää. 12.05 Urheiluradio. 12.08 Radio
Suomen Viikonloppu. 12.15 Lähiökoirapuisto. Osa 2: Ystävälliset koirat. 12.25
Radio Suomen Viikonloppu. 12.45 Merisää. 13.00 Yle Uutiset. 13.02 Levylautakunta. 14.00 Yle Uutiset. 14.02 Radio
Suomen Viikonloppu. 15.00 Yle Uutiset.
15.02 Radio Suomen Viikonloppu.
15.20 Poppikoulu. 15.50 Radio Suomen Viikonloppu. 16.00 Yle Uutiset ja
sää. 16.10 Urheiluradio. 16.15 Entisten
nuorten sävellahja. 17.00 Yle Uutiset ja
sää. 17.10 Urheiluradio. 17.15 Entisten
nuorten sävellahja. 18.00 Yle Uutiset.
18.02 Sekahaku - Tarja Närhi. 18.50
Merisää. 18.55 Radio Suomen Viikonloppu. 19.00 Yle Uutiset ja sää. 19.02
Urheiluradio. 19.07 Toni Laaksosen
Lauantaitanssit. 20.00 Yle Uutiset.
20.02 Urheiluradio. 20.07 Sää. 20.08
Toni Laaksosen Lauantaitanssit. 21.00
Yle Uutiset. 21.02 Urheiluradio. 21.12
Yle Uutiset selkosuomeksi. 21.20 Poppikoulu. 21.50 Merisää. 21.55 Radio Suomen Viikonloppu. 22.00 Yle Uutiset ja
sää. 22.05 Urheiluradio. 22.08 Suomirock - Jorma Hietamäki. 23.00 Yle Uutiset. 23.02 Yöradio. 0.00 Yle Uutiset.
0.02 Yöradio - tunti 2000-lukua. 1.00
Yle Uutiset ja sää. 1.02 Levylautakunta.
2.00 Yle Uutiset. 2.02 Tero Liete Rocktoimittajan illallinen. 2.54 Yöradio.
3.00 Yle Uutiset. 3.02 Jokaniemen sävelradio. 4.00 Yle Uutiset ja sää. 4.02
Radio Suomen Varhaisaamu. 5.00 Yle
Uutiset ja sää. 5.02 Radio Suomen Varhaisaamu. 5.50 Merisää. 5.52–6.00
Radio Suomen Varhaisaamu.

maailmat: Voguing rohkaisee Pimeysyhtyeen Pekka Nisua ja Jukkis Virtasta
kantamaan itsensä ylpeästi. 10.15 Luomiskertomus: Johanna Laitila kertoo kirjastaan Lilium regale. 10.35 Aristoteleen kantapää: Asterix ja latinankieliset
lentävät lauseet. 11.00 Klassikkoparatiisi: Pidättekö dumkasta? 11.57 Päivän
mietelause ja Turun tuomiokirkon kello
lyö 12. 12.00 Yle uutiset. 12.05 Radio
1 vastaa. 12.10 Maailmanpolitiikan arkipäivää. 12.35 Moniääninen Eurooppa:
Eloonjäämistaistelua Gibraltarin salmella. 13.00 Klassista kahteen. 14.00 Välilevyjä: Lapsille? 15.00 Radioteatteri
esittää: Komisario Koskinen ja hiirileikki.
15.20 Etnohetki. 15.30 Musta aurinko Melankolian kulttuurihistoriaa. Nuorten
Wertherien kapinaa, osa 6/12. Musta
aurinko - melankolian kulttuurihistoriaa
sarja on edennyt romantiikan aikaan.
Toimittaja Kaisa Pulakka näkee Frankensteinin hirviön ja melankolisten suomalaisten välillä yllättäviä yhtäläisyyksiä.
Lukijana Pietari Kylmälä. Ohjelma on
uusinta vuodelta 2014 15.50 Yle Uudizet karjalakse - karjalankielinen viikkokatsaus. 15.55 Yle news. 16.00 Yle uutiset. 16.10 Faunin iltapäivä. 17.00 Yle
uutiset. 17.10 Radio 1 vastaa. 17.15
Suomen nälkävuodet, osa 1/3. Suuren
tuhon aattona. 18.00 Ehtookellot: Jepuan kirkon kellot. 18.01 Iltahartaus.
18.10 Lauantain toivotut levyt. 19.00
Yle uutiset. 19.02 Sävel on vapaa / 09 144 800. 22.00 Yle uutiset. 22.05 Roman Schatzin Maamme-kirja: Matka
Etelään. 23.00 Iltahartaus. 23.10–7.00
Yöklassinen.
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SÖNDAG
YLE TV1

YLE TV2

MTV3

NELONEN

TEEMA & FEM

SVT 1

SVT 2

21.05 M/S Romantic.

22.00 Stacey Dooley:
De romska barnens tragedi.

21.00 Pitääkö olla huolissaan?

22.05 Star Wars:
Attack of the clones.

20.00 Skavlan.

23.00 Gift vid första ögonkastet.

20.00 Världens natur:
Pumans rike.

7.20 Ut i naturen: Drifter. 8.00
Yle nyheter. 8.05 Den vida naturen: Den nordiska vildmarken.
9.00 Yle nyheter
9.05 Flinkkilä & Tastula
9.55 Yle nyheter
10.00 Suomilove
11.00 Yle nyheter
11.05 Yle nyheter
veckan på
teckenspråk
11.15 Fångna av eld
11.55 Backhoppning
13.30 Barnmorskan i
East End (R)
14.30 Sannikka &
Ukkola
15.00 Yle nyheter
15.05–15.50 Fredag
15.55 Längdåkning
16.50 Novosti yle
16.55 Yle nyheter på
teckenspråk
17.00 Yle nyheter
17.10 Hotell Halcyon (R)
18.00 Yle nyheter
18.10 Sportrutan
18.15 Naturstund: Den
sagoskimrande
jorden
18.45 Arto Nyberg
19.30 Allmänna
åklagaren
20.30 Yle nyheter
20.45 Sportrutan
21.05 M/S Romantic
22.05 Yle nyheter
22.10 Sportrutan
22.15 Krigaren
23.05 Dokumentärprojekt: Aldrig mer

6.50–10.00 Lilla
tvåan
10.00 Sportstudion
10.25 Alpint
11.15 Sportstudion
11.25 Alpint
12.15 Sportstudion
12.25 Längdåkning
13.40 Snowboard
13.55 Sportstudion
14.10 Skidskytte
15.00 Sportstudion
15.25 Längdåkning
16.55 Skidskytte
17.45 Sportstudion
17.55 Backhoppning
20.01 Närapå
veckas studio
En bra finsk vardagssatir. De
bästa bitarna från början av
säsongen i sammandrag.
#noinviikonstudio
20.30 Drömmar och
studiosysslor
Skivbolagets farbröder.
Lyckas man locka de unga,
begåvade Maustetytöt till
musikbusinessen vid årets
viktigaste möte?
21.00 VM i rally:
Mexikanska rallyt
i sammandrag
22.00 Stacey Dooley:
De romska
barnens tragedi
Den brittiska undersökande
journalisten Stacey Dooley
reser till Ungern för att
bekanta sig med ungerska
romska barns hemska öden.
22.45 Vad funderar
du på, Ronja Salmi?
23.15 Body hack

0.30 Rizzoli & Isles. 1.20 Bull.
3.10–5.25 Billions.

1.00 Poliserna 2019. 4.00–6.00
Astral-TV.

8.07 Ranchen
8.30 BUU-klubben
9.00 Zorro –
legenden föds
9.21 Kampen
9.29 Önskans hjärta
9.41 Drakhjärta
9.54 Rymdapor på
äventyr
10.00 Petra älskar
sig själv (R)
10.30 Allt till salu
11.00 Tjockare än
vatten (R)
12.00 Dries Van Notens
färggranna stil
13.30 Tatjana
15.45 Historien om
baletten Tatjana
16.20–17.20 RSO i
Musikhuset
17.25 Strömsö
17.55 Yle nyheter
18.00 BUU-klubben
18.30 Trädgårdstider
Svenskt trädgårdsmagasin
från 2017.
19.30 Yle nyheter
19.39 Sportnytt
19.50 Sportliv
20.00 Skavlan
21.00 Bedrägeriet
Bankrådgivaren Anna får
inte jobbet som filialchef.
Hennes man Søren har
problem i sin firma och
förväntar sig att Anna ska
hjälpa till att lösa dem.
22.00 Dok: Fascism
i en svart bil
Hösten 1930 kidnappar
högerradikala aktivister
Finlands första president K.J.
Ståhlberg.
22.55–23.50 Goodbye
Gibraltar

8.40 Sverige idag på
romani chib, arli (R)
8.50 Sverige idag på
romani chib, lovari
(R)
9.00 En film om Jörn
Donner (R)
10.00 Kulturveckan (R)
11.00 Gudstjänst
11.45 Nytt liv för Håøya
11.55 Skicross
13.15 Alpint
14.10 Alpint
15.00 Viddernas väktare
15.10 Ishockey:
Linköping–Luleå
17.25 Rapport
17.30 Sverige idag på
romani chib,
kalderash
17.40 Sverige idag på
meänkieli
17.50 Träna vallhundar
18.00–19.00 UR
19.00 Mun squad
20.00 Världens natur:
Pumans rike
Tysk naturserie från 2018.
20.55 Djurens märkliga
beteenden
Australisk naturserie från
2015.
21.00 Babel
Svenskt litteraturmagasin
från 2019.
22.00 Aktuellt
22.15 Agenda
Svenskt samhällsmagasin
från 2019.
23.00 Vinterstudion:
Skidskytte-VM
Östersund

0.00 Ice town – äventyr som livsstil. 0.50 Silicon Valley. 1.20–
6.50 Nyhetsfönstret.

6.00–8.50 Barnprogram
8.50 HS Lasten uutiset
9.00 Renovera eller
flytta UK
10.00 Orka bättre
10.30 Tiny house
hunting
11.00 Renovera eller
flytta Australien
13.00 The wall Finland
13.55 Lejongrottan
USA
15.55 Finlands
auktionskung
förevisar:
Markku fixar
16.55 Toy story 3
Amerikanskt animerat
äventyr från 2010.
19.00 Vill du bli
miljonär?
Del 20 av 28.
20.00 Överlevarna
Finland
Finsk underhållningsprogram. Del 7 av 15.
Rädslan kommer med i
spelet. Stammarna slås
samman och tävlingens
vinnare får njuta av en
grillfest.
21.25 Överlevarna
Finland extra
21.55 Tulossa:
Huvila & Huussi
Kotimainen visailuohjelma.
22.00 Keno ja synttärit
Kotimainen visailuohjelma.
22.05 Star Wars:
Attack of the clones
Amerikansk science fiction
från 2002. I rollerna: Ewan
McGregor och Natalie
Portman.

6.15 Vem vet mest? (R)
7.00 Strömsö (R)
7.30 Sverige! (R)
8.00 Antikrundan (R)
9.00 Vintermagasin
10.00 Vinterstudion
10.30 Alpint
11.20 Vinterstudion
11.30 Alpint
12.15 Vinterstudion
12.30 Längdskidor
13.35 Vinterstudion
14.15 Skidskytte
15.00 Vinterstudion
15.30 Längdskidor
16.55 Vinterstudion
17.00 Skidskytte
17.45 Vinterstudion
18.55 Sportnytt
19.00 Rapport
19.10 Lokala nyheter
19.15 Landet runt
Jakso 9/40.
20.00 Sportspegeln
20.30 Rapport
20.55 Lokala nyheter
21.00 Mästarnas
mästare
Svensk tv-lek från 2019.
Jakso 2/10. Carolina Klüft
och Tommy Salo diskuterar
elitidrottens baksidor.
Tommy berättar om hur en
enda missad puck kom att
påverka hans hela liv.
22.00 Les misérables
Brittisk dramaserie från
2018. Jakso 4/6.
23.00 Gift vid första
ögonkastet
23.45 The good place

0.05 Morgonettan. 0.45 Nyhetsfönstret. 5.55–6.25 Symbolernas hemliga värld: Maten.

6.00 Formula 1:
Ennakkotunnelmat
6.30–7.00 Pilanpäiten
8.00 Puuha-Pete
8.25 Muumilaakson
tarinoita
9.15 Legendat
9.35 Paavo Pesusieni
10.00 Jäinen planeetta
11.00 Maajussille
morsian
12.00 Kenen kotona? (R)
13.00 Villien jäljillä
14.00 Pitääkö olla
huolissaan?
15.00 Putous (R)
16.30 Tähdet, tähdet (R)
18.00 Yökylässä Maria
Veitola (R)
Jakso 8/10.
19.00 Uutiset
19.10 Tulosruutu
19.20 F1 extra
19.30 Tähdet, tähdet
Jakso 7/10.
21.00 Pitääkö olla
huolissaan?
Jakso 5/14. Pitääkö olla
huolissaan-paneeli toimii
kuin huolinukke. Anna
huolesi heille ja ne katoavat!
22.00 Uutiset
22.15 Viikon sää
Suomen suosituimmat
meteorologit esittelevät
viikon tarkimman
sääennusteen!
22.25 Tulosruutu
22.35 Formula 1 kooste:
Australian
osakilpailu tsekkaa
lähetysaika
23.35 Uutisvuoto (R)

0.10 Rapport. 0.15 Mord och
inga visor. 1.00 Antikrundan.
2.00 Tyst vittne. 2.50–3.50 Das
Boot.

0.00 Dokument utifrån: Vägen till
brexit. 1.00 Gudstjänst. 1.45 Läkaren i Nubabergen. 3.10 Blind
donna. 3.35–4.20 The Island.

ÖVRIG TV
SUB
9.00–10.00 Radalla. 11.00 Crazy exgirlfriend. 12.00 Simpsonit. 14.30 Pilanpäiten. 14.40 Jääkarhu New Yorkis-
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7.10 Asunnon metsästäjät. 7.40 Sofian
enkelit. 8.35–9.30 Remonttipainajainen. 10.30 Akvaariomestarit. 11.30
Kreisit kotivideot. 12.25 Sofian enkelit.
13.20 Kokkaushaaste. 14.15 70's
show. 14.45 Snowtime! 16.15 Kiviset
ja Soraset. 18.00 Lapin Sampo ja kauppiaan rouva. 19.00 Kokovartalomies.
19.30 Ismo. 20.00 Unelmahäät. 21.00

6.20 Vad blir det för mat. 7.00 Antiques roadshow. 8.00 Bygglov. 8.55 Nyhetsmorgon. 12.30 Stjärnornas stjärna.
14.25 Vinnarskallar. 15.25 Bröllop, begravning och dop. 16.25 Farmen. 16.55
Renées brygga. 17.55 Sveriges mästerkock. 18.55 Keno. 19.00 Bingolotto.
20.00–20.30 Nyheterna. 20.30 Bingolotto. 21.00 Farmen. 22.00 Robinson.
23.00–23.10 Nyheterna. 23.10 Robinson, forts. 23.30 Dödligt vapen. 1.50
Brottsjournalen. 2.50 Stockholmspolisen. 3.50 Stieg Larsson: Mannen som
lekte med elden. 4.45 MacGyver. 5.45–
6.30 Ingvar Kamprad.

sa. Intialainen lastenelokuva vuodelta
2016. 16.30 Teknavi. 17.05 Top gear.
18.15 UEFA Champions League -makasiini. 18.45 Pitääkö olla huolissaan?
Roope Salminen. 19.45 Hipsterin käsikirja. 21.00 Still Alice. Amerikkalainen
draama vuodelta 2014. 23.10 The
strain. 1.05 Tilt esports. 1.10 Modus.
2.05 Supernatural. 3.55 Suomen surkein kuski. 4.50–5.40 Game night.

Ihan yössä. Amerikkalainen romanttinen komedia vuodelta 2015. 23.20
Kova laki: Erikoisyksikkö. 0.20 Bridget
Jones – elämäni sinkkuna. 2.05 Arktiset
vedet. 3.00 Kova laki: Erikoisyksikkö.
3.55 Remonttipainajainen. 4.50–5.50
Sofian enkelit.

LIV

KUTONEN

6.00 Astral-TV. 9.00 Remppa vai muutto. 12.00 Eden. 12.30 Australian Huippumalli haussa. 14.35 Sinkkuillallinen.
16.30 Toisenlaiset teiniäidit special.
19.00 Greyn anatomia. Amerikkalainen
draamasarja. 20.00 Huvila & Huussi.
Kotimainen lifestyleohjelma. 20.58

6.05–7.35 Ruokamatkalla USA:ssa.
8.05 Ruokamatkalla USA:ssa. 8.35 Remonttikilpailu Teksasissa. 9.30 Kultakuume. 10.25 Hengenvaarallinen saalis.
11.25 Löytöretki tuntemattomaan.
12.20–13.15 Kuuban hait. 14.15 Haiden massamuutto. 15.15 Menneisyyden mysteerit. 16.10 Uljas universumi.
17.05 NASAn salaiset kansiot. 18.00
Maanalaiset salaisuudet. 19.00 Aaron
Kaufmanin kaarat. 20.00 Wheeler dealers. 21.00 Snooker. Direkt. Gibraltar
Open. 23.00 Maailman vaarallisin elokuva. 0.00 Fast n' loud. 0.55 Wheeler
dealers. 1.55 Bitchin' rides. 2.50 Alaska: Viimeinen rintama. 3.45 Kullan sukeltajat. 4.40–5.40 Maailman oudoim-

Keno ja synttärit. Kotimainen visailuohjelma. 21.00 Holmes NYC. Amerikkalainen draamasarja. 23.00 Vieraissa.
0.00 Murhasta kuuluisaksi. 1.00 Remppa vai muutto. 4.00–6.00 Astral-TV.

JIM
6.00 Astral-TV. 9.00 Kommerserådet
Jethro. 9.55 Tulossa: Huvila & Huussi.
10.00 Posha pantbanken. 11.05 Pientä
pilaa. 11.20 Finlands auktionskung.
13.20 Fotboll: Genoa–Juventus. Direkt.
Serie A. 15.30 Gordon Ramsay: Krogarna i kondis på 24 timmar. 16.30 Talent
USA. 18.25 Tulossa: Mitä lapsesi tekisi?
18.30 The big bang theory. Amerikansk
komediserie från 2010. 20.00 Dancing
on ice UK. Englantilainen viihdeohjelma.
21.55 Tulossa: Huvila & Huussi. Kotimainen visailuohjelma. 22.00 Poliserna
2019. Finsk realityserie. 23.00 Arman
och Finlands brottsmysterier. Finsk dokumentärserie. 0.00 Stand up! 1.00 Arman och sista korståget. 2.00 Poliserna
– hemlarm. 3.00 Seriemördarens mamma. 4.00–6.00 Astral-TV.

mat ruoat.

TV3
6.10 Lyxfällan. 7.50 Bilprovningen.
8.40 Kids do the craziest things. 9.05
Man with a plan. 10.00 The real housewives of Orange County. 12.00 Sex and
the city. 15.30 How I met your mother.
16.00 The big year. 18.00 Unga mammor. 19.00 Lyxfällan. 20.00 Ensam
mamma söker. 21.00 Frusna vägar.
22.00 Bridget Jones's baby. 0.40 TV3
Dokumentär: Svenska fall. 1.40 Trolljägarna. 2.40 Playing for keeps. 4.30 The

real housewives of Orange County.
5.20–6.10 Man with a plan.

KUNSKAPSKANALEN
10.00–16.00 UR Samtiden. 16.00 Nationalskattens hemligheter. 16.45 Klimatförändringens hjältar. 17.35 Drömturen. 18.35 Nya Zeelands kust. 19.20
Dox: Natten då pappa hämtade oss.
20.20 Omöjlig ingenjörskonst. 21.05
Konsten att vara kattdjur. 22.00 Japan
genom årstiderna. 22.55 I matindustrins spår. 23.35 Det vilda Nya Zeeland. 0.25–1.25 Omöjlig kärlek i Indien.

BARNKANALEN
6.30 Pocoyo. 6.35 Skåpbilen Olle. 6.40
Gaspard och Lisa. 6.55 Super Grover
2.0. 7.00 Lekdags. 7.05 Henry råkar
på.... 7.10 Robyn och rymdpatrullen.
7.25 Franklin och hans vänner. 7.35

Katten i hatten vet allt om ditten och
datten. 7.50 Pirata & Piloto. 8.00 Greta
Gris. 8.05 Regnbågsstadens hjälte.
8.15 Stella och Sam. 8.30 Mästerflygarna. 8.40 Wisska. 8.50 Victor & Josefine. 9.00 Doktor McStuffins. 18.00 Superkrypen. 18.10 Safirdrakens krafter.
18.20 Mästerflygarna. 18.30 Fix och
trix. 18.40 Simon. 18.45 Pablo. 19.00–
19.35 Bolibompa. 19.35 Emil i Lönneberga. 20.00 Lilla Djursjukhuset. 20.30
Unge greve Dracula. 20.55–21.00 Oddbods.
Notera att vissa sportsändningar på svenska
kanaler inte får visas i Finland på grund av
rättighetsskäl.

RADIO
YLE VEGA
Hfrs 101.1 Vasa 101.0 Åbo 101.4 Ekenäs
99.7 Borgå 95.9 Åland 93.1 Kronoby
102,7 Euraåminne 103,07

6.03 Tack och lov. 7.00 Väder- och sjörapport. 7.03 Vega musik. 7.30 BUUönskemusik. 7.40 Bärtils äng i fara (Serien finns på Arenan). 8.00 Yle nyheter
med väder- och sjörapport. 8.05 Kvanthopp – det du inte visste att du ville
veta. 9.00 Yle nyheter. 9.03 Vega söndag. 9.15 Dokumenterat: Alma och Nelly B, skandalförfattaren och flygföraren
som blev pionjärer. 10.00 Yle nyheter
med väder. 10.03 Vega söndag. 11.00
Yle nyheter. 11.03 Vega söndag. 12.00
Yle nyheter. 12.03 Vega Söndag med
Språket: Vem heter bouba och vem heter kiki? 12.45 Väder- och sjörapport.
13.00 Yle nyheter. 13.03 Gudstjänst.
14.00 Yle nyheter. 14.03 Kaffekvarnen.
15.00 Yle nyheter. 15.03 Lux med El
Bunu (Serien finns på Arenan). 16.00
Yle nyheter med väder och sport. 16.07
Lux med El Bunu (Serien finns på Arenan). 17.00 Yle nyheter med väder.
17.05 Lux med El Bunu (Serien finns på
Arenan). 18.00 Yle nyheter. 18.03 Eftersnack (Serien finns på Arenan).
19.00 Yle nyheter med väder- och sjörapport. 19.15 Aftonandakt. 19.22
Meny: En-mans-krögaren som älskar
kålrabbi och beskt och lagar mat på en
kokplatta. 20.00 Yle nyheter. 20.03
Tack och lov. 21.00 Yle nyheter. 21.03
Fritt fram (Serien finns på Arenan).
22.00 Yle nyheter med väder- och sjörapport. 22.15–0.00 Den klassiska
kvällen: Musik som beskriver tinnitus
(Serien finns på Arenan).
RADIO X3M
Helsingfors 98.9, Vasa 97.3, Åbo 98.2,
Ekenäs 102.5, Borgå 102.2, Åland 104.9,
Kronoby 99.7, Kristinestad 98.6,
Björneborg 99.4

6.00 X3M dag remix. 10.00 Ted & Kaj.
11.00 X3M veckoslut. 16.00 X3M eftermiddag remix. 20.00 Supernova remix. 23.00–0.00 Pleppo.

YLE RADIO SUOMI
6.00 Yle Uutiset. 6.02 Radio Suomen
Varhaisaamu. Sää. 7.00 Yle Uutiset.
7.03 Suomi soi. 7.50 Merisää. 7.53 Radio Suomen Viikonloppu. 8.00 Yle Uutiset ja sää. 8.05 Radio Suomen Viikonloppu. 8.10 Juha Laaksosen luontoretki.
8.20 Radio Suomen Viikonloppu. 8.30
Minna Pyykön maailma. 8.55 Radio Suomen Viikonloppu. 9.00 Yle Uutiset.
9.05 Urheiluradio. 9.10 Sää. 9.11 Tarja
Närhin Iskelmäradio. 10.00 Yle Uutiset.
10.05 Sää. 10.06 Pekka Laineen Ihmemaa. 11.00 Yle Uutiset. 11.02 Susanna
Vainiolan Popradio. 12.00 Yle Uutiset ja
sää. 12.05 Urheiluradio. 12.08 Kansanradio. 12.40 Viikon luontoääni. 12.45
Merisää. 12.55 Radio Suomen Viikonloppu. 13.00 Yle Uutiset. 13.02 Radio
Suomen Viikonloppu. 13.30 Maailmanpolitiikan arkipäivää. 13.55 Radio Suomen Viikonloppu. 14.00 Yle Uutiset.
14.02 Radio Suomen Viikonloppu.
15.00 Yle Uutiset. 15.02 Radio Suomen
Viikonloppu. 16.00 Yle Uutiset ja sää.
16.10 Urheiluradio. 16.15 Radio Suomen Viikonloppu. 16.30 Sunnuntaivieras. 16.53 Radio Suomen Viikonloppu.
17.00 Yle Uutiset ja sää. 17.10 Urheiluradio. 17.15 Kadonneen levyn
metsästäjät 0203-17600. 18.00 Yle
Uutiset. 18.02 Kadonneen levyn
metsästäjät 0203-17600. 18.50 Merisää. 18.55 Radio Suomen Viikonloppu.
19.00 Yle Uutiset ja sää. 19.02 Urheiluradio. 19.07 Kissankehto - Susanna
Vainiola. 20.00 Yle Uutiset. 20.02 Urheiluradio. 20.07 Sää. 20.08 JP Sillanpää - Rocktoimittajan illallinen. 21.00
Yle Uutiset. 21.02 Urheiluradio. 21.12
Yle Uutiset selkosuomeksi. 21.17
Kansanradio. 21.50 Merisää. 21.55 Radio Suomen Viikonloppu. 22.00 Yle Uutiset ja sää. 22.05 Urheiluradio. 22.08
Kaitsun nurkka - Kai Ulmanen. 23.00
Yle Uutiset. 23.02 Yöradio. 0.00 Yle
Uutiset. 0.02 Yöradio - tunti balladeja.
1.00 Yle Uutiset ja sää. 1.02 Yöradio.
1.10 Juha Laaksosen luontoretki. 1.20
Yöradio. 1.30 Minna Pyykön maailma.
1.55 Yöradio. 2.00 Yle Uutiset. 2.02–
2.51 Tarja Närhin Iskelmäradio.

YLE RADIO YKSI
7.00 Yle uutiset. 7.02 Näistä levyistä

en luovu: Musiikkivieraana väitöstutkija
Johanna Talasniemi. 7.57 Hyvää huomenta. 8.00 Yle uutiset. 8.05 Narrin
aamulaulu - Sevillan auringon alla. 9.00
Yle uutiset. 9.05 Musiikkia vanhasta
Euroopasta. 9.55 Kajaanin kirkon kellot
kutsuvat. 10.00 Jumalanpalvelus Kajaanin kirkosta. 11.00 Jumalanpalvelus Turun Baptistiseurakunnasta. 12.00 Yle
uutiset. 12.05 Horisontti. 12.50 Kuuntelijaklubi. 13.00 Klassista kahteen.
14.00 Riston Valinta. 15.00 Radioteatteri esittää: Radio Stage, osa 1/2:
Soundi. Radio Stage on Juha Jokelan luoma fiktiivinen espoolainen radiokanava,. Se on perustajansa Jamin (Martti
Suosalo) näköinen ja kuuloinen kanava,
mutta kun omistajakonsernin konsultti
Marika (Vera Kiiskinen) saapuu uudistamaan kanavaa dynaamisemmaksi, alkaa arvojen ja valtasuhteiden myllerrys.
Radio Stage perustuu Juha Jokelan huippusuositun Esitystalous-trilogian viimeiseen osaan. Esitys kantaesitettiin
Espoon teatterissa syksyllä 2018. Käsikirjoitus ja ohjaus: Juha Jokela. Äänisuunnittelu: Jukka Herva. Dramaturgi:
Onerva Hannula. Tuotantokoordinaattori: Laura Jaakkola. Tuottaja: Pekka
Ruohoranta. Henkilöt: Jami - Martti
Suosalo. Ari - Tommi Taurula. Eero Raimo Grönberg. Mysli - Ylermi Rajamaa. Karoliina - Ria Kataja. Mari - Vera
Kiiskinen. Tintti - Henna Hakkarainen.
Trailer-ääni - Tommi Korpela. Muissa
rooleissa: Pekka Ruohoranta, Onerva
Hannula, Jukka Herva Ja Juha Jokela.
15.55 Yle news. 16.00 Yle uutiset.
16.10 Faunin iltapäivä. 16.30 Pyhiä juutalaisia kirjoituksia. 17.00 Yle uutiset.
17.10 Ilmiöitä kuoromaailmasta: Järjestöt. 17.50 Musiikkia parrasvaloista.
18.00 Radio Variaatio. Iäti katoamattomalla kaipauksella. 18.50 Etnohetki.
19.00 Yle uutiset. 19.02 Jazzklubi.
19.55 Jazzklubin illan keikka. 21.00
Jazzklubin kolmas setti. 22.00 Yle uutiset. 22.05 Avaruusromua: Ne oli suunniteltu muuttuvaan maailmaan. 23.10–
6.00 Yöklassinen.
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21.00 Riksdagsvalet 2019: SFP.

22.30 Ride.

20.00 Kaappaus keittiössä.

22.00 Beck: Djävulens advokat.

20.30 Oljefonden.

21.00 Husdrömmar.

21.00 Vetenskapens värld.

6.25 Yles morgon-tv
9.30 Halv sju
10.00 Tillbaka till
Aidensfield (R)
11.00 Droppen
11.05 Diagnosen
12.05 En egen dal (R)
12.30 Mord och
countrymusik
13.15 Ballad
15.00 Yle nyheter
15.05 Yle nyheter på
lätt finska
15.10 Yles morgon-tv:
Dagens rubriker
16.00 Arto Nyberg
16.45 Yle oddasat
16.50 Novosti yle
16.55 Yle nyheter på
teckenspråk
17.00 Yle nyheter
17.10 Mord och
countrymusik
18.00 Yle nyheter
18.30 Halv sju
19.00–19.50 Historia:
Förbjudna stadens
hemligheter
20.00 MOT: Brott och
utvisning
20.30 Yle nyheter
20.55 Sportrutan
21.00 Riksdagsvalet
2019: SFP
22.00 Yle nyheter
22.04 Sportrutan
22.08 Yle nyheter
nyhetsfinland
22.15 M/S Romantic
23.15 Oddasat
23.30 Prisma:
Människokroppens
hemligheter

6.50–8.50 Lilla tvåan
9.00 Casualty
9.50–10.20 En ny dag
(R)
10.30 Docstop: Team
Whack – allt går att
hacka
11.00 Hjärtesorgens
biologi (R)
11.30 Förbrukarinspektörerna (R)
12.00 Husdrömmar
13.00 Danne och
Bleckan (R)
13.30–13.55 Längtan
tillbaka till paradiset
14.00 Silicon Valley
14.30 Det arga
marsvinet (R)
14.45 Det vilda kortet
15.35 Vad funderar du
på, Ronja Salmi?
16.05 Närapå veckas
studio
16.30 En ny dag (R)
17.00–18.00 Lilla tvåan
18.10–19.05 Casualty
19.10 Soffpotatisarna
20.00 Muumilaakso
Del 4 av 13.
20.30 Universitetets
djursjukhus:
Cytostatika och
dolda testiklar
Del 26 av 40.
21.00 Moderna män
21.30 Alina i öst
Del 1 av 8.
22.00 Vad funderar du
på, Ronja Salmi?
22.30 Ride
Amerikanskt drama från
2014. I rollerna: Helen Hunt
och Brenton Thwaites.

6.15 Aamusää
6.25 Huomenta Suomi
9.05 Mitä tänään
syötäisiin?
9.10 Huomenta Suomi
extra
9.36 Kauniit ja rohkeat
10.00 Emmerdale
10.30 Upeat skandikodit
11.00 Moottoriurheilu
13.30 Huomenta Suomi
extra
14.00 Vedetään hatusta
(R)
14.30 Tähdet, tähdet (R)
16.00 Pitääkö olla
huolissaan?
16.55 Salatut elämät
17.25 Kauniit ja rohkeat
17.55 Neljän tähden
illallinen
18.25 Emmerdale
18.55 Mitä tänään
syötäisiin?
19.00 Uutiset
19.25 Tulosruutu
19.30 Salatut elämät
Del 3532.
20.00 Kaappaus
keittiössä
Jakso 6/10. Perusasioiden
äärellä. Järvenpääläinen
nuori äiti huolehtii lapsensa
ruokavaliosta täydellisesti,
mutta oma ruokailu on
retuperällä.
21.00 Pitääkö olla
huolissaan?
22.00 Uutiset
22.25 Tulosruutu
22.35 Theroux ja
pornotyöläiset
23.50 Isänmaan
puolesta

6.00–9.00 Barnprogram
9.00 På jakt efter den
försvunna
10.00 Annorlunda
mammor
11.00 Onnenarpa
12.00 Vet och vinn
13.55 Lejongrottan USA
14.55 Love it or list it
Australia
16.00 Tiny house
hunting
16.30 Onnenarpa
16.35 Vill du bli
miljonär?
17.30 Lejongrottan USA
18.30 The voice of
Finland
Finsk
underhållningsprogram. Del
17 av 24.
20.00 Goda och dåliga
nyheter
Del 9 av 10. En
överväldigande önskan.
NYTT AVSNITT! Som gäst
programvärden Alma
Hätönen.
20.58 Keno ja synttärit
Kotimainen visailuohjelma.
Illan Keno-arvonnan
tulokset. Arvonta on
suoritettu Poliisihallituksen
hyväksymällä
arvontajärjestelmällä.
21.00 Villa & utedass
Del 1 av 12.
22.00 Beck: Djävulens
advokat
Svensk kriminalthriller från
2018. I rollerna: Peter Haber
och Kristofer Hivju.

6.15 Landet runt (R)
7.00 Morgonstudion
10.10 Rederiet (R)
10.55 Landet runt (R)
11.40 Sportspegeln (R)
12.10 Gift vid första
ögonkastet (R)
12.55 Svenska nyheter
(R)
13.25 Skavlan (R)
14.25 Sverige! (R)
14.55 De glada åren
Svenskt drama från 1947.
16.25 Mästarnas
mästare (R)
17.25 Mästarkvalet (R)
17.45 Hemma igen
18.30 Sverige idag
19.00 Rapport
19.15 Kulturnyheterna
19.28 Sportnytt
19.33 Lokala nyheter
19.45 Fråga doktorn
Svenskt hälsomagasin från
2019. Del 5 av 18.
20.30 Rapport
20.55 Lokala nyheter
21.00 Husdrömmar
Svensk livsstilsserie från
2019. Del 8 av 8.
22.00 Bonusfamiljen
Svensk dramakomediserie
från 2019. Del 4 av 10.
Ingenting går som Lisa har
tänkt sig när hon försöker
organisera Biancas
studentmottagning.
22.45 Kielergatan
23.30 Vi överlevde R
Kelly

8.40 Sverige idag på
romani chib,
kalderash (R)
8.50 Sverige idag på
meänkieli (R)
9.00–10.00 UR
10.00–17.15 Forum
17.15 Gudstjänst (R)
18.00 Här är mitt
museum (R)
Finsk reportageserie från
2017. Del 4 av 10.
18.15 Nyheter på lätt
svenska
18.20 Nyhetstecken
18.30 Oddasat
18.45 Uutiset
19.00 Skattjägarna
Dansk antikvitetsserie från
2016. Del 3 av 13.
19.30 En film om Jörn
Donner (R)
Svensk dokumentär från
2019.
20.30 Förväxlingen
Turkisk dramaserie från
2016. Del 120 av 146.
21.00 Vetenskapens
värld
Svenskt vetenskapsmagasin
från 2019. Del 11 av 20.
Apollo 8 – första varvet runt
månen. Den har kallats för
den djärvaste rymdresan.
Även 20/3 och 24/3.
22.00–23.00 Aktuellt
23.00 Sportnytt
23.15 Jaktliv
Svenskt jaktmagasin från
2019.
23.45 Europas
dramatiska historia

0.00 Marja Hintikka live. 0.50–
6.50 Nyhetsfönstret.

0.55 Rikoksista pahin. 2.45–
4.35 The strain.

8.15 Har jag något val?
8.32 Plus
9.01 Curiosity and
control
10.00 Trädgårdstider
11.00 Skavlan
12.00 Levande arkiv
visar
12.01 Kvällsmjölkning
12.20 Kvällsmjölkningremix
12.49 Arkivets gäst:
Erja Manto
13.10 Aranda (R)
14.10 Rock 'n' roll i
Sovjetunionen (R)
15.10 Historia:
Klädkoden genom
tiderna
16.00 Don Matteo
utreder (R)
17.00 Gör om mig
17.10 Vem vet mest?
17.55 Yle nyheter
18.00 BUU-klubben
18.30 Meningen med
livet
Svensk livsåskådningsserie
från 2018. Del 8 av 8.
19.00 Från flykting till
främling
19.30 Yle nyheter
20.00 Närbild
Digitaliseringen har gjort att
arbetslivet förändrats
grundligt. Vi distansjobbar
mer och allt fler blir
egenföretagare.
20.30–20.55 Oljefonden
Del 8 av 10.
21.00 Efter nio
22.00 Bonusfamiljen
Svensk dramakomediserie
från 2019. Del 4 av 10.
22.45–23.40 Mammon
(R)

0.25 Halv sju. 0.55 Nyhetsfönstret. 5.55–6.25 MOT: Brott och
utvisning.

ÖVRIG TV
SUB
7.40 Paavo Pesusieni. 8.00 Nuori Robin
Hood. 8.15 Alvin ja pikkuoravat. 8.30–
8.45 Viidakon veijarit. 9.00 Poikamiesboksi. 9.30 Superior Donuts. 10.00–
11.00 Lemmen viemää. 12.00 Emmerdale. 12.30 Salatut elämät. 13.00 Duudsonit tuli taloon. 14.00 Amazing
race. 15.00 Kauhukeittiö. 16.00 Bob's
burgers. 16.30 Neljän tähden illallinen.
17.00 Stadi vs. Lande. 18.00 Paavo Pesusieni. 18.30 Simpsonit. 19.00 Moderni perhe. 19.30 Rillit huurussa.
20.00 Neljän tähden illallinen. 20.30
Simpsonit uusi kausi. 21.00 Radalla.
22.00 Knight & day. 0.15 Legends.
1.15–2.40 Putous.

LIV
10.00 Remppa vai muutto. 11.00 Eden.
12.00 Neljät häät Kanadassa. 13.00
Sinkkuillallinen. 14.00 Remppa vai muutto. 15.00 Tanssin superäidit. 15.55
Tulossa: Huvila & Huussi. 16.00 Naimakaupalla alttarille. 16.55 Australian
Huippumalli haussa. 18.00 Sinkkuillallinen. 19.00 Remppa vai muutto. 20.00
Vieraissa. 21.00 Greyn anatomia.
22.00 Temptation Island Suomi. 23.00
Sinkkuillallinen. 0.00 Remppa vai muutto. 1.00–2.00 Quantico.

JIM
10.00 Krogarna i kondis, Gordon Ramsay! 11.00 Tulossa: Huvila & Huussi.
11.05 Gladiatorerna. 12.30 Gränsbevakarna USA. 13.00 Ride with Norman
Reedus. 14.00 Tulossa: Huvila & Huussi. 14.05 Anthony Bourdain ute i världen. 15.00 Svagaste länken. 16.00 Under däcket. 16.55 Tulossa: Huvila &
Huussi. 17.00 Gränsbevakarna Australien. 18.00 Finlands auktionskung.
19.00 Pantbanken. 20.00 Finlands auk-

tionskung förevisar: Markku fixar.
21.00 The big bang theory. 22.00
Stand up! 23.00 Poliserna – hemlarm.
0.00 Finska tullen. 1.00–2.00 Under

däcket.

TV 5 FINLAND
6.20 Sofian enkelit. 7.25 Remonttipainajainen. 8.20–9.20 Akvaariomestarit.
10.20 Asunnon metsästäjät. 11.20 Sofian enkelit. 12.20 Kokkaushaaste.
13.10 Kiinteistöveljekset. 14.10 Alaskan erakot. 15.05 70's show. 15.35
Asunnon metsästäjät. 16.05 Kadonneet. 17.05 Alaskan erakot. 18.00 70's
show. 19.00 Tuurin kyläkauppias.
20.00 Lapin Sampo ja kauppiaan rouva.
21.00 Unelmahäät. 22.00 Will & Grace.
23.00 Ismo. 23.30 Bridget Jones: Elämä jatkuu. 1.35 Ikärajaton rakkaus.
2.35 Alaskan erakot. 3.30 Remonttipainajainen. 4.25–4.30 Sofian enkelit.

KUTONEN
6.15 Ruokamatkalla USA:ssa. 8.15 Remonttikilpailu Teksasissa. 9.10 Kultakuume. 10.10 Hengenvaarallinen saalis.
11.10 Löytöretki tuntemattomaan.
12.05–13.00 Salvage hunters. 14.00
Wheeler dealers. 15.00 Hengenvaarallinen saalis. 16.00 Kultakuume. 17.00
Haiden massamuutto. 18.00 Kultakuume. 19.00 Hengenvaarallinen saalis.
20.00 Wheeler dealers. 21.00 Fast n'
loud. 22.00 Maanalaiset salaisuudet.
23.00 Kultakuume. 0.00 Fast n' loud.
1.00 Wheeler dealers. 2.00 Bitchin' rides. 3.00 Alaska: Viimeinen rintama.
3.55–4.55 Kullan sukeltajat.

TV3
6.10 Lyxfällan. 7.00 Alla älskar Raymond. 8.00 Aftonbladet Morgon. 10.00
Extreme home makeover. 11.00 Lyxfällan. 11.55 Svenska Hollywoodfruar.
12.55 The real housewives of Orange
County. 13.55 Extreme home makeover. 14.55 Project runway all stars.
15.55 Unga mammor. 16.55 Svenska
Hollywoodfruar. 18.00 Lyxfällan. 19.00
The real housewives of Orange County.
20.00 Parneviks. 21.00 Frusna vägar.
22.00 Trolljägarna. 23.00 Paradise hotel. 0.00 Inte ok. 0.30 How I met your
mother. 1.00 Navy CIS. 2.00 NCIS: New
Orleans. 3.00 Black widows. 3.50 Paradise hotel. 4.35 Inte ok. 5.00–5.20
How I met your mother.

0.00 Lejongrottan USA. 1.00 Poliserna 2019. 2.00 Goda och dåliga nyheter. 3.00–6.00 AstralTV.

TV4
6.45 Nyhetsmorgon. 11.00 Malou efter
tio. 13.00 Hem till gården. 14.00 Magnum. 15.00 En plats i solen – borta eller hemma bäst? 16.00 Fixer upper.
17.00 Kockarnas kamp. 18.00 Efter
fem. 19.50 Keno. 20.00–20.30 Nyheterna. 20.30 Robinson. Svensk realityserie från 2019. 21.00 Farmen VIP.
22.00 Stockholmspolisen. 23.00–0.00
Nyheterna. 0.00 Law & order: Special
victims unit. 1.55 CSI. 3.55 Hawaii five0. 4.50 Fixer upper. 5.50–6.35 En plats
i solen – borta eller hemma bäst?

KUNSKAPSKANALEN
15.00–18.00 UR Samtiden. 18.00 Att
bo granne med havet. 18.40 Klimatförändringens hjältar. 19.30 Systrar som
sitter ihop. 20.15 Världens natur: Sri
Lanka. 21.05 Livet på svindlande höjder. Dokumentärserie från 2017. 22.00
Världens natur: Pumans rike. Tysk naturserie från 2018. Det otämjda Patagonien. 22.50 Nya Zeelands kust.
23.35 Civilisationens historia – den
skapande människan. 0.30–1.15 I matindustrins spår.

BARNKANALEN
6.30 Pocoyo. 6.35 Skåpbilen Olle. 6.40
Voffa, Kvittra och Len. 6.55 Super Grover 2.0. 7.00 Professor Balthazar. 7.15
Pirata & Piloto. 7.30–9.00 Morgonshowen. 9.00 Ett fall för KLURO. 14.45
Grötnöt & Fjädrik. 14.55 Heidi. 15.20
Tracy Beaker kommer tillbaka. 15.45

100 saker att göra före high school.
16.10 MI High. 16.35 Fångad. 17.00
Flyg 29 saknas. 17.20 Det hemsökta
huset. 17.45 Yakari. 17.55 Masha och
björnen. 18.05 Superkrypen. 18.20
Pablo. 18.30 Livet i Mattelandet. 18.45
Bildbang. 19.00–19.30 Bolibompa.
19.30 Fix och trix. 19.40 Zorro – legenden föds. 20.00 Ett fall för KLURO.
20.15 Lilla Aktuellt. 20.30 Unge greve
Dracula. 20.55–21.00 Oddbods.
Notera att vissa sportsändningar på svenska
kanaler inte får visas i Finland på grund av
rättighetsskäl.

RADIO
YLE VEGA
6.00 Yle nyheter med väder- och sjörapport. 6.06 Morgonmusik. 6.30 Regionala nyheter. 6.33 Vega Morgon. 6.54
Andrum. 7.00 Yle nyheter med väder.
7.10 Vega Morgon. 7.30 Regionala nyheter. 7.33 Vega Morgon. 8.00 Yle nyheter med väder- och sjörapport. 8.20
Vega Morgon. 8.30 Regionala nyheter.
8.33 Vega Morgon. 9.00 Yle nyheter.
9.10 Andrum. 9.16 Vega förmiddag.
10.00 Yle nyheter med väder. 10.03
Vega förmiddag. 11.00 Yle nyheter.
11.03 Vega förmiddag. 12.00 Tolvslaget från Åbo domkyrka. 12.01 Yle nyheter. 12.03 Slaget efter tolv – dagens
debatt. 12.45 Väder- och sjörapport.
13.00 Yle nyheter. 13.03 Vega dag.
14.00 Yle nyheter. 14.03 Vega dag.
15.00 Yle nyheter. 15.03 Vega eftermiddag. 16.00 Yle nyheter med väder
och sport. 16.09 Vega eftermiddag.
17.00 Aktuellt 17. 17.30 Vega Kväll
med Vår Musik. 18.00 Yle nyheter.
18.03 Vega Kväll med Vår Musik. 19.00

Yle nyheter med väder- och sjörapport.
19.15 Aftonandakt. 19.22 Pärkele! Janne Grönroos intervjuar den svenska komikern Elinor Svensson (Serien finns på
Arenan). 20.00 Yle nyheter. 20.03 Kaffekvarnen after dark. 21.00 Yle nyheter.
21.03 Vegatoppen (Serien finns på Arenan). 22.00 Yle nyheter med väder- och
sjörapport. 22.15 Dagens debatt (Från
kl. 12.03). 22.50 Språket: En gräddfil
rakt in i räkmackan. 23.20 Pärkele! Janne Grönroos intervjuar den svenska komikern Elinor Svensson (Serien finns på
Arenan). 0.00–6.00 Nattklassiskt.
RADIO X3M
Helsingfors 98.9, Vasa 97.3, Åbo 98.2,
Ekenäs 102.5, Borgå 102.2, Åland 104.9,
Kronoby 99.7, Kristinestad 98.6,
Björneborg 99.4

6.00 X3M Morgon med Simon och
Märta. 10.00 X3M dag. 12.00 X3M Fokus. 14.00 X3M eftermiddag. 17.00
Supernova. 20.00 X3M:s bästa. 23.15
Yle Vega. 0.00–6.00 Nattklassiskt.

0.20 Rapport. 0.25 Before midnight. Amerikanskt drama från
2013. 2.10 Hemma igen. 2.55–
3.40 Rederiet. 5.45–6.15 Sverige idag.

YLE RADIO SUOMI
6.00 Yle Uutiset ja sää. 6.05 Alueradio.
7.00 Yle Uutiset ja sää. 7.10 Urheiluradio. 7.13 Alueradio. 7.50 Merisää. 7.53
Alueradio. 8.00 Yle Uutiset ja sää. 8.10
Urheiluradio. 8.13 Alueradio. 9.00 Yle
Uutiset. 9.05 Urheiluradio. 9.10 Sää.
9.11 Alueradio. 10.00 Yle Uutiset.
10.02 Radio Suomen Päivä. 10.30 Yle
Uutiset alueeltasi. 10.33 Radio Suomen
Päivä. 11.00 Yle Uutiset. 11.02 Radio
Suomen Päivä. 11.30 Yle Uutiset alueeltasi. 11.33 Radio Suomen Päivä.
12.00 Yle Uutiset ja sää. 12.10 Urheiluradio. 12.13 Radio Suomen Päivä.
12.45 Merisää. 12.55 Radio Suomen
Päivä. 13.00 Yle Uutiset. 13.02 Paikka

auringossa - lauluja Pohjantähden alta:
Marko Maunuksela. 13.30 Yle uutiset
alueeltasi. 13.33 Paikka auringossa lauluja Pohjantähden alta: Marko Maunuksela. 14.00 Yle Uutiset. 14.02 Alueradio. 15.00 Yle Uutiset. 15.02 Alueradio. 16.00 Yle Uutiset ja sää. 16.10 Urheiluradio. 16.13 Alueradio. 17.00 Yle
Uutiset ja sää. 17.10 Urheiluradio.
17.13 Alueradio. 18.00 Yle Uutiset.
18.02 Radio Suomen Ilta. 18.05 Urheiluhullut. 18.50 Merisää. 18.55 Radio
Suomen Ilta. 19.00 Yle Uutiset ja sää.
19.02 Urheiluradio. 19.05 Radio Suomen Ilta. 20.00 Yle Uutiset. 20.02 Sää.
20.03 Radio Suomen Ilta. 20.10 Akuutti. 20.40 Radio Suomen Ilta. 21.00 Yle
Uutiset. 21.02 Urheiluradio. 21.12 Yle
Uutiset selkosuomeksi. 21.17 Päivä
tunnissa. 21.50 Merisää. 21.55 Radio
Suomen Ilta. 22.00 Yle Uutiset ja sää.
22.05 Urheiluradio. 22.08 Bluesministeri Esa Kuloniemi. 23.00 Yle Uutiset.
23.02 Yöradio. 0.00 Yle Uutiset. 0.02
Yöradio - tunti 60-lukua. 1.00 Yle Uutiset ja sää. 1.02 Paikka auringossa - lauluja Pohjantähden alta: Marko Maunuksela. 1.55 Yöradio. 2.00 Yle Uutiset.
2.02 Susanna Vainiolan Popradio. 3.00
Yle Uutiset. 3.02 Sekahaku - Tarja
Närhi. 3.50 Yöradio. 4.00 Yle Uutiset ja
sää. 4.02 Radio Suomen Varhaisaamu.
5.00 Yle Uutiset ja sää. 5.02 Radio Suomen Varhaisaamu. 5.30–5.32 Yle Uutiset ja sää.

0.15 Agenda. 1.00 Mun squad.
2.00–2.30 Rättning i ledet. 2.45
Sportnytt. 3.00–3.10 Nyhetstecken.

YLE RADIO YKSI
Kronobysändaren 97,6 Mhz, Vasa 94,8
Bötombergen 94,2, Vasa kabelnät 93,8

6.00 Yle uutiset. 6.05 Hartaita säveliä.
6.15 Aamuhartaus. 6.25 Aamusoitto.

Bertali: Sonata a 6 e-molli (Freiburger
BarockConsort). J. S. Bach: Oi Kristus
kirkas aamunkoi, koraalipartita (Ville
Urponen, Kotkan kirkon urut). Kapsberger (sov. Lislevand): Toccata n:o 2 arpeggiata addio, sopraanolle ja soittimille (Arianna Savall, sopraano, Rolf Lislevand, teorbi, Pedro Estevan, lyömäsoittimet, Björn Kjellemyr, colascione, Guido Morini, urut, klavikordi, Marco Ambrosini, avainviulu, Thor-Harald Johnsen, chitarra battente). Lambert: Chantez, petits oiseaux dans la saison nouvelle (Les Arts Florissants/William
Christie). Anonyymi (1500-l.): Presulem
sanctissimum (Piffaro). 6.56 Päivän
mietelause. 6.59 Hyvää huomenta.
7.00 Yle uutiset. 7.10 Hartaita säveliä.
7.15 Aamuhartaus. 7.25 Musiikkihetki.
7.29 Hyvää huomenta. 7.30 Ykkösaamu. 8.00 Yle uutiset. 8.10 Ykkösaamu.
9.00 Yle uutiset. 9.05 Muistojen bulevardi. 10.00 Roman Schatzin Maammekirja: Turismin tulevaisuus. 11.00 Välilevyjä. 11.57 Päivän mietelause ja Turun
tuomiokirkon kello lyö 12. 12.00 Yle
uutiset. 12.10 Suomen nälkävuodet
2/3: Nälkäkurjuus ja kulkutaudit. 13.00
Klassista kahteen. 14.00 Jazzlegendat
Suomessa - arkistot aukeavat. 15.00
Yle uutiset. 15.02 Kulttuuriykkönen.
Rentoa puhetta, kiinnostavimmat vieraat ja kulttuurin ajankohtaisaiheet debatoitavina. 15.55 Yle news. 16.00 Yle
uutiset. 16.10 Faunin iltapäivä. 17.00
Yle uutiset. 17.10 Euroopan valot.
18.10 Äänitarina. 18.15 Viikon luontoääni: varpuspöllö. 18.20 Kadonnutta aikaa etsimässä. 18.30 Hengellisen musiikin toivekonsertti. 18.50 Iltahartaus.
19.00 Yle uutiset. 19.02 Radioteatteri
esittää. 20.00 Keinuva talo: Viulugroove
vetää hyvälle tuulelle! 21.00 Sydänjuurilla. 22.00 Yle uutiset. 22.05 Horisontti. 22.50 Kuuluttajan vieras: RSO:n järjestäjä Heikki Tikka. 23.00 Iltahartaus.
23.10–6.00 Yöklassinen.

BABY BLUES
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STORKRYSS 289

I Storkryss 285 vinner
Katarina Sjöholm i Helsingfors,
Monika grägg i Jakobstad och
Lars Lindholm i Ingå st.

u

KONTAKT
service@ksfmedia.fi
040 191 6000
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Storkryss 289 är konstruerat av Ann Husman.
Insändarna av de tre först dragna rätta lösningarna
belönas med skraplotter.
Lösningen bör vara redaktionen tillhanda
senast den 29 mars och adresseras till
KSF MediA, LundAgAtAn 8, 06100 Borgå . Kom ihåg att
märka kuvertet med ”Storkryss 289” och vik gärna
krysset så att numret syns utåt.
Namn: ...................................................................................
Adress: ..................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Lö 23.3 kl. 18.00

Boka redan nu för sommarens
tillställningar till GH Fyren

på kundernas begäran ordnar
vi skaldjursbuffé en gång till.
Vi serverar räkor, musslor,
gratinerad krabba m.m.

Pris 28 €

Betjänande VVS-Butik i Karis!
VI HAR BLAND ANNAT:
- Vattenreningssystem
- Avloppsreningssystem
- Värmesystem

- VVS-installationer
- Trumrör
- Finnfoam&Styrox … och mycket mer!

Förstagränd 2, Karis
045-204 9318

Bryggerigatan 13, Ekenäs • Tel. 019 241 3200 • www.restaurantgh.ﬁ

Mer än
en VVSbutik!

Öppet Må-Fr 08.00-17.00
Öppet parlösa veckors lördagar

■ FREDAG 15 MARS 2019
■ vastranyland.fi/vader

Boka din annons genom att
kontakta någon av våra försäljare:

Missa inte Västra Nylands
storspridning i april!

FREDAG 12.4.2019!
Upplaga: ca 26 000

AGNETA WIKHOLM-REHN, tfn 050 400 2680
JOHAN LINDHOLM, tfn 050 355 1504
JANETA WOLONTIS, tfn 040 5944 111
eller annons@vastranyland.fi, tfn 019 222 888

VN HEM BILAGAN INGÅR.

SISTA BOKNINGSDAG FREDAG 5.4.2019

STIGER BÅTFEBERN I TAKT
MED VÅRSOLEN? INGEN FARA
VI HAR BÅTAR I LAGER.

Vi erbjuder olika ﬁnansieringsalternativ.
Just nu kampanj 0,99% fram till 17.3.2019

NY

52 000 €

Faster 625CC
+ Honda BF 150

!

NY

!

30 700 €
AMT 190 R + Honda BF 100

9 780 €
Buster L1 + Suzuki DF50

Fredde
0400 840 985
fredde@premarin.fi

20 450 €
Buster Lx + Mercury F60 ELPT EFI

Victoria
0400 873 032
victoria@premarin.fi

6 200 €
Terhi Nordic C + Mercury F20 ELPT

Bilaga till Västra Nyland 15.3.2019

VN Hem
Är du intresserad
av styling?
Då kan vi vara din
perfekta match!
PREMIÄR

Ingå, Täkter 110 m2

Hangö, Centrum 108,5 m2

Fp. 178 000 €

EHH 4r, bdr/b, gar. I vackert landsbygdslandskap belägen trivsam helhet. Tomt 2373
m2. Ej lagenl. e-cert. Stenbrovägen 50. Lundström 050 3141562
9781464

Ring Jockum Andersin för mer
info om den lediga tjänsten.

Fp. 590 000 €

HH 3r, k, alk, bdr, b, balk. Ljus takvåning med underbara havsvyer på toppenläge.
Ekl:F Bulevarden 5. Dannberg 044 0473679
9434460

EKENÄS

KARIS

INGÅ

HANGÖ

PREMIÄR

Skepparträdgården 1461 m2 Fp. 580 000 €

Centrum 79 m2

TOMT/EHH 3 byggnader, byggnadsrätt. Ej lagenl. e-cert.
Gustav Wasasgatan 17. Nyström 0440 473414
9842684

HH 3r, k, bdr.
0440 473415

Ekl:D

Fp. 129 000 €
Högbergsgatan

PREMIÄR

Formanshagen 117,5 m2

Fp. 238 000 €

PH 4r, k, wc, bdr, b. Ej lagenl. e-cert. Spinnaregatan 7. Nyström 0440 473414
9519991

Fp. 410 000 €

TRÄHUSAKTIE 3r, k, bdr, veranda, vindsvån. Ej lagenl. e-cert.
Hattmakaregatan 4. Nyström 0440 473414
9688671

Grönqvist
9608420

Centrum 79 m2

Fp. 92 969 €

HH 3r, k. Ekl:F Sp. 97 000 €. Tallvägen 8 C. Lundström
050 3141562
9989740

Furuvik 163+130 m2

Billnäs 72,5 m2

Fp. 134 000 €

RH 3r, k, bdr. Ej lagenl. e-cert. Forsbyvägen 40. Grönqvist
0440 473415
9723265

Fp. 518 000 €

EHH 7r, k, 3wc, 2bdr, b, biltak. Ej lagenl. e-cert. Furuvägen 23.
Dannberg 0440 473679
9529876

PREMIÄR

PREMIÄR

Gamla Stan 104+77 m2

15.

PREMIÄR

PREMIÄR

Centrum 60,5 m2

Fp. 68 000 €

HH 2r, k. Ekl:E Tallvägen 3 D. Lundström 050 3141562
9989740

Centrum 75,5 m2

Fp. 68 500 €

HH 3r, k, bdr, stor västerbalk. Ekl:F Sp. 119 500 €. Esplanaden
98. Dannberg 0440 473679
9620224

PREMIÄR

Läpp 60,5 m2

Fp. 123 000 €

RH 2r, k, bdr, b, biltak. Ekl:G Läppgatan 41. Grönqvist
0440 473415
9893018

Centrum 52 m2

Fp. 75 904 €

HH 2r, kvr. Ekl:F Sp. 79 000 €. Tallvägen 6 B. Lundström
050 3141562
9904097

Centrum 52,5 m2

Fp. 303 810 €

HH 1r, k, bdr, gårdsterrass. Ekl:C Sp. 490 000 €. Havsgatan 2.
Dannberg 0440 473679
9555454

PREMIÄR

Danskog 6225 m2

Fp. 262 000 €

FRITID 2sr, stugk, tvättrum, loft. Björnholmen. Lindholm
0440 473677
9996445

Kjell Dannberg
AFM/Hangö
044 047 3679

Nycandergatan 18, Hangö • Gustav Wasas gata 7, Ekenäs • Köpmansgatan 10, Karis
Ola Westmans allé 5, Ingå • Larsgatan 52, Lojo • Ervastvägen 1, Kyrkslätt

Mosse Lindholm
AFM/Ekenäs
044 047 3677

Magnus Nyström
AFM/Ekenäs, Karis
044 047 3414

Johan Grönqvist
AFM/Karis, Lojo
044 047 3415

Anders Lundström
AFM/Ingå, Sjundeå
050 314 1562

Bekanta dig med alla våra objekt på aktiaafm.ﬁ

Gitty Nurmi
AFM/Kyrkslätt
050 314 1560

Suvi Ahlfors, 29 års erfarenhet – 29 vuoden kokemuksella!

2

Höghus - Kerrostalot

Egnahemshus - Omakotitalot

Xxxxxx
Pojo, Centrum
76 m²
3 r, k, kldr, bdr, ingl.balk. Genom huset
Pojo, Centrum
49,5 m2 lägenhet i tredje våningen, ej hiss. Kö98,6/164 m2
2 r, kv, bdr. Genast ledig! Snygg bo- ket förnyat, laminatgolv. Genast ledigt. Åminnefors
stad. Möjlighet välja 2 eller 3 vån. EB G. Rör och fönster förnyade i bolaget. EB F. 3 r, k, bdr, b, hall, garage, förrådsrum. B.
Fp. 55.000 €.
1962. Stenhus i 1 våning, Nobila kök 2012.
NYTT PRIS! Sp. 32.000 €
Ursprungligt retro bdr. Vid skogskant. T.
2110 m2. Ej EB. NYTT PRIS! Fp. 139.000 €.

Xxxxxxxx

Svartå
142/193 m2
4 r, k, brasrum, hjk, 2xbdr, 3xwc, klädrum,
b, garage, förråd, 1 plan. Herrala egh i vitt
tegel i trivsamt bostadsområde för den som
uppskattar grönområden. B. -92. T. 1128
m2. Ej eb. NYTT PRIS! Fp. 194.000 €.

Lojo, Virkby
155/465m2
Unikt funkishus i Virkby centrum. Stadigt tegel/
betonghus. I övre vån. bostadsutr. 4 r, k, brasrum, hjälpkök, bdr, balk. I gatunivå öppet affärsutrymme som även kan omv. till annat bruk,
källare med öppna utr. för förråd/hobby/garage. T. 760 m2. Jordvärme! Ej EB. Fp. 239.000 €

Lojo Osuniemi
80,5 m2
4 r, k, bdr, klädrum, balk. Verkligt ljus
110/140 m2
Karis centrum
57 m2 gavellägenhet genom huset, 3/3 vån. B. Lojo Kukkumäki
2 r, k, bdr. Gavelllägenhet i andra våningen -64. Alla stora renov. i bolaget gjorda. ET F. 4 r, k, wc, bdr, b, hall, tambur, kälFp. 68.900 €.
lare, ekonomibyggn., bastu, varmt
på ypperligt ställe. EB F. Fp. 85.000 €.
garage, förrådsutrymmen. År 1931
Rad-/Parhus - Rivi-/Paritalot byggt trähus, förstorat 2005. Hörntomt 1050 m2. För den händige. Ej EB.
Lojo Osuniemi
158,8/172,1 m2
Fp. 145.000€.
5 r, k, klädrum, 2 sep. wc, hjälpkök, bdr/
wc, b, balk., terrass. Ett rött Älvsbyhus byggt 2007, på förtjusande plats
i landsbygdens lugn och ro. Båtvarm/
bilplats vid Lojo sjö! T. 5000 m2. Ej EB.
2
Pojo centrum
59,5 m
Fp. 239.000 €.
2 r, k, bdr, klädrum, ingl. Balkong. GENAST
LEDIG! EB G. NYTT PRIS! Fp. 39.900 €.
Pojo Skuru
80 m2
3 r, k, klädrum, bdr, uteförråd, terrass.
103/115 m2
Kompakt hem med två sovrum, byggt -81 Karis Bäljars
av byggföretag. Genomgående renoverat 4 r, öppet kök, hjälpkök, bdr/ b, 2xwc,
klädrum, terrass. Envånings egh med
2013. EB E. Fp. 87.000€.
fungerande bottenlösning, på Bäljars Lojo, Karislojo
219/263,3 m2
bostadsområde. Genom att uppdatera 7 r, k, 2 kldr, 3 wc, 2 bdr, hjk, s, loft, v.
ytorna får man det till ett fungerande hem garage/lager. JORDVÄRME. 0,8 ha tomt
i närheten av sjöar. B. 2002 av träd från
för en liten familj. T. 973 m2. Ej EB.
egen tomt. Ej EB. Fp. 236.000€.
Fp. 149.000 €.

I Västra Nyland
når du en köpkraftig
målgrupp.
vastranyland.fi/media

Suvi Ahlfors Oy LKV
Lojo, Virkby,
73,8 m2
2 r, k, klädrum, arbetsrum, bdr, ingl.
Balk. FÖRTJUSANDE hörnlägenheten
genom huset! 1:a vån. Stora renoveringar, fasaden, avlopp m.m. gjorda! ET D
Fp. 106.000 €.

Ekenäsvägen 9, 10300 Karis
Tammisaarentie 9, 10300 Karjaa
Tel./puh. 0500 505 838
suvi.ahlfors@kotikone.fi

Karis Kila
116,4 m2
4-5 r, k, hjälpkök, bdr/ wc, b, wc, klädrum, hall, förråd. Parhus i två våningar
på utmärkt och lugnt område, nära
finskspråkiga skolor och daghem. EB D.
Fp. 199.000 €.

SE VÅRA ANDRA OBJEKT www.suviahlfors.fi – KATSO MUUT KOHTEEMME www.suviahlfors.fi

23 år

INDIVIDUELLT FRÅN
INGÅ TILL HANGÖ OCKSÅ I SKÄRGÅRDEN!

KARIS Landsbro EGH

120/218 m2 SNAPPERTUNA, Båsa EGH T.

Rymligt hus nära all service. Kök, vardagsrum, 2 sovrum. Möjlighet till ﬂera sovrum
på vinden. Bastu, hemskötsel, förrådsutrymmen, pannrum och garage i källaren.
Byggt 1954. Arrendetomt 1290 m2 byggrätt totalt 396 m2 . Arrendetid t.o.m. 2040.
Ej E-intyg.

37,5 m2

Mysigt hem i andra våningen. Stugkök, sovrum, tambur och verkligen rymligt kaklat
badrum. Västlig balkong mot grönområde.
Boyta 37,5 m² 1/2 våning byggår 1990. I
bolaget är stora renoveringarna gjorda. Förmånlig första bostad, eller för investeringen.
Genast ledig.

EKENÄS, Trollböle Hh

FP 59.000 €

& (019) 241 3202

Fredag 15 mars 2019

1203 m2

Trevligt och välhållet hus på ett omtyckt område i Pentby. Byggt 2009. Ljust och
välplanerat hem, med golvvärme och värmelagrande spis i vardagsrummet. 3 sovrum,
kök, bastu, badrum försett med duschskåp och bubbelbad, separat wc, och hjälpkök
samt stor terrass. Dessutom ﬁnns varmt bilgarage/förråd. Oinredd källare under hela
huset. Boyta 147,5 m2 totalt 206 m2. Förmånliga boendekostnader. Inﬂyttningsklart
hus. E= nej. Gångavstånd till skolor och dagis.

FP 298.000 €

50,5 m2

2 rum, kokvrå, bdr, klädrum, tambur 50,5
m2 + balkong, 2:a vån., byggår 1983. Nära
naturen och svenskspråkig skola och dagis,
Lägenheten är nyligen ytligt renoverad. Bara
några steg till ﬁna rekrerationsområden.
Ypperligt hem som första bostad, eller för
investering.

FP 40.000 €

VÄSTRA NYLAND BILAGA

KARIS, Pentby EGH Tomt

328.000 €

FP 128.000 € /

Ekenäs Sköldargård Hh

KARIS Lövkulla Hh

147/20 m2

Hemtrevligt hus ritat av Pi Sarpaneva på stor
2,828 ha tomt, strandlinje ca 60 m. Huset är
byggt år 1990/2010/ 2013. Huset omf. vardagsrum/bibliotek, matsal, kök, tre sovrum,
bastu, badrum, separat wc och glasveranda;
boyta 147 m2 + loft ca. 20 m2. Fin utsikt
mot naturen och havet. Biltak/ förråd + uthus.
Inget energiintyg. Huset konditionsgranskat
04/2018. F AB: form; skatt är 2%.

TENALA KBY EGH

T. 5075 m2

Bo på landet, nära naturen. Välbyggt och inrett med bra material. Byggt år 2007
på stor plan tomt. Kök, vardagsrum, brasrum, tre sovrum, bastu, tvättrum, hjälpkök.
badrum med badkar boyta 196 m2 allt i ett plan. Dessutom ﬁnns takförsedd terrass
och altan med badtunna. Separat varmt garage/hobbyrum byggt 2011 och är försett
med vatten och avlopp, luftvärmepump. Skolor, dagis, bibliotek, butik m.m. ﬁnns i
kyrkbyn, till Ekenäs 13 km. Inget Energiintyg.

Fp 328.000 €

35 m2

Snygg etta till salu i Lövkulla Karis. Boyta
35 m2 byggår 1973 1/3 våning. I köket
ryms matbord och från rummet ﬁnns utgång till gårdsterrassen. Inﬂyttningsklar
lägenhet som första bostad, eller som investeringsobjekt. Bra bostadsbolag stora
renoveringarna är gjorda. Genast ledig.

TENALA Kby T. 3406

Fp. 43.270,16€ Sp. 45.000€

Ekenäs Centrum Hh

FP 158.000 €

53 m2 EKENÄS Österby EGH

I centrum av Ekenäs ﬁnns stilfullt renoverat
hem. 2 r, kök, badrum, tambur och inglasad
balkong mot väst. 3/3 vån. byggår 1963.
E=F. Bra omskött bolag, stora renoveringarna är gjorda. All service ﬁnn inom räckhåll.
Till dig som söker inﬂyttningsklart hem. Genast ledig. Visning enligt överenskommelse.

Fp. 114.340,47€ Sp. 118.000€

m2

Verkligen ett familjehem, utrymme ﬁnns!
Huset är beläget i Tenala kyrkby. Skolor, butik, dagis och daghem ﬁnns inom
gångavstånd. Tryggt ställe att bo på. Bra
och omskött hus. Byggt 1977, omfattar
vardagsrum, fyra sovrum, kök, hall, 2 x
wc, bastu, tvättrum och omklädningsrum,
boyta 155 m2. Förråd, garage, pannrum 39
m2. Inget energiintyg.

195/310 m2

Äkta familjehem med massor av utrymme.
Entréplan kök, 2 sovr., vardagsr, matsal, wc,
hall. Övre plan kök, 2 sovr, vardagsr. bdr,
balkong. I källaren bastu, förrådsutrymme,
garage. Byggår 1950/1951, tomt 6150 m2.
Möjligheternas hus. Oljeeldning. Inget energintyg. Genast ledig.

FP 175.000 €
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Plockat

KOLUMN

trender på mässan

NIKLAS LINDBERG
Jurist, vicehäradshövding Finlands
Svenska Fastighetsförening

1. Färg. Dämpade pasteller, brända toner eller dova gråblå nyanser.
2. trä. Furu, ek, ask och bok – att blanda olika träslag är superhett.
3. Mattor. Mattor, gärna i spännande färger och former, får ett uppsving.
4. Mjukt formspråk på möblerna.
5. Spegeln. Smycka hemmets vrår med en reflekterande yta.
Källa: Stockholm furniture and light fair. TT

HEM

Fixa detaljerna
Hall, badrum eller kök – vilket
rum blir först stökigt hemma
hos dig? Lägg märke till vilket
och lägg upp en handlingsplan.
Notera vad det är som blir rörigt.
Bildar posten, reflexer och
nycklar ett berg på hallbordet?
Häng upp påsförvaring på väggen
för de olika sakerna eller ställ skålar för småsaker på ett sidobord.
Hamnar badhanddukarna på
golvet? Kanske behövs det fler
hängare eller bättre torkmöjligheter.
Köket är en utmaning. Varför inte ägna en stund åt att rensa i lådor och skåp. Ätpinnar från
hämtstället, halvtrasiga korköppnare och nötta måttsatser av plast
kan sorteras ut. TT

INREDNING

Dämpa färgerna och våga mer
Att välja väggfärg till hemmet är en utmaning. Ibland är det så svårt att
bestämma sig att det slutar med att man målar vitt, för enkelhetens skull.
Men det är synd – färg gör hemmet mer levande och personligt.
Ett knep kan vara att satsa på flera olika nyanser av sin favoritfärg och
måla en nyans på varje vägg i ett rum. Det ger fin effekt utan att sticka
ut för mycket. Ett annat knep för att det inte ska kännas skrikigt är att
välja dämpade och matta kulörer, skriver tidningen Allt i Hemmets stylingskola. TT

Foto: MoStphotoS

Husbolagens aktier
digitaliseras
● Mycket har sagts och skrivits om Juha Sipiläs regering
och regeringens arbetsmetoder i synnerhet delar åsikter.
Det som utan tvekan kan konstateras, oberoende av vad
man tycker om regeringens
arbete annars, är att regeringen genomfört reformer som
är stora och betydelsefulla ur
husbolagens synvinkel. Den
intressantaste och största reformen är givetvis skapandet
av det så kallade bostadsdatasystemet, som kommer att påverka alla husbolag och aktielägenhetsägare inom en snar
framtid.
I början av året trädde lagen om bostadsdatasystem
och därtill tillhörande lagar
ikraft, vilket innebär bland
annat att alla nya husbolag
etableras digitalt och deras
aktieägare får digitala aktier.
Aktiebreven och aktieboken
i de husbolag som etablerats
före årsskiftet ska stegvis digitaliseras, vilket innebär att
uppgifterna om aktielägenheter, lägenhetsägare och pantsättningar samlas i Lantmäte-

ta borde försnabba och underlätta köpen av aktielägenheter och snart blir det troligtvis
möjligt att genomföra köpen
helt och hållet elektroniskt.
Första etappen i aktiernas digitaliseringsprocess är
överförandet av aktiebokens
upprätthållande till Lantmäteriverket. Bolagets styrelse
kan fatta beslutet om att överföra aktieboken och själva
överföringen ska göras mellan 1.5.2019 och 31.12.2022.
Efter att aktiebokens upprätthållande har överförts kan
bolagets aktieägare frivilligt
söka registrering av sitt ägande i aktielägenhetsregistret
och makulera sitt pappersaktiebrev. När aktierna i ett bolag som överfört aktiebokens
upprätthållande senare byter ägare blir det obligatoriskt
att byta ut pappersaktiebrevet
mot en registrering i aktielägenhetsregistret.
Fast det kan kännas som
en stor och krånglig förändring, kommer digitaliseringen att underlätta skötandet av
husbolagets förvaltning och

”Efter aktiebrevens digitalisering behöver
aktionärerna inte längre förvara ett fysiskt
aktiebrev och därmed försvinner risken att
aktiebrevet förstörs eller kommer bort.”

■ Förvaringsutrymmen är en bristvara i många lägenheter.

28
procent

Foto: FreDrIk SanDberg/tt

saknar bra förvaring hemma och stör sig på det. Det visar en undersökning som gjorts i Sverige. Andra irritationsmoment är opraktisk planlösning, som till exempel för liten arbetsyta i köket, och dålig värme och ventilation. Det är byggföretaget Skanska och Kantor Sifo som lät gjorde undersökningen förra året. TT

TRÄDGÅRD

Så lyckas du
med försådden
Att förså är räddningen för hängivna odlare – särskilt om man bor långt
norrut. Nu är en bra tid att börja.
Tänk på att plantorna ska ha
plats att växa. Om inte fönsterbrädan räcker till händer det att krukorna hamnar längre in i rummet.

Då behövs extra belysning – annars
blir plantorna för rangliga.
Frön gror bäst när det är varmt
och fuktigt. Det går att ordna med
ett minidrivhus eller plastfilm. När
de första bladen visar sig får man se
upp med fukten och då vill plantorna också ha det lite svalare. Fixa bra
cirkulation genom att göra hål i plasten eller vädra drivhuset. TT
Källor: Plantagen, Odla.nu

riverkets bostadsdatasystem.
Ansvaret för husbolagets aktiebok flyttas över till Lantmäteriverket och därefter byts de
fysiska pappersaktiebreven så
småningom ut mot en registeranteckning i Lantmäteriverkets aktielägenhetsregister. Efter aktiebrevens digitalisering behöver aktionärerna
inte längre förvara ett fysiskt
aktiebrev och därmed försvinner risken att aktiebrevet förstörs eller kommer bort. Det-

försnabba köpen av aktielägenheter. Förändringar kommer att ske stegvis och bolagen kommer att ha gott om
tid att genomföra digitaliseringen. Som förberedelseåtgärder bör husbolagen se till
att anteckningarna i aktieboken är i skick och aktionärerna kan kontrollera att de vet
var aktiebrevet finns, så att
allt sedan är redo för digisteget mot en smidigare framtid.

Nästa nummer kommer 12.4

■ När plantorna växt till sig är det
dags att skola om. Foto: tt

En bilaga av KSF Media
Utgiven den 15 mars 2019
Ansvarig utgivare:
Susanna Ilmoni
Kontakt:
vnred@vastranyland.fi
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Växter renar
luften och
skapar trivsel
Dina gröna växter sprider inte bara trivsel i
hemmet. De fångar upp skadliga partiklar,
producerar syre, ökar luftfuktigheten och
renar din inomhusluft.
När elementen går på högvarv och
inomhusluften är så torr att nagel
banden spricker och läpparna flagar
– vänd dig till dina gröna vänner för
hjälp. Alla som minns sin skolbiolo
gi vet att gröna växter tar upp kol
dioxid och producerar syre genom
fotosyntesen. Att gröna växter för
bättrar inomhusluften är alltså inte
så konstigt. Men de gör mycket mer
än att bara förse oss med syre.
– Vi har pratat om växternas posi
tiva inverkan på inomhusluften i fle
ra år. Människor mår faktiskt bätt
re av gröna växter. Många undersök
ningar har mätt prestation och väl
mående på arbetsplatser. Där man
har många gröna växter är sjukfrån
varon lägre, säger Johan Orre, hor
tonom och kategorichef på Planta
gen.
Mer fukt
Men fotosyntesen ger oss inte bara
syre, utan avger också vattenånga
som höjer luftfuktigheten i inom
husluften.
– Det är skillnad på hur mycket
vattenånga olika växter producerar.
En tunnbladig ormbunke avdunstar
mer fukt än till exempel en kaktus
eller en tjockbladig växt, säger Jo
han Orre.
Några växter har också en bätt
re förmåga än andra att absorbera
ämnen ur luften som är skadliga för
människan.
– När man till exempel har köpt
nya möbler och packar upp dem
sprids en lukt i rummet som är li
te kemikalieaktig. Växterna tar upp
kemikalierna och bryter ned dem
till ofarliga beståndsdelar. Det gör
de även med andra skadliga ämnen
i luften.
Dammsamlare
Vissa växter hjälper också till mer
handgripligt för att förbättra inom
husmiljön – de samlar damm och
partiklar så de inte hamnar i våra
lungor.
– Växter med mycket bladmassa
fångar upp damm mer eller mindre
aktivt, som då lägger sig på bladen,
säger Johan Orre.
VÄSTRA NYLAND BILAGA

FAKTA

Bästa luftrenarna
● Fredskalla. En frodig grön växt
med vita blommor som är en effektiv luftrenare och luftfuktare. Tar upp gifterna bensen, formaldehyd, trikloretylen, xylen,
toluen, aceton, alkohol och ammoniak.
● Murgröna. Renar luften, tar
upp bensen och tillför fukt. Plantera gärna tillsammans med andra växter.
● Spjutbräken. Renar och återfuktar luften. Kan placeras mitt i
rummet.
● Guldpalm. Bra växt för astmatiker eftersom den renar luften
från partiklar och höjer luftfuktigheten.
● Rosenkalla. En dekorativ växt
som lever länge och renar luften.
● Svärmorstunga. Riktigt effektiv växt som även renar luften
från kemikalier som bensen, formaldehyd och trikokletylen. Har
nattaktiv fotosyntes, det vill säga
den omvandlar koldioxid till syre under natten – passar därför i
sovrummet.
● Ampellilja. Binder giftet formaldehyd ur luften.
● Aralia. Mycket bra på att ta
upp formaldehyd.
● Banddracena. Effektiv luftrenare. Tar upp bensen, formaldehyd och trikloretylen, ger ökad
luftfuktighet.
● Gullranka. Tar upp bensen och
formaldehyd.
Källa: Plantagen, Blomsterlandet.
se, Gronluft.se.

Fredag 15 mars 2019

■ Det är estetiskt och skapar trivsel, säger Bodil Hansson om sina krukväxter. De förbättrar också inomhusluften.
Men för själva växten är uppdra
get inte så bra. Duscha gärna smuts
samlarna ofta, eftersom de får en
skuggande hinna som gör det svå
rare för dem att ta till sig solljuset.
För att effekten för inomhusluf
ten ska märkas behövs ett gäng väx
ter, åtminstone ett par per rum.
Några varianter är extra bra att
ha där vi sover. De härstammar från
ökenområden där dagstemperatu
rerna blir väldigt höga, och har där
för sin fotosyntes på natten i stället
för på dagen.
– De här så kallade CAMväxter
na är perfekta sovrumsväxter efter
som de omvandlar koldioxid till syre
när vi ligger och sover och andas sov
rumsluften. Det gäller främst fetbla
diga blommor, kaktus och ananas
växter, säger Johan Orre.
Tydlig förbättring
En som tydligt märkt hur de gröna
växterna gör luften bättre är Bodil
Hansson. Hon driver bloggen Blom
fantast.se, och hennes hus i Öster

■ Elefantöra är en av Bodil Hans
sons favoritväxter. Att ha många
blommor gör inomhusluften renare.

■ Murgröna är en effektiv luft
renare.

sund är fullt av grönska – minst 50
blommor räknar hon till.
– Det är jättetydligt att luften för
bättras. Ju fler växter i ett rum, de
sto större effekt. Det märks så väl om
man någon gång tar bort växterna,
till exempel om man renoverar – då
känns det sämre direkt, säger hon.
För Bodil gör krukväxterna mer
gott än bara att förbättra luften.
– Det är estetiskt och skapar triv
sel. Dessutom är det en rofylld syssel
sättning att pyssla med dem. Jag har
bara gröna växter, palettblad och så
dant, som alla nördar håller på med.
Jag tycker om sådana man inte ser i
varenda blomaffär, säger hon.
Men de som syreförbättrar på
natten är inte Bodils favoriter.
– Jag är inte så förtjust i sucku
lenter och liknande. Men jag tänker
att man ska väl bo i en bunker om
man får dålig sovrumsluft av att ha
fel växter, säger hon.
TT-AnnA BrATT
vnred@vastranyland.fi
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■ I stället för att köpa en importerad nytillverkad krona av halvtaskig kvalitet kan du köpa något äldre och vackrare på auktion och låta renovera, tycker Catharina Neidenmark. Foto: Jessica Gow/tt

Låt taket glittra
Ärvd eller inköpt på loppmarknad spelar ingen roll – en pampig
kristallkrona sätter stämningen i ett helt rum. Vårdar du den rätt
håller den i flera generationer.
Du behöver inte ha en herrgård för
att inreda med kristall. En klassisk
ljuskrona kan finna sin plats både i
en modern lägenhet och i en liten
stuga. Låt den smälta in, eller skapa
ett stilbrott. En gammal kristallkrona är ett äkta hantverk, en klassisk
skönhet som aldrig blir omodern.
– Den är väldigt tidlös, och precis
som med allt annat som är gammalt
håller den sig fin om man tar hand
om den. Det ligger helt rätt i tiden
att bevara i stället för att köpa nytt
och visa omsorg om sina saker, säger Catharina Neidenmark, som är
delägare och butiksansvarig på Kaj
& Novi Armatur, som renoverar kristallkronor.
Ritar av
Catharina Neidenmark står med
papper och penna och betraktar en
dammig pjäs – en kyrkkrona från
Tveta kyrka i Södertälje som sett

bättre dagar. Det är en korsbunden
rokokokrona som troligen inte restaurerats sedan den tillverkades på
1700-talet.
Neidenmark börjar med att rita
av hela kronan.
– Det är för mitt minne, sedan
plockar jag ned alla kristallprismorna och lämnar hela stommen till
verkstan där de ska putsa mässingen. Det är mycket pyssel. Alla gamla
trådar ska bytas ut, prismorna ska
rengöras och de smala glasrören ska
flaskborstas, säger hon.
Med rätt kunskap kan man återställa kronan till dess ursprungliga
glans.
– Det är tacksamt att renovera
kristallkronor. När man gör en helrenovering blir det en sådan otroligt
stor skillnad. En krona kan komma
in och se ut som den här, och när vi
är klara med den kan den bli så där
fin, säger Catharina Neidenmark

och pekar på en glänsande, gnistrande krona i barockstil som hänger i fönstret.
Chansa inte
Vill du vårda din kristallkrona själv
kan du rengöra prismorna försiktigt.
Allt annat bör du överlåta till någon
med kunskap.
– Man ska absolut inte ge sig på
mässingen! Möjligtvis kan man
dammtorka försiktigt om man kommer åt. De flesta mässingsstommar
är lackade, och börjar man putsa kanske man lyckas göra den lite
blank fläckvis, där lacken blivit utsliten, och stommen kommer bara att
bli ännu mer flammig, säger Catharina Neidenmark.
På verkstan poleras mässingsstommen med vax och lumptrissa
– ett slags verktyg med tjocka lager
av tygbitar – efter att lacken avlägsnats. Det ger en slät, blank yta, som

FAKTA

Så rengör du
kristallkronan
● Bryt strömmen om kristallkronan har gammal el – antingen genom att dra ur kontakten eller
bryta huvudströmmen.
● ta en dammvippa eller en målarpensel och borsta bort det
värsta dammet.
● tvätta av prismorna med en
urvriden mikrofibertrasa doppad i
en skål vatten med en liten droppe låglöddrande diskmedel i.
● torka en gång till med en noga urvriden mikrofibertrasa doppad i rent vatten. Rester av diskmedelsrester kan lämna fläckar. Duscha eller spraya aldrig hela kronan!
● Låt prismorna lufttorka.

efter avfettning och lackning håller
i 40–50 år.
Innan man ens rör sin kristallkrona ska man kontrollera hur den
är bunden, alltså hur prismorna är
fästa vid stommen, tipsar Catharina
Neidenmark.
– Om kronan är bunden för länge

sedan, med stift, är risken stor att
trasan fastnar i stiften, som går sönder, och prisman åker i golvet.
Ska man behålla den bör man låta
binda om den, tycker Neidenmark.
– Det finns alltid de som tycker
man ska behålla allt i original, och
visst är det fint, men om man behåller stiften kommer kristallerna till
slut att rasa ned i knät på en.
Om man är sugen på att köpa en kristallkrona på en auktion, hur vet man
att den är värd sitt pris?
– Det vet man inte! Priserna varierar väldigt – det beror bland annat
på om det finns kunnigt folk i auktionssalongen. Men har man tur kan
man köpa en riktigt fin krona för en
spottstyver.
Catharina Neidenmark rekommenderar den som inte har koll att
handla av folk med dokumenterad
kunskap – en antikhandlare snarare
än en kuriosahandlare. Kristallkronorna som finns på byggvaruhus och
liknande ger hon inte mycket för.
– Du får betala duktigt för dem,
men vill du sälja fem år senare får
du inte igen pengarna. De är serietillverkade, ofta med en förgylld stomme av alla möjliga metaller. Dessutom finns inga reservdelar, det är
svårt att renovera den om den går
sönder.
TT-AnnA BRATT
vnred@vastranyland.fi

Fredag 15 mars 2019
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Fastighetsköp i Hangö

Anrika Kofverhag gård såldes
Från november till januari såldes bland
annat Kofverhag
gård i Hangö.
Fastighet: Strandfastigheten Kofverhag gård och Pinaborg, 230
hektar mark och 166 hektar vatten
i Lappvik.
Säljare: Trygwe och Hjördis Nymans stiftelse.
Köpare: Hallqvist Ab.
Pris: 2 235 000 euro.
Över 100 000 euro
Fastighet: En 1 333 kvadratmeter
stor fastighet med tillhörande bostadshus på Appelgrensvägen 8.
Säljare: Lisbeth Margareta Nordström.
Köpare: Ullica Margareta Hansson,
Pekka Esko Tapani Piuhola.
Pris: 350 000 euro.
Fastighet: Den 1 hektar stora fritidsfastigheten Svärdskog vid
Basholmsvägen 32 i Ryssholmen.
Säljare: Ebba Katarina Fogelberg.
Köpare: Sten Fredrik Fogelberg
och Teresa Christina Fogelberg.
Pris: 266 666 euro.
Fastighet: En 991 kvadratmeter
stor fastighet med tillhörande bostadshus på Västfjärdsvägen 14 i
Hangöby.
Säljare: Enrique Julio Jaamala, Aino Marja Leena Jaamala.
Köpare: Maija Pauliina Saario, Teemu Veikko Saario.
Pris: 196 000 euro.
Fastighet: En 1 350 kvadratmeter
stor fastighet med tillhörande bostadshus och ekonomibyggnad vid
Esplanaden 37.
Säljare: Anders Edvard Wikström
och Pia Maria Wikström.

■ Såld. Bolaget Hallqvist har köpt Kofverhag gård i Lappvik.
Köpare: Emma Sofia Elisabet Wikström.
Pris: 140 000 euro.
Fastighet: En 2 360 kvadratmeter
stor fastighet med tillhörande bostadshus vid Esplanaden 104.
Säljare: Galaxian international.
Köpare: Leo David Koponen.
Pris: 130 000 euro.
Fastighet: En 1 988 kvadratmeter

FOTO: VN-ARKiV/LiNA ENLUND

stor fastighet med tillhörande bostadshus på Södergårdsgatan 3 i
Hangöby.
Säljare: Mansukoski-Remes Oy.
Köpare: Birgitta Remes, Matti Kalevi Remes.
Pris: 120 000 euro.
Över 50 000 euro
Fastighet: En 343 kvadratmeter
stor fastighet med tillhörande bostadshus och ekonomibyggnad vid

TRÄDGÅRD

Fastighet: En 895 kvadratmeter
stor fastighet med tillhörande bostadshus på Almgränd 6 i Lappvik.
Säljare: Bengt Åke Lundell.
Köpare: Lamduan Tangkhanam,
Jari Antero Widerholm.
Pris: 68 000 euro.

Fastighet: En 1 300 kvadratmeter
stor fastighet för bostads-, affärs-,
och kontorsbyggnader i centrum.
Säljare: Fastighetsbolaget Hangon
Esplanadi 94.
Köpare: Fastighetsbolaget Hangon
Veturimies.
Pris: 58 000 euro.
Harald GrÖnStrand
harald.gronstrand@ksfmedia.fi

FAKTA

Dags att beskära träden
när träden vilar får trädgårdsägaren arbeta. Innan saven stiger
och skotten grönskar kan både
äpple och päronträd beskäras.
Det gula tegelhuset i Stångby utanför Lund är byggt i mitten på 1950-talet och då planterades fem äppleträd
på tomten. När Sanna Hultin flyttade hit var träden risiga och förvuxna. I stället för att såga ned dem och
plantera nya påbörjade hon det mödosamma arbetet med att bygga upp
och omforma de gamla äppelträden.
I dag är de stora och ståtliga med
vackra kronor och gott om plats under. Sanna Hultin känner träden väl
VÄSTRA NYLAND BILAGA

Skogsnäsvägen 6 i Hangöby.
Säljare: Sabina Henrietta Wetzer.
Köpare: Ehrstedt Kim Alfons.
Pris: 82 000 euro.

■ Sanna Hultin är utbildad hortonom och älskar att beskära fruktträden i den egna trädgården i skånska
Stångby. FOTO: JOHAN NiLSSON/TT
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vid det här laget och vet precis hur
arbetet ska göras.
Hon är utbildad hortonom och
lärde sig grunderna i beskärning på
utbildningen på Alnarp, men tycker
att man fattar bäst genom att hålla
på och beskära sina egna träd regelbundet. Lära känna sina träd helt enkelt. Då blir också det årliga underhållet enklare.
– Men man måste ha blicken och
framför allt veta vilket träd man vill
ha, menar Sanna.
Högt eller lågt, brett eller smalt,
lättplockat eller estetiskt. För yrkesodlarna gäller det att ha varianter
som är lätta att skörda, som privat-

Gör så här

bör redskapet du använder desinficeras innan du fortsätter.

● Börja med att titta på ditt träd.
Se hur det beter sig och bestäm
vilka grenar som ska bort.

● Gallra bland ettårsskotten och
spara dem som växer i den form
du vill skapa.

● Putsa bort allt smått som växer
direkt på stammen.

● Beskär alltid precis över ett utgående skott eller knopp.

● Klipp bort allt dött eller skadat.
Är det angrepp av sjukdomar som
blom- och grentorka eller kräfta

● Spara aldrig ”rockhängare”. Såga eller klipp precis där grenen
möter stammen.

person är man kanske mer angelägen om att det ska vara vackert.
För trädet är beskärningen en
slags årlig putsning som behövs för
att det ska ge så mycket frukt som
möjligt. Men se upp med unga träd.

– Är man inte försiktig kan man
förstöra det genom att klippa fel
från början. Därför är det bra att ha
någon bredvid som visar de första
gångerna, säger Sanna.
GUNNEL CARLSON
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Fastighetsköp i Raseborg

■ Generationsskiftet på Olsböle gård i Tenala var den största fastighetsaffären i Raseborg i januari.

FOTO: WILHELM LINDGREN

Olsböle gård i yngre händer
Det har varit relativt lugnt på fastighetsmarknaden i Raseborg i januari. Den största affären gjordes i Tenala
när ett generationsskifte genomfördes på Olsböle gård och 691 hektar mark bytte ägare.
Det är sonen Joel Rappe, snart 30
år gammal, som tar över gården efter sin far.
– Inte har det alltid varit givet, jag
har också tänkt i andra banor. Men
på sistone har det varit ganska klart,
säger Rappe.
På Olsböle gård odlar man spannmål, sockerbetor och oljeväxter på
cirka 110 hektar.
Nedan listas denna affär inklusive övriga gjorda i Raseborg januari.
Över 300 000 euro
Fastighet: Ett jord- och skogsbruksområde som gränsar till hav
i Olsböle i Tenala överläts mellan
släktingar. Affären omfattar nio lägenheter. Den sammanlagda markarealen är 691 hektar. I överlåtelsen ingick, förutom bostadshus,
ekonomibyggnad och affärs- eller
industribyggnad, lösöre.
Säljare: Rappe, Carl Gustaf Magnus, Tenala.
Köpare: Rappe, Joel Gustaf Archibald, Tenala.
Pris: 500 000 euro.

Fastighet: Den obebyggda fritidsfastigheten Sandvik vid strand i
Bromarv. Arealen är 3,3 hektar.
Säljare: Lindberg, Nils Stefan, Helsingfors.
Köpare: Nordblad, Robin Richard,
Helsingfors.
Pris: 350 000 euro.
Fastighet: Fritidsfastigheten Marjalahti på Långstranden 59 i Långstrand. På den 5 680 kvadratmeter
stora strandtomten finns en fritidsbostad och en ekonomibyggnad.
Säljare: Wirlander, Keijo Göran,
Heinola.
Köpare: Lahtinen, Riitta Mirjami och Lahtinen, Voitto Markku
Johannes, Lojo.
Pris: 300 000 euro.
Över 200 000 euro
Fastighet: Den obebyggda fritidsfastigheten Bergvik vid strand i
Bromarv. Fastighetens areal är 1,8
hektar.
Säljare: Lindberg, Nils Stefan, Helsingfors.

Köpare: Nordbro Capital Oy, Helsingfors.
Pris: 249 500 euro.
Fastighet: Ett outbrutet område i
Gammelboda med bostadshus och
ekonomibyggnad överläts mellan
släktingar. Arealen är 4 700 kvadratmeter.
Säljare: Sjöberg, Lars-Olof Alexander, dödsbo.
Köpare: Wikholm, Robert Alexander Benjamin, Ekenäs.
Pris: 210 000 euro.
Över 100 000 euro
Fastighet: Cirka en tredjedel, eller drygt 4 100 kvadratmeter, av
fritidsfastigheten Kaislaranta vid
strand i Kvigos. På tomten finns en
fritidsbostad.
Säljare: Hyttinen, Jouni Mikko Matias, Grankulla.
Köpare: Ali-Melkkilä, Leena Elina,
Helsingfors.
Pris: 183 300 euro.
Fastighet: En jord- och skogsbruksfastighet med bostadsbygg-

nad och ekonomibyggnad vid
strand i Rösund överläts mellan
släktingar. Affären omfattar lägenheterna Bovik och Visala inklusive
lösöre. Den sammanlagda markarealen är 29 hektar.
Säljare: Nurmi, Ülle och Nurmi,
Sebastian Seppo Juhani, Ekenäs.
Köpare: Nurmi, Emmi Iida Kastehelmi, Helsingfors.
Pris: 180 000 euro.
Fastighet: Fritidsfastigheten Stakanäs Norra vid strand på Stakanäsudden i Ekenäs östra skärgård. På tomten finns en fritidsbostad. Arealen är 1,2 hektar.
Säljare: Rudnäs Birgit Margareta, Karis.
Köpare: Lehtinen, Eija Aulikki och
Saari, Mikko Johannes, Esbo.
Pris: 105 000 euro.
Över 50 000 euro
Fastighet: En tredjedel av bostadsfastigheten på Raseborgsvägen 19
i Ekenäs.
Säljare: Granroth Adolf Ossian,
dödsbo.

Köpare: Huldin, Dave Johan, Ekenäs.
Pris: 85 000 euro.
Fastighet: En sjättedel av lägenheterna Heikkola och Takametsä
på Hermansö samt en femtedel av
ett vattenområde överläts mellan
släktingar. Den sammanlagda markarealen är 2,4 hektar.
Säljare: Heikkola Britt-Marie,
Hangö.
Köpare: Eriksson, Satu Maria, Sammatti.
Pris: 70 000 euro.
Fastighet: Bostadsfastigheten vid
Hedvig Sohlbergs gata 5 i Ekenäs
överläts mellan släktingar. Tomtens areal är 934 kvadratmeter.
Säljare: Sjöblom, Helmer Gunnar, dödsbo och Sjöblom Elna Viola, dödsbo.
Köpare: Sjöblom, Roger Gunnar,
Ekenäs.
Pris: 70 000 euro.
KriStoFFer NÖjd
kristoffer.nojd@ksfmedia.fi

Fredag 15 mars 2019

VÄSTRA NYLAND BILAGA

ANNONS

EH Karis
Törvesbrovägen 495
6 r, k, b, garage, 2 x ekon. byggnader.
Fp. 350 000 €
300/350 m²

-*

Med hjälp av virtuell inredning vaknar ditt hem upp på ett helt
nytt sätt, oberoende av om det sedan är möblerat eller tomt.

649869

Ta nu kontakt!

Fin gammal gårdsplan med ett vackert karaktärshus och ekonomibyggnader.
På det outbrutna området ﬁnns bl a många äppel-, körsbärs-, plommon- och
päronträd och bärbuskar. Ca 7 km från Karis.

Lämna ditt hus eller lägenhet till oss för försäljning i mars, så
bjuder vi på en virtuell inredning! Fråga mer av våra mäklare.

Eskola, tel. 040 630 8535

EH Karis

RH Karis

VH Karis

RH Ekenäs

Mångatan 33

Dragongatan 6-8 A

Säterigatan 24

Candelinsgatan 7

4 r, k.

3 r, k, hk, bdr, b.

Fp. 125 000 €
98/196 m²
-*
648184

3 r, k.

Fp. 145 000 €
75 m²
G2013*
647987

5 r, k, b

Fp. 84 700 €
77 m²
-* 648225

Visning 17.3. kl 15.30 - 15.50

Visning 20.3. kl 17.00 - 17.30

Malmstén, tel. 0400 840 734

Fp. 448 000 €
138m²
D2013*
608728

Eskola, tel. 040 630 8535

Malmstén, tel. 0400 840 734

Granlund, tel. 044 374 0608

VH Ekenäs

Fritid Snappertuna

VH Hangö, Centrum

VH Hangö, Centrum

Kungsgatan 9 A

Hajvägen 19

Fredsgatan 7 A

Backgränd 6-8 A

2 sr, öppetkök, bdr, b.

3 r, kv, terrass. sep. bastubyggnad.

Fp. 137.646 € Skfp. 266.000 €
76 m²
-*
648702
1:a visning 17.3. kl 15.00 - 15.20

Granlund, tel. 044 374 0608

Fp. 69 000 €
38/48 m²
-* 649781

2 r, k, bdr, b.
Fp. 90.626 € Skfp. 99.000 €
60 m²
D2013*
640729

2 r, k, bdr
Fp. 45.223 € Skfp. 71.000 €
52,5 m²
F2013* 649271

1:a visning 18.3. kl 16.30 - 17.00
Limnell, tel. 044 738 1310

Lindström tel. 040 583 2257

Lindström tel. 040 583 2257

Ekenäs

Hangö

Karis

Stationsvägen 3

Berggatan 21

Elin Kurcksgatan 2 B

VH Hangö, Centrum
Halmstadsgatan 3 C
2 r, k, bdr.
Fp. 49.589 € Skfp. 54.000 €
48 m²
-*
648279
Lindström tel. 040 583 2257

Lillemor Granlund

Stella Limnell

Max Lindström

Ritva Nyström

Fastighetsmäklare
AFM
Tel. 044 374 0608

Fastighetsmäklare
AFM, LVV, Köpvittne
Tel. 044 738 1310

Fastighetsmäklare
AFM
Tel. 040 583 2257

Försäljningsrepresentant
Tel. 0440 473 577

Åbonejdens OP-Fastighetscentral Ab AFM
Se våra övriga objekt på adress OP-koti.ﬁ
VÄSTRA NYLAND BILAGA
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Pia Eskola

Ralf Lindén

Försäljningschef
Fastighetsmäklare
EM, AFM
AFM
Tel. 040 630 8535 Tel. 044 738 1300

Yatta Malmstén
Fastighetsmäklare
AFM
Tel. 0400 840 734

ANNONS

Notariatcentralen
- med dina juridiska intressen i centrum
Vi är specialisterade
specialiserade på:
• Äktenskaps- och
samboärenden
samboärenden
• Bouppteckningar
• Arvsskiften
• Temstamenten
Testamenten
• Intressebevakningsfullmakter
fullmakter
• Köpe- och gåvobrev
gåvobrev
• Generationsväxlingar
• Skatteplanering
• Fastighesärenden
Fastighetsärenden
• Företags- och
samfundsärenden
samfundsärenden
Tag kontakt: tel. 010 2573 322 eller raseborg.notariat@op.fi
op-notariatcentralen.fi

Företagsexpertis hos oss!

Din lokala Företagsbank, som vill stöda dig och ditt företags
tillväxt! Hos oss får du följande tjänster lokalt:
Finansiering
Betalrörelse- och kassatjänster
Placerings- och OP-Private tjänster
Försäkringar
Juridiska tjänster

Tag kontakt: tel. 010 2573 302 eller raseborg@op.fi

OP Raseborg
Raasepori
Fredag 15 mars 2019
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Fastighetsköp i Kyrkslätt

■ Huset vid Skärbågen 10 var det nästdyraste fastighetsköpet i Kyrkslätt i januari. FOTO: MIRA STRANDBERG

Del av skolfastighet såldes vidare
Intressanta fastighetsaffärer präglar januari månad i Kyrkslätt: Småbåtshamnen i
Sarvvik har bytt ägare, liksom en del av den
gamla skolfastigheten i Evitskog.
Evitskogs skolfastighet såldes i november 2011 för 456 000 euro. Hela fastigheten är 15 200 kvadratmeter stor. Nu har ägaren sålt en drygt
5 000 kvadratmeter stor del av fastigheten vidare för 116 000 euro. Resten av fastigheten ägs fortfarande av
samma person.
Småbåtshamnen i Sarvvik såldes
till företaget JVDeal som driver verksamheten i hamnen. Företaget har
också uthyrning av vattenskotrar,
bräden för ståpaddling och annan
vattensportutrustning.
I Masaby fortskrider utbyggnaden av centrumområdet. Där har ett
bostadsaktiebolag övertagit ägandet
av en tomt för bostadshus strax intill
den finska skolan Nissnikun koulu.
Över 400 000 euro
Fastighet: Den 9 120 kvadratmeter
stora fastigheten Björkudden med
tillhörande bostadshus och ekonomibyggnad vid Långstrandsvägen
44 i Långstrand.
Säljare: Ralf Raymond Rönns.
Köpare: Laura Eliisa Askola.
Pris: 440 000 euro.
Fastighet: Ett bostadshus vid
VÄSTRA NYLAND BILAGA

Skärbågen 10 i Strömsby.
Säljare: Riikka Johanna Fager och
Tuomas Vestman.
Köpare: Piia Mirella Leppänen och
Jari Juha Tapani Vuorela.
Pris: 428 000 euro.
Över 300 000 euro
Fastighet: Den 5 000 kvadratmeter stora fastigheten Möykkymäki med tillhörande bostadshus vid
Postiljonsvägen 76b i Vols.
Säljare: Marianne Pihlava och Antti Juhani Niku.
Köpare: Daniel Villas Bôas och Kiira Saara Helena Villas Bôas.
Pris: 348 500 euro.
Fastighet: Ett 9 700 kvadratmeter
stort outbrutet område med tillhörande bostadshus vid Torsviksvägen 73 i Finnby.
Säljare: Jöran Ahlbäck och Paula Ahlbäck.
Köpare: Urraco Antonio Cueva och
Maria Erika Jaatinen.
Pris: 342 500 euro.
Fastighet: Den 33 985 kvadratmeter stora fastigheten Vestankärr
med tillhörande bostadshus vid
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Bäckdalen 55 i Karuby.
Säljare: Parela Oy, Reijo Kalevi Laines dödsbo, Paula Onerva Laines
dödsbo.
Köpare: Jeanette Christina Brander
och Patrick Heikki Erik Brander.
Pris: 335 000 euro.
Fastighet: Den 10 885 kvadratmeter stora fastigheten Getberg XVII
med tillhörande bostadshus vid
Banvägen 85 i Getberget.
Säljare: Teemu Petteri Hokkanen
och Katline Anne Jean-Pol Ghislaine Jacquemin.
Köpare: Daniela Sonja Johanna
Hämäläinen och Jari Erik Hämäläinen.
Pris: 315 000 euro.
Fastighet: Den 7 383 kvadratmeter
stora fastigheten Henrikslund med
tillhörande bostadshus och ekonomibyggnad vid Harjulavägen 32
i Masaby.
Säljare: Bo Berndt Henrik Långström.
Köpare: Anni Tuulikki Helldan och
Don-Henrik Nikolai Långström.
Pris: 280 000 euro.
Fastighet: Ett 3 276 kvadratmeter
stort outbrutet område vid Aspvägen 1–3 i Koskis-Navala.
Säljare: Lars Valter Lindqvists
dödsbo och Mary Margareta Lindqvists dödsbo.
Köpare: Kastelli-talot Oy.
Pris: 240 000 euro.

Över 100 000 euro
Fastighet: En 6 660 kvadratmeter
stor fastighet vid Framnäsvägen i
Masaby.
Säljare: VVO Vuokratalot Oy.
Köpare: Asunto Oy Kirkkonummen
Framnäsintie.
Pris: 184 000 euro.
Fastighet: Den 13 530 kvadratmeter stora fastigheten Marina och ett
6 554 kvadratmeter stort outbrutet
område vid Bastfjärden i Sarvvik.
Säljare: Sarfvikin Marina Invest Oy.
Köpare: JVdeal.
Pris: 169 500 euro.
Fastighet: Den 7 210 kvadratmeter
stora fastigheten Solberga i Koskis-Navala.
Säljare: Veikkolanrinne Oy.
Köpare: Arvo Olavi Kanerva.
Pris: 138 500 euro.
Fastighet: En 5 294 kvadratmeter
stor del av fastigheten Evitskogs
folkskola med tillhörande bostadsbyggnad vid Evitskogsvägen 825 i
Evitskog.
Säljare: Emma Taivainen.
Köpare: Eero Antti Markus Penttinen.
Pris: 116 000 euro.
Fastighet: Ett 1 158 kvadratmeter
stort outbrutet område vid Lammaskalliovägen 5 i Veikkola.
Säljare: Antti Emil Riikonens dödsbo.

Köpare: Kastelli-talot Oy.
Pris: 115 000 euro.
Över 50 000 euro
Fastighet: Ett 6 000 kvadratmeter
stort outbrutet område vid Barkvägen i Honskby.
Säljare: Lulas Oy.
Köpare: Uwe Michael Cario och
Jonna Julia Jylli.
Pris: 95 000 euro.
Fastighet: Den 1 428 kvadratmeter
stora fastigheten Talludden och
9 001 kvadratmeter vattenareal vid
Vandrarvägen 28 i Smedsby.
Säljare: Tom Gunnar Schulman och
Jan Axel Schulman.
Köpare: Leif Edvard Schulman och
Annika Maria Anita Schulman.
Pris: 70 000 euro.
Fastighet: Den 3 250 kvadratmeter
stora fastigheten Lilltorp vid Råvägen 40 i Leivosböle.
Säljare: Karl Göran Ekebom.
Köpare: Lari Johannes Immonen.
Pris: 55 000 euro.
Fastighet: Den 1,4552 hektar stora
fastigheten Holkbacka vid Hirsalavägen i Danskarby.
Säljare: Pentti Hildén.
Köpare: Laura Katariina HuhtinenHildén.
Pris: 52 000 euro.
Mira Strandberg
mira.strandberg@ksfmedia.fi
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V I B E TJ Ä N A R
ALLT FÖR HUS OCH STUGA!

JURIDISKA TJÄNSTER

Värmepumpar Œ Jordvärme
Œ Byggnadsarbeten
Övriga service- och installationsarbeten

Sara Neovius JM
Erik Munsterhjelm VH
Carola Nordlund Skattesakkunnig
Crista Barlow Juridisk assistent

www.heinamaabygg.ﬁ
Ingvalsbyvägen 457, 10520 Tenala
0400 906333

0500 831 559

Västnyland - Kimitoön
Västra-Nyland
– Kimitoön
www.op-notariatcentralen.fi

Tel. 010 257 3322

FULLSTÄNDIG DÄCKSERVICE &
BILUTHYRNING!
- Brandsläckareservice
- Brandsäkerhetsprodukter
- Skyltar och märken
- Även AGA gaser och
+RQGD VPnPDVNLQHU

Tel. 019-231 074
Fax 019-231 076
Centralgatan 79
Karis

JOUR 24 h/dygn

Tekno-Test Ab
Industrigatan 3 10600 Ekenäs
,

ZZZ WHNQR WHVW IL ,

LQIR#WHNQR WHVW IL

Hyra från 60 €
/dygn
21%&+24, &&4,2 ,&!
25++.-)'-#%2&+',1,- '
24,*&( +#(!2%$.-)"/#%5+++
2.&&+ 2.&&,*$3&)"
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www.ekenas-dackmarket.com

Vitsippsgränden 1, Ekenäs
tfn 019 246 2504
Öppet vardagar 8-17
daniek@daniek.ﬁ

LUFTVÄRME- OCH
LUFTVATTENVÄRMEPUMPAR
FÖRSÄLJNING
Sirkka Lindroos Lkv,

Världens bästa luftvärmepumpar,
nu till salu hos oss!
MÄRKEN:
Hitachi, Daikin och Panasonic.

INSTALLATION OCH SERVICE
t 7JJOTUBMMFSBSMVGUWÊSNFQVNQBS
PDIMVGULPOEJUJPOFSJOH
t %FTTVUPNIKÊMQFSWJNFETFSWJDFOBWCJMFOT 
 USBLUPSOTPDICÌUFOTMVGULPOEJUJPOFSJOH TBNU
HJWFUWJTNFETFSWJDFOBWLZMTLÌQFUTLZMTZTUFN

NYTT KÖK
ALL INCLUSIVE

Nico Flinck 040 834 8504
Kim Flinck 0400 303 941

Oy Auratherm Ab
Formansallen 11, 10600 Ekenäs
Tel: +358 (0)20 728 1620
www.auratherm.ﬁ

Ekenäs Kylis Oy
#BHHÚWÊHFO &LFOÊT

ENKLASTE VÄGEN FRÅN DRÖM
TILL ETT FÄRDIGT KÖK.
EDARE
EN INR
FRI
TA HEM
D
A
STN S
FÖR KO NERING
LA
P
S
KÖK

Formansallén 5
Ekenäs
tammisaari@puustelli.com
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Vill du få far t på dina affärer ?
K o m m e d i V i B e t j ä n a r - k o l l a g e t o c h b e r ä t t a o m v i l k a t j ä n s t e r d i t t f ö r e t a g e r b j u d e r.

Boka din annons genom att kontakta någon av våra försäljare:
A G N E TA W I K H O L M - R E H N , t f n . 0 5 0 4 0 0 2 6 8 0
J O H A N L I N D H O L M , t f n . 0 5 0 3 5 5 1 5 0 4 J A N E TA W O L O N T I S , t f n . 0 4 0 5 9 4 4 1 1 1
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Visning av nya småhustomter
i Gunnarla
lohja.fi/tontit
Gunnarla småhusområde ligger alldeles intill den grönskande Lojoåsen.
Från området är det en knapp kilometer till köpcentret vid Ojamoåsen och hälsovårdstjänster. Skola och daghem ligger i Metsola, en dryg kilometer från Gunnarla.
Möjligheterna till friluftsliv är strålande och en golfbana ligger nästan bredvid
området. Området byggs ut stegvis. Nu erbjuds drygt trettio småhustomter på
plan mark som är lätt att bygga på. Byggandet på tomterna kan inledas i augustiseptember 2019. Tomtpriserna i Gunnarla börjar vid 52 euro/m2 och årshyran är
5% av försäljningspriset. Tomtstorlekarna börjar vid 861 m2.

Vill du
annonsera
i tidningen?
Gör din egen annons i
Annonskiosken på
vastranyland.fi/annoskiosken

Förhandsreservera din tomt under tiden 1.2-30.4.2019!

VI HJÄLPER AT T FINNA DEN RÄT TA
Visning

Visning

EKENÄS Museigatan 2 ca 84 m²
HH Rymlig 3 r,k,bdr,b vid torget i II-vån. B:-63, sanerat
-91. Fiber och fjärrv. i bolaget. E-klass E. Sp. Möjligh.
till bilhallsplats. Led.enl.överensk.! Sp. 156.000 € Objektsnr: 9769241 VISN. Sö. 17.3 kl. 13.00-13.30 Basti

Visning

EKENÄS, Kaptensvägen 4 A 2 ca. 78 m²
HH Förmånligt hem i 1-vån. I Trollböle. Fullst.
Renoverad gavelbostad 3r,k ca. 78 m², genast
ledig åt köparen. B.1982. E-klass F. Fp.55.000 €
Objektnr:9464682 VISN. Må 18.3 kl.17-17.30 Nette

Visning

EKENÄS Lidvägen 1 ca 75,5 m²
HH Välplanerad bostad i II-vån. Smakfullt inredd med ljusa ytor. Tilltagen balkong mot söder. B. 87. Fjärrvärme. Ej lagst. E-intyg. Led.enl.överensk. Sp. 209.000 € Objektnr: 9474369 . Möjlighet till 15 m² garage
på gården Sp. 23.000 €. VISN. Sö 17.3 kl. 12.15-12.45 Basti

Visning

EKENÄS Vimonbölevägen
696 ca 1,995 ha

KARIS, Malmgatan 4 A 7 ca. 96,5 m²
HH Snygg 4r,k med egen bastu ca.96,5 m² i hisshus centralt i Karis, 2-våningen.
Stor balkong. År 2017 renoverat badrum. Separat biltaksaktie. Fp.223.000 € Objektnr:9821423 VISN.
Sö 17.3 kl.13-13.30 Nette

TOMT. Vacker strandtomt vid Gennarbyviken. Markareal 1,2750 ha
och vatten 0,72 ha. Bilväg fram. El
vid tomtgräns. På fastigheten finns
två mindre rivningsfärdiga byggnader. Egen strandlinje ca 120 meter.
Skapa ditt eget paradis!
Fp. 109.000 €. Eddi

Visning

Visning

KARIS, Högbergsgatan 26 A 11 ca.74 m²
HH Snygg 3r,k,bastu ca. 74 m² i hisshus i centrala Karis, 2-våningen. Stor inglasad balkong mot sydsydväst. Parkettgolv, golvvärme i hela läg. Separat biltaksaktie. Fp.168.000 € Objektnr: 9569613 VISN.
Sö 17.3 kl.12.15-12.45 Nette

KARIS Remboldusgatan 5 ca 86 m²
EHH Gediget hem omf. 3 r,k, 2 bdr, bdr, b, förråd,
garage mm. tot. ca 172 m². B. 1955. Lungt småhus
område. Oljevärme. Ej lagst. E-intyg. Egen välskött
1250 m² tomt. Led.enl.överensk. Fp. 139.000 €.
Objektsnr: 9971007 VISN. Sö 17.3 kl. 14-14.30 Basti

EKENÄS Grev Moritzgatan 2 ca 57,5 m²
HH Välplanerad bostad i III-vån. 2 rum och kök
med stort fönster. Handikappvänligt badrum. Inglasad balkong. B. 91. Fjärrvärme. E-klass C. Led.
enl.överensk. Sp. 158.000 € Objektnr: 9527535
Basti

EKENÄS Bävergränd 8 ca 130 m²
EHH Prydligt hus i 1-plan omf. 4r,k,bdr,b,wc,klr,förråd
tot. ca 149,5 m². Köket förn., bruksv.rör, ytrenovering
2014. Egen välskött tomt 594 m². B. 75/76. Oljevärme.
Ej lagst. E-intyg. Led.enl.överensk! Fp. 188.000 €.
Objektsnr: 9401799 VISN. Må 18.3 kl. 18-18.30 Basti

NYTT
PRIS!

EKENÄS Muraregatan 1 ca 47 m²
HH Unik tvåa i stockhusets I-vån. Byggt 1927 och
sanerades i början av 1990-talet. Elvärme och luftvärmepump. Ej lagstadgat E-intyg. Genast ledig!
Sp. 109.000 €. Objektsnr: 9876525. Eddi

EKENÄS Kaptensvägen 6 ca 80,5 m²
RH Radhusbostad i II-vån. 3 r,k,sep.wc,bdr och
bastu. Förråd. B.-82. Förnyade bruksvattenrör.
Fiberanslutning. E-klass E. Led.enl. överensk!
Sp. 107.000 € Objektsnr: 9635806. Eddi

EKENÄS, Björknäsgatan 39 ca 32,5 m²
HH Ljus enrummare i I-vån, ej balk. Kokvrå med
fönster. B.-70. Nära till matbutik och skolor. Fjärrvärme. Ej lagst. E-intyg. Ledig. Sp. 44.000 €. Objektsnr: 9734674 Nette

Stationsvägen 6
10600 Ekenäs

OM MAN VILL TILLRÄCKLIGT
SÅ HÄNDER DET.

ekenas@sbhem.ﬁ
www.sbhem.ﬁ

Ansök om bostadslån.
Boka tid för viljan på www.sparbanken.fi
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