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Motto:
”Hinder är det 
man ser när man 
tar bort blicken
från målet.”
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V arför har Karlebyborna ställt 
sig bakom en kandidat från 
Kronoby? Är det så dåligt ställt 

att vi inte kan hitta en egen riksdags-
kandidat i Karleby? Är det här karleby-
svenskarnas undergång?  Det är frågor 
som har ställts och som måste få svar.

Faktum är att Mikko är en utmärkt 
riksdagskandidat från nejden. Han har 
de grundvärderingar som vi österbott-
ningar har. Han uppskattar familjen, si-
na föräldrar och veteraner som gav av 
sin bästa ungdomstid för att vi skall 
kunna leva i ett land, som lever i fred 
med våra grannländer. 

Nu är det vår tur att ta hand om dem 
som tog hand om oss då.  Vi kan inte 
pruta på de tjänster våra åldringar be-
höver idag.  Det här är nära Mikkos 
hjärta. Att se till att åldringarna har det 
bra, så att de kan uppleva en god tid i en 
sådan miljö de själva vill välja.

Han respekterar de mänskliga rättig-
heterna, som borde vara allas rätt. Han 
är inte den, som dömer en annan män-
niska, det hör till en högre makt. Han 
värnar om ett samhälle där vi kan res-
pektera varandra oberoende hudfärg el-
ler språk, trossamfund eller sexuell in-
riktning. Han tar hand om de som har 
de sämre ställt. Han bryr sig om de sva-
ga.  

Han värnar om barn och ungdomar 
som han jobbar med dagligen. Han vill 
ge dem sådana färdigheter i ryggsäcken, 
så de klarar sig var som helst, och med 

vem som helst. Ge dem ett självförtro-
ende som ger dem mod, att våga ta be-
slut, och ha modet att vara annorlunda 
än andra. Datorn kan aldrig kompense-
ra personliga relationer. Han vill ge dem 
en trygg uppväxttid i en trygg omgiv-
ning.

Han vill lära dem vad det betyder att 
ta ansvar för sig själva och sina med-
människor. Han vill ge dem en stadig 
grund i livet, och ett rikt socialt kapital. 
Respekt för äldre, respekt för kompisar.  
Sociala färdigheter får de från hemmet, 
där de är accepterade och älskade såda-

na som de är. Han vill lära dem att se 
medmänniskan. Samla på vänner, inte 
prylar. Lära dem att bry sig.

Han uppskattar ärlighet framför allt. 
Rent spel och spelregler som man gör 
upp tillsammans och förbinder sig att 
hålla. Han talar för öppenhet och sam-
arbete. 

 Att jobba för Karlebynejden, är en 
självklarhet för honom. Han har gått 
i skola i Karleby och skrivit studen-
ten vid Karleby svenska gymnasium. 
Han har sin hustru från Karleby, han 
har samarbetat med olika föreningar 
och dess medlemmar i många, många 
år.  Kronoby med alla dess byar är hans 

hemkommun, Karlebynejden är en del 
av honom, men hela norra svenska Öst-
erbotten är han förtrogen med och det 
vill han arbeta med.

Kälds valmotto är: ”Hinder är det du 
ser när du tar blicken bort från målet.” 
Kan man uttrycka sig bättre än så, när 
man tvivlar och inte tror på dig själv. In-
te vågar lyssna till sitt hjärta.  

Jag tror på Mikko. Jag vågar ge min 
röst åt honom, för jag vet att han för-
valtar den väl. Han kommer att rättvist, 
tillsammans med andra riksdagsmän att 
få Finland på rätt köl igen.

Jag vet att han kommer att göra sitt 
yttersta för att finska folket igen skall 
kunna tro på sina riksdagsmän. Han är 
inte den som först tar åt sig själv, och 
sen ger åt andra om det blir någonting 
över. 

 Han vill att finska folket skall få kän-
na att de inte blir lurade, utan man kan 
ha en tro på framtiden med ärliga re-
diga riksdagsledamöter. Rakryggade 
män och kvinnor, vars främsta uppgift 
är att vara till för folket, medvetna om 
att Finland, det land vi älskar, är i goda 
händer. För en bättre framtid, arbetande 
tillsammans för folket och Finland, inte 
för politiken och politiska partier.  Och 

att de som sitter i riksdagen, är sådana 
människor som alltid menar det de sä-
ger och står för det de säger. Politiker 
som tar sitt politiska ansvar. Må icke så-
dana hycklare få rum i riksdagen som 
har andra mål, än finska folkets väl.

Mikael Käld är en sådan person som 
är lätt att prata med, lätt att möta. Vän-
lig och hövlig, ingiver respekt och res-
pekterar. Han har tidigare som lands-
lagstränare bevisat att han kan bära ett 
tungt ansvar.

Honom kan vi tro på och rösta på. 
Han har ingenting att dölja. Han om nå-
gon, kan ta över när en trotjänare från 
Karleby slutar. Att Mikko inte har en 
lång kommunalpolitisk bakgrund kan 
ha sina fördelar. Han är väl medveten 
om det arbete som krävs, för att lyckas i 
arbetet.  Det kommer att ta tid och krä-
va tålamod. Politiska medhjälpare och 
kollegor är redo att bistå med den kun-
skap de innehar. Det här är teamarbete.

Nu är det Mikaels tur att ta över, vi 
kan anförtro honom vår röst och ge ho-
nom fullmakt att vara Österbottens 
röst i riksdagen, Finland till fromma.

Marlén Timonen 
Född1955 
Bor i Karleby 
Bitr.skattesekreterare 
Kampanjledare 
Medlem i stödgruppen

Varför Mikael ”Mikko” Käld?
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På kretsmötet 20.11.2010 i Jakobstad no-
minerade SFP:s österbottniska krets sina 
kandidater som nu är sammanlagt 17 st.

Bland de som då nominerades finns ock-
så vår kandidat, läraren  Mikael Käld från 
Kronoby. Vi har märkt under åren hur vik-
tigt det är att ha en representant från regio-
nen i granitborgen. Vi undertecknade SFP:s 
lokalavdelningar stöder Mikael som har bli-
vit rikskändis som tränare för damlandsla-

get i fotboll. Som lärare har han också ska-
pat kontakter som han har nytta av som vår 
representant. Därför är han en ypperlig ta-
lesman för vår region och hela Österbotten.

Den som vill ha mera information om 
Mikael Käld och hans åsikter kan gå gärna 
in på hans hemsida www.mikaelkald.nu

SFP:s lokalavdelningar i Karleby, Gam-
lakarleby, Öja, Långö, Kronoby, Nedervetil 
och Terjärv

Mikael Käld - SFP:s riksdags kandidat 
för Karlebynejden 

Namn: Mikael Johan Bernhard  Käld
Född: 06.05.1954
Familj: maka Yvonne Käld, sönerna 
Andreas (1982), Jonatan (1986), 
Robin (1994)
Adress: Prästbackavägen 10, 68500 
Kronoby
Tel: hem (06) 834 5737
GSM 040 823 5356
www-sida: www.mikaelkald.nu

Utbildning:
•	 1992 Fotbollstränarexamen 

(Finland Bollförbund)
•	 1990 Fotbollstränare, Steg 3 

(Sveriges Bollförbund)
•	 1980 Klasslärarexamen (Åbo 

Akademi, Pedagogiska Fakulteten 
i Vasa)

•	 1975 Student (Gamlakarleby 
Svenska Samlyceum)

Tjänstgöring:
•	 2009 Damlandslagstränare på 

heltid
•	 1984–  Klasslärare (Centralskolan 

i Kronoby)
•	 1980–1984 Timlärare (Kronoby 

högstadium, gymnasium)
•	 1976–1977 Timlärare (Kronoby 

högstadium, gymnasium)
•	 Förtroendeuppdrag:
•	 1995– Medlem i Kronoby 

Andelsbanks förvaltningsråd
•	 1985–1988 Medlem i 

Idrottsnämnden i Kronoby 
kommun

•	 1988–2007 Ordförande 
för Mellersta Österbottens 
Fotbollsdistrikts 
Skolfotbollsutskott

•	 1989–1990 Suppleant i Mellersta 
Österbottens Fotbollsdistrikts 
styrelse

•	 1992–2000 Förbundsskolare I 
Finlands Bollförbund

•	 1987–1989 Kassör i Kronoby 
Lärarförening r.f.

Tränaruppdrag:
•	 2001–2009 Damlandslagstränare
•	 2007–2009 Landslagstränare för 

flickor U-23
•	 2001–2006 Landslagstränare för 

flickor U-21
•	 2000 Ansvarig tränare (FC 

United, Jakobstad) Damligan
•	 1998–1999 Ansvarig tränare 

(NIK, Nykarleby) herrarnas div. II
•	 1991–1997 Ansvarig tränare 

(GBK, Karleby) herrarnas div. 
III-I

•	 1986–1990 Ansvarig tränare 
(HBK, Kronoby) herrarnas div. 
IV-III

Utmärkelser:
•	 2010 Årets Krombibo
•	 2009 Erik von Frenckells medalj 

(Finlands Bollförbund)
•	 2008 Finlands Lejons Orders 

Förtjänstkors (Republikens 
presidents utmärkelse)

•	 2005 Årets tränare i Finland 
(Urheilutoimittajien liitto)

•	 2005 Årets tränare, lagidrott 
herrar (Finlands tränarförening)

•	 2005 Årets tränare (Finlands 
fotbollstränarförening)

•	 2004 Årets tränare (Finlands 
fotbollstränarförening)

•	 2004 Årets tränare (Österbottens 
sportjournalister)

•	 2004 Årets prestation (Mellersta 
Österbottens Fotbollsdistrikt)

•	 2004 Årets tränare 
(Keskipohjanmaan Liikunta)

•	 Militärgrad: Sergeant
•	 Intressen: Idrott, musik och 

läsning

Övrigt:
•	 Varit tränare för damlandslaget i 

fotboll i 107 matcher (flest antal 
matcher av alla chefstränare i 
Finland)

CURRICULUM VITAE
Bästa läsare - blev Du 
nöjd med de fyra åren?

Du håller i din hand min pinfärska val-
tidning, som efter det att du läst den 
skall ge dig en klar uppfattning om var 
jag står som din kandidat i nästa månads 
riksdagsval. Till min hjälp har jag en ak-
tiv stödgrupp och sakkunniga skribenter 
från samhällets olika områden som vill 
dela med sig av sitt kunnande. Ett stort 
tack till alla skribenter.

Vi-anda har varit mitt motto under 
denna valkampanj.  Jag vill vara med och 
skapa ett mänskligare samhälle i dessa 
eurons och storfinansens kristider. Bara 
genom samarbete är vi starka. 

Vi österbottningar har alltid satt vär-
de på frisinne, ärlighet, kunskap och fö-
retagsamhet. Det syns även i vår talkoan-
da och vår strävan att ta tag i utmaning-
ar. Så vill jag jobba för er. 

Jag är tacksam för det engagemang jag 
mött på fältet i Österbotten.  Jag delar 
mångas oro över de ökade klyftorna i 
vårt samhälle. 

Min ledstjärna har varit människan i 
centrum. Både i min familj, i klassrum-
met eller ute på fotbollsplanerna i värl-
den har jag försökt måna om mina med-

människor. Jag skulle gärna vilja ge er al-
la och envar en klapp på axeln.

Därför är mitt budskap enkelt. Var-
je människa är för mig viktigare än bå-
de pengar och byråkratiska system. Så ser 
jag på vår demokrati. Men jag behöver 
din hjälp.  Tillsammans kan vi göra din 
vardag tryggare, Österbotten livskraftiga-
re och Finland medmänskligare. 

Din röst är viktig. Uppmana varandra 
att rösta. Detta är mer än någonsin ett 
ödesval för svenska språket och för vårt 
nordiska välfärdssamhälle!

Varma hälsningar 

Mikael
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SFP går till riksdagsval med löfte om 
att jobba för ett rikare Finland. Ofta 
associerar man rikedom med euro 
och cent. Men ordet rikedom är ju 
så mycket mer än pengar. Jag vill se 
ordet rikedom ur ett betydligt bre-
dare perspektiv, och därför vill jag 
jobba för följande saker som ligger 
nära mitt hjärta.

 
1.  Ett medmänskligare samhäl-

le där vi bryr oss om varandra. Där 
barndagvård, utbildning, äldreom-
sorg och integrering av invandrare 
fungerar. Jag vill fortsättningsvis le-
va i ett starkt Österbotten där män-
niskorna ser möjligheterna i stället 
för hindren. Finland har ju byggts 
upp av hårt arbete och goda värde-
ringar som människors lika värde, 
ärlighet och att vi tillsammans skall 
hjälpas åt. Låt oss bevara det.

 
2.  Ett samhälle med ansvarsful-

la beslutsfattare. Jag vill vara med 
och återge vårt demokratiska sam-
hälle sitt värde. Valfinansieringshär-
van visar att vi behöver en sunda-
re demokrati. Vi har alla tagit del 
av att ”skumma” pengar från anony-
ma finansiärer fått börja styra allt-
för mycket. Med min livserfaren-
het och positiva livssyn vill jag vara 
med och skapa en ny politisk kultur. 
Som före detta damlandslagstränare 

för Finland vet jag att ett lag är lika 
starkt som dess svagaste länk. Det-
ta gäller även för ett demokratiskt 
samhälle.

 
3.  Ett samhälle där Österbotten 

utvecklas och österbottningarna 
mår bra. Jag vill vara med och skapa 
en vi-anda här i norra svenska Öst-
erbotten. Den skall gå över kom-
mun-, språk- och region-
gränser. Långdansen kring 
Karlebyfrågan säger mig 
bara en enda sak. Så här får 
man inte dribbla med oss 
österbottningar. Kronoby, 
Karleby, Jakobstad, Lars-
mo, Pedersöre och Nykar-
leby har allt att vinna om 
vi samarbetar. Vi har en 
utvecklingsduglig region 
med kreativa ungdomar, 
skickliga företagare, dukti-
ga jordbrukare och hurtiga 
pensionärer. Nu är det upp 
till oss politiker att höja blicken och 
skapa förutsättningar för mer sam-
arbete inom vården, utbildningen 
infrastrukturen och företagsfrågor.

 
4. Satsning på utbildning och kun-

nande är A och O för Finland. Vi 
har duktiga lärare. Vi ligger i topp 
i PISA-undersökningarna. Vi be-
höver dock en läroplansreform för 

att i synnerhet motverka de ungas 
allt sämre kondition och för att för-
stärka de ungas självkänsla och so-
ciala kompetens. Det skall vara ro-
ligt att motionera och att tillsam-
mans lösa kreativa problem. Vi mås-
te också minska på gruppstorlekar-
na inom den grundläggande utbild-
ningen och i gymnasiet. Otyget att 
kommuner permitterar lärare borde 

upphöra. Vi måste göra allt 
för att unga inte marginali-
seras och det kräver resur-
ser. Ju fler elever med olika 
bakgrund desto mer bör vi 
också utveckla specialun-
dervisningen.

 
5.  Arbete ger välfärd, 

men arbetslivet bör även 
utvecklas och bli flexibla-
re för att människor skall 
orka jobba längre. 2010 
brände närmare 2000 unga 
under 30 år ut sig i arbe-

tet. Det har Finland inte råd med. 
Vi måste satsa på förebyggande ar-
bete. Vi måste även utveckla ledar-
skapet och skapa ett positivt diskus-
sionsklimat. 

 
6. Vår landsbygd måste ges resur-

ser för att vara livskraftig. Männis-
korna på landsbygden får inte köras 
över som det gick i avloppsrenings-

vattenfrågan. Jag vill leva i en levan-
de landsbygd där förutsättningar 
för småföretagsamheten och famil-
jejordbruken är stabila. Lokalt när-
odlade och producerade livsmed-
el måste ges förutsättningar för att 
motverka den industriella stordrif-
ten och stormarketarnas vinstbegär.

 
7.  Den destruktiva debatten om 

skolsvenskan måste få ett slut. Le-
vande tvåspråkighet är för mig att 
både svensk- och finskspråkiga till-
sammans kan kommunicera med 
varandra och leva sida vid sida. På 
denna punkt vill jag inte göra Fin-
land fattigare. För mig handlar även 
svenska språket om Finlands ställ-
ning inom Norden. Utan det svens-
ka språket isolerar vi oss från vår na-
turliga värdegrund. Historien visar 
oss att då det är oroligt ute i värl-
den är den nordiska gemenskapen 
en trygghet. I år då Finland är ord-
förande för det Nordiska minister-
rådet vill jag verkligen vara med och 
utveckla vårt nordiska samarbete.  

 

Mikael Käld 

Nytänkande ger Österbotten hopp

Uusajattelu antaa Pohjanmaalle toivoa 
RKP lähtee eduskuntavaaleihin lu-
paamalla työskennellä ”rikkaam-
man” Suomen puolesta. Usein rik-
kaus rinnastetaan euroihin ja sent-
teihin.  Kuitenkin ”rikkaus” sanana 
on huomattavasti enemmän kuin 
vain rahaa. Haluan nähdä tuon sa-
nan laajemmasta näkökulmasta, ja 
siksi olen valmis työskentelemään 
seuraavien asioiden puolesta, jotka 
ovat lähellä sydäntäni. 

 
1.  Ihmisläheisempi yhteiskun-

ta, jossa huolehdimme toinen toi-
sistamme, jossa lasten päivähoi-
to, koulutus, vanhustenhuolto ja 
maahanmuuttajien integrointi toi-
mii. Haluan edelleenkin asua ”vah-
van” Pohjanmaan alueella, jossa ih-
miset näkevät mahdollisuuksia es-
teiden sijaan.  Isänmaammehan on 
rakennettu kovalla työllä hyväl-
le arvopohjalle kuten tasa-arvo, re-
hellisyys ja halu auttaa toinen tois-
tamme. Vaalikaamme näitä arvoja 
edelleenkin.

 
2.  Yhteiskunta, jossa päättäjät 

ovat vastuuntuntoisia. Haluan ol-
la palauttamassa demokraattiselle 
yhteiskunnallemme sille kuuluvan 
arvon. Vaalirahasotku osoittaa, että 
tarvitsemme terveemmän demo-
kratian. Olemmehan kaikki toden-
neet , että hämärien vaalirahoitta-
jien ”lahjoitukset” ovat alkaneet ai-
van liikaa ohjata nykyistä  päätök-
sentekoa. Minun elämänkokemuk-
sellani ja positiivisella elämänkat-
somuksellani haluan olla muka-
na luomassa aivan uudenlaista po-
liittista kulttuuria. Entisenä pitkä-

aikaisena Suomen naisjalkapallo-
maajoukkueen päävalmentajana 
tiedän, että ”joukkue on niin vah-
va kuin sen heikoin lenkki”. Tuo sa-
nonta pätee myös demokraattises-
sa yhteiskunnassamme.  

 
3. Yhteiskunta, jossa Pohjanmaa 

kehittyy ja pohjalaiset voivat hy-
vin. Haluan olla mukana luomassa 
”Me-henkeä” täällä ruot-
sinkielisen Pohjanmaan 
pohjoisimmalla alueella. 
”Me-hengen” luominen 
tulee kulkeutua yli sekä 
kieli- että seutukuntarajo-
jen. ” Pitkäjuoksu” Kokko-
lan suuntautumisasiassa 
on nostanut pintaan tun-
teita myös minussa. ”Näin 
ei meitä pohjalaisia voi 
kohdella”.  Kruunupyyllä, 
Kokkolalla,  Pietarsaarel-
la, Pedersörellä, Luodolla 
ja Uudellakaarlepyyllä on 
kaikki voitettavanaan mikäli teem-
me keskenämme hyvää yhteistyö-
tä. Meillä on kehityskykyinen alue 
luovine nuorinemme, taitavine 
yrittäjinemme, ahkerine maanvil-
jelijöinemme ja reippaine eläkeläi-
sinemme. Nyt on poliitikoiden asia 
nostaa katse tulevaisuuteen ja luo-
da edellytykset yhteistyön lujitta-
miselle hoidon, koulutuksen, infra-
struktuurin ja yritystoiminnan alu-
eilla.

 
4.  Panostaminen koulutukseen 

ja osaamiseen on A ja O Suomel-
le ja suomalaisille. Meillä on päte-
viä opettajia.  Olemme PISA-tut-

kimuksen ”huippumaa”.  Tarvit-
semme kuitenkin opetussuunni-
telmauudistuksen, jolla voimme 
estää nuorten jatkuvasti heikke-
nevän yleiskunnon kehityksen se-
kä voimistaa nuorten itsetuntoa ja 
sosiaalisia taitoja. Kuntoillessa tu-
lee olla hauskaa ja yhdessä mei-
dän tulee ratkoa luovuuden ongel-
mat. Meidän tulee myös pienentää 

sekä peruskouluopetuk-
sen että lukio-opetuksen 
ryhmäkokoja. Opettajien 
harmittavat lomautukset 
kunnissa on myös lope-
tettava.  Meidän on teh-
tävä kaikkemme, ettei-
vät nuoret syrjäydy ja tä-
mä vaatii resursseja.  Mi-
tä useampia eritaustaisia 
oppilaita meillä on, sitä 
enemmän meidän tulee 
myös kehittää erityisope-
tusta.  

 
5.  Työ luo hyvinvointia mut-

ta työoloja pitää myös kehit-
tää joustavammiksi, jotta ihmi-
set jaksaisivat työskennellä pidem-
pään.  Vuonna 2010 lähes 2000 
nuorta alle 30-vuotiasta kärsi työ-
uupumuksesta.  Tähän ei Suomel-
la ole varaa. Meidän tulee panostaa 
ennaltaehkäisevään työhön.  Mei-
dän tulee myös kehittää työnjoh-
tajuutta ja luoda myönteinen kes-
kusteluilmapiiri.   

 
6. Maaseudullemme täytyy antaa 

mahdollisuus pysyä elinvoimaise-
na. Maaseudun asukkaiden ylitse ei 
voi noin vain ”kävellä” kuten kävi 

jätevesiasian käsittelyssä eduskun-
nassa.  Haluan elää maaseudulla, 
jossa edellytykset pienyrittäjyyteen 
ja perhetilojen viljelyyn ovat vah-
vat.  Paikallisesti viljellyille ja tuo-
tetuille elintarvikkeille täytyy an-
taa edellytykset olla teollisen suur-
tuotannon ja supermarkettien voi-
tonvaateen vastakohta.  

 
7.  Iänikuinen keskustelu koulu-

ruotsin olemassaolosta on saata-
va loppumaan. Elävä kaksikielisyys 
on minulle tärkeää jo siitäkin syys-
tä, että tuolloin sekä ruotsin – et-
tä suomenkieliset voivat kommu-
nikoida keskenään ja elää rinta rin-
nan toistensa kanssa. Tuossa asias-
sa en halua Suomea ”köyhemmäk-
si”.  Mielestäni ruotsinkielen ny-
kyinen asema Suomessa luo posi-
tiiviset edellytykset olla mukana 
myös Pohjoismaisessa yhteistyös-
sä.  Ilman ruotsinkieltä eristämme 
itsemme luonnollisesta arvopoh-
jastamme.  Historia on opettanut 
meille sen, että kun muualla maa-
ilmalla on ”rauhatonta”, niin silloin 
Pohjoismainen yhteistyö luo meil-
le turvallisuutta. Kun Suomi tänä 
vuonna on Pohjoismaiden minis-
terineuvoston puheenjohtajamaa, 
niin haluan todellakin olla muka-
na kehittämässä pohjoismaista yh-
teistyötä.  

 

Mikael Käld
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1.  Varför valde du att ställa  
upp i riksdagsvalet?

Min pappa var historielärare i 
Kronoby högstadium, så sam-
hällsfrågor har alltid varit ett 
samtalsämne då jag växte upp. 
Karlebyfrågan gav mig verkligen 
en tankeställare. Vi måste ska-
pa en bättre vi-anda i vår region. 
Bara tillsammans är vi starka. Här 
vill jag fungera som en brobyggare 
mellan stad och landsbygd mellan 
svenskt och finskt. Vi har en fan-
tastisk rik region på alla sätt. Den 
vill jag vara med och ytterligare ut-
veckla. 

2.  Vilka saker vill du prioritera i 
riksdagen?

Det första jag vill ta itu med är en 
skolreform. Vi behöver en ny tim-
fördelning för den grundläggande 
utbildningen. I den ingår en fort-
satt obligatorisk undervisning i så-
väl finska som svenska, ett ökat an-
tal gymnastiktimmar samt också 
ämnet drama. Våra barn är duktiga 
på att memorera fakta, men förmå-
gan att formulera åsikter, hitta krea-
tiva lösningar på problem och deras 
sociala kompetens måste förbättras. 

Därför behövs läroämnet drama 
i våra skolor. Den nuvarande re-
geringen har misslyckats med ut-
slagningen bland de unga. Det er-
kände statsminister Kiviniemi själv. 
Vi måste få ett program som fång-
ar upp ungdomar innan det är för 
sent. Kronoby Folkhögskolas tion-
de läsår är ett lysande exempel på 
vad vi kan göra då alla får komma 
till sin rätt!

3.  Varför vill du stå upp för ett 
mänskligare samhälle?

Illamåendet och arbetsrelaterade 
depressioner kostar vårt samhäl-
le miljarder varje år. Jag vill, liksom 
under åren som chefstränare för det 
finländska damlandslaget, stå för 
ett positivt ledarskap. En ledare ska 
lyssna och verkligen bry sig om si-
na anställda. Jag kan bara konsta-
tera att dåliga chefer har trötta an-
ställda!

4.  Hur vill du utveckla landsbygden?

Landsbygden är ju själva ryggraden 
i vår demokrati. Se bara på vad man 
har åstadkommit med talkokrafter 
överallt i våra bygder från skidspår, 
ungdomsföreningsverksamhet, re-
vyer till ishallar. Jag skulle vilja ge 
mer demokratisk makt till byaråden 
och kommundelsnämnderna. I frå-
gor gällande byskolor t.ex. är jag be-
redd att ge dessa organ mera infly-
tande. 

Vi måste även rensa upp i byrå-
kratin. Nu håller de gröna på att 
göra Finland till förbudens lovade 
land. Byråkrater ska ge service inte 
köra över folk!

5.  Hur ska vi integrera  
flyktingar och invandrare?

Då statsminister Vanhanen besök-
te Jakobstad november 2009 sade 
han att denna region ligger 30 år 
före övriga Finland i integreringen 
av flyktingar. Det är ju  en heders-
betydelse åt alla människor här som 
med små initiativ hjälpt till.

Det är oerhört viktigt att de nya 
invånarna genast ges möjlighet att 

få lära sig det språk som talas på den 
ort dit de kommer. Det underlättar 
deras anpassning till det nya sam-
hället. Det har vi insett i vår region. 
Jag blev själv imponerad när jag fick 
höra hur snabbt de burmesiska flyk-
tingarna som kom i höstas till Kro-
noby har lärt sig att förstå och även 
uttrycka sig på svenska. Det bevi-
sar att de verkligen vill bli en del av 
vårt samhälle.  

6.  Vad anser du om den  
allt större statsskulden?

Det bekymrar mig verkligen. Jag har 
ju själv tre barn. Jag vill inte skjuta 
över våra problem på dem. På två 
år har Finland ökat sin statsskuld 
med cirka 20 mrd. euro. Den upp-
går nu till 80 mrd. euro. Här krävs 
det verkligen att vi tillsammans tal-
kojobbar för att bromsa utveckling-
en. Vi måste säkert höja vissa skat-
ter fastän det inte är populärt. Jag 

vill dock inte höja momsen på bas-
livsmedlen. Det skulle drabba barn-
familjerna oskäligt hårt.

7.  Vad anser du om barnbidraget som 
nu senast höjdes med 42 cent?

Det är ju egentligen skamligt. Det 
är verkligen inte en sådan familje-
politik jag vill stå för. Vi borde verk-
ligen nu prioritera småbarnsfamil-
jerna.   Barnbidragets köpkraft har 
minskat sedan depressionen på 
1990-talet.

Jag vill heller inte ha ett familje-
ministerium. Fler byråkrater löser 
inte de dagliga utgifterna för barn-
familjerna.  De borde prioriteras i 

nästa budget speciellt då matpriser-
na nu stiger kraftigt.

8.   Vad anser du om jämlikheten?

Här finns mycket kvar att göra. Då 
det gäller kvinnans euro är den än-
nu 82 cent.

Jag understöder också den plane-
rade reformen av föräldraledighe-
ten enligt 6+6+6-modellen.

Vi måste förstärka pappornas si-
tuation efter till exempel skilsmäs-
sor. Det är alltför många pappor 
som då förlorar kontakten till sina 
barn. Barnen har rätt till sina pap-
por.

9.  Vad har idrotten gett dig?

Glädje och sorg, men även en mas-
sa livserfarenhet. Under de år jag 
fungerade som chefstränare för 
damlandslaget i fotboll besökte vi 
35 länder. Jag kan utifrån det kon-

statera att vi har det bra här i Fin-
land. Varje gång jag återvände hem 
från en resa till den trygga miljön 
i Kronoby var jag mycket tacksam. 
Det har dock gett mig anledning att 
fundera över varför vi gärna ser hin-
der i utvecklandet av vårt samhälle 
i stället för alla möjligheter.     

10.  Följde du med  
VM i skidning i Oslo?

Jo minsann! Matti Heikkinens se-
ger på 15 km var verkligen skrällar-
nas skräll och återupprättade äntli-
gen den finländska skidäran. Ännu 
roligare var det att min lärarkollega 
Stefan Storvall hade vallat skidorna. 
Men Northugs pajaseri på mållin-
jen i stafetten var dålig sportsman-
ship. Så gör inte en stor idrottsman. 
Det var oacceptabelt, och skulle 
t.ex. i fotboll lett till ett rött kort.

11.  Hur kommer det att gå för  
Jaro i Tipsligan 2011?

Jaro kommer att kämpa om tätpla-
ceringarna i Tipsligan även i år. Nik-
las Storbacka och Alexei Eremen-
ko har, utan att räkna arbetstimmar, 
gjort ett enormt jobb inom fören-
ingen. Det märks också utåt. Folk 
på gatan diskuterar numera i po-
sitiva ordalag om Jaro. Det är inte 
ekonomiska bekymmer som nu står 
i blickpunkten utan lagets publik-
vänliga spelstil. Jaro vågar utmana 
vilket lag som helst i Ligan, och den 
spelstilen ger i slutändan resultat. 
Samtidigt vill jag också önska alla 
andra lag ett stort lycka till i kom-
mande matcher.  

12.  Varför är Tottenham bättre än 
Aston Villa, som är Sfp-basen 
Stefan Wallins favoritlag.

Tottenham spelar ju en anfallsglad 
fotboll som får publiken på gott 
humör. Man ger publiken full un-
derhållning för pengarna de be-
talt för sin inträdesbiljett. As-
ton Villa är ett lag som inte för-
mått förnya sig under många år. 
Dom har helt enkelt stampat på 
stället när de fortsatt med sin de-
struktiva taktik. Det betyder samti-
digt många sura miner på läktarna. 
Här får nog Wallin förklara hur han 
kan heja på ett lag som inte vill föra 
utvecklingen framåt.

 

Stefan Nyman
Född 1962 
Bor i Jakobstad 
Gymnasielärare 
Medlem i stödgruppen

Mikkos 12 raka

M-E Bäck
Renoverings- o. Tapetseringsservice

0400 881 094 Kronoby

J-E Åbrandt & Co
Tfn 0500 266 041
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Karlströms Tvätteri
Tfn 050 343 3083

A  Mikko vill ej kappa vända
håller sig till sin agenda.

B  Han kan lämna lärarrollen
som han redan gjort med bollen.

C Då han reser ut på charter
läses gärna bok av Carter.

D Han gav oss mången solskensdag
då segrar vanns med damlandslag.

E Roller kan man spela själva.
Han dock sammansatte elva.

F  Svenskan vill han inte minska
på bekostnad av det finska.

G Rätt sjuklig är vår statistik
han föreslår mer gymnastik.

H  Kunskap getts från hans kateder
byggd på barnatro och heder.

I  Och när det gäller vår nation
han stöder sund integration.

J Om det är så blir Mikko glad
trivs Karleby med Jakobstad.

K Han fördrar ej Kina-mur,
för närmare finns vår kultur.

L Han önskar träffa efter val
konservativ som liberal.

M Han värna vill om skog och sjö
vill därför skydda vår miljö.

N  Han tvivlar ej på sanna ord
att grannar söks i högan Nord.

O  I en sak går ej gardering
- Österbottens orientering.

P  Aktivist han ej tror frälsar
världen ifrån djur med pälsar.

Q Han stod på stadion med Wallin
tvangs lyssna på ”God Save the Queen”.

R  Som kandidat han känner tröst
om han förunnas väljarns röst.

S  Han vill skapa förutsättning
för en tryggad sysselsättning.

T Han vet nog att i politik
det kryddas lite med taktik.

U Största frågan i visionen
europeiska unionen.

V Han anser alla är väl värd
få ut sin del av vår välfärd.

W Säkert får han reprimander
om han gör som Kurt Wallander.

X  Han läst ock har etnologi
lider ej av xenofobi.

Y  Han vill att fritid blir aktiv
då trivsel finns i yrkesliv.

Z  Motionerar, dansar rumba,
snart han kör igång med zumba.

Å Han jobba vill som på ackord
för garanterad åldringsvård.

Ä  För många är han oumbärlig,
bästa är att han är ärlig.

Ö Han känner stor lojalitet
och stöder alltid öppenhet.

 

Elof Granholm
Född 1947 
Bor i Terjärv 
Passionär och ordbrukare 
Medlem i stödgruppen

Mikkos ABC  

www.besthall.com

BEST--HALL®

KATTAA KAIKEN
Yhdystie 3-7, 68300 KÄLVIÄ
Puhelin (06) 832 5000
Telefax  (06) 835 0477
S-posti:  info@besthall.com

Halleja
mittojen mukaan.

Halleja
mittojen mukaan.

0400 777 946 / Håkan Libäck
0500 465 167 / Anders Wikar

info@wltrecon.com

Det mesta inom byggnads. 
Även timmerpanelförsäljning.

Flygfältsvägen 286, 68500 Kronoby • www.wltrecon.com

Maksettu ilmoitus

Dränering och Miljö 

F. Bäck
Dränering och Miljö 

F. Bäck
Tfn (06) 834 5589, 0500 561 549
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DARE TO BE SQUARE
www.cultdesign.com

Kronoby Blom och Present 
tel. 834 5294

AB SERVICE
BJON OY

Kronoby
Tfn 06-834 5058

I väntan på en ny kommu-
nallag går arbetet vidare i 
den jämna lunk som kän-
netecknar all god förvalt-
ning. Nästa riksdagsperi-
od kommer att bli en av de 
viktigare för att utveckla en 
smidig och flexibel förvalt-
ningskultur i en värld som 
förändras i allt snabbare 
takt. Omgivningens krav 
på konkurrenskraft och in-
vånarnas förväntningar om 
allt bättre kvalitet på servi-
cen förutsätter ständig för-
ändring.

Ett ständigt reformarbe-
te och ett otal projekt på-
går inom den kommuna-
la sektorn. De har alla det 
gemensamma syftet att ut-
veckla vår skola, förbättra 
servicen inom vården eller 
skapa former för en mera 
målinriktad markanvänd-
ning.  I detta reformarbe-
te går man allt oftare över 
kommungränserna för att 
skapa de samarbetsformer 
som i varje enskilt fall bäst 
bedöms tjäna invånarnas 
intressen.  Ett utökat regio-
nalt samarbete är en viktig 
del i detta arbete – brobyg-
garens roll kan inte över-
skattas.  

Grundprinciperna för 
den kommunala förvalt-
ningen har i stort sett varit 
oförändrade i 150 år. Gäl-
lande kommunallag är till 
största delen oförändrad 
sedan 1970-talet. Under 
nästa riksdagsperiod kom-
mer reformarbete kring 

en ny kommunallag att ta 
form. Verksamhetsformer-
na och den lokala demo-
kratiska kopplingen kom-
mer knappast att genomgå 
stora förändringar. Den lo-
kala demokratin och med-
borgarinflytandet i lokal-
samhället är grundbulten 
för vårt nordiska välfärds-
system.  Den nya kommu-
nallagen kan inte rucka på 
dessa grundförutsättningar 
men den kan nog innehålla 
skrivningar om utökat regi-
onalt samarbete och kan-
ske också en mera nyanse-
rad definition av olika ty-
per av kommuner.

Kommunalförvaltningen 
och -politiken handlar idag 
i allt större utsträckning 
om samarbete, samarbets-
områden, strategiska alli-
anser och koncernledning. 
Nya termer som har vux-
it fram inom ramen för den 
gamla lagen. Men många 
av de nya verksamhetsfor-
merna och projektarbetens 
stora mängd innebär samti-
digt att insynen, kontrollen 
och medborgardeltagan-
det från invånarnas sida har 
försvårats.  Det finns risker 
för ett allt större demokra-
tiunderskott som bör upp-
märksammas.

 Politiken och förvalt-
ningen är idag ett spel med 
mycket invecklade regler. 
Överblicken av spelfältet 
är svår att uppnå, reglerna 
ändras ständigt med ibland 
överraskande effekter, och 

politiska självmål blir allt 
vanligare.  Den represen-
tativa demokratin kan in-
te och får inte bli ett spel 
som endast kan spelas av 
specialister. Demokratin är 
en lagsport där alla har rätt 
till speltid och där reglerna 
måste omfattas och accep-
teras av alla.

Den nya kommunallagen 
får inte göra det demokra-
tiska inflytande på lokalni-
vå än mera invecklat.  Att 
fjärma invånarna från be-
slutsfattandet tjänar ing-
et syfte och alla reformer 
måste sträva till ökat invå-
narinflytande, mera omfat-
tande kontrollmöjligheter 
och ett större ansvar på lo-
kalnivå för resultat och kva-
litet i gemensamma ären-
den. En ny kommunallag 
med större frihet och me-
ra ansvar för kommunerna 
är på sikt den bästa garan-
tin för fortsatt hög kvalitet 
på närproducerad service.

Våra rikspolitiker bär det 
yttersta ansvaret också för 
verksamhetsförutsättning-
arna på lokalplanet. Därför 
är alla riksval också en lokal 
angelägenhet.

 

Michael Djupsjöbacka
Född 1954 
Bor i Kronoby 
Kommundirektör i 
Kronoby kommun

I väntan på en ny kommunallag 

Raili Airue

Kaustintie 5, 69600 KAUSTINEN
06-8612170

Svenska folkpartiet går till 
riksdagsval med devisen för 
ett rikare Finland. Rikedom 
handlar om partiets tradi-
tionellt liberala och inklu-
derande förhållningssätt till 
omgivningen. Detta syns 
både i valprogrammet in-
för riksdagsvalet, men fram-
förallt i arbetet mellan va-
len. Rikedom är att arbeta 
för mångfald, tvåspråkighet, 
mångkultur, men självfallet 
också den tillväxt vi alla be-
höver för att kunna finan-
sierna välfärden med. 

Jag har alltid ogillat be-
greppet ”ödesval”. Begrep-
pet brukar dyka upp spe-
ciellt i medier då det ska 
haussas upp till en drama-
tisk kamp inför just det val 
som stundar. I verkligheten 
är varje val som ett ödesval. 
Mellanval eller mindre vik-
tiga val finns helt enkelt in-
te.

En sak är ändå solklar. I 
det här valet står Finland 
i många avseenden vid ett 

vägskäl. Det här beror på 
den globala utvecklingen, 
de ekonomiska realiteterna, 
vår egen samhällsutveckling 
och vissa speciella trender. 
Som uttryck för dessa kan vi 
nu se hur de politiska kon-
tinentalplattorna har börjat 
röra på sig på det annars så 
statiska partifältet.

I en situation där livet ut-
anför köksfönstret aldrig va-
rit lika komplicerad som 
nu och globalekonomin allt 
tydligare begränsar politi-
kens villkor och möjlighe-
ter, håller det på att skapas 
en nästan osannolik politisk 
marknadsnisch: nischen för 
enkla svar på svåra frågor. 

Skulle det nu plötsligt ha 
dykt upp en kungsnyck-
el, som med enbart retori-
kens hjälp öppnar upp allt 
från hållbarhetsunderskot-
tet i den offentliga ekono-
min och behovet av förläng-
da arbetskarriärerna till kli-
matförändringen eller tra-
fikpolitiken i glesbygden? 

Nej, någon sådan kungs-
nyckel finns inte.

Därför är alternativen i 
riksdagsvalet 2011 väldigt 
tydliga – som vid alla väg-
skäl. Det är endera ett öp-
pet eller ett slutet samhälle. 
Vill vi verkligen bygga bar-
riärer, bryta relationer, iso-
lera oss eller byta euron till 
ekorrskinn? Nej, det tror jag 
inte. 

Politiken är inte som ett 
smörgåsbord, där man kan 
plocka åt sig bara de godas-
te smakbitarna. Landets ut-
maningar är helt enkelt mer 
omfattande än så och därför 
värda mycket mer. Politik är 
en seriös och svår gren - ing-
en lek med floskler. 

Vi i SFP vill ha ett öppet, 
inkluderande och respekte-
rande Finland, som funge-
rar som en aktiv del av den 
nordiska och europeiska fa-
miljen och som bär sitt in-
ternationella ansvar för att 
lösa kriser och återställa hu-
manitära missförhållanden. 

Vi vill ha ett öppet Fin-
land, där människor från an-
dra länder, minoriteter och 
människor med annorlunda 
bakgrund kan andas fritt.  

I det seriösa politiska spe-
let behövs människor, som 
är vana att fungera i ett 
team. En sådan lagspelare är 
Mikael ”Mikko” Käld som  
med stort hjärta och yrkes-
kunskap skött uppdraget 
som mångårig tränare för 
Finlands damlandslag i fot-
boll och  jobbet som lärare 
i Kronoby. Han har en en-
tusiam, sakkunskap och en 
livserfarenhet  som behövs 
också i politiken. Där be-
hövs sunda själar i en sund 
kropp!

Vi i SFP ger fyra års garan-
ti för att våra kandidater vill 
bygga ett aktivare och öpp-
nare Finland - i ordets alla 
bemärkelser ett rikare Fin-
land. Det är ett Finland där 
mångfald och olika kulturer 
värdesätts och där vi tack 
vare ekonomisk tillväxt och 

hög sysselsättning garan-
terar välfärd åt alla. Till ri-
kedomen hör också en re-
nare natur och en levande 
två- och flerspråkighet som 
garanteras av ett brett, all-
mänbildande utbildnings- 
och högskoleväsende.

För att vi skall kunna tryg-
ga allt detta krävs av al-
la kommande riksdagsleda-
möter och ministrar tuffa 
beslut redan från och med 
denna vår. Vi i SFP är bered-
da att bära ansvar och för-
troendet på alla plan. Vi vill 
fortsätta jobba - för ett livs-
kraftigt Österbotten och ett 
rikare, öppet Finland.

 

Stefan Wallin
född 1967 
Bor i Åbo 
SFP:s ordförande 
Kultur- och idrottsminister

I ett vägskäl

Tel. (06) 822 2393, 040-546 6273

UTFÖR • vetonitarbeten
 • målnings- och mattläggningsarbeten

MÅLERITJÄNST
B. HARALD
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Mikael Käldin toimiessa naisten 
A-maajoukkueen päävalmentaja-
na vuosina 2001-2009 olin Pallolii-
ton puheenjohtajana ”viran puoles-
ta” hänen esimiehensä. Tämä tehtä-
vä kuului niihin harvoihin, jotka 
eivät koskaan aiheuttaneet minulle 
päänvaivaa tai harmia. Kuinka tämä 
oli mahdollista? Usein liiton johdon 
ja päävalmentajan välinen suhde on 
jännitteinen ja aiheuttaa jatkuvaa 
spekulointia – myös liiton ns. sisä-
piirissä. 

Tosiasia on, että Mikkon pääval-
mentajakautena sekä Suomen nais-
futiksen kansainvälinen menestys 
että sen yleisön suosio ja yleinen 
imago nousivat aivan uudelle ta-
solle. Ennen hänen toimikauttaan 
ei oltu edes uneksittu yli 15 000:n 
katsomoista naisten maaottelu-
istamme. EM-turnauksessamme 
vuonna 2009 ne toteutuivat.  Mi-
kon toimiessa koko naisfutiksemme 
keulakuvana jalkapallosta tuli har-
rastetuin urheilulaji nuorten tyt-
töjen parissa. 

Benämningen A-landslagets 
”cheftränare” ger i själva verket en 
vilseledande bild av uppdragets 
innehåll. Det är ju inte landslagsträ-
narna som planerar spelarnas dag-
liga fysik- och teknikträningar ut-
an de sköts av spelarnas egna klub-
bar. Vid landslagets sammankoms-
ter gäller det för cheftränaren att 
köra fram det spelsätt och den tak-
tik som han vill att laget skall föl-
ja. Och det är en ren ledaruppgift! 
Därför skulle den svenska benäm-
ningen “förbundskapten” bättre be-
skriva chefstränarnas roll också hos 
oss.

Hurudana är de ledaregenskaper 

som gjorde det möjligt för Mika-
el Käld att göra en så framgångsrik 
karriär med damlandslaget? Grun-
den för all ledarskap är naturligtvis 
ett gott självförtroende. Utan det är 
det omöjligt att vinna det förtroen-
de som en ledare skall ha. Efter det 
kommer frågan om olika ledarty-
per; är man auktoritär eller disku-
terande osv.         

Mikko on ulospäin suuntautunut 
henkilö, joka tulee helposti toimeen 
ympäristönsä kanssa. Hänen joh-
tamistavassaan tämä ilmenee kan-
nustavuutena, keskustelemisena ja 
pelaajien tuntemusten peilaamise-
na. Päävalmentaja Mikon positiivi-
nen asenne heijastui pelaajiin pe-
lirohkeutena ja haluna tehdä kaik-
kensa joukkueen puolesta. Tätä voi-

daan sanoa myös hyväksi joukkue-
hengeksi.

Mikko on tasapainoinen realis-
ti, joka säilyttää positiivisen linjan-
sa myös tappion hetkellä. EM-tur-
nauksessa vuonna 2009 hävisimme 
Ukrainalle erään pelaajamme pa-
han ”mokan” vuoksi. Media tiukka-
si Mikolta pelin jälkeen, mitä hän 
tuumasi pelaajan suorituksesta. – 
Hän pelasi hyvän ottelun. - ”Nää” 
on vain ihmisiä. - Pää pystyyn, sella-
ista sattuu! Voisiko johtaja parem-
min tukea alaisiaan tällaisessa tilan-
teessa? Eipä ihme, että Mikko saav-
utti pelaajien varauksettoman luot-
tamuksen.  

Impulsiivinen Mikko on myös er-
ittäin harkitsevainen. Moneen ot-
teeseen media painosti häntä ryhty-
mään maajoukkueen päätoimiseksi 
valmentajaksi, mikä olisi ollut mah-
dollistakin. Mikko kuitenkin kiel-
täytyi haluten säilyttää napanuoran 
kouluunsa, mikä varmasti oli viisas-
ta. Jalkapallovalmentajan ura on ai-
na epävarma! 

Jag hoppas att Mikael Käld snart 
kan ansluta sig till riksdagens stora 
lag!

Eduskunnassa tarvitaan hyviä 
joukkuepelaajia. Mikael Käld kuu-
luu sinne!

 

Pekka Hämäläinen
Född 1938 / Syntynyt 1938 
Bor i Esbo / Asuu Espoossa 
Ordförande för Finlands Bollförbund 
Suomen Palloliiton puheenjohtaja  
1997-2009

Mikael Käld, en omtyckt ledare – pidetty ”pomo” 

Suomen Palloliiton puheenjohtaja Pekka Hämäläinen luovutti vuonna 2009 nais-
ten maajoukkueen päävalmentajalle Michael Käldille Erik von Frenckell -mitalin ja 
kunniakirjan sadan maaottelun kunniaksi. (Suomen Palloliiton luvalla)

Finlands Fotbollsförbunds ordförande Pekka Hämäläinen överräckte år 2009 Erik 
von Frenckells medalj och hedersdiplom åt damlandslagets tränare Michael Käld 
med anledninga av hundra landskamper. (Med tillstånd av Finlands Bollförbund)

Svenska folkpartiet har som mål 
i Österbotten att få minst 50.000 
röster och minst fyra kandidater till 
riksdagen. Jag tror själv också att 
det skall vara möjligt.

Varför det är möjligt är på grund 
av det arbete som sfp gjort under 
denna riksdagsmannaperiod.

Våra riksdagskandidater har enligt 
min mening gjort ett bra arbete och 
fått resultat som gynnar utveckling-
en i Österbotten.

Det viktiga har varit att värna om 
den tvåspråkighet som gäller i na-
tionen. Våra statliga myndigheter, 
våra serviceorgan och vår utbild-
ning skall erbjuda en god service på 
ens eget modersmål. Därtill skall 
våra tvåspråkiga kommuner vara 
välfungerande i sitt serviceutbud.

Våra kommuner skall också få le-
va i den form kommuninvånarna 
vill ha den. I alla framtida föränd-

ringar skall den kommunala själv-
styrelsen vara riktgivande för pro-
cessen och rådgivande folkomröst-
ningar skall ordnas.

Sfp värnar om en välfärd som byg-
ger på medmänsklighet och gemen-
samt ansvar. En välfärd som skall 
vara ett samspel mellan offentlig 
sektor, tredje sektorn, företagandet 
och den egna aktiviteten. En politik 
som är rättvis för alla, barn, unga, 
vuxna och äldre.

I Österbotten rör sig just nu 17 
sfp-kandidater på fältet. Vi kommer 
att höra mycket av dem, se dem 
agera, och hur vi röster har stor be-
tydelse. 

Jag har följt med denna sfp-kam-
panj och tycker att stämningen är 
bra. Trots att dagens Finland lever i 
en utmanande tid med svåra frågor 
är kampandan god.

Vi vet alla att en ogynnsam ålders-

struktur, en offentlig sektor som in-
te mera kan växa, svåra förändringar 
i näringslivet och därtill svåra mil-
jöfrågor bekymrar men kampen för 
ett livskraftigt Finland skall gå vi-
dare. Vi skall leva med en optimis-
tisk livsstil, som därtill bygger på re-
alism. 

Mikael Käld är en fin kandidat i 
norra Österbotten. Hans budskap 
är realistiskt och trovärdigt.

Jag citerar M. Käld ”Jag vill vara 
med och skapa en ’vi-anda’ i nor-
ra Österbotten. Den skall gå över 
kommun-, språk- och regiongrän-
ser.  Vi har en utvecklingsduglig re-
gion med kreativa ungdomar, skick-
liga företagare, duktiga jordbruka-
re och hurtiga pensionärer. Vi po-
litiker bör höja blicken och skapa 
förutsättningar för mer samarbe-
te inom vården, utbildningen, in-
frastrukturen och företagsfrågorna.” 

(delcitat från Vbl 25.2). 
Alla de som ger en röst åt M. Käld 

gör ett bra val. Han är enligt min 
mening kvalificerad för en plats i 
Finlands riksdag. Samhällsintres-
se, engagemang och starkt sinnelag 
kännetecknar honom.

Han har sett lite av världen och 
lärt sig uppskatta det som Öster-
botten har i dag. Han är beredd att 
jobba hårt för ett starkt tvåspråkigt 
landskap var människorna mera ser 
möjligheterna än hindren. 

 

Ulf Sourander
Född 1949 
Bor i Nykarleby 
Fil.mag, lektor i historia 
SFP:s kretsordförande i Österbotten

Svenska folkpartiet inför riksdagsvalet 2011

1985-2008

Grundundersökningar:
0400 266 604  
Energiborrningar:
040 195 6944

www.ks-geokonsult.fi
Kronoby
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BYGGNADS AB

RAKENNUS OY
SUNDELL

Kun viisivuotiaana sain ensimmäi-
set nappulakengät jalkaani, en todel-
lakaan osannut arvata mitä siitä seu-
raisi. Jo pienenä tyttönä tunsin, et-
tä jalkapallo on suuri rakkauteni. En 
malttanut pysyä pallosta erossa vaan 
vietin suuren osan vapaa-ajastani 
missä tahansa viheriöllä potkimas-
sa ja leikkimässä pallon kanssa. Naii-
vi haaveeni jalkapalloammattilaisuu-
desta sai vain lisäpotkua, kun eläy-
dyin telkkarin ääressä miesten MM-
kisatunnelmaan ja juhlin idoleideni 
Maradonan, Linekerin ja van Baste-
nin tehdessä maaleja. Ei minua siinä 
vaiheessa pysäyttänyt muiden kom-
mentit siitä, ettei naisilla ole ammat-
tilaissarjoja. 

20-vuotiaana olin monen mielestä 
saavuttanut kaiken, mitä suomalai-
nen naisjalkapalloilija voi saavuttaa. 
Olin 16-vuotiaana noussut mukaan 
naisten A-maajoukkueeseen, voit-
tanut Suomen mestaruuden usei-
ta kertoja, olin SM-sarjan maaliku-
ningatar ja vuoden paras naispelaaja. 
Eräs joukkuekaverini ihmetteli ker-
ran, miten helposti tunnuin saavan 
kaiken ja miten tittelit tulivat minul-
le kuin liukuhihnalta. Itse kuitenkin 
tiesin miten paljon aikaa olin pallon 
kanssa viettänyt, eikä menestys tul-
lut itsestään. Toisen silmissä se saat-
toi näyttää helpolta, koska pelaami-
nen oli intohimoni ja se oli minulle 
elämäntapa.

Lukion jälkeen kuitenkin kadotin 
päämääräni jalkapalloilijana, mikä sai 
minut miettimään jopa lopettamis-
ta. Kutsun sitä ”kahdenkympinkrii-
siksi”. Harjoitukset veivät paljon ai-
kaa, mutta tunsin polkevani paikal-
laan. Kun tavoitteita ei ollut, katosi 
myös motivaatio. Maailman parhai-
den taso tuntui olevan saavuttamat-
tomissa ja usko arvokisapaikkaan hii-
pui jokaisen hävityn maaottelun jäl-
keen. Aiemmat haaveeni ammatti-
laisuudesta tuntuivat yhtäkkiä nau-
rettavilta eivätkä sopineet ”aikuis-
ten maailmaan”, johon kuului ”oi-
keat” työt ja perheen perustaminen. 
Jatkoin pelaamista, mutta samaan ai-
kaan mietin mihin suuntaan elämäs-
säni lähtisin. Kamppailin futisurani 
pahimmassa kriisissä samaan aikaa 
kun saimme uuden päävalmentajan 
A-maajoukkueeseen. Mikko Käld 
näki minussa lupaavan, mutta halut-
toman pelaajan ilman motivaatiota. 
Sen kevään turnausleirillä Algarves-
sa istuin pelin alkaessa vaihtopenkil-
lä – ensimmäistä kertaa elämässäni! 

Uusi päävalmentajamme uhkui in-
toa ja sellaista uskoa parempaan tu-
levaisuuteen, jota en ollut vähään ai-
kaan ympärilläni nähnyt. Alkuun se 
tuntui minusta yhtä naiivilta kuin 
omat lapsuuden unelmani, mut-
ta huomasin, että sillä olikin usko-
maton voima. Se tarttui meihin pe-
laajiin ja me aloimme uskoa itseem-
me. Oma kipinäni sai taas tulta al-
leen, kun olin mukana innostunees-
sa porukassa. Samaan aikaan olimme 
seurajoukkueeni HJK:n kanssa uusi-
en haasteiden edessä kun pelasimme 
ensimmäisessä naisten Uefa Cupissa. 
Seuravalmentajani Timo Lounio on-
nistui motivoimaan meitä uskomal-
la meihin sekä yksilöinä että joukku-
eena. Innostus, joka joukkueessam-
me vallitsi, oli käsin kosketeltavissa 
ja tartutimme sitä toinen toisiimme. 
Olin taas täynnä motivaatiota ja nau-
tin pelaamisesta. Näin asiat uudesta 
perspektiivistä: enää kaikki ei pyöri-
nyt minun ja epätoivoisen unelmani 
ympärillä, vaan nyt kyse olikin yhtei-
sestä tavoitteesta ja yhteisestä unel-
masta. Tavoitteet saivat meidät teke-
mään töitä yhdessä ja työteko lopul-
ta palkittiin. HJK:n kanssa pelasim-
me itsemme seurajoukkueiden kan-
sainväliselle huipulle ja A-maajouk-
kueen kanssa selvitimme tien ensim-
mäistä kertaa arvokisoihin. 

Pääsy EM-kisoihin Englantiin 
2005 ja hieno menestys siellä, on 
monen mielestä merkittävä käänne-
kohta suomalaisessa naisjalkapalloi-
lussa.  Se toteutti minun ja monen 
pelaajan unelman. Väitän kuitenkin, 

että merkittävä käännekohta meidän 
pelaajien keskuudessa oli tapahtunut 
jo paljon ennen kisoja. Yhteinen pää-
määrä, usko sen toteutumiseen ja si-
tä seurannut innostus sai aikaan sen, 
että monet meistä maajoukkuepe-
laajista, minä ensimmäisten joukos-
sa, lähdimme ulkomaille hakemaan 
uusia oppeja ja kehittymään. Tahto 
tulla paremmaksi rohkaisi etsimään 
ja ottamaan uusia haasteita. 

Kesällä 2002 kirjoitin sopimuk-
sen Umeå IK:n kanssa ja olin on-
nellisempi kuin koskaan saadessa-
ni mahdollisuuden pelata Euroopan 
parhaassa seurajoukkueessa. Mietin 
moneen kertaan mistä kaikesta oli-
sin jäänyt paitsi, jos olisin luovutta-
nut silloin kun motivaatio oli kadok-
sissa. Uumaja oli minulle jalkapal-
lotaivas, jota en edes tiennyt olevan 
olemassa. Pikkutytön unelmasta oli 
sittenkin tullut totta – ja se oli vas-
ta kaiken alkua! Uefa Cupin mesta-
ruudet, EM-kisat ja muu menestys 
ovat ilman muuta kohokohtia ural-
lani, mutta parasta kaikesta on ol-
lut kuulua porukkaan, jota yhteinen 
päämäärä inspiroi.

Annoin jalkapallolle suuren osan 
elämästäni, mutta se antoi vielä 
enemmän takaisin. Kun lähdin jal-
kapallon perässä maailmalle, toteu-
tui myös pikkuhiljaa muut haaveeni. 
Löysin elämäni rakkauden, minus-
ta tuli äiti ja opiskelin opettajan am-
matin, joka odottaa minua peliurani 
päätyttyä. Kokemukset ja elämykset, 
joita olen pelaamisen kautta saanut, 
ovat ainutlaatuisia. Samoin ihmiset, 
joita olen matkani varrella tavannut. 
Löysin itseni ja elämäni.

Nyt pelaan ammattilaisena Yhdys-
valloissa ja minussa palaa vieläkin 
se sama intohimo jalkapalloon, jota 
tunsin jo silloin viisivuotiaana, kun 
potkin palloa ensimmäisen jouk-
kueeni kanssa pienen Kirkkonum-
men kylän hiekkakentällä. Olen saa-
nut todeta ettei pienen tytön unel-
ma ollutkaan lapsellinen, vaan se oli 
sittenkin täysin realistinen. Tarvitsin 
vain ympärilleni ihmisiä, jotka kan-
nustivat ja inspiroivat. Tarvitsin ih-
misiä, joilla oli samanlaisia päämää-
riä. Tarvitsin muiden tukea ja roh-
kaisua tarttua uusiin haasteisiin. Mi-
kä onni, että kohdalleni osui sellai-
sia ihmisiä. 

Näin myöhemmin olen ymmärtä-
nyt, miten paljon valmentajani ovat 
merkinneet minulle urani aikana, ei 
vain pelaajana vaan myös ihmisenä. 

Itseluottamukseni samoin kuin it-
setuntoni ovat rakentuneet muiden 
ihmisten avulla ja siinä on valmen-
tajillani ollut tärkeä osa. Vielä tänä-
kin päivänä, jos haasteet tuntuvat lii-
an suurilta tai itseluottamukseni hei-
lahtelee, kuulen sanat, jotka valmen-
tajani nuorten maajoukkueessa ker-
ran sanoi: ”Sinä olet juuri niin hyvä 
kuin haluat olla”. 

Minua ei ole koskaan tarvinnut 
piiskata tekemään töitä ja harjoitte-
lemaan, sillä se tahto minulla on ai-
na ollut omasta takaa. Eivätkä val-
mentajani ole vaatineet minua ker-
tomaan, kuinka paljon teen töitä. He 
ovat luottaneet, että se näkyy ken-
tällä. Se on saanut minut tekemään 
parhaani jokaisessa harjoitukses-
sa, jokaisessa ottelussa. Maajoukku-
een kanssa olemme osoittaneet, että 
kun koko joukkue, pelaajat, valmen-
tajat ja muut taustahenkilöt, tahtoo 
samaa asiaa ja tuntee muiden luot-
tamuksen, alkaa kehitystä tapahtua 
ja sen kautta tulee myös menestystä. 
Parasta mitä urheilussa tiedän, on ol-
la joukkuepelaaja, koska yhdessä te-
keminen innoittaa ja onnistumisen 
ilo on silloin myös monin verroin 
suurempi. 

Laura Österberg-Kalmari
Syntynyt 1979 
Asuu USA:ssa ja Tukholmassa 
Tällä hetkellä Laura pelaa USA:n liigassa 
New Jerseyn Sky Blue FC -joukkueessa

Laura Österberg-Kalmari:

”Olet juuri niin hyvä kuin haluat olla” 

Laura Kalmari sai vuoden naispe-
laajan palkinnon Mikael Käldiltä 
vuonna 2006.
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När jag väljer min kandidat så fäster 
jag mig mycket vid kandidatens vär-
deringar. Värderingarna syns i alla 
beslut, personens beteende och al-
la uttalanden. Samarbetsförmågan 
och trovärdigheten är avgörande, 
speciellt under svåra tider. För att 
kunna föra vidare viktiga ärenden 
måste man också ha vilja och för-
måga samt tolerans att kommunice-
ra med olika människor.  Beslutsfat-
tandet sker nämligen på många oli-
ka nivåer och vanliga medborgare 
ska lyssnas på med respekt och öp-
penhet. Politik är i högsta grad ett 
lagspel. 

I politik måste man kunna arbeta 
på lång sikt. Långsiktighet och tå-
lamod har krävts också av Mikael   
Käld både som lärare och landslags-
tränare. Ytterligare har han visat sig 
ha självförtroende, ärlighet och öd-
mjukhet. 

Ett språk, ett modersmål är viktigt 
för att man ska kunna utveckla en 
god självkänsla, för att man ska kun-
na beskriva sig själv och sin identi-
tet. Genom språket håller vi också 
vår kultur levande och vi ger genom 
språket uttryck för våra värderingar. 
Språket behövs för att kunna kom-

municera, för att tänka på, drömma 
på och för att vi ska utvecklas som 
människor. 

Språkkunskaper är nyckeln som 
öppnar dörren till andra världar – 
också utanför min lilla värld. Två-
språkighet har varit för mig en na-
turlig sak och en del av min nuva-
rande identitet sedan jag lärt mig 
vårt andra inhemska språk, svensk-
an.   Den har gett mig många nya 
möjligheter både i mitt yrke som lä-
rare och i mitt engagemang som po-
litiker. Flerspråkighet är en mycket 
värdefull resurs både för den enskil-
da människan och för samhället.   

Mikael Käld är ett gott val till 
riksdagsman från regionen. Han är 
trovärdig och har redan visat kun-
nighet och resultat i lagspel, team-
arbete. Det är viktigt att vi röstar in 
honom till riksdagen. 

 

Marketta Widjeskog
Född 1947 
Bor i Kronoby 
Universitetslärare,  
Karleby universitetscenter Chydenius 
Kommunfullmäktigeordförande i Kronoby

Politik är teamarbete 

Valitessani ehdokasta kiinnitän 
suurta huomiota hänen arvoihin-
sa. Arvot ohjaavat päätöksentekoa, 
henkilön käyttäytymistä ja kaiken-
laista julkistakin esiintymistä.

Yhteistyökyky ja uskottavuus 
ovat ratkaisevia, etenkin vaikeina 
aikoina. Tärkeiden asioiden eteen-
päin vieminen vaatii tahtoa ja tai-
toa sekä suvaitsevaisuutta kommu-
nikoida erilaisten ihmisten kanssa. 
Päätöksenteko tapahtuu nimittä-
in eri tasoilla, tavallisiakin kansalai-
sia kunnioituksella ja avoimuudella 
kuunnellen. Politiikka on mitä suu-
rimmassa määrin joukkuepeliä. 

Politiikassa on osattava työsken-
nellä pitkällä tähtäimellä. Pitkäjän-
teisyyttä ja kärsivällisyyttä on vaa-
dittu myös Mikael Käldiltä se-
kä opettajana että maajoukkueval-
mentajana. Lisäksi hän on osoitta-
nut itseluottamusta, rehellisyyttä ja 
nöyryyttä. 

Äidinkieli on tärkeää ihmisen hy-
vän itsetunnon ja identiteetin kehit-
tymisessä. Kielen avulla me pidäm-
me kulttuurimme elävänä ja kielen 
välityksellä ilmaisemme arvojam-
me. Kieltä tarvitaan voidaksemme 

kommunikoida, ajatella ja unelmoi-
da sekä kehittyä ihmisinä ja yksilö-
inä. 

Kielitaito on avoin ovi muuhun 
maailmaa – itsemme ulkopuolelle. 
Kaksikielisyys on ollut minulle lu-
onnollinen asia ja osa minun iden-
titeettiäni opittuani toisen koti-
maisen kielen eli ruotsinkielen. Se 
on avannut minulle monia uusia 
mahdollisuuksia sekä ammatissa-
ni että toimiessani politiikassa. Mo-
nikielisyys on hyvin arvokas resurs-
si, voimavara sekä yksilölle itselleen 
että yhteiskunnalle. 

Mikael Käld on hyvä valinta alu-
eemme kansanedustajaksi. Hän on 
uskottava ja on osoittanut taitoja ja 
tuloksia toimia ”joukkueessa”. On 
siis tärkeää, että me äänestämme 
hänet eduskuntaan.

 

Marketta Widjeskog
Syntynyt 1947 
Asuu Kruunupyyssä 
Yliopistonopettaja  
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Kruunupyyn kunnanvaltuuston  
puheenjohtaja

Politiikka on yhteispeliä 

AB PLÅTSLAGERI
Hellqvist & Snåre Oy
AB PLÅTSLAGERI
Hellqvist & Snåre Oy
Åsbackavägen 708, KRONOBY 
Verkstaden:
Tfn 834 6510

BYGGARE

 SE HIT!!!

Sune 0500 366 563, Kenneth 050 589 2427
• MASKINFALSADE PLÅTTAK • SKORSTENSBEKLÄDNINGAR 

• TAKRÄNNOR OCH STUPRÖR
• GOLVVÄRMEPLÅTAR för skålat golv och vindsbjälklag.

I riksdagsvalet 2011 är ingen sfp-
kandidat från Karleby uppställd. 
Med tanke på det djupa samarbe-
te som råder mellan Karleby ock 
Kronoby faller det sig naturligt 
att blickarna faller på vår granne – 
Mikael Käld. Med familjeband till 
Karleby, skolgång i GSSL, fotboll i 
GBK är Mikko väl förtrogen med 
förhållandena i Karleby. Hans ut-
bildning som lärare och erfarenhet 
som fotbollstränare på landslagsni-
vå betyder att han har ett sinne för 
lagspel. Detta kombinerat med en 
vilja att med ödmjuk nyfikenhet 
anta nya utmaningar gör att han 
har de egenskaper som behövs av 
en riksdagsledamot för vår nejd. Vi 
står inför stora utmaningar i fram-
tiden – oberoende om vi vill det 
eller ej, t.ex. hälso- och sjukvården 
ställs inför nya krav. Här behövs 
personer som fördomsfritt kan ta 
vara på och utveckla de samarbets-

möjligheter vi har i vår region. Det 
gäller också att stärka de redan be-
fintliga samarbetsformerna och att 
trygga utvecklingsmöjligheter för 
vårt mångsidiga näringsliv och att 
göra vår landsända till en attrak-
tiv plats att bo på i alla livsskeden. 
Tillsammans har Karleby- och Ja-
kobstadsnejden genom samarbete 
men ändå sund konkurrens en ut-
vecklingspotential som är få regi-
oner förunnat. Jag vet att Mikael 
Käld kommer att vara en bra re-
presentant för vår region i riksda-
gen.

 

Stefan Anderson
Född 1953 
Bor i Gamlakarleby 
Läkare 
Medlem i stödgruppen

Eduskuntavaaleissa 2011 ei Kok-
kolasta ole asetettu ehdolle yhtään 
RKP:n kansanedustajaehdokasta. 
Siitäpä syystä on luonnollista, et-
tä katseet kohdistuvat ”naapuriim-
me” Mikael Käldiin, johtuen Kok-
kolan ja Kruunupyyn välisestä lä-
heisestä yhteistyöstä. Perhesiteet 
Kokkolaan, koulunkäynti Kokko-
lan Ruotsalaisessa Lyseossa (GS-
SL), jalkapallo GBK:ssa ovat asio-
ita, joiden vuoksi Mikolla on lähei-
set suhteet Kokkolaan. 

Hänen opettajankoulutuksen-
sa ja kokemuksensa maajoukkue-
tason jalkapallovalmentajana tar-
koittavat sitä, että hänellä on tai-
pumusta ”joukkuepeliin”. Tämä 
kaikki, yhdistettynä tahtoon ot-
taa nöyrällä uteliaisuudella vasta-
an uusia haasteita, tekevät sen et-
tä hänellä on niitä ominaisuuk-
sia, joita tarvitaan alueemme tu-
levalta kansanedustajalta. Olem-
me suurten haasteiden edessä tu-
levaisuudessa, siitäkin huolimatta 
haluammeko niitä vai emme. Esi-
merkiksi terveydenhuollolle ase-
tetaan koko ajan uusia vaatimuk-

sia. Tarvitsemme henkilöitä jot-
ka ennakkoluulottomasti halua-
vat kehittää niitä yhteistyömah-
dollisuuksia, joita alueellamme 
on. Tämä tarkoittaa myös alueel-
lamme jo olevien yhteistyömuoto-
jen vahvistamisen sekä monipuo-
lisen elinkeinoelämämme kehitty-
mismahdollisuuksien turvaamisen 
ja tekemisen ”maankolkastamme” 
houkuttelevan paikan asua kaikis-
sa elämämme vaiheissa. Kokko-
lan- ja Pietarsaaren alueilla on hy-
vällä yhteistyöllä, mutta kuitenkin 
”terveellä” kilpailulla kehittymis-
potentiaalia, jota harvoilla alueil-
la maassamme on. Olen varma sii-
tä, että Mikael Käld tulee olemaan 
erittäin hyvä edustaja alueeltam-
me tulevilla valtiopäivillä!

 

Stefan Anderson
Syntynyt 1953 
Asuu Kokkolassa 
Lääkäri 
Tukiryhmän jäsen

aNTENN & PaRaBOL SERVICE TOMMY’S HEMELEKTRONIC

TOMMY’S HEMELEKTRONI’C Försäljning & Antenn- 
service, Kronoby.  

0400 561 327, 0500 561 327

VI HaR aLLT DU BEHÖVER I aNTENNVÄG!

Nyinstallationer - Service och försäljning
• Uhf antenner • Paraboler • Wlan antenner rundstrålande och rikt+kablar  

• Villa antenner • Paraboler till husbil och husvagn • 12 V satellitmottagare m.m.

Vår servicebil rullar dagligen.  
Vi är auktoriserade av  

CanalDigital  
- ViaSat och SveaTv.

http://www.tommyshemelektronic.multi.fi

Varför Mikael Käld?

Miksi Mikael Käld?
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Vi tillverkar och trycker

PAPPERSTALLRIKAR
med firmalogon och reklamtexter.

Allt efter kundens behov. 

Begär offert!

Fabriksvägen 4, 68700 Terjärv
Tfn 823 4000, fax 823 4061

www.minimaid.fi

NSA-bolagen
stöder valet av

Mikael Käld 
till riksdagen

NSA-yhtiöt tukee
Mikael Käldin
valitsemista
eduskuntaan

De flesta gymnasierna i 
Svenskfinland hör idag till 
en grupp av gymnasier som 
samarbetar på olika sätt. De 
här grupperna kallas gym-
nasieringar. I svenska Öst-
erbotten finns det två gym-
nasieringar, i norr går gym-
nasieringen under namnet 
Team Nord och från Vörå 
söderöver heter gymnasie-
ringen Vi7.

I Team Nord ingår fem 
gymnasier – Jakobstads 
gymnasium, Karleby svens-
ka gymnasium, Kronoby 
gymnasium, Pedersöre gym-
nasium och Topeliusgymna-
siet i Nykarleby. 

Samarbetet dessa nämnda 
skolor emellan går tillbaka 
många år i tiden, men fick 
i medlet av 2000-talet kon-
kreta former då Nina Berg 
anställdes som koordinator 
för Team Nords föregånga-
re Arena Nord. Arena Nord 
var ett bredare samarbete 
med hela andrastadieutbild-
ningen som målgrupp, inte 
enbart ett forum för samar-
bete gymnasierna emellan. 
Koordinationen skedde un-
der den här tiden från Kro-
noby folkhögskola. 

Våren 2008 söktes en ko-
ordinator för en ny typ av 
samarbete enbart för gym-
nasierna. Målet var att för-
bereda och ta i bruk en ge-
mensam distanskursbricka. 
Eftersom samarbetet skulle 
ske på annan bas än tidigare, 
fick projektet ett nytt namn 
i Team Nord. Ett bidrag från 
Svenska Kulturfonden gjor-
de anställningen av koordi-

natorn möjlig.
Sedan medlet av 2000-ta-

let har samarbetet i det som 
idag heter gymnasieringen 
Team Nord utvecklats och 
består av i huvudsak följan-
de aktiviteter:

En gemensam distans-
kursbricka med knappt 30 
kurser som ger ökad bredd 
och valfrihet för de ca 1000 
gymnasiestuderande som 
finns i vår region. Alla sko-
lor har gått in för samma 
inlärningsplattform och 
webbaserade videokonfe-
renssystem. Gemensam-
ma riktlinjer kring t.ex. or-
ganisering av anmälningar 
och handledning har också 
byggts upp.

De studerande kan ock-
så ta del av ett gemensamt 
regionalt utbud av intresse-
kurser och kombiexamina i 
samarbete med andrastadi-
ets utbildningsanstalter i re-
gionen. 

Gemensamma internatio-
nella projekt, bl.a. med te-
mat ”Förintelsen” och ”Afri-
kalinjen”, erbjuds alla stu-
derande i regionen.

Lärarna har fortbildats i 
gemensamma lärarfortbild-
ningar som arrangerats i 
samarbete med Centret för 
Livslångt Lärande vid Åbo 
Akademi i Vasa och Åbo. 
Gemensamma studieresor 
har också genomförts.

Rektorerna håller månat-
liga överläggningar i frågor 
som berör det gemensam-
ma.

Under hösten 2010 har 
en satsning på gemensam 

marknadsföring under ge-
mensam logo gjorts.

För gymnasierna har sam-
arbetet varit enbart positivt. 
Den lilla konkurrens som 
finns dem emellan bidrar 
till att skärpa profilerna, 
vilket är av stor vikt i kon-
kurrensen med yrkesutbild-
ningen som haft vind i seg-
len i regionen. Mest konkret 
ur de studerandes synvin-
kel är de möjligheter Team 
Nord erbjuder att välja dis-
tanskurser och delta i inter-
nationella projekt som den 
enskilda skolan kanske inte 
kunde erbjuda.

Från hösten 2009 har 
gymnasierna i hela svens-
ka Österbotten förts sam-
man till utvidgat samarbe-
te. Under läsåret 2009-2010 
hölls fyra gemensamma rek-
torsmöten och hösten 2010 
ett. Teman för diskussionen 
var bl.a. aktuella läroplans-
reformer. För de studeran-
de innebär samarbetet möj-
ligheter att välja kurser på 
distans också från den andra 
österbottniska gymnasie-
ringen. I januari 2011 hölls i 
Karleby en fortbildningsdag 
gemensam för alla svenska 
gymnasielärare i Österbot-
ten. Över 215 lärare deltog.

Bernt Klockars 
Född 1970 
Bor i Karleby 
Rektor för Karleby svenska 
gymnasium 
Projektkoordinator för gym- 
nasienätverket Team Nord

Studerande drar nytta av 
samarbete mellan gymnasier

Enad front. Sedan hösten 2010 marknadsför gymnasierna sig under gemensam Team Nord-
logo vid regionens utbildningsmässor riktade till åk 9. Bilden är från det evenemang som 
hölls i Anderssénsalen på Sursikbacken i Pedersöre i februari 2011. Rektor Bernt Klockars från 
Karleby svenska gymnasium och studiehandledare Birgitta Abbor från Kronoby gymnasium 
bredvid Team Nords roll up.

www.teritalot.fi 

68700 TERJÄRV   Tfn 020 768 0411 Fax 020 768 0206

Victoria Matilda

Carolina

Försäljning/Myynti:
Johnny Majabacka, GSM 040 731 0005 johnny.majabacka@teritalot.fi 
Juha Kattilakoski, GSM 040 132 9920 juha.kattilakoski@teritalot.fi 
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Den 1 januari 2009 blev 
Karleby värdkommun för 
social- och hälsovården i 
Kronoby. Det blev många 
ändringar för båda parter, 
det var ett nytt sätt att ord-
na social- och hälsovården, 
så att befolkningsunderlaget 
på 20  000 invånare skulle 
uppfyllas för Kronobys del. 
Personalen inom social- och 
hälsovården blev anställda 
av Karleby Stad.

I den nya organisatio-
nen har Kronoby kommun 
två platser i social- och häl-
sovårdsnämnden och fyra 
platser i den svenska sek-
tionen. De flesta frågor som 
berör Kronoby behandlas i 
svenska sektionen innan de 
förs till stora nämnden. Ser-
vice på svenska har diskute-
rats mycket och möjlighet 
att få service på eget mo-
dersmål är garanterad i värd-
kommunavtalet. Visst är det 
mycket ännu som finns en-
bart på finska, men i Karle-
by har man varit mycket ly-
hörd och tillmötesgående i 
språkfrågan så vi kan nog se 
med tillförsikt på utveck-
lingen.

Nu har systemet funge-
rat i två år och börjar hitta 
sina former. Flera verksam-
heter har ändrat så att verk-
samhetsförutsättningarna i 

båda kommunerna ska mot-
svara varandra. Det som vi 
redan märkt är att verksam-
heten i Karleby är mycket 
mera tjänstemannastyrd än 
vi är vana med i Kronoby. 
Det här ställer stora krav på 
de ledare som ansvarar för 
de olika verksamheterna i 
Kronoby  kommun.

Hälsocentralen i Karle-
by fungerar nu som bas för 
sjukvårdsverksamheten. In-
om sjukvården har föränd-
ringar inte märkts så myck-
et för enskilda invånare. Lä-
karmottagningsverksamhe-
ten fungerar som förut med 
köptjänster av MedOne. La-
boratorietjänster är nu un-
derställda Mellersta Öster-
bottens Centralsjukhus´ la-
boratorium. Röntgenverk-
samheten i Kronoby har 
upphört och den sköts helt 
i Karleby. Våra vårdcen-
ters verksamhet i framtiden 
kommer att ändras, men än-
nu är inget klart hur det ska 
bli. De nationella målsätt-
ningarna kommer i framti-
den att orsaka förändringar. 
Men visst är det viktigt att 
vi i Kronoby vet hur vi vill 
ha det och vad som behövs. 
Vi har lokalkännedom, är 
användare och betalare för 
de olika tjänsterna och ska 
kunna påverka alla beslut 

till förmån för invånarna i 
vår kommun.

Inom socialvården har 
verksamheterna samordnats 
på ett bra sätt. Gemensam-
ma kriterier och gemensam-
ma diskussioner har förenat 
verksamheterna på ett än-
damålsenligt sätt.

De största förändringarna 
har skett och kommer att 
ske inom äldreomsorgen. 
Efter att vi i Kronoby haft 
en mänskonära, flexibel och 
personligt skött äldreom-
sorg ska verksamheten nu 
anpassas till Karlebys verk-
samhet och enligt nationel-
la målsättningar. Med go-
da ledare och gemensamma 
målsättningar ska vi strä-
va till att allt ska fungera li-
ka bra i framtiden. Föränd-
ringar kan vara positiva för 
verksamheten och vi ska al-
la se framåt med de äldres 
intressen som mål.

Målsättning för äldre-
omsorgen är att alla ska bo 
kvar i eget hem så länge det 
bara är möjligt. Det ska ske 
med effektiverad hemvård 
och utbud av boendealter-
nativ.  Men eget hem bety-
der inte alltid att man ska 
bo kvar i sin egen stuga om 
man inte klarar av det, utan 
också ett hyresboende i oli-
ka former är ett eget hem. 

Trygghet och möjlighet till 
social gemenskap är grund-
plåten för att de äldre ska 
trivas och det har rätt till ef-
ter allt de gjort för att vi har 
den välfärd vi har idag.

När antalet äldre ökar, 
levnadstiden blir längre, an-
talet sjukskrivningar ökar 
för den arbetsföra befolk-
ningen och våra barns kon-
dition blir sämre och säm-
re, så krävs att vi satsar på 
förebyggande verksamhet. 
Det är här som bl.a. Mikael 
Kälds insatser kommer att 
synas. Många, många år och  
mycket av sin fritid har han 
satsat på att våra ungdo-
mar ska vara igång och rö-
ra på sig. Fotbollen har varit 
det mest väsentliga.  För de 
unga har han talat om beho-
vet av att ha en bra kondi-
tion.  

Det är inte lätt i dagens 
samhälle att motivera de 
unga att röra på sig, då de 
ungas fritid domineras av 
datorer.

Så Mikael Käld, vi ser med 
tillförsikt på att du är en bli-
vande riksdagsman och en-
gagerar dig i social- och häl-
sovårdsfrågor under mottot  
att endast det bästa är gott 
nog.

 

Berit Haga
Född 1949 
Verksamhetsled. för Pensionärs- 
hemsföreningen i Kronoby, 
fullmäktigemedlem, medl. i 
soc- och hälsonämnden i 
Karleby, medl. i MÖCS´ styrelse

Kronoby social- och hälsovård 
i Karlebys regi

Vår riksdagskandidat, Mika-
el Käld, skrev för en tid se-
dan att rikedom inte endast 
räknas i pengar utan avspeg-
lar sig i alla samhällsfunk-
tioner.

Finland har genomgått en 
svindlande snabb utveck-
ling till att i dag vara ett av 
världens bästa land att bo i.

Därmed inte sagt att vi 
skall stanna upp. Det for-
dras hela tiden nytänkan-
de och kreativitet för att in-
te halka efter. Intressant är 
att den nordiska välfärds-
modellen senaste tiden har 
uppmärksammats inom 
EU för sin konkurrenskraft! 
Detta är tvärt emot vad en 
del företagsledare har var-
nat för. Med bekymmer ser 
man hur många arbetsplat-
sar flyttar till länder med lå-
ga löner och obefintlig soci-
al säkerhet. För att vi i Nor-
den skall bevara vår lev-
nadsstandard och sociala 
trygghet, behövs samarbete 

som gynnar alla.
Med nordiska ögon ser 

man med bekymmer på 
dagens språkklimat. Den 
nordiska identiteten lider 
om man överger landets 
tvåspråkighet. Kunskaper i 
engelska kommer inte att 
kompensera möjligheten att 
kommunicera på ett nord-
iskt språk. Vår egen minister 
och ambassadör, Ole Norr-
back, gjorde mycket för att 
förenkla och undanröja hin-
der på den öppna, nordis-
ka arbetsmarknaden.  Före-
tagsköp över gränserna på-
går hela tiden och svarar för 
flera hundratusen arbets-
platsar.  Språkkunskaper ger 
uppenbara fördelar.

Avstånden i Norden är 
korta, några timmars bilfärd 
och man passerar tre nordis-
ka länder. Det är orealistiskt 
att tro att ungdomar förblir 
boende i kommuner med 
hög arbetslöshet. Det är an-
svarslöst och orätt mot da-

gens ungdom att ge en nega-
tiv bild av att lära sig svens-
ka. Det skapar ett onödigt 
handicap på arbetsmarkna-
den.  Ungdomsarbetslöshe-
ten är ett stort problem och 
ofta början till missbruk och 
utslagning. Om det går att 
öppna dörrar för de unga så 
låt oss för all del göra det! 
Ge ungdomarna en nordisk 
identitet och motivation att 
lära sig en praktisk, bruk-
bar svenska. I ett integre-
rat Norden måste man vara 
med där besluten görs och 
tillvarata sina intressen. Ut-
an språkkunskaper har man 
inte samma möjligheter.

 

Brit Stenman
Född 1941 
Bor i Karleby 
Läkare, ordf. i  
Pohjola-Norden 
i Karlebynejden,  
Medlem i stödgruppen

Ett rikare Finland – genom 
nordiskt samarbete

Oy Kokko-Fiber Ab
Kosilankatu 3

67100 Kokkola
Puh. +358(0)6-831 1709
Fax. +358(0)6-831 1706

KOKKO-FIBERKOKKO-FIBER

Raili Airue

Kaustintie 5, 69600 KAUSTBY
06-8612170

Betald annonsplats
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Århundradets stora reform 
inom hälso- och socialvår-
den KSSR kommer att un-
der en lång tid framöver ge 
beslutsfattare på riks- och 
kommunnivå mycket arbe-
te Det gäller att definiera 
och formulera uttryck som 
man idag använder sig av. 
Hemmaboende, Servicebo-
ende och Effektiverat ser-
viceboende deras innehåll 
och kvalitetsnormer  

Den andra svåra frågan 
kommer att bli rågång mel-
lan skattefinansierad vård, 
stat och kommun och av-
giftsfinansierad vård, samt 
egen andel.

För att börja med hem-
maboende gäller närmast, 
själv valt boende där hyres-
bostad eller egen ägd bo-
stad har betydelse då vård-
plan uppgörs och avgifter 
fastställs.

Hemmaboende som bo-
endeform är tilltalande och 
känt eftersom de flesta har 
bott på olika ställen i livet 
men alltid gjort boendet till 
ett hem. För den här boen-
deformen är social- och häl-
sovården känd det som be-
hövs är en flexibel tolkning 
av ordet vård.

Serviceboendet är redan 
betydligt mer komplicerat 
ekonomiskt för stat, kom-
mun och vårdtagaren och 
kommer att kräva anpass-
ning nya verksamhetsfor-
mer och också ett nytän-
kande för att inte göra byrå-
kratin mer kostnadskrävan-
de än nödvändigt. 

Här tror jag att inkomst-
relaterade servicesedlar 
kunde vara en bra lösning 
om man utgår från att an-
vändarna klarar av att sköta 
sin ekonomi också då man 
blir hjälpbehövande. Alla 
har en inbyggd vilja att kla-
ra sig själv. För beslutsfat-
tarna gäller att skapa förut-
sättningar för att denna vil-
ja skall kunna nyttjas. 

Effektiverat serviceboen-
de är närmast det vi i dag 
avser med vård dygnet runt. 
Dit vi idag kan  räkna de-
mensboenden, olika vård-
enheter med dygnet runt 
bemanning.  

Specialsjukvårdens inrikt-
ning på dagkirurgi och kli-
nikfärdiga patienter kräver 
en totalrevidering av reha-
bilitering för att undvika 
”återfall” som nu sker då re-
habiliteringen inte funge-
rat.  

För beslutsfattare på riks- 
och kommunnivå gäller att 
ge KSSR reformen innehåll 
under kommande valperi-
od. Regeringsprogrammet 
kommer sannolikt att kräva 
formuleringar om kostnads-
fördelning och hur uppfyl-
la kvalitetsnormer eller om-
vänt. Hur uppfylla kvali-
tetsnormer? Hur förde-
la kostnaderna? Nu krävs 
mera av innehåll än kravet 
på 20  000 innevånare och 
kommungränser som de-
batterades då lagen kom till.

Bakom hörnet är nästa 
stora reform: Specialsjuk-
vården, den nya Kommu-

nallagen och Social- och 
Hälsovårdens strukturer.

Den gränslösa vården är 
annonserad att träda ikraft 
2014 vilket innebär: 

Primärvård möjlighet att 
välja hälsostation i hela Fin-
land.

Specialiserad sjukvård 
möjlighet att välja bland de 
kommunala enheterna för 
specialiserad sjukvård i he-
la Finland.

Utrednings- och försöks-
verksamhet beräknas kom-
ma igång under 2011 och 
skall ligga till grund för lag-
stiftningsarbetet sannolikt 
efter riksdagsvalet 2014 
och   ingå i regeringspro-
gram 2014. Lagstiftnings-
arbetet sker under riksdags-
perioden 2014-2018.

Det kan vara bra att redan 
nu ta med i diskussionen en 
mera långsiktig målsättning 
för att få ett lugnare tempo 
i lagstiftningsarbetet med 
grundligare bearbetning av 
lagförslaget och tid för att 
förankra verkställighet och 
informera brukarna, med-
borgarna det s.k. folket. 

Lycka till i valet Mikael, 
så här ser jag på din hem-
läxa.

 

Torolf Fröjdö
Född 1931 
Bor i Kronoby 
Aktiv inom Svenska 
Pensionärsförbundet SPF 
Ordf. för Kronoby  
Pensionärsförening   

Lärarna vid Nedervetil 
skola hade tydligen fått 
höra om Folkhälsans enga-
gemang för att skapa med-
fostrare i skolorna, eller 
skolfarfar, som de manli-
ga medfostrarna kallas. Jag 
blev då kontaktad av rek-
torn Margareta Finell och 
lovade genast att pröva på 
det hela. Jag kom att star-
ta på vårterminen 2004 
och har faktiskt hållit ut 
sedan dess, det blir således 
det åttonde året som nu 
pågår. I början kändes det 
nog lite trögt men redan 
efter en liten tid märk-
te jag att jag tyckte om 
eleverna och att vara med 
dem. Jag har haft olika 
uppgifter i skolan. Obser-
veras bör att det är lärar-
na som bestämmer i klas-
serna - skolfarfar får under 
inga omständigheter styra 
det hela, han får t.ex. in-
te bestraffa eleverna utan 
helt följa de riktlinjer lä-
rarna framlägger. 

Under åren har jag för-
hört läsläxor, biträtt i ma-
tematik - lite svårare för de 
högre klasserna - det har 
ju tillkommit nya termer, 
och en del av dem vi an-
vände på 1940-1950-ta-
let har man ju glömt bort, 
divisionsräkningens upp-
ställning är ju numera helt 
annorlunda än då jag lärde 
mig division. Jag kan ock-
så konstatera att geogra-
fiinlärningen är betydligt 
mångsidigare än förr - det 
har ju också tillkommit 
ett stort antal nya länder 
sedan de nästan 60 åren 
som gått sedan jag gick i 
skolan - för att inte tala 
om de nya perspektiv som 
datorn ger.  Jag har blivit 
väl bemött av skolans lä-
rare vilket också gjort att 
jag trivts. Jag hoppas att 
jag genom engagemanget 
gjort åtminstone lite nyt-
ta - en sak som också till-
fredsställer en själv, kan-
ske man trots allt inte är 
helt ute ännu. 

Den mesta nyttan som 
skolfarfar uträttar tror jag 
dock är inom slöjden. Re-
dan i grupper på drygt 10 

elever är det så att en lä-
rare inte hinner med al-
la i den utsträckning som 
skulle behövas. Själv är jag 
ingen finsnickare men har 
dock sysslat så pass myck-
et med slöjdarbete att jag 
tror mig vara till nytta. 
En av målsättningarna för 
mig är att sporra elever-
na, berömma dem när de 
gjort framsteg - det tror 
jag är viktigt för dem.

P.g.a. hälsoskäl har jag 
inte kunnat vara ute med 
eleverna på rasterna - nå-
got som andra medfostra-
re säger sig ha stor glädje 
av. Däremot har jag kun-
nat glädjas över att ha fått 
vara med i olika skoltäv-
lingar och utflykter. 

Sedan till eleverna: 
Eleven av i dag är betyd-
ligt friare än vi var på vår 
tid. Man är frimodig, vå-
gar fråga och tilltala lärare 
och äldre på ett sätt som 
inte vi gjorde. Är det nå-
got som är sämre än förr 
så är väl det att eleverna 
har svårt att hållas på sina 
platser och det att dom ib-
land pratar och uppträder 
högljutt är något som man 
inte riktigt vänjer sig vid. 
När en elev begär att få si-
na skosnören knutna eller 
få sin nummerlapp fäst, då 
känner man att en "gam-
ling" nog trots allt har ett 
förtroende kvar. Och visst 
är det roligt när eleverna 
hälsar på en i byn och vår 
bil får också många häls-
ningar även om det råkar 
vara Margaretha som kör 
den. Håkan Hellberg, som 
också är skolfarfar, sa i en 
intervju att om de äldre 
skulle veta hur roligt det 
är att vara skolfarfar så 
skulle skolorna översväm-
mas av pensionärer - i det 
kan nog också underteck-
nad instämma.

 

Holger Ahlskog
Född 1938 
Bor i Nedervetil 
Pensionär med  
många intressen

Mitt liv som skolfarfar Läsordning för 
riksdagsman 
Mikael Käld
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Emma Storvall har ett stort mål i 
sikte inför säsongen 2011.

- Min förhoppning är att jag skall 
kunna knipa en mycket efterläng-
tad skidmedalj i FM. Förra säsong-
en var jag två gånger nära prispal-
len. Men då fick jag nöja mig med 
en fjärde och sjätte placering i FM.

- Och sen skulle det vara jättero-
ligt att få representera Finland i ju-
nior-VM 2012. VM går faktiskt i 
Turkiet på hög höjd så det skulle 
verkligen bli en exotisk upplevelse, 
säger Emma.

Vi träffar Emma på Snåres café 
i centrum av Kronoby dagen före 
nyårsafton. Hon kommer från en 
riktig skidåkarfamilj i Kronoby där 
pappa Stefan och broder Eric som 
känt har skördat en hel del fram-
gångar. Emma är en målmedveten 
skidtjej som satsar seriöst på att nå 
framgångar.

- Det är ju roligt att se att man 
utvecklas. Ifjol blev det cirka 500 
träningstimmar. I år har jag tillsam-
mans med min tränare och pappa 
Stefan ökat dosen med 50 tränings-
timmar till.

Emma studerar för tredje året vid 
idrottsgymnasiet i Vörå. Ett val hon 
inte ångrar.

- För mig är idrottsgymnasiet 
toppen. Jag hade nollperiod före 
jul och fick vara hemma och satsa 
lite extra på skidträningen.

- Jag går gymnasiet på fyra år och 
upplever det inte alls stressande att 
kombinera skidåkningen med gym-
nasiestudierna.

- Skidlinjen fungerar på det viset 
att vi får cirka 20 extra kurser för 
skidåkningen. Antalet kurser i real-
ämnena halveras. Det är bara i geo-
grafi som jag läser max kurser ef-
tersom jag ska skriva det i student-
provet.

- Och så är vår skidtränare Ro-
land Willför alltid med och ger tips 
och korrigerar skidtekniken.

Emma gillar att skidåkningen nu-
mera handlar om både skate och 
klassisk stil.

- Det är mer omväxlande såhär. 
För mig är melodin i skidspåret ju 
längre desto bättre. Det är fyra FM-
tävlingar som gäller för mig denna 
säsong. Skiathlon går så att säga på 
hemmaplan i Vörå i februari.

Finskan naturligt

Då det gäller politik är Emma än-
nu inte så insatt, men då det gäller 
svenskans framtid och framförallt 
undervisningen i finskan har Em-
ma klara besked att ge.

- Egentligen är det först i umgäng-
et med andra finskspråkiga skidtje-

jer som jag har lärt mig att kom-
municera på det andra inhemska. 
Man borde absolut utveckla fin-
ska undervisningen så att det pri-
mära blir att tillämpa språket och 
inte att plugga grammatik och oli-
ka satskonstruktioner.

- Jag läser även franska. Där var 
pedagogiken en helt annan från 
första början. Läraren i franska 
var inte genast framme med röda 
pennan om vi gjorde stavfel. Och 
det var bra! Så fick man en posi-
tiv grund. Först i gymnasiet börja-
de läraren kräva att man skulle ut-
trycka sig grammatikaliskt korrekt 
skriftligen.

- Nu börjar man nog i fel ända 
med finska undervisningen. Från 
första början får man ju fel om man 
inte kan stava rätt eller har rätt 
konstruktion på orden. Man vågar 
till sist inte säga så mycket med risk 
för att man säger fel, menar Emma.

Att finskspråkiga skidungdomar 

har nytta av svenska språket har 
Emma många bevis.

- I somras var vi på höghöjdslä-
ger i Norge tillsammans med några 
finska skidåkare. Visst var de handi-
kappade då de inte kunde göra sig 
förstådda. För oss var norskan inget 
bekymmer. Det lät nästan som dia-
lekt då norrmännen snacka.

Självklarhet

För Emma är det en självklarhet 
att rösta i riksdagsvalet.

- Jag är förstagångsväljare så det 
ska bli intressant. Jag förstår mig 
inte alls på de ungdomar som säger 
att de inte tänker rösta bara för att 
de inte är så insatta i politik. 

Emma uppmanar alla första-
gångsväljare att i så fall ta reda på 
fakta och söka info.

- Har man rösträtt så har man 
även ett ansvar att rösta. Vi står ju i 
tur att bygga landet. Och då vill jag 

att svenskan har en naturlig plats i 
Finland. Karleby-frågan var en rik-
tig tankeställare.

Emma tycker även att det hand-
lar om attityder.

- Varför använder inte karleby-
svenskarna mer sitt modersmål ute 
på stan. Nu blir ju finskspråkiga ex-
pediter nästan rädda då man vill ha 
svensk betjäning. I Vasa är attity-
den en helt annan. Där är det na-
turligt att överallt prata svenska. Så 
jag är nog för obligatorisk svenska 
och finska. Det hör till allmänbild-
ningen och speciellt alla idrottare 
har ju nytta av att kunna svenska 
ute i Norden.

- Men undervisningen måste änd-
ras och så kunde ju finska YLE pro-
ducera bättre serier som man skul-
le vilja se på, typ en motsvarighet 
till den spännande svenska milleni-
umtrilogin.

Finland saknar resurser

Efter de tråkiga dopingavslöjan-
dena inom finsk skidsport har skid-
åkningen på senare år inte precis 
rosat marknaden. På frågan varför 
svenskorna med Charlotte Kalla i 
spetsen är så mycket bättre än de 
finska skidåkarna har Emma vissa 
funderingar.

- På NM 2009 var det till exem-
pel fem svenska skidtjejer och bara 
en enda norska i sprintfinalen. Då 
började man sannerligen fundera 
över hur detta kan vara möjligt.

- Det handlar dock om resurser. 
Skidsporten är en materialgren. Då 
svenskarna kommer till en tävlings-
ort kör de fram en stor långtradare 
som rymmer det senaste i materi-
el- och vallarväg plus otaliga skid-
par. En komplett vallarbod på hjul 
alltså. Pappa Stefan, som är chefs-
vallare i Finlands landslag, har ing-
en långtradare till förfogande och 
får sköta vallningen under mer mo-
desta omständigheter.

- Sen har svenskorna betydligt 
bättre sammanhållning inom trup-
pen. Man hejar mer förutsättnings-
löst på varandra och det ger ju 
även en kick i skidspåret. Här har 
vi finländare mycket att lära oss. 
Man har ju sett att de bästa fin-
ländska skidtjejerna i landslaget är 
långt ifrån de såtaste vänner utan-
för skidspåret.

 

Stefan Nyman
Född 1962 
Bor i Jakobstad 
Gymnasielärare 
Medlem i stödgruppen

Emma siktar mot Turkiet

Emma Storvall laddar upp vid Snåres café 
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Jag heter Phong Nguyen. Jag 
är en båtflykting från Viet-
nam. Jag kom till Kronoby 
i oktober 1989 med mina 
föräldrar och min lillebror. 
Jag var då 11 år gammal. Jag 
vill härmed dela med mig 
av känslor och minnen från 
min barndom i flyktingslä-
ger, min uppväxt i Kronoby 
och tacka personer som har 
gjort ett enormt inflytande 
i mitt liv.

Orsaken till att vi flydde 
från Vietnam började re-
dan under 1970-talet då 
min pappa tjänstgjorde i 
den amerikanska armén. År 
1975 fick kommunismen i 
Nordvietnam makten över 
hela landet. Amerikanska 
trupper drog sig från Viet-
nam och lämnade efter sig 
sydvietnamesiska soldater. 
Min pappa var en av dem 
som lämnades kvar. Dessa 
soldater skickades till olika 
korrektionsläger för att rät-
ta sig efter den nya regimen 
och dess politiska ideologi-
er. Min pappa bestämde sig 
att fly. 

Efter många försök  lycka-
des vi fly med en vanlig fis-
kebåt. Ombord var vi över 
200 personer. Vi var alla 
under däck för att inte bli 
upptäckta av sjöbevakning-
en. Det skulle väcka mycket 
uppmärksamhet om en fis-
kebåt hade så många perso-
ner på däck. Det var jätte-
trångt på båten. Vi trycktes 
mot varandra så hårt att det 
inte gick att röra på sig. Luf-
ten var så dålig att det gick 
knappt att andas och många 
personer spydde på grund 
av sjösjuka. Stanken var 
outhärdlig. Situationen blev 
lite bättre följande morgon 
då vi var på internationellt 
vatten. En del personer gick 
på däck för att ge utrym-
me för andra. Lucka mellan 
däcken hölls öppen så att vi 
fick luftcirkulation. 

En droppe vatten ur havet

Ett nytt bekymmer upp-
stod, nämligen thailändska 
pirater. Vi har hört om thai-
ländska pirater som rånade, 
våldtog kvinnor och sänk-
te flyktingbåtar. Rädsla höll 
en vaken fast man kände sig 
utmattad. Den största räds-
la var stormen. Bara en liten 
storm kunde föra oss alla till 

oceanens djup. Flykten gick 
bra i fyra dagar tills bränsle, 
proviant och vatten tog slut. 
I det här skedet glömdes al-
la faror. Tanken cirkulera-
de kring frågan “kommer 
jag att kunna se gryningen 
i morgon?” Min kropp var 
så uttorkad att mina läppar 
sprack och magen kurrade.
Vi fick dricksvatten genom 
att fylla havsvatten i en kast-
rull och lägga på locket och 
låta solen lysa på det. Under 
locket bildades kondensvat-
ten som vi försiktigt hällde i 
en skål och drack. Process-
sen var långsam och kastrul-
ler räckte inte till för vi var 
alltför många personer. En 
droppe vatten på läpparna 
har aldrig känts så gott som 
det gjorde då. 

Mörkret föll sakta över 
oss, i de sista ljusstrålarna 
kunde jag se mina föräldrars 
ögon som om de ville säga 
mig och min bror att nu är 
sista gång vi ser varandra. 
Kanske morgondagen inte 
kommer för någon av oss i 
familjen. Vi väcktes av att 
någon ropade “Land”. Havs-

strömmen måste ha fört oss 
under nattens lopp till den 
här platsen. Skymten av 
land gav så mycket hopp åt 
alla. Ty hoppet var där bor-
ta vid horisonten, men det 
kändes så långt borta att nå 
utan bränsle. Männen tura-
des om att ro. Det tog näs-
tan en halv dag att ro dit. 
Det visade sig vara en öde 
ö. Vi fick fylla kanistrarna 
med vatten från vattenfall 
och bäckar. Männen jaga-
de ödlor och andra kräldjur 
för att få mat. Vi flöt på ha-
vet utan att veta vart ström-
men förde oss. Nästa mor-
gon vaknade vi utanför en 
turistö. Härifrån bogserades 
båten till ett UNICEF-flyk-
tingsläger, som visade sig va-
ra en ö som tillhörde Ma-
laysia. Ön hette Pualau Bi-
dong.

Livet i flyktinglägret

Livet i flyktingslägret var 
nödtorftigt. Med endast 
UNICEF:s bistånd blev vi 
inte mätta. Matköerna var 
långa, trängseln var hemsk. 

Maten var enformig och nä-
ringsfattig, det fanns ingen 
veckans matlista. Vi visste i 
stort sett vad vi kunde få till 
mat. Bristen på mat tvinga-
de oss att jaga djur på ber-
get och spetsa fiskar med 
spjut i havet runt ön. Utdel-
ningen av vatten kontrolle-
rades av lägrets vakter. Kö-
er till vattenbrunnen var 
längre än matköerna efter-
som utdelningen inte sked-
de ofta. Varje person fick 
tjugo liter vatten, oberoen-
de av ålder. För att få till-
räckligt med vatten för he-
la familjen var vi alla tvung-
na att ställa oss i kö. Som en 
nioåring var jag tvungen att 
bära tjugo liter vatten i fle-
ra kilometer uppför berget. 
Utöver dessa svårigheter var 
vi också rädda för att mis-
ta livet på grund av kokos-
nötter. På ön växte det hö-
ga palmer. Kokosnötternas 
saft var också en lösning till 
vattenbristen, men gjorde 
också att vi utsatte våra liv 
för mera faror. I försöket att 
plocka upp en kokos från 
marken så kunde en annan 

kokos landa på ens huvud. 
Vi var alla medvetna om fa-
ran men vi kunde inte låta 
bli att utsätta oss för den, 
bara för att undgå att törsta 
ihjäl. Livet fortsatte så i näs-
tan två år.

Vår framtid i andras 
händer

Min familj ville återför-
enas med andra släktingar i 
Norge. Men av någon orsak 
avvisades vi av den norska 
delegationen. Så vi ansök-
te då om asyl hos den finska 
delegationen. Vi fick kort 
därefter den glada nyhe-
ten om att vi accepterades 
av Finland. Men strax där-
efter ville Norge återupp-
ta behandlingen av vårt fall. 
I det här skedet hade UNI-
CEF-organistionen redan 
utfärdat en kungörelse om 
att lägga ned lägret inom 
kort. Alla som inte redan 
var accepterade av någon 
utländsk delegation, fram 
till det fastställda datumet 
för nedläggningen, skulle bli 
återsända till Vietnam. Det 
var för riskabelt att vänta på 
Norge, för vi kunde inte ve-
ta hur länge behandlingsti-
den skulle räcka. Var som 
helst var bättre än att bli 
skickade tillbaka till Viet-
nam och bli anklagade för 
landsförräderi. Mina föräld-
rar bestämde att vi skulle 
åka till Finland. 

Jag visste då absolut ing-
enting om Finland, inte ens 
var det var på karta. Jag trod-
de att jag skulle till Holland, 
eftersom Holland och Fin-
land låter nästan samma på 
vietnamesiska. Vietnameser 
känner till Holland genom 
fotboll-VM. Förväxlingen 
sker ännu idag i Vietnam. 
Fastän jag berättar om Fin-
land för folk, uppfattar de 
att det är Holland jag pra-
tar om. I väntan på bosätt-
ningshandlingar och flyg-
biljetter fick vi lära oss lite 
om Finland. Vi fick höra att 
Finland är ett glest befolkat 
land och att det befinner sig 
i Skandinavien och att det 
är kallt osv.

Värmen mitt i kölden

Fastän jag var beredd på 
att det var kallt, men att 
egentligen få uppleva köl-
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den vid ankomsten på flyg-
platsen i Helsingfors, var nå-
got chockerande. Vid avstig-
ningen från flygplanet tog 
jag tag i handräcket, då kän-
de jag en kraftig rysning av 
frost som gick genom he-
la kroppen. Det kändes 
som om handen var fast-
frusen i metallräcket. Vi an-
lände till Kronoby kort där-
efter och där var det ännu 
kallare. Men det som värm-
de mitt hjärta var det vänli-
ga mottagande vi fick redan 
vid landningen. I välkomst-
kommittén var bland andra 
Marina Furubacka, Harriet 
och Siv Högnäs och försåg 
oss med filter och skötte om 
praktiska saker, såsom trans-
port och inkvarteringen på 
folkhögskolan. Jag hade då 
inte den blekaste aning om 
var i Finland jag var. 

Allt var så främman-
de; maten, språket, vädret, 
mörkret, etc. Den enorma 
stillheten som rådde i mil-
jön runt om var så märk-
lig och obegriplig. Det var 
ju ingen ute på gatorna på 
kvällarna. I Asien är det all-
tid folk överallt. 

Harriet Högnäs ansvarade 
för hälsoangelägenheterna 
och Marina Furubacka sköt-
te om anskaffningen av nöd-
vändiga kläder och möbler 
samt hyrning av hyresbos-
tad, som vi senare flytta in i 
vid Båskgränden. Det var sä-
kert en stor omställning för 
Kronoby kommunfullmäk-
tige att anordna så att vi 
så snabbt som möjligt kun-
de anpassa oss till det främ-
mande landet. Dåvaran-

de kommundirektör Gösta 
Svenfält koordinerade hela 
projektet så eftertänksamt 
att anpassningen och inte-
greringen i det nya samhäl-
let var bara en liten tidsfrå-
ga.

Att börja från början

Jag lärde mig svenska till-
sammans med andra flyk-
tingbarn som kom samtidigt 
med mig till Kronoby. I bör-
jan var vi i en egen grupp för 
att lära oss grunden i svens-
ka språket. Karin Mattsson 
var vår lärarinna. Det var in-
te lätt att lära sig språket, 
men med Karins hängivna 
och tålmodiga undervisning 
fick jag i mig några nya ord 
varje dag. Följande år place-
rades jag på fjärde klassen 
med alla andra finska kam-
rater. Mikael “Mikko” Käld 
var då min klassförestånda-
re. Mikko var en hängiven 
och trevlig lärare. Mikkos 
vänlighet gav mig en stö-
dande känsla att sitta bland 
nya kamrater. Mikko kän-
de till mina språkliga svårig-
heter och mitt begränsade 
ordförråd. Mikko var alltid 
nära till för att hjälpa, vare 
sig det var ett svårt ord eller 
en obegriplig ekvation etc. 

På biologitimmarna var 
det svåra termer som ymp-
ning, pollinering och öms-
ning etc, som jag omöjligt 
kunde förstå efter att ha 
lärt mig svenska i bara sex 
månader. Mikko stanna-
de gärna kvar efter timmar-
na för att hjälpa mig att för-
stå mera vad han undervisat 

om under lektionen. Mik-
kos undervisningsplikt slu-
tade inte i och med klock-
ringningen. På sporttimmar-
na, speciellt gällde det vin-
tersport, var det inte heller 
lätt för Mikko att undervisa 
mig. Jag hade aldrig tidiga-
re åkt skidor eller skrinnat. 
Under ständig uppmunt-
ran handledde Mikko mig 
steg för steg tills jag kunde 
stå stadigt på skridskorna. 
Det jag lärde mig räckte till 
att kunna stå i mål under is-
hockeylektionerna.

Tacksamma barndomsår

Jag skulle vilja uttrycka 
min tacksamhet till Finland 
för den barmhärtighet lan-
det visat mig och min fa-
milj. Tack för att jag fick 
komma hit och uppleva en 
barndom så som den borde 
upplevas. Tack för friheten. 
Jag vill också härmed till-
ägna en hjärtlig tacksamhet 
till Kronoby kommun och 
dess invånare. Tack krono-
byborna för ett varmt mot-
tagande och visad öppen-
hjärtighet. Ni är underba-
ra människor. Ett innerligt 
tack vill jag framföra till al-
la vänfamiljer för ert ovill-
korliga stöd. Tack alla lära-
re som har skapat en stadig 
grundsten som jag bygger 
min framtid på.

Phong Nguyen
Född 1978 
Bor i Helsingfors 
Jobbar som servitör  
på färjlinjen 
Helsingfors-Stockholm 

Jag är född och uppvux-
en i Kronoby. Trots att 
jag bott i Egentliga Fin-
land nu i ett decennium 
har jag starka koppling-
ar till hembygden, fa-
miljebageriet, släkt och 
vänner i Kronoby. Flyt-
ten från barndomsorten 
var dock naturlig, efter-
som jag var intresserad 
av teknik och ville utbil-
da mig till diplomingen-
jör. Efter studenten bör-
jade jag studera vid ke-
misk-tekniska fakulteten 
i Åbo.

Under skolgången i 
Kronoby förstod jag ald-
rig att uppskatta det fak-
tum att jag kunde stu-
dera på mitt eget mo-
dersmål. Nu, efter att ha 
spenderat nästan 20 år 
av mitt liv på skolbän-
ken (9 år i grundskolan, 
3 år i gymnasiet, 5 år för 
diplomingenjörsexamen 
samt ytterligare 3 år för 
doktorsgraden vid Åbo 
Akademi) inser jag vil-
ket privilegium jag har 
haft. Jag har haft möjlig-
het att studera på mitt 
modersmål vid samtliga 
instanser. Förutom den 
personliga möjligheten 
att utbildas och utveck-
las tack vare den svensk-
språkiga utbildningen, 
upprätthåller vi samti-
digt den finlandssven-
ska kulturen och inte-
griteten genom en ut-
bildad finlandssvensk ar-
betskraft. En hög utbild-
ningsnivå i vårt samhäl-
le är a och o, inte bara 
för den nationella välfär-
den, utan också framle-
des för levnadsstandar-
den i Österbotten. Före-
tagandet i Österbotten 
är av hög standard, men 
personligen tror jag att 
endast en kombination 
av företagsamhet och 
bra utbildning garante-
rar svenska Österbottens 
existens och välmående.   

I mina doktorsstudier 
behandlade jag alterna-

tiva och miljövänliga en-
ergiformer. Forskningen 
var relaterad till Neste 
Oils nya biodieseltekno-
logi, där man produce-
rar biodiesel från vegeta-
biliska oljor och anima-
liska fetter genom en ke-
misk konverteringspro-
cess. En hållbar utveck-
ling och framtid kräver 
nya lösningar och upp-
finningar, forskningsre-
sultatet har bidragit till 
att komma närmare det-
ta mål. 

Även i mitt nuvaran-
de arbete inom produkt-
utvecklingen i Nordkalk 
utvecklar vi nya kalkba-
serade produkter med 
tanke på 100-% utnytt-
jande av våra råmateri-
al och en hållbar fram-
tid. Nordkalk är Nord-
europas största pro-
ducent av kalkmateri-
al till pappers-, stål- och 
byggnadsindustrin samt 
till jordbruks- och mil-
jövårdssektorn. Nord-
kalk har verksamhet i de 
nordiska länderna och 
därmed har även det 
svenska språket en stark 
ställning i bolaget. För-
utom de nordiska län-
derna har vi verksamhet 
i Baltikum, Ukraina, Po-
len, Ryssland och Tysk-
land. 

Jag vill avslutningsvis 
poängtera de områden 
som jag tidigare nämnt 
i denna text och an-
ser vara centrala för he-
la Svenskfinlands fram-
tid, men varför inte för 
hela Finlands framtid, 
nämligen en högklassig 
utbildning, tvåspråkig-
heten och en hållbar ut-
veckling.

 

Mathias Snåre
Född 1979 
Tekn.dokt. och utv.
chef på Nordkalk i 
Pargas

Från vetemjöl 
till kalkmjöl  

Ky H Molander Kb
Övresåkavägen 246

67500 Karleby

Mikki 0400 167 820
Uffe 0400 665 896
Risto 0400 918 689

• Suoritamme piha-alueiden asfalttipohjien työt
• Kaapelien auraus ja pylvästys
• Kaivuu ja maansiirtotyöt
• Jyräykset sekä jyrien vuokraukset

Puh. (06) 822 1292, 0500 367 497

S.Tuominiemi OyMaansiirto

BILFÖRSÄLJNING
AUTOMYYNTI

� 045 670 1115   Indolantie 6 Indolavägen

F:ma M. EnlundF:ma M. Enlund

Klipp ur Österbottningen 24.12.1989 (Siw Högnäs)
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RÖSTA FÖR ETT RIKARE FINLAND
ÄÄNESTÄ RIKKAAMMAN SUOMEN PUOLESTA

”Ett öppet Finland är 
ett rikare Finland. 
Avoin Suomi on 
rikkaampi Suomi.”

Stefan Wallin 
Partiordförande, puheenjohtaja
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