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Alla ideella föreningar måste ha ett syfte, som skall  
anges i stadgarna. Lagen anger få gränser för syftet. 
Det får till exempel inte strida mot lag eller god sed, 

det får inte vara inriktat på ekonomisk verksamhet och det får 
inte innebära att föreningen är militärt organiserad. 

Ett aktiebolag har inte ett syfte i samma bemärkelse som en 
ideell förening. Aktiebolagslagen säger helt enkelt att syftet 
med bolagets verksamhet är att bereda vinst åt aktieägarna, 
om inte annat föreskrivs i bolagsordningen. De flesta  
föreningar har däremot i någon bemärkelse egenartade 
syften när man tänker på de otaliga möjligheterna att kombi-
nera verksamhetsinriktningar och -former, 
det geografiska verksamhetsområdet och 
målgruppen för verksamheten.

Ett lagligt syfte kan formuleras på otaliga 
sätt. Det kan vara allmänt eller speci-
fikt, kort eller långt, tydligt eller otydligt, 
högtravande eller pragmatiskt, evigt eller 
tidsbundet och så vidare. Arbetets Vänner Huvudföreningens 
syfte är: ”att föra samman personer med olika bakgrund för 
att främja medborgerlig, kulturell och ekonomisk förkovran 
bland den svenska befolkningen i Helsingfors med omnejd”. 
Det är en laddad mening. De operativa orden är ”föra sam-
man” och ”förkovran”, som innebär framsteg, utveckling eller 
förbättring. Målgruppen för de här aktiviteterna, som skall 
inriktas på de medborgerliga, kulturella och ekonomiska sfä-
rerna, definieras som den svenska befolkningen i Helsingfors 
och dess grannkommuner.  

Syftet är föreningens orsak att finnas. Verksamheten byggs 
upp utgående från de ekonomiska ramarna, (som samtidigt 
till stor del är fysiska ramar) kring dels gemensam verksam-

het, som riktar sig till varje medlem och dels kring ett antal 
kretsar, som ger medlemmarna möjlighet att tillsammans i 
mindre grupper syssla med just det de är intresserade av.

Det här är en genialisk modell. I stället för att varje krets på 
sitt håll kämpar med utrymmen och grundläggande resur-
ser kan föreningen erbjuda detta. I stället för att föreningens 
styrelse sitter och detaljplanerar olika verksamhetsformer 
kan kretsarna ta ansvar för sina aktiviteter. Den gemensamma 
verksamheten samlar medlemmar oberoende av kretstill-
hörighet – och det finns inget tvång att höra till en krets – till 
program och evenemang. Idéen är förstås att medlemmarna 

skall känna en verklig gemenskap. 

Den gemensamma verksamheten i kombi-
nation med kretsarna är syftesparagrafens 
ord omvandlade till verklighet. Hur väl lyckas 
vi? Jag kan inte besvara den frågan, men den 
sysselsätter mina tankar. Jag tror ändå att vi 
lyckas relativt väl och att vi som få föreningar 

har mycket att vara både stolta och nöjda över. Det är givetvis 
inte heller upp till en person att ge ett svar på den frågan och 
det saknas inte utmaningar i vår framtid. Det uttömmande 
svaret är summan av alla medlemmars svar. Föreningens 
styrelse arbetar mycket med administrativa och ekonomiska 
frågor, men det är den ideella biten som är det viktiga. Det 
administrativa och ekonomiska måste vara i skick, utan det 
är tal om idéburna syften mest tomma ord – men det är för 
det ideella som vi söker oss till föreningen, det är vad som 
förenar oss.

Sebastian Gripenberg
Ordförande

Syftet är 
föreningens 
orsak att finnas. 

Ett samfällt syfte

Kom med och ordna  
föreningens höstfest!
Föreningen planerar en höstfest för medlemmarna 
20.10.2018 och vi  efterlyser nu festfixare till arbetsgrup-
pen. De senaste festerna har  varit en oktoberfest, den 
stora medlemsfesten vid 125 års-jubileet och Finland 100 
år festen. Årets tema är ännu öppet. Är du en trevlig öp-
pen  person som gillar att fixa? Ta då kontakt med verk-
samhetsledaren (senast inom februari).

Resekommittén
Styrelsen väljer årligen en resekommitté vars uppgift är att 
ordna  höstresan. Höstresan brukar vara en en dags utfärd med 
buss där man besöker intressanta ställen. Den har också ordnats 
som en sommarresa till en sommarteater. Är du intresserad att 
vara med som arrangör hör då av dig till verksamhetsledaren 
(senast inom februari).

Orienteringskommittén
Styrelsen väljer årligen en orienteringskommitté vars uppgift 
är att ordna promenadorienteringen (i år 7.10). Är du taggad på 
att fixa fina frågor till orienteringen och fungera som kontrol-
lant? Ta i så fall kontakt med verksamhetsledaren (senast inom 
februari).

ÅRSFESTEN  
med ändrade 
traditioner
Föreningen välkomnar alla 
medlemmar till årsfesten 
söndagen 11 mars klockan 
14. I år har vi en längre paus 

då det bjuds på smörgåstårta 
och sött tilltugg. För att kunna 

uppskatta mängderna så hoppas vi 
att du anmäler ditt deltagande senast 

måndagen 5 mars.
Tidigare år har vi efter årsfesten ordnat en sits för inbjud-
na gäster från kretsarnas styrelser, föreningens styrelse, 
hedersmedlemmar, AV-stiftelserna, de närliggande 
AV-föreningarna och De Äldres Råd. På medlemmarnas 
begäran har vi i år istället en bjudning för alla medlem-
mar i samband med pausen.

Anmälningar tas emot på www.arbetetsvanner.fi (fyll 
gärna i anmälningen på hemsidan) och info@arbetets-
vanner.fi (0447664101).
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Arbetets Vänners 
Centralförbunds  
extra förbundsmöte
Arbetets Vänners Centralförbund höll 
ett extra förbundsmöte lördagen den 25 
november 2017 i AV Huvudföreningens 
Festsal i Helsingfors. På mötesagendan 
var att godkänna föreningens reviderade 
stadgar för andra gången. Alla nio AV- 
föreningar hade genom fullmakt sina of-
ficiella representanter på plats. Totalt var 
ca 30 AV Centralförbunds medlemmar 
närvarande.

Stadgarna godkändes och har skickats 
till Patent och registerstyrelsen för utvär-
dering och deras godkännande.

Efter det extra förbundsmötet höjdes en 
skål för Finland 100 år samt avnjöts kaffe 
med smörgåstårta.

AV-föreningars  
styrelsers  
höstsammankomst
AV Huvudföreningen hade inbjudit sina 
syskonföreningars styrelser till traditio-
nell höstsammankomst samma dag lör-
dagen den 25 november med start kl. 17 
i Festsalen. AV Huvudföreningens styrel-
semedlem Peter Oljemark hälsade alla 
välkomna och därefter inledde Per-Erik 
Lönnfors ”Peje” sin alltid lika intressanta 
samhällsöversikt, som blivit en tradition 
under höstsammankomsterna.

Peje berättade att han är glad att bli in-
bjuden och kan vara till nytta. Han deltar 
i diskussionsprogrammet i Yle Vega ”De 
Äldres Råd” och läser inhemska och ut-
ländska papperstidningar varje vecka och 
på det sättet följer med sin tid. Han tar oss 
med på en resa runt horisonten. Han gick 
tillbaks i tiden då finanskrisen började i 

USA samt bankerna gav billiga lån med 
låg ränta till Grekland, Portugal, Italien 
och Spanien. Inbördeskriget i Syrien med 
uppror mot presidenten Bashar Al-As-
sad. Isis blandar sig i det. Terrorattacken 
”Nine-eleven” varefter presidenten Georg 
W Bush uttalade sig att USA skall häm-
nas och därmed startade kriget mot ter-
rorismen. Saddam Husseins förfall och 
avrättning. Alla Shia anförvanter kastas ut 
och Sunnina bildar ett parti och vill leda 
över hela arabvärlden. Flyktingar kom till 
Europa. England vill inte ha flyktingar och 
David Cameron föreslår en folkomröst-
ning skall Storbritannien höra till EU eller 
inte. Ukraina önskar bli medlem i EU, vil-
ket inte tilltalar Ryssland och kriget fort-
sätter än idag. Donald Trump blev USA:s 
president för ett år sedan. Han önskar 
kullkasta allt som Obama åstadkommit.

En annan stor utmaning är digitalise-
ringen. Företagen flyttar över ärendena 
till kunden, som skall sköta allting på nä-
tet. Informationsflödet riktas till politiker, 

Förbundsmötet och  
AV-styrelsernas höstsammankomst
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privatpersoner etc. Ingen tar ansvar över 
vad som skrivs och man kan inte lita på 
elektroniska kanaler. Sote-vårdreformen 
blir också en stor utmaning för befolk-
ningen enligt framstående läkare. 

Man kan tryggt säga att framtiden var 
förr mycket positivare för idag finns en 
massa orosmoln i världen. Peje framförde 
sina åsikter på ett mycket intressant sätt 
och i princip kunde man ha lyssnat på ho-
nom ännu längre. 

Kommande verksamhet  
från syskonföreningarna
AV i Sörnäs har fått ny ordförande Jaan 
Siitonen, som är 29 år. Han fick en liten 
dotter i oktober 2017 och deltar i kret-
sen ”Föräldrafika för småbarnsföräldrar”.  
Jaan höll ett kort anförande och berättade 
att ungdomen idag har det inle lätt och 
många är mycket ensamma. Det finns en 
stor efterfråga om att samlas och komma 
ihop. Han förutspådde att efter 5–10 år 
kommer hans generation att söka sig till 
AV-föreningar. 

Tarja Storgård gav ett smakprov på en 
ny krets ”Stolyoga”, som har grundats i AV 
i Vasa. Vi testade en övning och rullade 
med slutna ögonen långsamt enligt klock-
ans visare från 1–12. 

AV i Lovisas ordförande Kristina Frej-
borg gav en översikt över kommande 
mångsidiga aktiviteter. AV i Lovisa har en 
fin samhörighet medlemmar emellan och 
sångkören är mycket viktig för förening-
en. 

Förbundsordförande Rune Öhman 
tackade AV Huvudföreningen för att AV 
Centralförbundet fick hålla sitt extra för-
bundsmöte samt styrelsemöte i deras lo-
kaliteter. Han meddelade att AV i Lovisa 
är värdförening för årsmötet, som hålls 
den 14 april 2018 i Lovisa. 

Sitsen  
i Kretsarnas sal
Nu förflyttade sig alla 
upp till Kretsarnas sal 
var Huvudföreningens 
vicevärdinna Barbro 
Eriksson och värd 
Rabbe Saxén tog emot 
gästerna, som place-
rade sig i någondera 
av de två fint dukade 
långborden. Det var ett 
bra och postitivt beslut 
med långbord istället 
för normalt 6-perso-
ners bord. Alla lät sig 
väl smaka och kvällen förlöpte snabbt. 
Rune Öhman tackade för god mat och 
dryck Barbro, Rabbe samt festbestyrelsens 
representanter Nina Henriksson, Lars 
Henriksson och Åsa Laukonlinna. Till 
gästerna meddelades att kaffe avec serve-
rades i Klubblokalen vart alla förflyttade 
sig. I Klubblokalen steg sorlet och alla 
trivdes. Vi fick höra några sångnummer av 
Barbro Blomfelt, Lovisa AV och Rabbe 
ackompanjerade med gitarr.  Centralför-
bundets viceorförande Kurt Lindström 
höll ett fint tacktal till Huvudföreningen 
och Niki Hamro för den trevliga kvällen 
och hoppades att traditionen fortsätter 
långt in i framtiden. Tyvärr var vi färre 
denna gång på plats och han uppmanade 
AV-föreningarnas styrelsemedlemmar att 
delta i detta gemensamma samkväm. Det 
är alltid lika trevligt att utbyta tankar vid 
dylika tillfällen samt  trivas tillsammans 
tycker också undertecknad.

Benita Udd

Nordiskt och  
japanskt på  
Bokklubbens meny
Bokklubben inledde vårtermi-
nen 10.1 med Johanna Boholms bok 
“Jag är Ellen”. 14.2 “Ju fortare jag går de-
sto mindre är jag” av K.A. Skomsvold.  
14.3 “Oneiron” av Laura Lindstedt, 
11,4 “Sällskapet” av Christina Hessel-
holdt och avslutningsvis 16.5 “Never 
let me go” av Ishiguro. Klubblokalen 
klockan 18,00. Ett samarbetsprojekt 
med SFV-bildning.

Trevlig samvaro på höstsammankom-
sten. På fotot ovan sitter hedersmed-
lemmen Anita Andersson framme till 
vänster, mittemot henne sitter viceord-
förande Kurt Lindström.
Alla foton: Benita Udd
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Många nya titlar  
på biblioteket
Före jul skaffades över femtio nya titlar, av vilka de flesta är 
barn- och ungdomsböcker som inte tidigare har hunnits på 
biblioteket. Bland nyheterna finns flera delar av Lassemaja- 
mysterierna, där kompisarna Lasse och Maja löser knepiga fall 
i staden Valleby. Andra nya ungdomsböcker är Harry Potter-se-
rien, Spirit Animals-serien samt Mauri Kunnas Sju bröder. De 
yngsta kan fördjupa sig i Alfons Åberg-böckerna, Mumin-his-
torierna eller höra vad Pettson och hans finurliga katt Findus 
hittar på i Sven Nordqvists snillrikt tecknade och skrivna sagor. 
Vet du till exempel hur Findus fick sitt namn – om inte, läs boken 
När Findus var liten och försvann.

Bland titlarna för vuxna hittas nordiska deckare såsom JO 
Nesbos Törst, Camilla Läckbergs Häxan och Anne Holts Död 
i skuggan. Mera spänning ger Dan Browns nyaste, Begynnelse. 
Flera av de nya vuxenromanerna är av finlandssvenska författare; 
Kjell Westös Den svavelgula himlen, Staffan Bruuns Bergsrå-
det samt Johanna Holmströms Själarnas ö, som baserar sig på 

verkliga händelser på den tiden det fanns ett mentalsjukhus på 
Själö i Nagu. Du som gillar biografier kanske fastnar för boken 
om Birgitta Ulfsson?

Med andra ord, det finns mycket att välja på – ta en tur till biblio- 
teket! Observera de nya öppethållningstiderna: måndag klockan 
16-30–18.30 och torsdag klockan 15.00–17.30. Välkommen!

Föreningens traditionella Barnfest 
ordnades på Trettondedagen den 
6 januari. Både Finlands Lucia 2017, 
Anna-Kajsa Edström, med följe 
samt  jultomten gladde barnen. 

Den som inte tror på jultomtens exis-
tens kan försöka gissa vem som döljer 
bakom det omfångsrika vita skägget. 
Rätt svar finns nere på sidan.

Foton: Åsa Laukonlinna

Lucia och tomten kom på besök

Rätt svar: Tomten är AV-teaterns ordförande Robin ”Effe” Sundberg
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Den 18 april 2011 beslöt AV Huvudföreningens styrelse att starta 
Konsklubben på prov och senare samma höst etablerades klub-
ben. Initiativet togs av fyra personer som träffats på Helsingfors 
Arbis akvarellkurs. En av dem, och pappa till idén, var Kristian 
Teir. Han blev också den nystartade klubbens ordförande. De 
övriga grundarna var Ulla-Stina Gustafsson, Irma Kockberg 
och Ylva Freudenthal.

– Jag tyckte det behövdes en konstklubb som också gav den 
sociala dimensionen och det fanns det möjlighet till på AV. På 
Arbis var kurstiden 45 minuter, vi samlades, målade och så för-
svann alla.

Det sociala umgänget är viktigt för Kristian, som är med i 
många föreningar.

– Jag har till exempel varit stödperson för två pojkar utan pappa 
i sina liv, som en slags manlig förebild. Det var väldigt givande, 
båda pojkarna är nu vuxna.

Det mesta av föreningsaktiviteten i dag kretsar kring just konst. 
Förutom Konstklubben är Kristian med i HelsingforsMissions 
akvarellgrupp och ordnar konstträffar på Kilen i Sideby. Men 
under många år var det annorlunda.

– Jag arbetade inom internationell logistik i trettio år. Arbetet 
var krävande och dagarna 10–12 timmar långa, jag hade inte tid 
med så mycket annat. Till slut gick jag i väggen och blev sjukskri-
ven, berättar Kristian.

Han drog sig tillbaka till stugan i Österbotten.
– Där var jag i fyra år och stirrade på skogen tills jag en dag 

tänkte att ”vad i helvete gör jag här?”. Under de här åren tog jag 
upp ritandet och målandet igen, konsten blev en viktig terapi för 
mig.

År 2010 flyttade Kristian till Helsingfors, han hade då turen att 
få en bostad i AV:s seniorhem på Brändö, och på den vägen är det.

– I år fyller jag sjuttio och har tänkt avsäga mig alla förtroende-
uppdrag, för en tid i alla fall. Självklart kommer jag ändå att delta 
i verksamheten.

Delat ansvar
Konstklubben träffas varje måndag. I tur och ordning har med-
lemmarna ansvar för att hålla i trådarna, vilket i praktiken bety-
der att bestämma dagens tema och ordna med kaffe och tilltugg.

Varje termin anlitar klubben också en utomstående ledare för 
4–5 gånger, i vår är det Stina Berger. Ledaren drar en kort intro-
duktion, varefter hen går runt bland deltagarna och stöder och 
hjälper dem i det praktiska målandet.

– De flesta använder akvarellfärger, men det går också bra att 
använda akrylfärg eller andra tekniker såsom blyerts eller kol, 
men inte oljefärg eftersom den innehåller lösningsmedel, säger 
Kristian.

I fjol noterade klubben landets jubileum med utställningen 
”100 finlandssvenska akvareller” i Festsalen.

– Vi lånade akvareller av alla som ville skicka in ett verk. Det 
blev verk från ett fyrtiotal akvarellister, de äldsta verken var från 

början av 1900-talet, minns Kristian.
Och under hela sin verksamhet har klubben ordnat exkursioner 

till olika konstutställningar. Till dessa exkursioner brukar också 
andra AVH-medlemmar vara välkomna.

Om att starta nytt
Alla som var med när klubben startades är fortfarande aktiva i 
klubben. Flera personer har kommit med under årens gång.

– Vi träffas ju på dagen, så alla är pensionärer. Vi är ganska oli-
ka, men ändå i en liknande livssituation. Det ger energi att umgås 
med personer som har delvis samma intressen som man själv.

Kristian berättar att flera skulle vara intresserade av att komma 
med i klubben, men det begränsade utrymmet gör att klubbens 

Konst  
kryddad med social samvaro
För Kristian Teir utmynnade barndomens ritintresse till en aktiv och givande konsthobby som vuxen. Han är 
mannen bakom Konstklubben och dess första ordförande. Nu har ordförandeklubban gått vidare till Ylva 
Freudenthal.

Gemensam konst. Kristian Teir visar konstverket som alla 
deltagarna gjorde tillsammans under ledning av bild- 
konstnär Hanna Uggla. Konstklubben anlitar en utomståen-
de ledare för 4–5 klubbträffar varje termin.
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REDAKTÖR SÖKES!
Arbetets Vänner Huvudföreningen  
söker en redaktör. Redaktören arbetar på 
arvodesbasis med att sammanställa material för 
Aveiten och årsberättelsen.

Uppdraget kan gott skötas vid sidan av ett nor-
malt arbete, som bisyssla. Som redaktör samar-
betar du med kansliet, kretsarna och föreningens 
aktiva om att plocka fram den viktigaste infor-
mationen och presentera den i tilltalande form i 
god tid. I uppdraget kan ingå möten kvällstid och 
veckoslut och att i mån av möjlighet delta i för-
eningens evenemang. Redaktören förutsätts inte 
sköta Aveitens layout.

Ansökningar med CV och andra handlingar sänds 
till föreningens ordförande:  
gripenberg@gmail.com.

På frågor svarar Yrsa Ranki, 050 527 5082 eller 
Sebastian Gripenberg, 040 186 8009.

På Konstklubben är den sociala gemenskapen central. På måndagarna samlas man för att måla och umgås över en kaffe-
kopp. Klubben ordnar också exkursioner till konstutställningar, som ofta är öppna för andra AVH-medlemmar. Till vänster 
klubbens nya ordförande Ylva Freudenthal.

I fjol ordnades en stor utställning, ”100 finlandssvenska 
akvareller” i AV-husets festsal. Ett fyrtiotal olika konstnärers 
verk från början av 1900-talet till dags dato var utställda.

maximala deltagarantal är sexton. En möjlig lösning vore att 
ordna en veckoträff till, men den tanken är bara på idéstadiet.

– Att vi i tiderna kunde starta Konstklubben krävde ju att de 
som bestämmer i föreningen såg potentialen och backade upp 
en. Särskilt ordförande Sebastian Gripenberg har varit jättepo-
sitiv, säger Kristian.

På frågan vilken verksamhet som ännu saknas vid AV är svaret:
– Allsång. Det tror jag skulle vara uppskattat och dra fullt hus.

Anna Kujala
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Resultat
Bokklubben   10 (på 23 frågor)
Sandelssällskapet  9   (på 23 frågor)
Sykretsen   8   (på 19 frågor)
Folkdansarna   8  (på 19 frågor)
Valentinakören   6  (på 15 frågor)
Squaredansarna   5  (på 15 frågor)
Seniordansarna   5  (på 15 frågor)

Efter ordinarie 15 frågor var det väldigt jämnt 
med ställningen:
Folkdansarna   7
Bokklubben   7
Sykretsen   7
Sandelssällskapet 7
Valentinakören   6
Squaredansarna   5
Seniordansarna  5

De fyra lagen med sju poang fortsatte med  
tilläggsfrågor och på fråga 19 föll två lag ut och 
de två sista fortsatte till avgörandet på fråga 23.

DR BUNDULS FRÅGESPORT
Bokklubben segrade
Bridgeklubben stod värd för Dr Bunduls frågesport i samband med månadsmötet 14 januari. Sju lag deltog, 
bäst var Bokklubben med 10 rätta svar av sammanlagt 23 frågor.  Här får du alla frågor och svar – klarar du 
dig bättre än mästarna?

KRETSARNAS KALENDARIUM  2018

Sykretsen  Varannan tisdag 15.00–18.00, Källarsalen

AV-teatern   Repetitioner och föreställningar enligt  
   schema, Festsalen

Folkdanslaget   Onsdagar  19.00–21.00, Kretsarnas sal

Sällskapskretsen  Varannan torsdag  15.30–18.00, Källarsalen

Bridgeklubben  Måndagar  18.00–22.00, Kretsarnas sal
   Torsdagar  18.00–22.00, Kretsarnas sal

Ungdomskretsen En tisdag i månaden, Klubblokalen

Walentinakören  Tisdagar 18.30–21.00, Kretsarnas sal

Seniordansklubben  Tisdagar  16.30–18.00, Festsalen

Squaredanslaget  Torsdagar (squaredans) 18.15–20.45,  
   Festsalen
   Onsdagar (rounddans)  16.15–17.45,  
   Festsalen
   

Bokklubben   Andra onsdagen i månaden 18.00–19.30,  
   Klubblokalen
  

Musikklubben   Fredagar  19.00–22.00, Klubblokalen

Konstklubben AV Måndagar 12.00–15.00, Klubblokalen

Sandelssällskapet  Två träffar per år

Frågorna

1. Finlands första isbrytare (Murtaja) 
byggdes i Sverige och togs i bruk år 
1890. Hur många isbrytare har vi idag? 
A   5 
B   8       
C  11 
D  14

2. Nya teatern uppfördes 1860 på 
den plats där Svenska teatern står 
i dag. Den ansvariga arkitekten var 
en väldigt produktiv person som 
var verksam både i Helsingfors och 
andra platser. Vem var det? 

A  Georg Theodor   
     Chiewitz 
B  Nicholas Benois 
C  Theodor Höijer 
D  Ernst Lohmann

3. Längs Annegatan utanför AVs 
hus  gick förr en spårvagnslinje  
som togs ur bruk 1959 och spåren 
plockades bort på 1960-talet.  
Vilken var linjens nummer? 
A  2 
B: 6 
C  9 
D  12

4. Av Finlands 320 000 (1939) häs-
tar deltog 72 000 i vinterkriget och 
62 000 under fortsättningskriget. 
Hästarna hade en stor betydelse 
i kriget. I vinterkriget ingick 3500 
hästar i en division på 15 000 män. 
Divisionen hade bara 100 motor-
fordon. I ett lätt fältartilleribatteri 
ingick 780 män och 430 hästar. 
Hur många hästar strök med under 
krigets strapatser? 
A   13 000 
B   16 000 
C   19 000 
D   22000

5. Vid finska inbördeskrigets början 
28 januari 1918 upprättades en röd 
revolutionär regering i Helsingfors. 
Vem var denna regerings ordföran-
de och ”statsminister”?
A   Eino Rahja
B   Oskari Tokoi
C  Otto-Ville Kuusinen
D  Kullervo Manner 

6. Vad heter Viborgs uthamn, som 
var en av Finlands största hamnar i 
början på 1900-talet? 
A   Linhammar 
B   Trångsund 
C   Kandalax 
D   Yxpila

7. När Finland blev självständigt 
behövde man en flagga och ett 
vapen. Finlands vapen är ett lejon 
som syns redan på Gustav Vasas 
gravsten 1580. Lejonet användes 
även under storfurstendömestiden 
och blev det självständiga Finlands 
vapen 1917. Vi vet alla vapnet har ett 
rött botten och att lejonet står på en 
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kroksabel och har en krona på huvudet, 
men hur många silverrosor (rosetter) 
finns det runt lejonet? Antalet har under 
åren varierat och de heraldiska rosorna 
symboliserar egentligen inte någonting. 
A  5 
B  7 
C  9  
D  11

8. Eurovisionens sångtävling – Eurovi-
sion Song Contest. Den första tävlingen 
hölls i Lugano i Schweiz 1956. Finland 
har deltagit 51 gånger och var med 
första gången år 1961. Laila Kinnunen 
var vår representant och hon blev på 
delad tionde plats. Vilken var sången 
hon uppförde? 
A  Muistojeni laulu 
B  Valoa ikkunassa 
C  Iltaisin 
D  Muistathan

9. I januari 1918 utnämndes det självstän-
diga Finlands första diplomatiska repre-
sentant till Stockholm. Vem blev Finlands 
sändebud i Sveriges huvudstad? 
A   Alexis Gripenberg 
B   Carl Enckell 
C   Otto Stenroth 
D   Edvard Hjelt

10. Lovisa sammanslogs med tre kom-
muner 2010. Vilken av följande kommu-
ner gick inte med i sammanslagningen? 
A  Liljendal 
B  Lappträsk 
C  Strömfors 
D  Pernå

11. Finland fick 22 medaljer i olympia-
den i Helsingfors 1952. Hur många av 
dem kom från friidrott? 
A  1 
B  4 
C  7 
D  10

12. Vem var Finlands 
president år 1938? 
A   Per-Erik Svinhuvud 
B   Kristian Relander 
C   Väinö Tanner 
D   Kyösti Kallio

13. Jägaremarschen komponerades 
av Jean Sibelius och har bland våra 
fosterländska sånger ibland nästan 
utkonkurrerat Vårt Land och Björnebor-
garnas marsch. Vi får varje år höra den 
när slottsbalen börjar på självständig-
hetsdagen. Jean Sibelius komponerade 
den på tre dagar i Ainola, men vem 
skrev orden? 
A   Olof Wallin 
B   Henrik Zilliacus 
C   Heikki Nurmio 
D  Matti Lauermaa

14. Finland har under självständig-
hetstiden endast en regeringsmedlem 
blivit mördad. Vem? 
A  Eliel Soisalon-Soininen 
B  Heikki Ritavuori 
C  Yrjö Leino 
D  Edvard Gylling

15. Banan är en 2012 byggd trafikled 
för fotgängare och cyklister mellan 
Medborgartorget och Gräsviken. Hur 
många resor med cykel gjordes där 
under 2017. (cirka)? 
A 850 000 
B  1 000 000 
C  1 150 000 
D  1 300 000

16. Trafiksäkerheten har ökat sedan 
1972. Åtgärder som säkerhetsbältes-
tvång, hastighetsbegränsningar (80 
km/h) gjorde att antalet skadade och 
dödsfall i trafiken minskade. 2013 dog 
235 personer i trafiken och antalet 
skadade var 5490. Hur många personer 
dog i trafiken 1972? 
A   872 
B   972 
C  1072 
D  1172

17. Hur många svenskspråkiga grund-
skolor med undervisning för klasserna 
1-6 finns det i Helsingfors? 
A   9 
B  13 
C  17  
D  21

18. Thorvald Strömberg blev som 
19-åring världsmästare 1950. I vilken 
gren? 
A Brottning
B Landsvägscykling
C Bågskytte
D Paddling

19. President Ståhlbergs hustrus för-
namn var ___  ? 
A  Hedvig 
B  Solveig  
C  Karin  
D  Anna

20. De stora årskullarna. Den 24.8.1945 
föddes det största antal barn under ett 
dygn i Finland. Hur många barn föddes 
den 24.8.1945? 
A  395 
B  445 
C  495 
D  535

21. Finlands järnvägars banlängd är 
i dag lite under 6000 km. Hur lång var 
den 1938 (cirka)? 
A  3800 
B  4600 
C  5400 
D  6200

22.  Naturhistoriska museet på  
Arkadiagatan (många kallar det ännu 
zoologiska museet) hade ett annat 
syfte då den byggdes. Vad? 
A  Kadettskola 
B  Utrymmen för Helsingfors  
     Universitets juridiska fakultet  
C  Ryskt gymnasium 
D  Skola för utvecklingsstörda

23. Vilken nyländsk kommun har 
största andelen svenskspråkiga? 
A  Raseborg 
B  Grankulla 
C  Ingå 
D  Sjundeå

Rätta svar
1: B, 8
2: A, Georg Theodor  

      Chiewitz
3: B, 6
4: D, 22000
5: D, Kullervo Manner
6: B ,Trångsund

7: C, 9
8: B, Valoa ikkunassa
9: A, Alexis Gripenberg
10: B, Lappträsk
11: A, 1
12: D, Kyösti Kallio
13: C, Heikki Nurmio
14: B, Heikki Ritavuori
15: A, 850000

16: C, 1072
17: C, 17
18: D, paddling
19: A, Hedvig
20: C, 495
21: C, 5400
22: C, ryskt gymnasium
23: A, Raseborg
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Föreningens telefonnummer

Verksamhetsledare   044 766 4101

Vaktmästare 044 766 4102

Sykretsen
Kontaktp.  
Jeanne-Marie Johansson
tfn 050 5704 184
 
Varannan tisdag kl 15,  
Källarsalen. 

AV-teatern
Ordf.  Robin Sundberg
tfn 050 5849 883
effesundberg@spray.se
 
Folkdanslaget 
Ordförande Antonia Palmén 
av.hfors.folkdanslag@gmail.com

Instruktör: Margareta Rönn 

Spelman Leith Arar  

Onsdagar kl. 19-21, Kretsarnas sal 
   
Sällskapskretsen
Ordf. Jeanne-Marie Johansson
tfn 050 5704 184

Varannan torsdag kl 16,  
Källarsalen.

Bridgeklubben 
Ordf. Tom Schubert 040 5278909
http://www.bridgewebs.com/
avbridge/

Spelkvällar måndagar och  
torsdagar 18.00 – ca 22  
i Kretsarnas Sal

Ungdomskretsen
Ordf. Maj-Britt Hedvall
tfn 050 309 8268

Tisdagar en gång i månaden. 

Walentinakören 
Ordf, Pia Sundell 
tfn 040 501 9105
sundellpia1@gmail.com

Dirigent Lauri Palin

Tisdagar kl 18.30-21,  
Kretsarnas sal. 

Seniordansklubben 
Ordf. Inger Iiskola
tfn 050 3366 040
e-post: inger.iiskola@kolumbus.fi

Instruktör Ingegerd Blomander
tfn 040 7049 305

Tisdagar kl 16.30, Festsalen. 

Squaredanslaget
Ordf.  Jan Ekberg
tfn 040 553 664

Caller Kaj Wikholm

Torsdag 18.15-20.45, Festsalen. 

Rounddans 
Cuer Olof Staffans

onsdagar 16.00-18.00, Festsalen

Bokklubben 
Ledare: Joanna Österman 

Kontaktperson: 
Christian Holmström  
tfn 040 555 4761

Andra onsdagen i månaden  
kl. 18-19.30,  Klubblokalen

Musikklubben
Kontaktperson 
Lars Silén
040 7351 628
lars.silen@kolumbus.fi

Fredag kl 19, Klubblokalen

Sandelssällskapet
Kontaktperson Dick Lundell
tfn 050 539 0963
förnamn.efternamn@folkhalsan.fi

Konstklubben AV! 
Kontaktperson Ylva Freudenthal 
tfn 050 533 6363 
ylva.freudenthal@gmail.com

Måndag kl 12–15, Klubblokalen

Arbetets Vänner Huvudföreningen r f, bankförbindelse IBAN: FI7540551110000662


