
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRÄSKÄNDA 
 

SENIORER 
 
 

10 år 
 
 
 

2001 - 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FÖRORD 
 
Träskända Seniorer kan detta år se tillbaka på en 10-årig verksamhet. Denna 
historik ger en bild av de personer och deras tankar som stod bakom 
initiativet att föreningen kom till. Dessutom ger skriften en bild av den aktiva 
verksamhet, som under de gångna åren varit en stark grund för föreningens 
medlemstillväxt. 
 
För att förstå nutiden bör man känna till det förgångna! 
 
Historieskrivningen utgör för en förening en plattform när det gäller att föra 
verksamheten vidare. Samhället utvecklas, attityderna förändras och 
målsättningen måste anpassas till rådande förhållanden. Men ändå måste 
allt bygga på den grund som lagts under tidigare år. 
 
I dag och under kommande tider krävs det samma fördomsfrihet, visioner 
och tro på föreningens framtida roll i denna svenskspråkiga glesbygd. Det 
gäller att värna om vårt modersmål och samla de äldre kring gemensamma 
intressen. 
 
Ett varmt tack till Per Andersson, som med omsorg på ett utmärkt sätt 
dokumenterat och redigerat verksamheten hittills, i bild och ord, i fyra 
välgjorda urklippsböcker. 
 
  Sten Lindholm 
  Hedersordförande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

TRÄSKÄNDA SENIORER r.f. 

Tioårshistorik 2001-2011 
     

Stadens utveckling 
                  Sten Lindholm 
På nuvarande Träskända stads område har ursprungligen funnits 
endast två gårdar, om än stora och betydelsefulla för orten. Dessa är 
Träskända gård, noterad år 1742, och vars siste ägare var 
lantbruksrådet Bjarne Westermark 1923-1925. Därefter styckades 
gården till tomter, och på vissa områden grundade staten olika 
läroinrättningar. Gammelby gård ägdes till år 1810 i närmare 
tvåhundra år av den adliga militärsläkten Stålhane, varefter den 
köptes av kapten Johan Henrik Åström, och var i släktens ägo fram till 
år 1915. Därefter styckades även den gården genom tomtförsäljning 
till Tusby och Träskända kommuner. 
Staden Träskända, fi. Järvenpää, har utvecklats från ett 
lantbrukssamhälle via köping till stad. I medlet av november år 1927 
hade Järvenpää gård, på initiativ av dåvarande jordbruksrådet Bjarne 
Westermarck, anhållit om tillstånd från inrikesministeriet, att grunda 
ett självständigt samhälle. Gården hade under det gångna decenniet 
sålt drygt 500 tomter för såväl bostads- som industribygge. Enligt 
lantmäteriingenjören Svaetichin var invånarantalet vid den tidpunkten 
ca. tvåtusen personer kring stationsplatsen, och skulle enligt 
initiativtagarna snabbt växa till fyratusen personer. Den 3.4.1949 
gjordes en ny framstöt i ärendet, då invånarantalet hade vuxit till 
åttatusen. Efter en lång väntan mottogs statsrådets beslut, daterat 
den 16.2.1950, att grunda Träskända köping och då även inkludera 
Mariefors, fi. Kellokoski, i området. Innan verksamheten ens ordentligt 
hade kommit igång gav doktor Urho Kekkonens första regering en ny 
förordning, daterad den 30.6.1950, enligt vilken köpingens område 
kännbart förminskades och betydande förändringar genomfördes, 
även i och med nya utnämningar inom köpingens olika 
förvaltningsorgan. Detta förorsakade givetvis fördröjningar i köpingens 
planerade utveckling. 
Genom att städerna Riihimäki och Hyvinge fått stadsrättigheter år 
1960, föddes samma tankar även i Träskända köping. Efter flertalet 
beräkningar, diskussioner och överväganden för och emot, fattade 
köpingens fullmäktige ett definitivt beslut i frågan. Med statsrådets 
godkännande beslut blev Träskända stad den 1.1.1967. 



 

 

Svenska språket återuppväcks i Träskända 
                   Sten Lindholm 
 
I början av 1980-talet sammankallade Svenska Folkpartiet i Helsingfors 
en handfull svenskspråkiga personer i Träskända till ett cafémöte, med 
målsättningen att i god tid före kommunalvalet 1984 grunda en 
lokalförening, och därigenom sikta på en plats i ortens stadsfullfäktige. 
Föreningen grundades och till förste ordförande utsågs Sten Lindholm. 
Motsvarande verksamma Sfp-föreningar fanns tidigare bl.a. i Kervo, 
Tusby, Hyvinge, Vichtis och Nurmijärvi. Röstunderlaget i Träskända 
räckte dessvärre inte till en fullmäktigeplats, och ej heller följande 
kommunalval år 1988, som i alla fall resulterade i en plats i dåvarande 
turistnämnd. Den svenskspråkiga befolkningen har en längre tid 
konstant hållit sig kring trehundra personer, och alltså sjunkit under 1 
% av stadens invånarantal, som stadigt närmar sig 40 000 personer. 
 
Ett tiotal svenskspråkiga äldre personer fortsatte sedan att 
regelbundet samlas i församlingens hägn. Småningom kom även yngre 
familjer med i gemenskapen, främst anställda vid de större 
industrierna, såsom Valmets pappersmaskiner. Bland dessa familjer 
fanns bl.a. återflyttare från Sverige, som skriftligt yrkade på att få 
barndagvård på svenska. Så grundades daghemmet Myran i medlet på 
1980-talet och längre fram dessutom språkbad daghemmet 
Papegojan, som följd av att flera finsktalande familjer gärna önskade 
grundkunskaper i svenska för sina barn. En utomordentlig fördel har 
varit, att man kunnat anställa behörig personal med svenska som 
modersmål. 
 
En direkt följd blev sedermera arrangerandet av en fortsatt 
undervisning på svenska för de skolmogna barnen. Sten Lindholm åtog 
sig uppdraget att utveckla skolfrågan. På grund av de svenskspråkigas 
låga antal i Träskända, samt en icke tillfredsställande återväxt, 
meddelade staden, att man överhuvudtaget inte kunde tänka sig en 
svenskspråkig skola på orten. Då föddes tanken på samverkan med 
Sibbo kommun där Norra Paipis skola låg nära till hands. Efter många 
utdragna förhandlingar mellan utbildningsförvaltningarna i båda 
kommunerna enades man slutligen om att bygga ut skolan i Sibbo, 
som samtidigt blev en trelärar skola. Snart visade det sig, att ungefär 
hälften av eleverna kom från Träskända, för vilka ordnades 
regelbunden skolskjuts. 



 

 

 
Lucia från Kartanon koulu 2002 
 
En svenskspråkig Lucia fest firades första gången den 13 december 
1987, med ca 150 gäster, i församlingens festsal i Träskända med 
biskop Erik Vikström som festtalare. Församlingen har från första 
början stått för serveringen med lussebullar och pepparkakor. 
Uppskattade programnummer har skol- och daghemsbarnen stått för. 
Samarbete etablerades med musikläraren i Kartanon koulu, Helen 
Rajamäki. Hon hade redan tidigare påbörjat en Lucia tradition i 
Träskända. Lucia utses bland eleverna, som sedan tillsammans med ett 
trettiotal välsjungande flickor i högtidlig procession avslutar varje fest 
med att sjunga Luciasången på svenska. 
 
Efter en intressant resa till Sydafrika, i medlet av 1980-talet, med bl.a. 
fotosafari på programmet, avtalade Sten Lindholm med 
skolföreståndaren vid Norra Paipis skola, Ole Sandbacka, om en 
föredragsserie i miljöundervisning för eleverna på de högre klasserna. 
Denna verksamhet fortsatte sedan med Svenskfinlands allra första 
”skolfarfar”, som stöd för både elever och lärare på grundskolenivå. Så 
har det svenskspråkiga behållit sin position i Träskända och även 
utvecklats i positiv riktning. 
Efter inriktningen på barn och unga föddes sedan tanken i slutet av 
1990-talet på en organiserad verksamhet för de äldre, nämligen 
pensionärerna i Träskända. Året var 2001, den 14 februari på Alla 
hjärtans dag, som Träskända Seniorer grundades. 



 

 

TRÄSKÄNDA SENIORER GRUNDAS 
                  Per Andersson 
 
I december år 2000 fick vi svenskspråkiga pensionärer i Träskända 
regionen ett brev på posten. Initiativtagaren och eldsjälen bakom 
projektet var Sten Lindholm, numera föreningens hedersordförande. 
Man sammankallades till ett informationsmöte i stadens servicehus på 
Myllytie 11. Dagen var Alla Hjärtans Dag, onsdagen den 14 februari 
2001, klockan 14. Där skulle man få närmare information om vad 
verksamheten skulle innebära.  
Den långa deltagarlistan visade, att intresse fanns för att gå vidare 
med idén. Förutom sammankallaren Sten Lindholm, Svenska 
Pensionärsförbundets verksamhetsledare Lili-Ann Jungell-Kousa och 
grannföreningen Sibbo svenska Pensionärsförenings ordförande John 
Borgström, hade aderton personer funnit idén tilltalande. Av dessa 
personer var tio från Träskända, fyra från Tusby och fyra från Kervo. 
Nämnvärt är, att samtliga närvarande från Träskända och Tusby blev 
senare medlemmar, men ingen av deltagarna från Kervo. Sten 
Lindholm redogjorde i korthet för målsättningen, nämligen 
grundandet av en svenskspråkig pensionärsförening i Träskända. Ordet 
gick vidare till verksamhetsledaren Lili-Ann Jungell-Kousa, som gav en 
utomordentlig bild av läget på pensionärsfronten i dagens Finland, 
både på gott och ont. Av landets ca 1 300 000 pensionärer är ca 
60 000 svenskspråkiga (4,6 %) och av dessa är ca 15 000 organiserade i 
76 lokalföreningar i Svenskfinland. Ordförande John Borgström, från 
grannkommunen Sibbo, beskrev på ett trevligt sätt hur verksamheten i 
en stor förening fungerar. Sibbo föreningen hade 245 damer och 137 
herrar, totalt 382 medlemmar. John Borgström välkomnade ett 
framtida samarbete med konstaterandet, att ”vänskap känner inga 
gränser”. 
Det ansågs, att en kaffepaus var på sin plats och man lät sig bullar och 
pepparkakor väl smaka, och tackade Pensionärsförbundet, som stod 
för kalaset. Sten Lindholm tackade de närvarande för visat intresse och 
önskade alla en lyckosam hemfärd.  
Föreningens konstituerande möte hölls den 3 maj 2001. Vid detta 
första grundläggande möte fick den interimistiska styrelsen följande 
sammansättning: Till ordförande valdes Sten Lindholm och till 
medlemmar Per Andersson, Nanette Lindeberg, Laila Markelin-
Mutanen, Diza Peltonen och Eila Reinikainen. Föreningens stadgar 
godkändes och förslag till framtida verksamhet framlades. Nästa möte 



 

 

fastställdes till den 30 maj klockan 15, vartill nya medlemmar 
välkomnades. 
Detta var begynnelsen till verksamheten, som nu pågått i tio år. Vi sex 
pensionärer, som var stiftande medlemmar och som bildade styrelsen, 
är ännu mycket aktiva medlemmar i föreningen, vilket är ett glädjande 
tecken på kontinuitet i vår verksamhet.  
Föreningens första år präglades av försök att åstadkomma en form av 
verksamhet, som i fortsättningen skulle vara stommen för de årligen 
återkommande aktiviteterna. Det andra målet var att aktivt, via olika 
media, försöka få föreningens medlemsantal utökat från sex till något 
mera. Även här lyckades vi över all förväntan. 
 

 
Den första styrelsen 2001 på bild vid nyårslunchen 2010 
 
INFORMATIONSMÖTE DEN 14.02.2001 I TRÄSKÄNDA STADS 
SERVICEHUS.  
TEMA: EN SVENSKSPRÅKIG PENSIONÄRSFÖRENING I TRÄSKÄNDA. 
 
 
 
DELTAGARFÖRTECKNING 
 

1. Diza Peltonen  Träskända 
2. Väinö Paananen  Träskända 
3. Ann-Mari Granberg Träskända 
4. Tuulikki Huovinen  Träskända 



 

 

5. Gunhild Välimäki  Träskända 
6. Marita Wirén  Träskända 
7. Viva Andersson  Kervo 
8. Frans Krogell  Kervo 
9. Anita Krogell  Kervo 
10. Laila Markelin-Mutanen Träskända 
11. Sara Svensson  Kervo 
12. Mary Winqvist  Tusby 
13. Carl-Mikael Tengström Tusby 
14. Ingeborg Ekström  Tusby 
15. Ralf Ekström  Tusby 
16. Per Andersson  Träskända 
17. Nanette Lindeberg  Träskända 
18. Eila Reinikainen  Träskända 
19. Sten Lindholm (sammankallare) Träskända 

 
11 deltagare från Träskända 
  4       ”                 Tusby 
  4       ”                 Kervo 

 

 

 

VERKSAMHETEN UNDER DE TIO FÖRSTA ÅREN 
                  Per Andersson 
 
Vårt första föreningsmöte hölls onsdagen den 30 maj 2001 klockan 14 på 
Myllytie arbets- och aktivitetscenter, Myllytie 11, i Träskända. Förenigens 
arbetsnamn var Träskända svenska pensionärsförening Ainola. Namnet 
Ainola var emellertid skyddat och senare fick vi vårt nuvarande namn 
godkänt och registrerat. 
 
Möten 
Från första början har vi mötts, i ur och skur, samtliga onsdagar året runt, 
förutom de jäktiga dagarna kring jul och nyår, då vi haft jullov. Den andra 
onsdagen i månaden håller föreningen månadsmöten. Med åren har vi 
funnit ett schema, som man ansett vara det rätta för oss: månadsmötet i 
januari i form av en nyårslunch, i februari föreningsmöte med 



 

 

födelsedagskaffe, marsmötet stadgeenligt vårmöte, aprilmötet vårlunch, 
ofta med inbjudna gäster, och i maj gör vi en utflykt. Om sommaren brukar 
vi besöka en lämplig sommarteater samt deltaga i distriktets aktiviteter. 
Hösten inleds med septembermöte på Solbacken i Klemetskog, det 
stadgeenliga höstmötet brukar hållas i oktober, novembermötet ersätts med 
ett teaterbesök och decembermötet firas den 13 med Lucia. Alla övriga 
”lediga onsdagar” har vi kaffemöten. I början hölls kaffemöten på Café 
Mairea, tills cafét upphörde. Härefter dricker vi kaffe på Myllytie 11, klockan 
13.45. Våra kaffeträffar har visat sig vara mycket viktiga för medlemmarna. 
Man har så mycket att berätta, det är så trevligt att ses, man har roligt och 
man hörs. Allsången klingar och bingo ropen ljuder. Träffarna är 
stimulerande och livsviktiga för vår verksamhet, och vi får tala svenska. 
 
Vid våra föreningsmöten har vi fått höra intressanta föredrag och anförande 
av utomstående föredragshållare och framför allt av våra egna duktiga 
medlemmar, som berikat våra möten under åren som gått. Nedan en 
kortfattad kavalkad. 
 
2001 Sten Lindholm En lektion inför Euron 
2002 Andreas Niitepöld Finlandspojkarnas estniska dilemma 
         Sten Lindholm Diamanter 
         Chrisse Lång Samtalscafé möten, SSC 
         Görel Jansson Bygdemål på Paipismål 
         Helena Venetvaara-Nurmi Stadens sociala tjänster 
2003 Sten Lindholm En resa till södra Afrika 
         Ralf Ekström Pennor jag mött 
2004 Pekka Åberg En unik samling ägg i olika material 
         Nanette Lindeberg Skrock och vidskepelse 
2005 Per Andersson   Musikalisk eftermiddag med Delta Rhytm Boys 
         Laila Markelin-Mutanen Intryck från ungdomslägret 
   Teen-Street i Tyskland 
2006 Pekka Åberg Setukaiset,en minoritet i SydöstraEstland 
2007 Håkan Hellberg Livet som läkare och missionär i Namibia 
         Ebba och Henrik Åhman En livshistoria om släkten Eklund  
                                            i Tusby 
         Lars Wikström Min cykelfärd längs Kungsvägen 
2008 Odd W Berg Inspektör vid skeppsvarven för  
  kryssningsfartyg 
2009 Rolf Björkell Sång och musik, kryddat med  

tänkvärda ord 



 

 

         Hans Kumlin Från gesäll till inköpare på Stockman 
2010 Maisi Åhman Presenterar sin bok Lev Livet Levande 
 

 
Kaffemöte 18 februari 2004 på Aktivitetshuset 

Teater och utflykter 
Teaterbesöken gjordes från första början i november, och tillsvidare har 
målet varit en teater i Helsingfors. Mången ny medlem har första gången 
”besökt” vår förening på ett teaterbesök och efter det blivit en trogen 
medlem. 
I juli-augusti har vi träget besökt någon sommarteater i Svenskfinland. 
Utbudet är det inte brist på. Lurens i Lovisa har kanske varit det populäraste 
resemålet. Tillsvidare har vi haft tur med vädret, ofta har vi varit välrustade, 
men varje gång har vi kommit hem torrskodda. 
Genomblöta kom vi däremot hem från en av våra utflykter, nämligen från 
resan till Bengtskärs fyr. Sommarens värsta storm rasade då i södra Finland. 
Den resan minns vi länge. Våra besök till Fiskars, Svartå slott och Riihimäki 
glasmuseum är bevarade i vårt minne, likaså Maretariet i Kotka och 
Marskens jaktstuga i Loppis. Vi glömmer ej heller besöken vid Borgå 
Gymnasium, Arabia porslinsfabrik och den fina utflykten till Hvitträsk. 
 



 

 

 
Utfärd till Arabia oktober 2009 
 
Engelska gruppen 
På initiativ av Nanette Lindeberg började föreningens engelska 
diskussionsgrupp sin verksamhet. Första ”lektionen” hölls den 22 november 
2002 på Café Mairea och fortsatte där tills rörelsen lades ner i mars 2005. 
Efter ett avbrott på några år, har Nanette ställt sitt hem till gruppens 
förfogande. Varannan måndag träffas gruppens sex medlemmar där, för att 
runt en kopp kaffe, med härliga hemlagade cakes och cookies, försöka 
förbättra världen på engelska. Samtalsämnen finns det nog av, det händer 
och sker i rasande fart. Vi som har nöjet att få deltaga är mycket tacksamma 
för Nanettes stora uppoffring och omtanke. 
 
Medlemmar 
Skämtsamt brukar vi, då vi berättar om föreningens tillkomst, säga, att det 
hela började med sex. Sex medlemmar, som också bildade den första 
styrelsen. En av målsättningarna i begynnelsen var att snabbt öka 
medlemstalet. Förteckningen över antalet medlemmar den sista december 
respektive år visar: 
2001   15,  2002   30, 2003   30, 2004     37,           2005   38, 
2006   47, 2007   47, 2008   56,      2009     65,         2010   58. 
Det totala antalet medlemmar under åren är 91, varav 56 damer (62 %) och 
35 herrar (38 %). 
 
 
Donationer 



 

 

Föreningen har under de gångna åren blivit ihågkommen med 
penningdonationer från Svenska Kulturfonden, Träskända stad och Tusby 
kommun. Dessa medel har använts till att täcka kostnaderna för teaterbesök 
och andra evenemang. Utan den ekonomiska hjälp vi erhållit av sponsorerna 
hade säkert mången pensionär varit tvungen att avstå från en uppiggande 
teaterföreställning, helt på grund av ekonomiska orsaker. 
Premieringar 

Sten Lindholm, föreningens grundare, eldsjäl och mångårige ordförande, 
kallades vid vårmötet i mars 2008 till hedersordförande, som erkänsla för 
allt det arbete han gjort föreningen till fromma. 
Per Andersson tilldelades vid Östnyländska distriktets sommarfest i Sibbo, 
den 5 augusti 2007, SPF:s förtjänsttecken som ett uttryck för stor 
uppskattning. Vid distriktets sommarfest i Lappträsk, i augusti 2010, 
överräckte distriktets ordförande Tord Carlström förbundets bordstandard 
åt avgående sekreteraren Per Andersson, som tack för tiden 2002-2009. 
Hösten 2010 kallades Per till hedersmedlem i Träskända Seniorer. 
 
 
NÅGRA ARRANGEMANG VI STÅTT FÖR UNDER ÅREN. 
 
Östnyländska distriktets sommarfest 2003 i Träskända. 
                  Per Andersson 
 
”Regnet stod som spön i backen tredje dagen i följd. Huvudstadsregionen 
hade nyss lamslagits av ett totalt strömavbrott av sällan skådat mått. Båtar 
sjönk och tak sprang läck. Bär och svampar piskades sönder. Hösten gjorde 
sitt intrång med raseri”. Med dessa ord inledde Ebba Jakobsson sin artikel i 
tidningen God Tid gällande Sommarfesten, som detta år arrangerades av 
två-åringen Träskända Seniorer. 
”Jag är lycklig! Att göra något. Att älska någon. Tro på något och det 
fungerar. Då blir man lycklig” sade den glädjestrålande 
Träskändaordföranden Sten Lindholm, när han hälsade välkommen till en 
välplanerad fest, med trevligt program och god mat. 
Förbundsordförande Per-Henrik Nyman konstaterade i sitt festtal, att 
rörelsen är stark. Österbottniska distriktets 30-års jubileum samlade 750 
personer i Karperö. Nära 200 östnylänningar, i finska Träskända, är i 
proportion ett lika imponerande antal aktiva, glada pensionärer. 
Två förtjänsttecken utdelades av P-H Nyman, biträdd av distriktsordförande 
Lars Lassas. De förtjänta medlemmarna var Ester Berlin, Lovisamedlem i 
förbundsstyrelsen 1991-94, och mångårige distriktsordförande Birger 



 

 

Törner, Borgå, också medlem i förbundsstyrelsen 1990-97. SPF:s allra första 
förtjänsttecken delades ut vid Östnyländska distriktets årsmöte i Nickby i 
april samma år. Det tillföll John Borgström, som erkänsla för tioårigt 
ordförandeskap i Sibbo svenska Pensionärsförening och lika många år i 
distriktets styrelse. 
Mångsidige musikern Boris Westerlund underhöll festbesökarna med 
taffelmusik och ledde också en musikfrågesport, som inte var så enkel, som 
det först verkade. Kurt Lindholm, lillebror till dagens värd, underhöll som 
allsångsledare och vissångare till gitarr. Ombudsman Per Thomasfolk från Vasa 
redogjorde för aktiviteterna inom pensionärsförbundet. 
Festen hölls i Louhelan Settlementti´s festsal, som också stod för lokalen. 
Maten kördes från köksskolan i privatbilar, matbestick och tallrikar lånades 
och köptes. En verklig talkoanda rådde, då ryggsjuka pensionärer ställde i 
ordning för festen och senare städade upp. Utan allas hjälp hade festen inte 
lyckats. Ett stort tack till er alla. 
 
 
 
Träskända Seniorer 5 år, den 8 februari 2006. 
                     Ebba Åhman 
 
För fem år sedan såddes det ett frö, det började spira och grönska. Fröet 
växte till en planta och är nu ett ungt, grönt träd. Det är bakgrunden till 
föreningen Träskända Seniorer. Orsaken till att föreningen bildades var att 
värna om det svenska språket, vårt modersmål, som för många hållit på att 
falla i glömska på grund av att språket inte behövs i vardagslag i en finsk 
omgivning. 
De första träffarna hölls på Café Mairea, dit man kunde gå på onsdagarna 
och prata av sig och dricka kaffe. Vi Tusbybor kände oss lite främmande, när 
vi mitt på vardagen slog oss lösa och for till Träskända för att dricka kaffe. 
Den värme vi mötte på Café Mairea, med idel glada mänskor, där samtal och 
skratt avlöste varandra, den dagen minns jag så väl! Vi kände oss hemma. 
Att kallas pensionär låter ganska slitet, men seniorer låter hurtigare. Därför 
kallar vi oss Träskända Seniorer och medlemmarna gör allt skäl för namnet. 
Som tvååring, ännu på stapplande ben, ställde Seniorerna upp som arrangör 
för Östnyländska Distriktets sommarfest, som besöktes av närmare 
tvåhundra personer. Mat och kaffe serverades, musik och allsång stod på 
programmet. Spännande frågesport satte fart på hjärnkontoret. Den, som 
sedan ännu hade krafter kvar, kunde ta sig en svängom till levande musik. 



 

 

Trötta, men stolta, arrangörer var nöjda och glada över att ”en liten skara 
dragit ett så stort lass”. 
För varje gång vi möts får vi uppleva någonting, som vi kan ta med oss hem i 
tankarna. Vi klär upp oss och går på luncher, vi borstar skorna och går på 
dans och mjukar upp både höft och knän, och glömmer för en stund våra 
krämpor, som vi har hela gänget. Vi har dem för att vi fått leva så länge. Vi 
sjunger allsång och säljer lotter och alltid är det någon, som vinner något 
nyttigt att föra med sig hem. 
Vi går i kyrka och söker styrka för den dag som kommer och dag som är. 
När bussen startar på teaterresa, då är säkert alla med. Vi njuter av trevliga 
föreställningar och sedan av kaffet, som väntar oss i pausen. När vi sedan 
styrs hemåt finns ännu tid för en pratstund. 
Sommarens utfärder genom grönskande byar, vackra gårdar och prunkande 
blommor ger oss mycket att vara tacksamma över, att få uppleva en 
underbar sommar. Till det bästa räknas också båtutflykten till skärgården, 
som ordnas varje sommar, med fisksoppa och dragspelsmusik. Någonting för 
oss landkrabbor i Klemetskog att tänka på när man bökar i trädgården. 
Kontakter man får över kommungränserna är också värdefulla. Man möter 
mitt i allt ett bekant ansikte, aj – var det du som hade släktingar i Vasa?
  

Föreningen Träskända Seniorer har en stor uppgift att fylla. Med glada 
miner, fast ej solen skiner, vi på framtiden gläntar, vi på nya träffar väntar. 
Vi ber få tacka ordförande Stena, sekreterare Per, kassören Eila samt alla 
styrelsemedlemmar, för allt vad ni gjort under åren som gått. Det säger vi 
alla, som kommit till ett dukat bord. 
 
SPF:s vårmöte i Träskända den 23 april 2008. 
                  Per Andersson 
 
”Organisatörerna för vårmötet, Träskända Seniorer, hade gjort ett bra 
arbete, att i en fin omgivning tillhandahålla en utmärkt möteslokal, 
Sibeliussalen, och på så sätt skapa en förutsättning för ett lyckat möte. 
Organisationen förlöpte smidigt, bespisningen likaså”. Så började 
”Pressattaché Pelle” från Tammerfors en artikel i God Tid. 
Ulf Wahlström från samma tidning fortsätter. ”Träskända stadsdirektör Erkki 
Kukkonen hälsade de närvarande välkomna till sin stad och Järvenpää-talo. 
Han nämnde, att Träskända har utvecklats och expanderat snabbt. Antalet 
invånare har nästan fördubblats under fem decennier och är uppe i ca 
38 000. 



 

 

Värdföreningens ordförande Per Andersson nämnde, att Träskända Seniorer 
tillhör en av de minsta och även gruppen av yngre föreningar inom Svenska 
Pensionärsförbundet. Föreningen har 46 medlemmar. Antalet personer i 
Träskända, som uppger sig ha svenska som sitt modersmål är 321, varav 43 
uppnått pensionsåldern. Att antalet medlemmar i föreningen överstiger 
antalet svenskspråkiga personer i Träskända har sin förklaring i att många 
medlemmar kommer från grannkommunen Tusby. 
Det är mycket bekvämt att bo i Träskända. Allt du behöver finns inom 
räckhåll. Under en halv timme med tåg till Helsingfors centrum – om man 
absolut måste åka dit. Det vi saknar är det svenska språket omkring oss, det 
har vi minsann märkt på våra möten. Det är mycket viktigt för oss att få tala 
vårt eget modersmål, svenska. Det ljuder som en vårlig fågelsång när vi idag 
hör sorlet av svenska i Järvenpää-talo. 
Utan att behöva lämna Sibelius-salen bjöds publiken på en guidad tur runt 
Tusby träsk. Det var Caj Stålström, som i ord och bild berättade om 
konstnärskolonin, som uppstod i och med att Juhani Aho och Venny Soldan-
Brofelt flyttade hit och Ahola år 1897. Jean Sibelius var god vän med Juhani 
Aho, och Sibelius´ Ainola stod färdigt 1904, enligt Lars Soncks ritningar. 
Muntra Musikanters Seniorkör, under Gunnar Döragrips ledning, bjöd på 
dagens musikaliska inslag. Det blev Sibelius, Bellman och ”Vintern rasat” 
som avslutning. En ärevördig och mäktig avslutning på ett vårligt 
förbundsmöte, till vilket samlats drygt 160 pensionärer från hela 
Svenskfinland. 
Vårmötet den 23 april 2008 var tillända, en ansvarstyngd uppgift var 
avklarad, en oförglömlig dag var tillända. Ett stort tack riktas till alla som 
hjälpt till. 
 
Rekordmånga på vårlunch i Träskända den 8 april 2009 
                 Per Andersson 
 
År 2008 arrangerade Träskända Seniorer vårlunch på Järvenpää-talo. Huset 
är helt delikat för ordnande av evenemang av denna typ. Traditionellt har 
vår förening hållit sina vårluncher med inbjudna gäster från Sibbo 
Pensionärsförening. På ett styrelsemöte  
ställde ordförande Per Andersson om att bjuda in alla pensionärsföreningar i 
Östnyland. Förslaget fick bifall och idén presenterades på Östnyländska 
distriktets styrelsemöte. Intresset var stort och inbjudningar skickades. 
Anmälningar strömmade in. Vi hade möten med personalen på Järvenpää-
talo där man lovade bygga extra läktare i foajén för att få rum för mera 



 

 

gäster. Detta räckte inte till. Vi var tvungna att sätta lapp på luckan, det 
fanns inte utrymme för en endaste en till. 
Uppdragen inom styrelsen fördelades: SPF, underhållning, hälsningstal, 
konferencié, biljettförsäljning, lottförsäljning och dragning, insamling av 
lotterivinster m.m. 
Deltagarförteckning vid lunchen fick följande utseende: 
Lovisanejden 47, Borgå 58, Sibbo 27, Liljendal-Bygdegården 23, Pernå 24, 
Lovisa svenska församling 30, Isnäs, 8, inbjudna gäster 8 och värdföreningen 
36. Totalt 261 deltagare. 
I hälsningstalet kunde Per Andersson konstatera, att troligen har inte så 
många finlandssvenskar någonsin samlats samtidigt i Träskända. Festtalet 
hölls av förbundets ordförande Ole Norrback, på sitt trevliga och 
medryckande sätt. 
Efter den goda måltiden och den trevliga samvaron gavs ordet åt vår 
musikaliska underhållare Lasse Liemola, som redan på sextiotalet sjöng för 
oss. Munvig som han är, varvade han musik med verbal underhållning á la 
Liemola. 
Dagen var till ända, gästerna äntrade sina bussar, som i kö startade hemåt. 
Vi hade visat vad vi duger till. Livet är inte ett problem som skall lösas, utan 
en verklighet som skall upplevas. Aktiviteten var såväl deltagarmässigt som 
pekuniärt sett den mest lyckade i föreningens verksamhet. 
 

De äldres råd i Träskända 
                  Sten Lindholm 
 
I februari 2002 publicerade Finlands Kommunförbund resultatet av en enkät 
beträffande äldreråden i de övriga nordiska länderna. Detta ledde till 
diskussioner även hos oss då man konstaterade, att befolkningsstrukturen 
förändras i hög grad under de kommande årtiondena. I och med att de äldre 
blir allt fler ökar deras betydelse i samhället. De äldre vill påverka i frågor 
som gäller dem själva. Äldrerådet är ett nytt medel för delaktighet och 
medinflytande. 
Före inregistreringen av vår förening hade man redan i flera kommuner 
grundat såkallade förhandlingsdelegationer för pensionärer, så även här i 
Träskända under namnet Järvenpään Eläkeläisyhdistysten Neuvottelukunta 
(sv. Förhandlingsdelegationen för pensionärsföreningarna i Träskända)
 .  
Enligt socialverkets protokoll daterat den 21 maj 1997 var de grundande 
föreningarna Järvenpään Eläkeläiset ry, Järvenpään Eläkkeensaajat ry, 



 

 

Järvenpään Kansallinen Eläkeläisseura ry, Järvenpään Kristilliset Eläkeläiset 
ry, Järvenpään Ruskat ry och Keski-Uudenmaan Työkyvyttömyyseläkeläiset 
ry. 
Vår förening välkomnades som medlem i nämnda delegation per brev den 3 
maj 2001. Dock kunde vårt första namnförslag, föreningen Ainola, enligt 
Sibelius stiftelsen inte godkännas. Vårt namn efter Patent- och 
Registerstyrelsens godkännande blev Träskända Seniorer rf. Detta anmälde 
vi per brev daterat den 29 november 2001 till förhandlingsdelegationen, 
som fick en sammansättning bestående av två medlemmar från varje 
pensionärsförening. Fastställdes, att mötesspråket är finska. Vi 
representerades då av ordförande Sten Lindholm och förenigens värdinna 
Diza Peltonen. Sekreterare för delegationen var stadens ämbetsman. Vid ett 
flertal möten under år 2008 behandlades bland annat frågan om att ambilda 
förhandlingsdelegationen till äldreråd, som skulle bestå av medlemmar både 
från pensionärsföreningarna och vissa av stadens förvaltningar. 
Stadsfullmäktige godkände sedan den 25 augusti 2008 stadsstyrelsens 
förslag för grundande av ett äldreråd. Träskända Seniorers styrelse 
beslutade den 10 december 2008, att Lars Wikström, med Marja-Lisa 
Sundström som suppleant, representerar i äldrerådet.  
Efter en tvåårig verksamhet, och enligt Social- och hälsovårds-nämndens 
beslut den 4 februari 2009, utnämndes äldrerådet för åren 2009-12. 
Äldrerådet består av sex medlemmar från pensionärsföreningarna och tre 
medlemmar från stadens bildnings-, tekniska- och social/hälsovårdssektorer, 
med suppleanter. Man har haft 4-5 möten per år och behandlat viktiga 
äldrepolitiska frågor. Endast enhälliga beslut kan godkännas och kopia av 
mötesprotokollet sänds till pensionärsföreningar till kännedom.  
 

 
VÅRT  ÖSTNYLÄNDSKA DISTRIKT 

                                     Per Andersson 
 
Redan vid informationstillfället i februari 2001 fick vi kontakt med 
Östnyländska distriktet.  På mötet i maj beslöts, att Sten Lindholm, med Per 
Andersson som suppleant, skulle delta i distrikt styrelsen. Följande år blev 
Per ordinarie och samtidigt sekreterare, vilket uppdrag han innehade ännu 
år 2009. Ordinarie medlem blev därefter Hans Kumlin.  
Distriktet består av tretton föreningar från Kotka i öster till Träskända i 
väster, och verkar som en länk till förbundet. Kampanjen för nya 



 

 

medlemmar år 2008 genomfördes i distriktets regi. Alla föreningar fick ett 
tillskott, också vi fick nästan tio nya medlemmar. 
Förutom stadgeenliga möten arrangerar distriktet sommar aktiviteter. 
Båtutflykten i den Nyländska skärgården har stigit i popularitet, nu åker man 
ut i två-tre etapper för att alla hugade skall få plats. Senaste sommar tog 
man färjan till Tallinn. Sommarfesterna har alltid varit populära. Festplatsen 
har ambullerat och lokalföreningen stått för programmet. Redan som 
tvååring ordnade vi sommarfesten i Träskända, år 2003. Nära tvåhundra 
pensionärer trängdes med sopptallrikar och kaffekoppar. Festen blev en 
höjdare. Kyrkodagen som brukar hållas i oktober är även mycket välbesökt. 
Efter högmässan träffas man vid en kopp kaffe.  
Distriktet har verkat i över trettio år och gemenskapen är verklig och fast. 
Man får träffa nya människor i samma ålder vid trevliga tillställningar, skapa 
nya kontakter. 
 
 
Föreningens funktionärer under tio år. 
ORDFÖRANDE 
 Sten Lindholm 2001-2007 
 Per Andersson 2008-2009 
 Hans Kumlin  2010- 
VICEORDFÖRANDE 
 Nanette Lindeberg 2001-2004 
 Mary Winqvist 2005-2006 
 Christel Johansson 2006-2009 
 Stig Müller  2010- 
SEKRETERARE 
 Per Andersson 2001-2007 
 Lars Wikström 2008- 
KASSÖR 
 Eila Reinikainen 2001-2009 
 Christel Johansson 2010- 
LEDAMÖTER 
 Nanette Lindeberg 2005-2007 
 Diza Peltonen 2001-2007 

Laila Markelin-Mutanen 2001-2006 
Marita Wirén 2003-2006 
Astrid Pullinen 2007- 
Camilla Svensson 2008-2009 
Marja-Lisa Sundström 2007- 



 

 

Brita Björkell  2010- 
SUPPLEANTER 
 Lars Wikström 2006-2007 
 Camilla Svensson 2006-2007 
 Odd Berg  2008- 
 Meeri Sundström 2008- 
 

 

 

 

 


