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Jag minns när jag var liten. Min 

bror och jag grävde gångar i nästan 

fyra meter höga snöhögar som 

bildats av snöplogens framfart. 

Idag får min lillasyster knappt ihop 

snön till en enda snögubbe under 

den enda månad på året då det 

finns snö. 

I hela 4,6 miljarder år har vår planet 

tagit hand om oss och skyddat oss. Nu 

är det vår plikt och skyldighet att 

återgälda vår jord och ta hand om 

den.Vi människor är väldigt bra på att 

glömma saker, förneka och skjuta upp 

dem. Medan det i Mellanöstern slås 

värmerekord på värmerekord, skörden 

slår fel och människor dör av torkan, 

så svänger vi ryggen till och ger 

klimatet en hjälpande hand. Detta 

förvärrar situationen och tar kål på 

våra medmänniskor. En av de urusla 

rutiner som används för att förvärra 

klimatet, bland annat i Karis, är att 

om en vara är slut i S-market så tar 

man helt enkelt bilen över till K-

supermarket som ligger på 50 meters 

avstånd. 

I Paris, Hongkong och i de flesta 

storstäder är soliga morgnar en väldig 

sällsynthet på grund av det tjocka 

molnet av föroreningar som omger 

staden. Munskydd är som bekant inte 

ovanligt för att inte dra in allt för 

överväldigande mängder av vårt 

dagliga gift. 

Det är ju klart att detta fenomen har 

en långsammare framfart här än i 

storstäder och därför märker vi inte av 

det på samma sätt. 

Men märk väl att om 100 år kanske 

också vi som bor i Karis går omkring 

i staden och ser ut som tandläkare 

hela bunten. 

En annan för mig oförståelig och 

onödig punkt är att många i dagens 

läge tar bilen till sportplan, gymmet 

eller motionsbanan. Om man nu är 

där för att idrotta varför göra det så 

onödigt bekvämt för sig att klimatet 

tar skada på grund av en så onödig 

sak. 

När man nu mitt i allt detta ger ett 

förslag på att sänka åldern för 

körkortet till 16 år så bokstavligen 

Natursnö eller plastmattor? 
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gråter naturen och uttrycker sin sorg i 

det ihållande regn vi får. 

Vad är det för vits med att sänka 

åldersgränsen när de flesta ändå får 

sitt första fordon vid 15-årsålder i 

form av en moped. Vad är det för vits 

med att smutsa ner naturen med ännu 

mera gifter när man i detta allvarliga 

skede borde jobba med att minska så 

mycket som möjligt av dem. 

I stället för att låta fler och fler delta i 

dödandet av vår planet så borde vi 

förstås minska på antalet. 

Allvarliga situationer kräver 

allvarliga åtgärder. Därför skulle en 

betydande förändring vara att 

förbjuda alla personbilar som går på 

bensin. Alla personbilar. 

Låt bussar, tåg, flygplan, båtar, 

lastbilar, spårvagnar och förstås 

elbilar vara kvar. Denna åtgärd skulle 

minska radikalt på utsläppen och 

människor skulle få en större summa 

pengar på banken när bilar inte 

förorsakar några kostnader längre. 

För att människor ändå ska kunna ta 

sig framåt här i livet är en ökning av 

cykelvägarnas antal en bra början. I 

dagens läge gapar vägarna tomma 

och skriker efter cykelvägar. En av 

de sträckor som skulle må bra av en 

cykelväg är sträckan mellan Karis 

och vår kära grannby Ekenäs. Vägen 

går på en ås vilket betyder att 

underlaget är sand. Tänk så snabbt 

det skulle gå att smälla dit en 

cykelväg. Antagligen lika snabbt som 

när vattnet rinner genom Pumpviken. 

Inledningen om snöborgar och 

snögubbar talar inte riktigt sanning, 

det måste jag erkänna. Det handlar 

mest om en kombination av dåliga 

vintrar och lite sämre vintrar. Men 

tänk om det blev sant. Tänk om era 

barn, barnbarn och barnbarnsbarn 

inte kan leka i snön som vi gjorde. 

Tänk om snön försvinner på grund av 

våra dåliga handlingar. Tänk om de i 

framtiden får skida på plastmattor 

istället för vår vita, ljusa och vackra 

snö. 

 

Text: Nicolina Nynäs 
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Att plötsligt byta land, kultur och 
språk kan vara en stor utmaning. 
Vi har haft turen i  Karis-Billnäs 
gymnasium att få möta två utbytes-
studerande från två helt olika 
ställen i världen. Vi har pratat med 
Sophie Arthur från Australien och 
Charline Delval från Belgien. 
 
Vilka var dina topp tre-val  
av länder? 
Sophie: 
Finland,Tyskland och Danmark. 
Charline:  
Finland, Nya Zeeland och Argentina. 
 
Beskriv dig själv med tre ord! 
Sophie: Jag är  inåtvänd för  att vara 
en australienare, modig, beslutsam 
Charline: Envis, social och modig 
 
Båda flickorna hade liknande åsikter 
då vi frågade dem varför de valde just 
Finland; de ville till ett annorlunda 
land och uppleva något nytt. Charline 
berättar också att hon hade hört att 
Finland hade det bästa skolsystemet. 

Berätta om den första morgonen du 
vaknade och insåg att du var i 
Finland! 
Charline: Jag insåg att jag var  i 
Finland när jag kom till Karis till min 
värdfamilj för första gången. Det var 
inte på morgonen men på kvällen som 
jag insåg och frågade mig ”vad gör 
jag här” och började gråta. 
 
Vad har du för åsikter om vår 
skola? 
Både Sophie och Charline tycker att 
skolan är liten i jämförelse med deras 
skolor i hemlandet. De tycker båda 
även att lärarna och eleverna i skolan 
är trevliga. 
 
Vilka är skillnaderna mellan skolan 
i Finland och i ditt hemland? 
Sophie: Vi tilltalar  inte lärarna med 
deras förnamn, vi säger Mr och Ms. 
Man börjar skolan mycket tidigare i 
Australien än i Finland. Det finns 
både privata och allmänna skolor, vi 
måste bära skoluniform. Roliga fakta: 
vi har inte klädhängare. 

Charline: Alla skolor  är  olika och 
de har olika nivåer, man väljer inte 
den närmaste skolan utan man väljer 
den som är på ens nivå. Vi börjar 
skolan i tre eller fyra-års åldern. 
Skolan i Belgien är mera strikt än i 
Finland. Våra skolor är gamla och vi 
har inte lika mycket material som ni 
har. 
 
Är skolan svårare i Finland eller 
Belgien? 
Charline: Jag tror  det är  lättare att 
lyckas i Finland. 
 
Vilka är skillnaderna mellan Fin 
land och ditt hemland? 
Sophie:Temperaturen, 
människorna i Australien är mera 
utåtriktade första gången du träffar 
dem. 
Charline: Människorna i Belgien är  
också mera utåtriktade och skrattar 
högt och tänker inte så mycket på vad 
de säger. Det känns som att fin-
ländarna tänker noggrant innan de 
säger något och säger inte exakt det 

Finland genom främmande ögon 

Charline Delval & Sophie Arthur 
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 de tänker. Men när du väl får lära 
känna finländarna så är de ganska 
galna. Maten är också annorlunda. 

 

”Jag insåg att jag var 

i Finland när jag 

kom till Karis till min 

värdfamilj för första 

gången. Det var inte 

på morgonen men på 

kvällen som jag insåg 

och frågade mig ”vad 

gör jag här” och 

började gråta.” 
 
 
Vad tycker du om den finska 
kulturen? 
Sophie: Jag älskar  faktumet att 
även om vintern kan vara eländig så 
fortsätter människorna i Finland trots 
allt att leva sitt liv som om det inte 
fanns högar av snö och mörker hela 
tiden. Det känns som att på vissa 
ställen i Amerika stänger man skolor 
och jobb om det snöar lite på natten 
men i Finland är det bara vinter. Även 
om jag inte upplevt den ännu så 
älskar jag sommarstugekulturen och 
sommaren överlag (om man kan kalla 
det sommar…) 
Charline: Bastukulturen, naturen, 
mumin, skolsystemet. Jag bara älskar 
den finska kulturen på alla sätt och 
vis. 
 
 
Är det stödjande att ha en annan 
utbyteselev i samma stad? 
Sophie: Jo, det är  jätteskönt att ha 
någon annan här, speciellt när 
Charline har varit här ett tag och 
känner till det som är populärt i 
staden vilket har varit skönt för mig 
så att jag inte gör bort mig så lätt och 
lättare kan smälta in i mängden. Det 
är också skönt eftersom det finns 
någon som vet vad man går igenom 

och kan ge bra råd. 
Charline berättar att hon redan bott i 
Finland ett tag innan Sophie kom men 
att det är skönt att ha någon som 
förstår en när man upplever samma 
saker. 
 
 
Vad saknar du mest från ditt 
hemland? 
Sophie: Maten, helt klar t! Ingen 
ting går att jämföra med mammas 
hemlagade mat eller den australienska 
pubens mat. Jag skulle göra allting för 
att få pubmat nu. Jag saknar också 
min hund och att förstå vad som 
händer, att vara förvirrad 80% av 
dagen är frustrerande och tröttsamt. 
Charline: Jag åker  hem om tre 
månader, så jag saknar inte något från 
Belgien. 
 
Vad ser du framemot i ditt 
utbytesår? 
Sophie: Såklar t ser  jag fram emot 
alla resor som jag kommer att göra 
detta år. Jag ska besöka Sverige, 
Estland och många andra länder i 
Europa men jag ser också fram emot 
att få nya vänner och få kontakt med 
människorna som jobbar i kaféer. Jag 
hoppas också att jag kan tala flytande 
svenska; även om det ger mig fjärilar 
i magen att redan försöka förstå 
språket. Det är verkligen ett 
främmande koncept att vara fler 
språkig för många engelskspråkiga 
människor. 
Charlines tid bör jar  löpa mot sitt 
slut men hon väntar och ser framemot 
att spendera så mycket tid som 
möjligt med vännerna hon fått. Hon 
berättar också att hon saknat solen. 

 
 
Text: Johanna Ter linden, 
Alexander Nyberg 
Bild: Johanna Ter linden 

 
 
 

Sophie Arthur från Australien 

Charline Delval från Belgien 
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I slutet av november meddelades 

det om en 14-åring som blivit 

våldtagen av  asylsökande i Kempe-

le. Två utländska pojkar, en 15-

åring och en 17-åring, var miss-

tänkta för den brutala våldtäkten 

på den 14-åriga flickan som mått 

väldigt dåligt efter händelsen. 

Sociala medier svämmade över av 

konversationer om detta. Kommen-

tarer som “Släng ut flyktingarna 

från Finland” och “Varför skall vi 

hjälpa våldtäktsmän?” kunde läsas 

på flera olika håll, alltså skulle de 

vilja ha ut flyktingarna från vårt 

land för att slippa alla våldtäkter. 

Men är det bara asylsökande som 

våldtar i Finland? 

 

De senaste månaderna har man i 

medierna sett mängder av rubriker 

liknande “asylsökande våldtog ton-

åring”. Däremot kan jag inte minnas 

en enda gång då jag läst om en 

finländare som våldtagit någon. 

Betyder detta att finländare inte 

våldtar andra, att det är okej eller 

något helt annat? 

    Flyktingkrisen är och har varit 

aktuell i princip i hela Europa det 

senaste tiden. Medierna har skrivit 

mycket om problemen flyktingarna 

medför, men har media överskridit 

gränsen nu? Också politiker har talat 

mycket om att detta inte är accepta-

belt, att vi släpper in utlänningar i 

landet, försöker hjälpa dem och får 

våldtäkter på våra egna kvinnor som 

svar. Inte heller de har vad jag kan 

minnas uttalat sig om våldtäkter 

begångna av finländare. 

 Att många våldtäkter sker i 

Finland är ingen hemlighet, det står 

fritt på nätet. Ändå reagerar vi starkt 

på de asylsökandes våldtäkter. Nu är 

det dags att sätta stopp för detta. Ta 

fram statistiken och visa finländarna 

hur läget egentligen är. 

Till exempel kan man på 

facebook läsa inlägg om 

kvinnor som efter asyl-

sökandes ankomst till Fin-

land är rädda för att gå ute 

ensamma i mörkret, som 

om de inte hade orsak att 

vara rädda innan. De som 

skriver dessa inlägg har 

delvis rätt, men det att de 

beskyller alla asylsökande 

utan att tänka på de som 

är av samma nationalitet 

är fel. Vad om man skulle 

anlända till ett land och 

någon vilt främmande människa från 

samma land som en själv våldtar 

någon där, och man efter det skulle få 

konstiga blickar samt i tidningar läsa 

om sitt eget folk som bara våldtar, 

endast på grund av den där främ-

mande människan. 

 Finländarna har blivit ett alltför 

trångsynt folk med fördomar som 

måste rivas ner. Delvis beskyller jag 

politikerna för detta, men också alla 

medborgare som inte brytt sig om att 

ta reda på hur det egentligen är och 

bara gått med strömmen även fast de 

inte har någon aning om sanningen. 

Ifall politikerna inte endast talade om 

våldtäkter begångna av flyktingar och 

istället talade om hur medierna 

bygger upp fördomar skulle situa-

tionen redan vara annan. Ja, det finns 

asylsökande som våldtar, men inte 

något mer än vad det finns finländare 

och det borde komma ut till 

allmänheten. Medierna borde få en 

tillsägelse för sina skriverier, faktum 

är att de inte begått ett direkt fel, men 

fört ut en väldigt dålig bild av 

flyktingarna i vårt land. 

 Det finns människor som direkt 

skulle motsätta sig och berätta om 

alla positiva artiklar om flyktingar. 

Till exempel det att man tagit 

flyktingar till hjälp för att bygga upp 

en fotbollshall och att handbollslaget 

HC West har bjudit in flyktingar både 

till sitt lag och som åskådare till 

matcher. Dessa är väldigt positiva 

men tyvärr fungerar människan på det 

sättet att dåliga saker går före bra. Det 

man kommer ihåg är våldtäkterna och 

det kommer att förbli den uppfattning 

man har om dessa flyktingar. 

 

 

Text: Sandra Isaksson 

Media våldtar våra hjärnor med förvrängd information 
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Traditionsenligt firade Karis-
Billnäs gymnasiums andraklassare 
“Gamlas dans” i år igen. Detta år 
dansade 36 stycken flickor och 
pojkar, för att fira att vi blev äldst i 
skolan. 
 
Vackra klänningar i en massa olika 
färger, glitter, smycken, stiliga 
frackar och en väldigt glamorös käns-
la spred sig bland deltagarna under 
hela dagen. 
 Förutom en glamorös känsla var vi 
alla väldigt nervösa och spända. 
Värdparet var Esmeralda Löfberg och 
Emil Grönmark. De presenterade alla 
par och välkomnade gästerna. 
 Vi bjöd på tre stycken före-
ställningar; för lågstadiet, högstadiet, 
gymnasiet och såklart för våra nära 
och kära. Vi hade övat massor och 
föreställningarna gick galant. Under 
kvällen bjöd vi dessutom på väl-
komstdrink och tilltugg i pausen. 
 Förutom de traditionella danserna 
som wienervals och tango uppträde vi 
dessutom med en egen dans gjord av 
Eira Aalto och Shanti Grönholm, en 
dans med moderna låtar och med 
roliga rörelser. 
  

 Vi valsade runt i skolan hela 
dagen i klänningar, klackar, frackar 
och lackskor. Vi hade fotograferingar 
och fick hela dagen hör hur fina vi 
var. 
 När sista föreställningen var slut 
begav vi oss vidare och firade en 
lyckad kväll med alla andra klass-
kamrater och de utomstående som 
hade hjälp till med förberedelser och 
utförande av en magisk dag. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Text: Shanti Grönholm 
Bild:  Amanda Söderström & Sara 

Oraheimo 

 

Gamlas Dans - 2016 

Full fart på dansgolvet!  
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Binge-WatchingAnonymous BWA) 
är någonting som jag kom på när 
jag kämpade med alla mina krafter 
för att göra fysikläxan istället för 
att se på de nya avsnitten av 
Daredevil som kom ut på Netflix 
för två dagar sedan. All min 
viljestyrka krävdes och lite till. 
 
Binge-watching är ett begrepp som 
används för att beskriva situationen 
då man sitter och ser på avsnitt efter 
avsnitt på någon TV-serie. Man ser så 
länge att till och med Netflix frågar 
om man ännu faktiskt sitter framför 
TV:n/datorn. För er som inte hört om 
problemet förr… Jaa det existerar! 
 Jag tror inte att någon i slutet av 
sitt liv tänker “Jag borde ha sett på 
flera serier under mitt liv” eller “Jag 
önskar jag fått veta hur Emmerdale 
slutar”. Bevis på mitt påstående finns 
inte, men jag kan inte föreställa mig 
ett scenario där någon under den sista 
stunden tänker med värme på de 
dagar hen suttit tolv timmar framför 
TV:n. Livet är kort och när allt 
kommer omkring är det nog de 
riktiga upplevelserna som för de 
flesta, om inte för alla av oss, är de 
käraste minnena. 
 “Men bara ett avsnitt till!” Tänker 
jag på söndagseftermiddagen. “Det är 
ny vecka i morgon och jag har en 
massa att göra. Kemiuppgiften, 
esséen till MO5, engelskaboken skall 
läsas, labbrapporten skrivas och sen 
har jag också jobb hela nästa 
veckoslut. Jag hinner inte ta det lugnt 
på en lång tid.” Men det gör jag ändå. 
Problemet är att man har för mycket 
att göra så man bestämmer sig för att 
inte göra någonting. Det låter dumt, 
men det är sant i varje fall för mig. 
 Att kalla TV serier en addiktion 
låter skrattretande. Just därför måste 
vi göra något! “Nej jag är nog inte 
beroende av TV-serier”, kanske 
någon som läser detta tänker. Men 
kom ihåg att erkännandet är första 
steget till befrielsen från problemet. 
 Men hur skall vi få detta att sluta? 
Om inte du och jag, som lite generat 
och äcklat kan känna igen sig i det 
jag just beskrev, gör någonting snart 
kommer BWA att bli verklighet. Gå 
ut på länk! Ring din vän! Gör dina 

läxor! Festa! Hitta något annat du 
gillar än att se på Friends för 100 
gången. Om detta inte lyckas så sitter 
vi alla snart patetiskt i en cirkel och 
presenterar oss för varandra. “Hej jag 
heter Mathilda och jag är en binge-
watcher”  “ Hej Mathilda.” 
 
Text: Mathilda Liljestrand 
 

BWA nya AA? 



 10 

Ett par tvillingbröder och en mor 
som tvingas ge bort den ena. Det 
var allt jag visste om musikalen 
Blodsbröder när jag öppnade 
dörren till Tryckeriteatern i Karis. 
 
Har ni hört om vidskepelsen “lägg 
inte nya skor på bordet”? Enligt 
gammal skrock betyder det olycka 
och det är just det som sker i 
musikalen  Blodsbröder som hade sin 
sista föreställning 13.2. Denna 
vidskepelse visar sig till och med ha 
en större och djupare mening än vad 
man först tror. 
 
Hjärtskärande berättelse 
Berättelsen som är skriven av Willy 
Russell utspelar sig i London under 
tidigt 1900-tal och handlar om 
tvillingparet Mickey(Martin Paul) 
och Eddie(Maximilian Björkstam) 
som skiljs åt efter födseln . Deras mor
(Annika Gustafsson) är  en ensam-
försörjande kvinna som på grund av 
fattigdom tvingas ge bort den ena 
tvillingen till sin förmögna arbets-
givare Mrs Lyons(Patricia Korenius). 
Tvillingarnas uppväxt blir som natt 
och dag där Eddie får leva ett rikt och 
bekymmerslöst liv med en ljus 
framtid och en bra utbildning, medan 
Mickey, den fattigare tvillingen är 

glad för det lilla han har. Detta leder 
in på temat klasskillnader som tydligt 
visas upp i pjäsen, bland annat hur 
olika de två familjerna behandlas av 
lagens långa arm. 
  Vid sju-års ålder träffas tvillingarna 
av en slump och märker att de är 
födda på samma dag. De bestämmer 
sig då för att skapa ett evigt 
vänskapsband som blodsbröder. 
 
En skönsjungande familj 
Både Paul och Björkstam visar upp 
mångsidighet och flexibilitet när de 
kan ändra ålder från sju år till vuxen 
på några timmar. Men 
det verkar som att 
duon fastnar för länge 
i sina barnroller och 
står beteendemässigt 
över tonåren för att 
snabbt övergå till 
vuxenliv. 
Trots de duktiga 
brödernas lika betyd-
ande roller så lägger 
både karaktären 
Mickey och hans roll-
tagare sin bror onödigt 
mycket i skuggan. 
Men utöver detta kan 
man bara imponeras 
av deras insatser och 

man måste nog säga att mer 
samspelta bröder får man söka efter. 
Även sångmässigt visar bröderna upp 
stor talang, för att inte prata om deras 
mor. Gustafsson hörs nämligen inte 
sjunga en enda falsk ton under hela 
föreställningen och smälter otroligt 
väl in i sin roll. 
    Sångerna är inte många men 
återkommer på väldigt passande 
ställen under musikalens gång. En 
betydelsefull bidragande faktor till 
den laddade stämningen är  
uppsättningens band som spelar live 
under varje föreställning. Under 

Ett evigt band i en broders hand 

Mer samspelta bröder får man söka efter. Maximilian Björkstam och Martin Paul spelar sina roller. 

Annika Gustafsson i en perfekt och passande roll.  
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ledning av allas vår Teddy Granroth 
bjuder det fyramannabandet på 
proffsig bakgrundsunderhållning. 
 
Betydande röd tråd 
För att hålla ihop historien och gå 
några genvägar har pjäsen använd-
ning av sina fyra berättare; Dan 
Idman, Mirjam Ekelund, Jenny 
Eliasson och Anna-Kajsa Edström 
som skickligt har vävts in i 
berättelsen likt en tråd lika röd som 
deras kostymer. Berättarna assisterar 
skådespelarna på scenen och byter 
ofta roller genom enkla men smarta 
medel. Deras roller blir kompletta 
genom deras återkommande sånger, 
ljudeffekter och  berättelser i 
rimform. Kulisserna och använd-

ningen av scenen samt läktaren är ett 
smart drag. Speciellt ljussättningen 
skapar variation i miljöerna och 
resulterar i imponerande effekter. 
 
Olyckligt slut 
De röda skorna talar för sig. En 
olycka är på väg. Tvillingarna blir 
ovetande kära i samma flicka(Emilia 
Gustafsson) och får  till slut 
olyckligt reda på det samtidigt som 
svartsjuka föds. Tvillingarna föddes 
på samma dag och dog på samma dag 
och de visste om sitt släktskap endast 
några få minuter innan skotten 
avlossades.   
 
 
När jag lämnar Tryckeriteatern har 
jag fortfarande gåshud på armarna 

och låtarna från föreställningen sitter 
kvar i huvudet ännu i skrivande 
stund. 
 
Text & Bild: Nicolina Nynäs 
 

 

 

 

 

De fyra berättarna har på ett skickligt sätt vävts in i berättelsen. 

Vidskepelsen “lägg inte nya skor på 
bordet” spelar en stor roll i musi-
kalen Blodsbröder. 
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Intresset för naturvetenskaperna 
har ökat detta år. Det omtalade 
pilotprojektet förra året i KBG tog 
nämligen ordentligt start i år. 
Närliggande skolor har anknutit sig 
till projektet och möjligheterna 
inom projektet har utvecklats. 
 
Förra året var det en liten grupp från 
endast Karis-Billnäs gymnasium som 
begav sig till Kiruna då temat det året 
var “Från gruva till produkt”. Alla 
som var med på resan tyckte det var 
mycket roligt och den blev definitivt 
ett minne för livet.  
      Detta år är huvudmålet Trond-
heim, Norge. I april beger sig de 
studerande och tre lärare iväg. I 
Trond-heim ska vi bl.a. åka båt och 
mera studera vattnet och dess egen-
skaper. Förutom själva resan har vi 
forskat i grupper och varit på före-
läsningar i närheten. 
 Under projektet har vi hittills be-
sökt Tvärminne zoologiska station, 
Fiskars vattenkraftverk och Kemira. 
Vi har också fått höra om ned-
smutsningen i Östersjön av Seppo 
Knuuttila. 

Detta år har vi dessutom finska skolor 
med i projektet vilket betyder att 
projektet är tvåspråkigt, Vi har avlyss
-nat intressanta föreläsningar på såväl 
finska som på svenska. Många av 
föreläsarna tangerar dessutom de 
båda inhemska språken. 
 En stor del av projektet går ut på 
att alla i små grupper gör en 
forskning som tangerar årets tema, 
vatten.Teman som våra KBG-grupper 
valt till sina forskningar går från 
vatten på mars till kabelinstallationer 
på havsbotten och allt där emellan. 
Dessutom har vi också forskningar 
om människan och vattnets betydelse 
för henne och mycket om vårt kära 
Östersjön som lider av kraftig 
nedsmutsning och eutrofiering. Forsk
-ningsarbetet görs på egen tid med 
hjälp och stöd av en lärar-handledare. 
I vår skola, Karis-Billnäs gymnasium, 
fungerar Roger Nyström, Kritstiina 
Arhippainen och Kåre Lundström 
som handledare. De är dessutom de 
lärare som startade projektet och gjort 
massor med ungdomar intresserade 
av alla naturvetenskaper. 
 Förutom teoretiskt arbete har vi 

dessutom haft möjlighet till praktisk 
forskning. En grupp i Ekenäs åkte ut 
på havet och kollade hur nedsmutsat 
vattnet var på olika ställen och en 
grupp från Karis besökte medicinska 
fakultetens campus i Mejlans. Just nu 
är alla forskningar i olika stadier men 
alla har vi pressenterat våra visioner 
för den färdiga forskningen för alla 
projektmedlemmar. Där fick vi alla 
nya idéer och krafter för forskningen. 
Efter vår resa till Trondheim kommer 
vi att presentera våra forskningar och 
resultat för de olika skolorna som är 
med i projektet och deras högstadier. 
Syftet med att presentera våra forsk-
ningar för högstadierna är att fler 
elever ska bli naturvetenskapligt 
inriktade och fler elever ska anknyta 
sig till projektet nästa år igen. 
 
Text: Mathilda Liljestrand & 
Shanti Grönholm 
Bild: Roger  Nyström 
 
 

Ökat Intresse för det naturvetenskapliga 

Naturvetarna i Trondheim.  
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Naturvetarna i Trondheim 

Vyn från Egontornet som eleverna besökte den första dagen i Trondheim. (Bild: Shanti Grönholm) 

Egontornet. (Bild: Shanti 

Grönholm) 

Staty på Olav Tryggvason i Trondheim.  

(Bild: Shanti Grönholm) 

I slutet av april for naturvetarna till Trondheim på projektets höjdpunkt, resan till Trondheim! Här är några 

bilder från resan.  



 14 

 

NTNUS:s huvudbygnad som eleverna inte besökte under Trondheimresan. (Bild: Mentz Indergaard) 

Älven Nidelva i staden Trondheim. 

(Bild: Shanti Grönholm) 

SalMar laxanläggning i Hitra 

(Bild: Casimir Lönnberg.) 
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Vyer på vägen till Hitra.  (Bild: Shanti Grönholm) 

Alla elever utanför Niadros Katedral. (Bild: Kristina Arhippainen) 
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Studentskrivningar. Den sista 
etappen i loppet för att bli student. 
Sex timmars svettande och stress i 
salen. Tiden räcker kanske inte 
till? Eller kanske frågorna är för 
svåra? För att inte tala om hur 
mycket arbete och disciplin det 
kräver att läsa till dem. Men när 
det har blivit min tid att skriva, har 
jag märkt att det ändå inte är så 
farligt som jag har trott. Jag har 
ända använt mig av olika trick för 
att orka hålla mig själv motiverad 
att läsa. 
 
Det lönar sig att ha en läsplan. 
Personligen brukar jag göra en mera 
provisorisk läsplan i mina tankar än 
att konkret skriva ut en plan i min 
kalender. Då är det inte lika farligt 
om jag blir efter, utan jag justerar vad 
jag ska läsa nästa dag i stället. 
Huvudsaken är att man själv är 
medveten om var man står med sitt 
läsande. Om jag börjar läsa för sent är 
jag tvungen att läsa mera intensivt för 
att hinna komma ikapp allt tills 
provet. Mycket läsande på en kort tid 
fungerar inte alls personligen för mig. 
Det blir alltför intensivt. Detta leder 
snabbt till en ond cirkel då den 
intensiva läsningen gör mig ännu 
mera stressad och orolig för mina 
resultat. 
      Det lönar sig också att hålla sin 
dygnsrytm. Jag mår åtminstone bättre 
av att vakna i tid på morgonen och 
hålla rutiner.Jag strävar också efter 
att läsa på dagen. Då kan jag istället 
avsluta läsande tidigare och vara 
ledig under kvällen. Jag kan dock 
med handen på hjärtat erkänna att det 
finns dagar som det här inte alls 
fungerar för mig. Det beror på lite 
från dag till dag hur tidigt jag börjar 
läsa. Men de dagarna som jag har 
börjat läsa i tid är jag mindre stressad. 
      Skrivningarna är ju också ett test 
av vad man färdigt kan. De ämnen 
som man har valt att skriva är ämnen 
som man har tagit kurser i och har 
därför redan en grund att stå på. Visst 
är det mycket att läsa till 
skrivningarna och det kräver mycket 
arbete om man vill ha bra resultat, 
men man behöver inte lära dig allt 
om på nytt. 
 Jag försöker också alltid hitta 
något roligt varje dag, som lite piggar 

upp dagen. Det behöver inte vara 
något mycket. Det kan vara att äta 
något gott eller att bestämma en 
snabb träff med någon kompis. 
Genom att ha små saker att se fram 
emot under vardagen motiverar man 
sig själv att orka läsa och inte ge upp. 
Jag läser bättre om jag tar paus från 
läsandet i någon timme. 
Något som är viktigt att komma ihåg 
är att inte låta pressen påverka allt för 
mycket. Visst är det viktigt att ta 
skrivningarna på allvar och göra sitt 
bästa. Ett studentprov som går sämre 
än vad man själv tänkt är inte jordens 
undergång. En sämre prestation kan 
bero på yttre faktorer, svårare frågor 
än vanligt eller att studenten själv 
hade en sämre dag när hen skrev 
provet. 
 Om man känner sig nöjd med sin 
prestation och känner att man har gett 
sitt allt så kan man vara stolt över sig 
själv. 
 Sist och slutligen, om man hittar 
knep som hjälper en att klara av 
läsandet samt orkar lägga tid på 
läsandet, så klarar man också av  
studentproven.  
 

Det kan kännas tungt i stunden, när 
man känner att läsandet aldrig tar 
slut, men det är värt det för känslan 
när man lämnar salen och kan känna 
sig stolt över sin insats, oberoende 
hur provet gick. 
 
Text: Sebastian Sandgren 

Stresshantering under studentskrivningar 
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I september 2015 ordnades 
audition för Kulturhuset Karelias 
andra storsatsning efter “Schac-
ki” (2014). Men vad går egent-
ligen en sådan produktion ut på? 
I grund och botten går det att 
kateogorisera hela processen i 10 
delar. Observera att processerna 
är mycket varierande gällande 
olika produktioner 
 
Audition - teater intresserade sam
-las på utsatt plats och tid för att 
visa vad de går för, både i mindre 
grupper och individuellt. Produ-
cent, regissör, koreograf, fotograf 
och manusförfattare är på plats. 
 
Död tid - livet går vidare men en 
sitter och väntar på ett mail som ska 
säga en när och var nästa träff blir 
av. En brinner för att få reda på om 
och vilken roll en får. Mailet kom-
mer aldrig. 
 
 
Förväntansfullt - ett workshop-

veckoslut ordnades för alla, med 
dans och sång och genomgång av 
hela manuset. Vi får även sitta i 
trappan på Karelia och se på 
Henrik “Elvis” Åberg.Alla väntar 
på att få veta vilken karaktär vi 
ska impersonifiera och spänn-
ingen gör luften tung. Rollerna 
nämns bara sådär, i förbifarten, 
någon kan vara missnöjd, små 
ändringar kan göras, men i det 
stora hela är det regissörens 
bestämmelser som gäller. 
 
Enstaka övningar - så små- 
ningom börjar vissa scener övas, 
till en början är så gott som hela 
ensemblen på plats, men efter-
hand läggs en schematisk 
övningslista upp, som splittrar 
ensemblen i mindre grupper, 
trion eller par utgående från 
scenerna. 
 
 
 
Fler enstaka övningar - detta är 
största delen av processen: 

Musikalprocessen - ingen HEMLIS 

Samlade inför slutscenen på Graceland.  

Elvisstatyn på torget får höra de 

flesta hemligheter.  
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individuellt arbete tillsammans med 
regissör, koroeograf och musik- 
ansvarig (och i detta fall även 
författare till manuset.) 
 
Efter jullovet: nu bör jar  det 
verkliga, rent uttalade, skitjobbet. 
Dagarna blir längre,scenarbetet blir 
intensivare, detaljer blir bearbetade. 
Bandet från Lärkkulla blir nu “riktigt 
på riktigt” invigda i projektet. 
 
Under sportlovet: kunde vi lika 
gärna inrätta ett läger - det blir 
närmast “Karelia: dygnet runt”. 
Ensemblen lever på mikromat och 
kaffe- ledsamt nog minus mikro-
vågsugnen. Efter ungefär två veckor 
får vi dock en mikrovågsugn att 
värma den enda ordentliga, fasta 
födan för hela dagen i. Yle Radio 
Vega kommer på besök, tidigt på 
morgonen, varför mina motspelare 
Alfons Grönqvist, Alicia Jalava, 
kapellmästare Yones Wilson och jag 
sömndruckna infinner oss på 
teaterhuset för att utföra en liten 
intervju och ett smakprov på det 
sångmässiga. Till mitt förtret tas även 
bilder - vilket jag, enligt mitt klädval 
som bestod av en överstor tröja och 
lösa tygbyxor, inte alls hade varit 
beredd på. 
 
Press - Efterhand att premiären de 
fakto närmar sig blir dagarna allt 
intensivare. Scenografen börjar 
fundera på det utseendemässiga. 
Scenkläderna väljs ut ur Ringens 
garderob i Tryckeriteaterns källare. 
Tiden börjar rinna ut och mycket är 
ännu oklart. En trailerfilm blir filmad, 
alla ropar olika saker, det är för 
många kockar i smeten och 
frustrationen hos alla delaktiga växer. 
De första genomgångarna kommer 
bättre sent än aldrig... 
 
Finslipning - De sista dagarna innan 
premiären finsipas saker och ting 
ännu så gott det går. En verklig 
helhet växer äntligen fram, regissören 
Seija Metsärinne lägger till detaljer så 
sent som dagen före premiären, men 
det är inget större problem. (Jag 
håller en liten sminkkurs och blir 
uppmanad att i nästa produktion helt 
och hållet ta hand om det kos-
metiska.) 
 
 
 

Premiären: för löper  inte helt smär t
-fritt, de flesta är mycket nervösa och 
det gör oss lite klantigare än vanligt. 
Glas ramlar, bordukkar river ner 
behållare, trumpinnar försvinner i 
mörkret, någon glömmer en replik 
eller två… men publiken är begei-
strad och efteråt firas det med rosor, 
Pommac, lådvis pizza och godis. 
 Under föreställningarna råder det 
disciplin men det är aldrig dödstyst 
bakom scenen, vi begår misstag och 
skolföreställningarna blir en riktig 
utmaning. Det kändes inte riktigt som 
att vi alltid fick den respons av skol-
publiken som hade varit önskvärd, 
och det utlöste känslor av frustration 
bland ensemblen. 
 Under processen har jag hittat 
många nya bekantskaper och fått än 
en oförglömlig erfarenhet för livet 
samt haft gränslöst roligt, och då 
spelar de små skönhetsfelen absolut 
ingen roll.  

 

Text: Jessica Tunn 

Bild: Chr is Senn  

”Protest” 
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Lamporna släcks, publiken tystnar 
i ett kollektivt “shhh”-ljud, och jag 
ser över till andra sidan där Alicia 
Jalava står och nickar till mig. Vi 
ger varandra ett tummen upp-
tecken och hon stiger långsamt ut 
på scenen i det blåaktiga ljuset. Nu 
kör vi igång. Det är det här vi har 
jobbat för. 

 
Då jag var liten älskade jag att klä ut 
mig och jag kommer väl ihåg den 
enorma antika träkistan vi hade 
stående i övrevåningen i mitt finska 
barndomshem. Då var det en rolig 
grej, jag klädde ut mig för att komma 
bort från vardagens allvar som redan 
präglade mig i riktigt unga år, senare 
blev utklädandet, visserligen i en 
annan form, ett sätt att finna mig 
själv. 
 De senaste åren har jag sysslat 
mycket med både sång och teater, 
vilket är en mycket bra kombination 
i.o.m. samma regler för scennärvaro, 
hållning och användning av röst och 
andning i ganska hög grand  gäller för 
båda. Inte konstigt att jag rätt som det 
var plötsligt deltog i en audition för 
musikalen Schacki hösten 2014. Jag 
blev den yngsta i ensemblen, och en 
helt ny värld öppnades för mig. 
Det härligaste med att hitta något man 
brinner för är att man hittar männi-
skor som är på samma sida i livet som 

man själv, människor som förstår en, 
människor som ger en samma energi 
som man ger dem. Människor med 
samma sorts galenskap som man 
själv. För mig blev teatern och 
musiken en livräddare. Min barndom 
präglades delvis av våldsamhet och 
mobbning, delvis ensamhet och 
följande depression. Musiken i första 
hand och senare teatern gav mig 
känslan av att även jag har en plats 
här i livet och en känsla av 
samhörighet med någon. 
 Jag har aldrig förstått mig på folk 
som inte vill lägga lite extra tid på 
dessa hobbyer för att de inte orkar 
eller har tid. Enligt ett sådant 
resonemang skulle jag aldrig “ha tid”. 
24 timmar under ett dygn räcker 
ingen vart för mig. Å andra sidan är 
jag alltid stressad och mitt liv kretsar 
rätt så mycket kring att få vardagen, 
kreativiteten och mitt eget psykiska 
och fysiska välmående att gå ihop. 
 Så med andra ord: ja, att hålla på 
med teater är stressigt, och tids-
krävande. Under sportlovet 2016 som 
involverad i musikalen Hemlis, även 
den en produktion av Kulturhuset 
Karelia, befann jag mig nästan varje 
dag på teaterhuset i 10-14 timmar. Ett 
tag var stressen och spänningen 
ytterst påtaglig inom ensemblen, och 
det är i efterhand ganska förståeligt. 
När teatern upptar mer eller mindre 
10 timmar av ens dygn är det lätt att 
glömma varför man egentligen gör 
det. För glädjens skull. Som tur är 
fick vi fort upp den positiva känslan 
igen och när premiären närmade sig 
fanns endast en glädjespräckt nervo-
sitet i luften. Det är viktigt att komma 
ihåg att hobbyn ger mer än den tar: 
tiden man lägger på arbetet för ett 
projekt av vilken storlek som helst är 
verkligt välinvesterad, bl.a. i form av 
vänner för livet, en massa skratt och 
nyttiga livserfarenheter skolan aldrig 
skulle kunna ge. 
 
 
Text: Jessica Tunn 
 
 

Därför blev jag en teaterapa 
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