
Höstens ankomst   21.9.2015 

Hej, jag heter Kirsi MacKenzie och är ny medlem i Hoppet eftersom det blev en ledig 

plats i gruppen då Marita flyttade tillfälligt till Australien. Det är en stor ära att få vara 

med i Hoppet som jag länge har följt med. Höstens första möte skulle bli i Karleby 

Centria 17.-18.9. Lena vid Centria hade planerat ett riktigt fint program för oss. 

Tyvärr påverkades vårt möte av tågstrejken. Lokförarnas förbund meddelade redan 

på söndagen att all tågtrafik stoppas på fredag morgon klockan 6.00. Fredagens 

storprotest arrangerades mot regeringens nedskärningar i arbetslivet.   Vi var 

tvungna att ändra våra planer och byta våra tågbiljetter dvs. alla reste till Karleby 

redan på onsdagen och vi träffades sedan klockan 8 på torsdagen då Lena hämtade 

oss från hotellet. 

 Jag anlände till Karleby redan vid tretiden på onsdagen. Jag bestämde mig att 

kontakta min morbror Leo som bor i Karleby och tillbringade hela kvällen med 

honom. Vi hade inte träffats på väldigt länge   Karleby är min barndomsstad eftersom 

mina morföräldrar bodde där i ett egnahemshus och i samma hus bodde min 

morbror med sin familj. Jag brukade resa med min bror till Karleby varje sommar. 

Min kusin Marianne var bara ett år äldre än jag så jag hade alltid en kamrat i 

Karleby. Jag har många minnesbilder från Karleby så det var härligt att vara där 

igen.   Min morbror var mycket glad över,att jag kontaktade honom. Vi i vår familj har 

inte så mycket kontakt med familj och släkt. Det betydde mycket för både honom och 

mig att vi träffades! På torsdagen före hemresan väntade Leo mig på 

järnvägstationen. Med sig hade han ett gammalt askfat (apa!) som jag hade tyckt om 

som barn! 

Det var trevligt att träffa alla medlemmar i Hoppet sedan på torsdagen. Riitta och 

Lena kände jag till redan, Riitta var min studiekamrat vid Åbo universitet, vi 

studerade svenska och ryska tillsammans. Lena var i Elitgruppen med mig. På 

agendan stod mest verksamhetsplanering. Vi planerar att bl.a. medverka i Proflangs 

vårmöte i Salo med vårt eget program i stället för Vårträff. Vi jobbade effektivt och 

hade även tid att se Lenas fina akvareller i Karleby stadsbibliotek före hemresan. 

Just nu har jag mest undervisat i engelska i min skola.   Jag är dock mycket stolt 

över att presentera mitt samarbetsprojekt med Svenska nu som nu är 

https://hoppetgruppen.wordpress.com/2015/09/21/hostens-ankomst/


färdigt.   ”Nordiska landskap” är ett nytt digitalt läromaterial och en utställning som 

presenterar nordiska områden. Läromaterialet består av text- och ljudmaterial: 

uppgifter i text- och hörförståelse, diskussionsövningar, interaktiva ordspel, 

frågesport, Instagram-uppgifter, informationssökning och så vidare. Man kan välja 

antingen en avancerad eller en lättläst version. Jag kommer också att göra 

skolbesök i år. Under skolbesöken har man möjlighet att se en bredare 

sammansättning av mina bilder i form av en bildpresentation och delta i en praktisk 

workshop. 

http://svenskanu.fi/nordiskalandskap/ 

http://svenskanu.fi/naturfotograf-kirsi-mackenzie/ 

Mörkret lägger sig tidigare på kvällarna men hösten har alltid varit min favoritårstid! 

Ta en promenad och njut av höstens färger! 

Kirsi MacKenzie, Humanistiska yrkeshögskolan  

 

http://svenskanu.fi/naturfotograf-kirsi-mackenzie/
http://svenskanu.fi/nordiskalandskap/
http://svenskanu.fi/naturfotograf-kirsi-mackenzie/

