FOLKHÖGSKOLAN I FINLAND 125 år
Styrelsen för Finlands Folkhögskoleförening kallade under sitt festmöte 16.1 i Kangasala tre nya
hedersmedlemmar – alla har arbetat som ministrar vid undervisningsministeriet.

Gustav Björkstrand
Gustav Björkstrand (f. 25.10.1941 i Karleby) är teologie doktor och professor. Han har arbetat som dekan vid
Åbo Akademi åren 1977‐1978 och 1992‐1995 samt rektor åren 1997‐2005. Han är hedersdoktor vid Uppsala
universitet och Joensuu universitet. Björkstrand valdes till biskop i Borgå stift år 2006 och gick i pension från
biskopsämbetet 31.10.2009.
Björkstrand arbetade som kultur‐ och vetenskapsminister i Kalevi Sorsas fjärde regering 1983‐1987 och var
riksdagsledamot för SFP 1987‐1991. Under sin tid som riksdagsledamot var han bland annat ordförande för
lagutskottet och ordförande för Mittengruppen i Nordiska rådet.
Gustav Björkstrand var rektor vid Nykarleby kristliga folkhögskola åren 1970‐1975. Han har även som
forskare fördjupat sig i arbetet med folkhögskolan: ” Folkhögskolan har alltid legat mig varmt om hjärtat,
både under tiden som folkhögskolrektor och senare genom den forskning som jag har gjort rörande
folkhögskolans ankomst till Finland, den finlandssvenska folkhögskolan och N.F.S. Grundtvig.”

Jukka Gustafsson
Jukka Gustafsson (f. 02.01.1947 i Åbo) har arbetat som riksdagsledamot för SDP från år 1987. Han var
undervisningsminister i Katainens regering 2011‐2013. Som riksdagsledamot har Jukka Gustafsson arbetat i
flera av riksdagens utskott, särskilt i utbildningsutskottet.
Jukka Gustafsson har i sina statliga förtroendeuppdrag oftast arbetat med utbildning och fostran. Han har
bland annat hört Utbildningsstyrelsens direktion, den Parlamentariska arbetsgruppen för vuxenutbildning
och Vuxenutbildningsrådet. Han har varit medlem av Tammerfors stadsfullmäktige sedan år 1976.
Till sin utbildning är Jukka Gustafsson politices magister. Studier vid folkhögskolan banade vägen till
akademisk utbildning. Jukka Gustafsson arbetade även som första rektor vid Metallarbetarnas Murikka‐
Institut åren 1977‐1987.

Tytti Isohookana‐Asunmaa
Tytti Isohookana‐Asunmaa (f. 24.9.1947 i Haukipudas) arbetade som riksdagsledamot för Centern i Finland
åren 1983‐2003. Hon var kulturminister i Ahos regering åren 1991‐1995. Som riksdagsledamot arbetade
hon länge i utbildningsutskottet, utöver det var hon bland annat medlem i finansutskottet och
utrikesutskottet. Tytti Isohookana‐Asunmaa satt i kommunfullmäktige i Haukipudas åren 1972‐1996.
Till sin utbildning är Isohookana‐Asunmaa politices doktor och docent. Hon har varit lektor och biträdande
professor i historia och samhällsvetenskap vid Uleåborgs universitets lärarutbildningsenhet. Hon har varit
medlem av Högskolerådet åren samt medlem av Vuxenutbildningsrådet (som ordförande 1985‐1987).
Tytti Isohookana‐Asunmaa har haft förtroendeuppdrag i fler olika organisationer, hon har arbetat som
ordförande för Martta‐liitto, Edistyksellinen tiedeliitto och delegationen för Suomen Nuorison Liitto. Hon
har varit medlem i styrelsen för Haapavesi folkhögskola sedan år 1986 och representerar för tillfället
Finland‐Samfundet rf i direktionen för Sverigefinska folkhögskolan i Haparanda.

