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UnGDoMsGåRD

Spel och skoj huller om buller 
Som ett eget vardagsrum. Det är stället där unga på Drumsö 
träffas och umgås under hela långa eftermiddagen.  

skoLnÄTsRefoRMen

Norsen och Lönkan går samman

� DeT svenska skolnätet 
står inför en tämligen 
stor omorganisering 
inom några år. I det första 
skedet sammanslås 
Ulfåsaskolan och Zacharias 

Topeliusskolan till en enhet läsåret 2013–
2014. Högstadierna Lönkan och Svenska 

Normallyceum eller Norsen går samman 
läsåret 2014–2015 och det nya högstadiet 
ska verka på Unionsgatan. Samtidigt 
blir de två gymnasierna i innerstan, Tölö 
specialiseringsgymnasium och Gymnasiet 
Svenska normallyceum en gymnasieskola 
med adress vid Tölötorg. Stadsfullmäktige 
har godkänt reformen. 
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Alma, Hanna, India, Lina och Louice, 
Otto, Matias och Viktor och en hel del 
andra. Det är här de möts, på Smedje-
viksvägen mitt på Drumsö. Nästan var-
je vardagseftermiddag är det full rulle, i 
de ungas eget vardagsrum, som öppnar 
strax efter att skolan för dagen är slut 

och lagom tills de flesta har någon an-
nan hemma. 

”Ungdomsgården är öppen alla var-
dagseftermiddagar utom tisdagar då vi 
har stängt. Men alla i årskurs 3–6 är väl-
komna, och ganska många kommer of-
ta. I synnerhet på fredagar går det livat 

till, kanske för att vi har godisdag och 
för att fredagar brukar vara ledig dag 
från fritidssysselsättningar som hand-
boll, musik, ridning eller gymnastik”, sä-
ger Kaisa Bremer som är teamledare på 
ungdomsgården.

Hon känner sina ungdomar, och de 

henne. Och när Kaisa hojtar spelbyte, 
är det ingen som protesterar.

”Spelbyte betyder att spelkonsolen 
eller datorn blir ledig, och att följan-
de står i turen. Var och en får spela en 
halv timme och man bokar tid när man 
kommer till ungdomsgården. Det fun-
kar fint, alla inser att alla ska få spela 
och då kan speltiden inte vara längre.

En torsdagseftermiddag ger fem-
ton tjugo unga upphov till lagom myl-
ler och buller. På fredagar kommer upp 
till 60 unga i åldern 9–12 år och då sti-
ger ljudnivån. 

”Vi är inget alternativ till organise-
rad eftermiddagsverksamhet. De unga 
kommer och går, och vi finns här. Vi 
hjälper med läxor, fixar med pyssel och 
spel, och ordnar med mellanmål. Al-
ternativen är hotdog, pizza och nudlar. 
Enkelt och sådant som alla gillar. Vi har 
varken resurser eller tid att greja med 
”hälsosam” kost, men inget hindrar att 
man har eget mellanmål med”, poäng-
terar Kaisa Bremer. En hotdog kostar 
70 cent. 

Ungdomsgården har alltså inte reda 
på vem som kommer och när de unga 
går. Tryggheten ligger i att den helt en-
kelt finns där, och erbjuder ett bra al-
ternativ då man inte har annat pro-
gram eller vill vara ensam hemma. Här 
finns alltid någon kompis, och förstås 
Kaisa och hennes arbetskamrat Danie-
la Forsman.

Nytt är att Drumsö ungdomsgård är 
öppen måndagar och torsdagar kl. 18–
21 för högstadieelever. Man behöver in-
te delta i gemensamma aktiviteter.

”De kommer för att chilla. Men 
många fler får plats och är välkomna”, 
hälsar Kaisa.

� Drumsö ungdomsgård ligger på 
Smedjeviksvägen 10, tfn 040 334 
8087. Ingen avgift men medlems
kort förutsätts. Bakom verksam
heten står Helsingfors stads ung
domscentral. Svenska ungdoms
gårdar finns också i Sandels i Tölö, 
Rastis i Nordsjö och Muncca i an
slutning till högstadiet i Munksnäs. 

Norsens skolhus ska inhysa 
högstadiet från läsåret 2014–2015. 
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Som en stor familj. På ungdoms
gården känner alla varandra och 
umgänget är otvunget. Ungdoms
ledarna Kaisa och Daniela stor
trivs med sina ungdomar.
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JULsånG

Allsång skapar julstämning
JULkonseRT 

”Stilla natt, 
heliga natt”

Nytt nätverk lystrar till äldre

”nU fRåGaR vI, i stället för att erbjuda 
en färdig palett”. Så sammanfattar so-
cialarbetare Pia-Maria Grönqvist det 
nya nätverket SenioRöst, som ger se-
niorer i de östra stadsdelarna möjlig-
het att lägga fram åsikter, önskemål 
och förslag kring verksamheter för folk 
som fyllt 65. 

Det är inte så att de östra stadsde-
larna skulle sakna aktiviteter, tvärt-
om, området sjuder av aktörer med 
allt från Marthor, församlingen, FRK, 
pensionärsföreningar, handikapp-
förbund och så stadens egna enheter 
som kulturcentralen, hälsocentralen, 
idrottsverket och svensk socialservice. 
Nu har parterna träffats och utsett en 
mindre arbetsgrupp som ska planera 
för framtiden.

”Ingen har egentligen haft koll 

på helheten, än mindre koordine-
rat program. Nu ska det ske, och så 
ska vi vidareutveckla utbudet utgå-
ende från önskemål. Och vilka är inte 
bäst lämpade att komma med upp-
slag och idéer, om inte seniorerna”, 
säger Grönqvist och kallar till träffar 
i Gårdsbacka åldringscentral, 5.3 kl. 
14 och Nordhuset i Nordsjö, 2.4 kl. 14. 
Den tredje träffen är planerad till mit-
ten av maj i Matteuskyrkan i Östra 
centrum.

”Vi vill nå såväl de ensamma och 
isolerade som de som är fullt upptag-
na med en massa aktiviteter. Tillsam-
mans kan man få mer till stånd, ge-
menskap och samhörighet gagnar al-
la. Vi vet att det bor minst ett par tu-
sen svenskspråkiga seniorer i de östra 
stadsdelarna, och många kräver inte 

service och aktiviteter på modersmå-
let, men ju äldre man blir desto vikti-
gare blir det egna språket”. 

Ledorden är delaktighet, respekt-
fullt bemötande, närhet, förebyggan-
de arbete och tidigt stöd, bland annat 
för att motarbeta känslan av att stå ut-
anför. 

Utöver att SenioRöst bokstavligen 
ska fånga upp seniorröster, blir det bå-
de allsång och kaffe med bulle på träf-
farna.

Grönqvist har initierat SenioRöst, 
men återgått till sitt ordinarie arbe-
te som socialarbetare på Gårdsbacka 
åldringscentral. Hon deltar dock i ar-
betsgruppens möten men det är Sami 
Vanhatupa som nu koordinerar den 
svenska servicen. Man når honom på 
09 310 44109. 

senIoRveRksaMHeT

TÄnD DIna vITa LJUs
Den 13 december flockas hundratals 
människor på Senatstorget för att upp-
leva Finlands Lucia skrida ner för Dom-
kyrkans trappa prick kl. 18. I år är det 
försvarsminister Carl Haglund som har 
äran att kröna henne en timme tidiga-
re. Familjefesten med Lucia, Arne Alliga-
tor och Djungeltrumman brakar den här 
gången loss i Hanken på Runebergsga-
tan 10, med start kl. 18.20. Luciamark-
naden med julpynt och julmat, nu även 
ekologisk och närproducerad borsjtjsop-
pa från klostret Pokrova i Kyrkslätt öpp-
nar 16.12 kl. 12 på Centralgatan.

ToMTen ocH TRoLLTRUMMan
Jultomten och trolltrumman är en fin-
landssvensk barnfilm  som bygger på 
författaren och tecknaren Mauri Kun-
nas älskade böcker och med musik av 
minst lika älskade Sås&Kopp. Filmen är 
Nordhusets traditionella julfilm och vi-
sas 10.12 kl. 10.

saGan soM sLUkaR saGa
Dockteatern Sagan om Saga som sa-
gan slukade handlar om Saga som bor 
i höghus på en grå, trist och tyst gård 
och så träffar hon Ilmari som bor på en 
likadan gård. Båda har fantasi så det 
står härliga till. Sagateatern är säsong-
ens sista saftsalong i Luckan 8.12 kl. 13. 
För 3–6-åringar. 

vInTeR ocH våR MeD RIMJaM
Skriva, skapa och leka med ord. Rim-
jam, som är öppet för alla barnfamiljer, 
på Richardsgatan bibliotek 13.2 kl. 17.30 
med temat Snöänglar och islyktor, 13.3 
kl. 17.30 kring Marsch pannkaka! Baby-
poesi är för de allra yngsta i Nordsjö, 
och ordverkstäder för lågstadiebarn på 
Richardsgatans bibliotek, Tölö biblio-
tek och Arbis östra. Mer info på www.
ordkonst.fi

HösTens sIsTa saGosTUnD
Lagom för att varva ner inför julfiran-
det bjuder före Tölö bibliotek på årets 
sista svenskspråkiga sagostund. Det 
sker 15.12 kl. 18.
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JULkonseRTeR med två sällsamt 
skönt sjungande körer, damernas Ly-
ran och herrarnas Akademiska Sång-
föreningen kröner väntan på julen. 
Körernas traditionella, gemensam-
ma julkonserter ges i år 17.12 kl. 19 
i Drumsö kyrka och ytterligare två 
konserter 21.12 i Johanneskyrkan kl. 
18.00 och 20.30. Och så sjunger kö-
ren Sällskapet Muntra Musikanter jul-
sånger i Tempelpatsens kyrka 17.12 
kl 20.30 samt i Munkshöjdens kyrka 
18.12 kl. 18.30.

koM I JULsTÄMnInG och få den rätta 
känslan för jul, genom att sjunga alla vå-
ra vackraste och mest älskade julsång-
er. Församlingarna bjuder på tillfäl-
len, och akustiken i kyrkorna är fin. 
Petrus församling har de vackraste 
julsångerna 16.12 kl. 17 i Kottby kyr-
ka och 26.12 kl. 10 i Hagasalen. Mat-
teus består med barnens vackras-
te julsånger, 15.12 kl. 13 i Matteus-
kyrkan. Johannes bjuder på julsång 
för pensionärer och daglediga 11.12 
kl.13, de vackraste julsångerna i S:t 
Jacob 16.12 kl. 16, i Gamla kyrkan 
19.12 kl. 19.30, Seniorhuset 20.12 kl. 

16 och i Berghälls kyrka 26.12 kl. 18. Till-
fälle att sjunga de vackraste julsångerna 
också på Arbis, 11.12 kl. 18–19.30.  

Hör hit, seniorer i de östra stadsdelarna! Nu finns alla 
tiders chans att komma med önskemål. 

I koRTHeT
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Kören. Så heter 
keramikfigurerna 
av konstnären 
Marie Långhans.

Pigg och 
kry. Sofia, 
90, har 
lätt för att 
skratta och 
håller sig 
i trim på 
gym i Gårds
backa åld
ringscentral. 
PiaMaria 
Grönqvist 
hoppas att 
så många 
seniorer 
som möj
ligt kommer 
med önske
mål om akti
viteter.
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Historisk julkalender  
oM ToMTaR, julklap-
par, julgranar, julblom-
mor och andra traditio-
ner som hänför sig till 
julfirande i Helsingfors, 
berättar stadsmuseets 
föredömligt tvåspråki-
ga julkalender. Bakom 
varje lucka finns en bild 
på något som handlar 
om julen och bakom ka-
lendern finns en kortkort historia kring fenomenet. Julkalenderns 
motiv är en av stans äldsta gator, Sofiegatan. Kalendern kostar 6 
euro och finns att få i museibutiken på Sofiegatan och på stads-
museets andra enheter samt Akademiska bokhandeln. 

I koRTHeT

�
 Info på svenska
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DeT ÄR Två ämbetsverk som har di-
rekt anknytning till en stor del av hel-
singforsarnas vardag som blir en en-
het efter nyåret. Man förenar social-
verket och hälsovårdscentralen till so-
cial- och hälsovårdsverket och syftet 
är att effektivera verksamheten och 
spara på kostnader. Därmed fungerar 
hela 15 000 anställda under ett tak. 

socIaL seRvIce ocH HÄLsovåRD

Nytt stort verk 
betyder nya adresser 

Inom den svenska socialservicen 
betyder ny praxis omställningar, och 
bland annat upphör enheten på Ta-
vastvägen. I stället ska verksamheten 
utgå från tre svenska team som sam-
verkar med motsvarande service på 
finska. 

”Det svenska familjecentret, tea-
met för tidigt stöd och familjeråd-

givningen förankras på Broholmsga-
tan 16. Det andra teamet förläggs till 
Malmgatan 3 där den svenska äldre-
omsorgen har sitt säte. Och det tredje 
svenska teamet med ansvar för barn-
skyddet och service för handikappa-
de och utvecklingsstörda finns på Vis-
bygränden 2 i Östra centrum”, säger 
chefen för svensk socialservice, Ulla 
Liljelund. 

Därtill finns svenskspråkig service 
på ämbetshuset i Berghäll, där ären-
den kring utkomststödet handhas. 
Och så finns planer, som ännu inte 
fastställts, att öppna några ”svenska” 
rum i centrum, bland annat utgåen-
de från att de som bor i de södra el-
ler västra stadsdelarna inte ska behö-
va åka till Östra centrum i till exempel 
handikappärenden. 

De svenskspråkiga hälsovårds-
tjänsterna fungerar efter årsskiftet i 
princip som förr och de svenska tea-
men fortsätter på hälsostationer-
na i Femkanten, Kvarnbäcken och 
Munksnäs. 

Svenska team inom psykiatri finns 
vid Stengårds sjukhus, Aurorasjuk-
huset och Sockenbacka hälsostation. 
Hemsjukvården upprätthåller tre 
svenska vårdteam i det södra distrik-
tet och i skolorna finns som tidigare 
tillgång till både svenskspråkiga läka-
re och hälsovårdare.

På stadssjukhuset, som omfattar 
bland annat Dals, Haartmanska, Her-
tonäs och Malms sjukhus, fortsätter 
praxis om att i mån av möjlighet hän-
visa svenskspråkiga patienter till per-
sonal som behärskar svenska.

Nytt är att man tar i bruk ett cen-
traliserat gemensamt telefonnummer 
för tidsbeställning och rådgivning. På 
tfn 09 310 55530, kl. 8–15, svarar häl-
sovårdare på frågor, också på svens-
ka, och så kan man beställa tid till 
mödra/barnarådgivningen.

Info om socialservicen på  
09 3104 4000, vardagar kl. 8–16 och 
om hälso- och sjukvård dygnet runt, 
09 10023. Från årets början finns  
även www.hel.fi/sote/sv.

sJUnG sTJÄRnoRna I JULMöRkeR
De skönaste, mest lysande och stäm-
ningsfulla finlandssvenska jul- och vin-
terdikterna framförs av Thomas Lun-
din och Hedvig Långbacka i Luckan 
3.12 kl. 13–14. På programmet glim-
mar och glittrar både klassiker och nu-
tida texter.

se på sTJÄRnoRna
Om stjärnor, men ur en annan synvin-
kel än ovannämnda sång och dikt, be-
rättar forskardoktorn Thomas Hack-
man som gästar Arbis bibliotek den 
29.1 2013 kl. 18.05. Temat är stjärnor  
– förutsättningen för liv i universum. 

eLeveR ocH LÄRaRe GeR 
vInTeRkonseRT
Musikeleverna vid Arbis olika musik-
kurser ger tillsammans med lärarna en 
vinterkonsert som avslutning på termi-
nen. Vinterstämning i festsalen 8.12 kl. 
13. I biljettpriset, 6,70/5 euro, ingår lax-
smörgås och dryck. 

vaD GöR ÄLDReRåDeT?
Om äldrerådets uppgifter och om la-
gen om äldreomsorger berättar man på 
Luckans Rådtorg den 4.12 kl. 13–14  
På plats Marianne Lindberg, Majlis Kvist 
och Jan Holmberg som också berättar 
om Svenska pensionärsförbundets för-
eningar. Förhandsanmälan, info@luckan.
fi eller tfn 0207-738400

oLson oM sIn senasTe fILM
Regissören Claes Olsson berättar om 
konsten att göra historisk film, och vi-
sar snuttar ur sin senaste, Slaget vid Nä-
silinna 1918. I biblioteket på Arbis 10.1 
2013 kl. 18.05. Den 22.1 gästar författa-
ren Susanna Alakoski biblioteket för för-
fattaresamtal med start kl. 18.05. 

oLJebaRonen ekLUnDH
Skådespelaren Riko Eklundh skildrar 
sin farfarsfar oljebaronen, ingenjören 
Gustaf Eklundh och hans liv och lever-
ne i finsk-svenska Baku och S:t Peters-
burg åren innan revolutionen. Arbis 
15.1 kl 18.05.

Socialverket och 
hälsovårdscentralen går 
samman vid årsskiftet. 
För den svenska servicen 
betyder det en del 
omställningar.

apoTekeT svanen hör till en liten ex-
klusiv skara objekt i Helsingfors som 
är kulturmärkta i lag, i gott sällskap av 
Finlandia huset, Stadion, Kulturhuset och 
Fazers kafé. Titta in på apoteket i 
hörnet av Lappviksgatan och  
Eriksgatan, jugendmiljön är ex-
akt hundra år gammal och unik. 
Den sista fredagen varje må-
nad, kl. 16–18, bjuder provisor 
Bengt Mattila på guidad tur i 
apoteket, inklusive apoteksmu-
seet i källaren. Man kan också 
beställa besök, för att försäkra sig 
om att få apotekshistoria och apo-

tekskuriosa på svenska. Svanen är det sis-
ta i sitt slag, med ursprunglig intakt inte-
riör. 

kULTURMÄRkT 

Den sista i sitt slag
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