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175 åRsJUBILeUM

Fjärran från flärd i frack  
Smått dunkelt och aningen kvavt men sångglädjen fyller musiksalen. 
Här övar Akademiska sångföreningen varje måndag.   

sanDUDD

På promenad bland de döda

� aLvaR aaLto och Erik Berg-
man, Solveig von Schoultz 
och Åke Lindman, Leif Wa-
ger och Walton Grönroos, är 
bara några av tiotals kän-
da personligheter som lagts 

till sista vilan i den så kallade konstnärskul-
len på Sandudd. På begravningsplatsen ligger 

också en stor del av våra största statsmän och 
många andra som haft inflytande på vår stad. 
Att vandra där är lite som att läsa helsingfor-
sisk historia. Den 5 april, med start från gam-
la kapellet kl. 11, kan man följa med på tur till-
sammans med Alexandra Ramsay och Hans-
Peter Holmsten. Arbis står för arrangemanget, 
avgiften är 10 euro. 
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poRtRätten på tidigare dirigenter, 
Jean Sibelius och andra prominenta 
kompositörer hänger på långväggen i 
musiksalen och på var sin kortvägg stå-
tar verk av Gallen-Kallela. Utanför bru-
sar trafiken från Mannerheimvägen. 

Det är här, i övre våningen på Gamla  
studenthuset som Finlands äldsta kör 
stämmer upp för att öva och öva, och 
åter öva. För om något så är övning ett 
måste för att sången att ska klinga så 
härligt som möjligt. Och varje mån-
dagskväll släntrar tiotals tämligen unga 
män in i musiksalen, de flesta i jeans 
och med ryggsäcken på svaj. Det är ba-
ra när kören uppträder för publik som 
herrarna drar på fracken. 

På golvet står enkla stolar och snart 
är varje plats upptagen. 

Dirigenten Kari Turunen står och 
sitter turvis vid sin flygel och ger in-

tryck av att vara lugnet personifierad. 
Han tar anger takt och ton med både 
tålamod och glimten i ögat. Belöning-
en låter inte vänta på sig. Kören ger en 
felfri tolkning av de första verserna ur 
en relativt ny amerikansk komposition. 
Fast det dröjer ganska många timmar 
innan hela sången sitter i ryggmärgen. 

Men senast den 20 april ska inte ba-
ra den utan många andra sköna sång-
er ljuda i Musikhuset. Då och där ger 
Akademiska sångföreningen sin ju-
bileumskonsert med anledning av att 
det har gått 175 år sedan Fredrik Paci-
us grundade kören, som tio år senare, 
1848, hade äran att framföra uruppfö-
randet av Vårt land. 

”Konserten i Musikhuset bjuder 
på några unika uruppföranden av tre 
kvinnliga kompositörer. Och så sjunger 
vi såväl inhemska klassiker som euro-

peiska manskörspärlor”, avslöjar Alex-
ander Zilliacus, som är en av de cirka 
sextio sångarna i kören. Som socker 
på bottnen kommer finalen där gamla 
”akademare” medverkar. Över 150 äld-
re sångarbröder har redan anmält sig 

så man klarar galant målet på att minst 
175 män ska sjunga på scen.

Medlemmarna i kören represente-
rar de flesta studieinriktningar, är mel-
lan 25 och 40 år, ungefär hälften stude-
rar och resten är redan arbetslivet. Van-
ligen sjunger man mellan fem och tio 
år i kören. Insjungning, då kören tes-
tar och tar in nya medlemmar, sker of-
tast när terminen börjar, eller med an-
dra ord på våren och hösten. Men i vår 
koncentrerar kören sig på 175-årsjubi-
leet och skjuter fram insjungningen till 
hösten. 

”Intresset är stort och bådar gott för 
framtiden. Vanligen tar vi in cirka 15 
nya sångare, och för många blir enga-
gemanget långt”. 

Den kvinnliga motsvarigheten, Aka-
demiska sångföreningen Lyran, är 
grundad 1946.   
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Helsingin seudun ympäristöpalvelut | Helsingforsregionens miljötjänster

Vi kan alla minska 
mängden gatudamm
På våren fi nns det mycket gatudamm i luften, vilket också påverkar 
luftkvaliteten. Gatudammet kan försämra hälsotillståndet speciellt för 
astmatiker, små barn, åldringar och personer med hjärt- och lungsjukdomar. 
Även hos friska vuxna kan kortvarig exponering orsaka irritationssymtom.

Så här kan du minska dammet:
• Flytta bort bilen innan gatorna rengörs på våren.
• Använd hellre friktionsdäck. Byt till sommardäck i god tid. 
• Använd kollektivtrafi ken. Undvik att köra bil i onödan.
• Cykla eller gå. 
• Använd rengjord och sållad sandningsmakadam. Du kan också påverka 

sandningsrutinerna i ditt bostadsbolag.
• Fukta alltid sanden innan du sopar bort den så dammar den inte. 

Ta inte bort sanden med lövblås.

HRM följer luftkvaliteten i huvudstadsregionen på elva mätstationer. Fem av 
dessa fi nns i Helsingfors. Kontrollera luftkvaliteten just nu på adressen
hsy.fi /luftkvalitet.

Beställ en varning om dålig luftkvalitet till din mobil. 
Tjänsten är speciellt användbar för personer med 
lung- och hjärtsjukdomar och småbarnsföräldrar. 
Se www.ilmanlaatuviesti.fi . Tjänsten är fi nskspråkig.

Jokainen voi vähentää 
katupölyn määrää
Keväisin ilmassa leijuu runsaasti katupölyä, ja se vaikuttaa 
myös ilmanlaatuun. Katupöly voi heikentää erityisesti astmaa-
tikkojen, pienten lasten, vanhusten sekä sydän- ja hengitys-
sairaiden terveydentilaa. Terveelläkin aikuisella lyhytaikainen 
altistuminen voi aiheuttaa ärsytysoireita.

 Näin voit vähentää pölyisyyttä:
• Siirrä autosi pois ennen katujen kevätsiivousta.
• Suosi kitkarenkaita. Vaihda ajoissa kesärenkaat. 
• Käytä joukkoliikennettä. Vältä turhaa autoilua.
• Pyöräile ja kävele. 
• Käytä pestyä ja seulottua hiekoitussepeliä. Voit myös 

vaikuttaa taloyhtiösi hiekoituskäytäntöihin.
• Lakaise talven hiekat pois kosteana, jotta hiekka ei pölyä. 

Älä käytä lehtipuhallinta hiekanpoistoon.

HSY seuraa pääkaupunkiseudun ilmanlaatua 11 mittausase-
malla. Näistä viisi on Helsingissä. Katso tämän hetkinen il-
manlaatutilanne osoitteesta hsy.fi /ilmanlaatu.

Palvelusta hyötyvät erityisesti hengitys- ja sydänsairaat sekä pienten lasten vanhemmat. Katso www.ilmanlaatuviesti.fi .

Kundtjänsten 
nås nu med 
ett nummer
Du når HRM:s kundtjänst med ett 
service  nummer oavsett om ditt ärende 
gäller avfallshantering, vattenförsörjning 
eller någon annan av våra tjänster. De 
elektroniska tjänsterna hittar du på ett 
och samma ställe på HRM:s webbplats. 
Du kan också kontakta kundtjänsten 
via e-post.

HRM:s kundtjänst:
• Tfn 09 1561 2110, 

vardagar kl. 8.30–15.30 
• hsy.fi /se/e_tjanster
• asiakaspalvelu@hsy.fi 

Andra viktiga nummer:
• Växel, tlf 09 15611, 

vardagar kl. 8.30–16 
• Vattenförsörjningens 

felmeddelandenummer 24h 
09 1561 3000

Övning ger färdighet. Den regeln gäller också Akademiska sångföreningen som övar ett par timmar varje måndagskväll i musiksalen i Gamla studenthuset. 
Dirigenten Kari Turunen håller i tyglarna. 

” Konserten i 
Musikhuset 
bjuder på 
några unika 
uruppföranden 
av tre kvinnliga 
kompositörer.”
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Fullt hus flaggar för 
ekologi och energi 
någRa nötta trötta plagg och sax, 
nål, tråd och lite fantasi. Simsalabim; 
ett nytt lätt linne. Fast tips om sätt 
att återvinna tyger och ting är bara en 
bråkdel del av utbudet under återvin-
ningshelgen i Kabelfabriken. Syftet är 
att främja ekologisk och hållbar livs-
stil.

Här finns alla chanser att få bra 
råd om återvinning, lära sig sluta slö-
sa med resurser och så kan man kö-
pa ekologisk design och form av små-
företagare. Loppmarknaden bågnar 
av prylar och bytesbörsen är livlig. 
På plats finns den så kallade Energi-
fabriken med uppdrag att presentera 
ekologiska alternativ för vardagen och 
teman i år är dels energieffektivitet, 
dels matsvinn. Återvinning i Kabel-

fabriken 4–5 maj. I fjol kom över  
10 000 för att uppleva återvinnings-
helgen som ordnas i år för sjätte gång-
en. 

Helsingforsregionens miljötjänster,  
HRM medverkar i Energifabriken och 
står i vår för flera andra storsats-
ningar som gagnar helsingforsarna:
� Sortti avfallsstationerna håller ex-

tra öppet tre lördagar, 27.4, 11.5 
och 18.5 kl. 9–16, vanligen är sta-
tionerna stängda på lördagar, och 
då kan man lämna avgiftsfritt allt 
från gamla elapparater, skadligt 
avfall, metall och glas till max en 
kubik tryckimpregnerat virke. 

� Insamlingen av problemavfall i oli-
ka stadsdelar pågår 2.–15.5 och här 

kaBeLfaBRIken

Dansk LøRDag på aRBIs
Dansk lördag är lika med dansk po-
litik och samhällsdebatt, dansk film 
och dansk frukost. Danmark och den 
danska livsstilen är temat på Arbis, 
23.3 kl. 10–16.30 och förutsätter att 
man har vissa insikter i danska. 

och seDan Dags föR noRge
För att komplettera det nordiska står 
norsk lördag i turen 6.4 kl. 10–14. 
Norsk litteratur och norsk film samt 
nytt från norsk kultur- och samhälls-
liv. Mat med norsk smak hör till, och 
så ska man förstå norska. 

Bokens och Rosens Dag
Svenska litteratursällskapet firar bo-
kens och rosens dag genom att stäl-
la till med möjlighet att fynda ur den 
äldre utgivningen till rejält nedsatt 
pris och dessutom köpa nyare böck-
er till minst 25 procents rabatt. Hos 
SLS på Riddaregatan 5, 23.4 kl. 15–18. 

MILJötIps tILL soMMaRstäLLet
Avfallshantering, tvättmedel, kemika-
lier och energialternativ. Hur vara mil-
jö-vänlig på sommarstugan? Viveka 
Backström har svar på Arbis bibliotek 
18.4 kl. 18.05.

kväLLaR MeD poesI och Jazz
Musikalisk poesi och jazzmelodier 
på Luckans musikaftnar. 28.3 kl. 19 
uppträder poeten och musikern Pat-
rik Vras Lemberg med egen musik 
och egna dikter. 5.4 kl. 19 gästar tre 
åländska proffsmusiker scenen. Jo-
hanna Grusen, Minna Liisa Färna och 
Camilla Heidenberg spelar egen och 
andras jazz. Biljetter 10 euro.   

stILLeR, Bengts och RIngBoM
Svenska litteratursällskapets serie 
om film fortsätter 29.4 kl. 18 med 
Mauritz Stiller som tema och så vi-
sas amatörfilmer ur arkivet. 20.5 kl. 
18 berättar Ulrika Bengts om sina 
filmer, Antonia Ringbom har rubri-
ken Film – ett slags terapi. Riddare-
gatan 5. 
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Ekologisk 
design och 
energi står 
i fokus när 
vårens mes-
ta återvin-
ning pågår i 
Kabelfabri-
ken i början 
av maj. 

I koRthet

föRfattaRen Märta Tikkanen 
är dragplåstret när Senioröst 
möts i Nordhuset 2.4 kl. 14. 
Senioröst är nätverket som 
vill fånga upp åsikter bland 
seniorer i de östra stadsde-
larna och målet är att byg-
ga upp och förbättra servi-
cen utgående från invånarnas 
önskemål och behov. Hör Tik-
kanen prata böcker, ta del av 
allsången ledd av Klaus Pennanen. 
16.5 kl. 14 hålls följande Senioröst 
i Stoa och Matteuskyrkan, där te-
man är balans i livet och matlust. 

Kaffe med dopp och inget inträde. 
Socialhandledare Sami Vanhatu-
pa ger vid behov mer information, 
tfn 040 1709176. 

senIoRöst 

Märta Tikkanen möter seniorer 

Sluta slösa. Återvinn och var energiklok. I början av maj bågnar Kabelfabriken av ekologi 
och hållbar livsstil.  

soMMaRpRogRaM 

Mat, mat och mera mat
MatskoLa. Skola mitt i sommarlovet? Men att prata mat, 
laga mat och äta är roligt. Mat är ett tema av många på al-
la olika läger och kurser som ordnas för skolelever i som-
mar. Piratläger, seglingsläger, tjejläger, handbollsläger, sim-

skola, skärgårdsäventyr och de-
tektivläger, är några andra 

alternativ. Allt finns sam-
manställt i ett behän-

digt häfte, Sommar-
kompassen som 
Unginfo har pro-
ducerat. Finns 
i skolor, Luck-

an och på nätet, www.
sommarkompassen.fi. 

finns möjlighet att bli av med må-
larfärger och metallskrot, energi-
sparlampor och kemikalier. Last-
bilsflaken dyker upp enligt en ex-
akt tidtabell som man hittar på 
www.hsy.fi/se/avfallshantering. Bi-
larna, som  besöker både innerstan 
och förorterna, har också rum för 
skrymmande föremål som kylskåp, 
tvättmaskiner och spisar.

� I maj samlar HRM upp ris och små-
kvistar i områden med småhus och 
parhus och hus där det finns färre 
än tio bostäder. HRM skickar i slu-
tet av mars post till sådana fas-
tigheter som kan delta i insam-
lingen och de 1 200 snabbaste att 
anmäla sig är med. Grannar kan 
komma överens om en gemensam 
insamlingsplats och erlägger då ba-
ra en avgift. Rishögarna och kvis-
tarna kommer att återvinnas som 
flis. På HRM påminner man om gäl-
lande förbud mot att bränna ris på 
gården eller forsla ris och kvistar till 
skogs eller allmänna grönområden.
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teateR

Kungen och Chaplin
aRBIs

Med nya ögon på mor

I koRthet

�
 Info på svenska

två heRRaR, två personligheter, 
Kungen respektive Chaplin, går på 
två av de stora scenerna i vår. På Lil-

la teatern är pjäsen Kungen en berät-
telse om makt, pengar och vänskap, 
utgående från gemenskapen mel-
lan Björn Wahlroos och Leif Salmén. 

På Svenska teatern är Chaplin gi-
vetvis ingen mindre än Char-

lie Chaplin, älskad komiker, 
men vem var människan bak-
om mustaschen och under 
hatten. Mer på vårens sce-
ner: Teater Metsola spelar La 
Strada på Diana och Teater-
högskolans elever Dystopia, 

Viirus ger Oskuld och Teater 
Venus Drömtid på Universum. 

Länken tILL MoR, är namnet på 
en ganska ovanlig Arbiskurs med 
syfte att ge färdigheter att gran-

ska den egna relationen till sin 
mor. Kursen är avsedd för vuxna 
kvinnor och hanterar relationen 
ur olika synvinklar, såväl beund-
ran som avstånd. Programmet är 
indelat i flera kvällar, som baserar 
sig på upplevelse, och kursen leds 
av Inger Sjöberg och Gunilla Lind-
vik. Start 20 mars med temat Dol-
da budskap och så fortsätter kur-
sen ytterligare fyra gånger då man 
bland annat tar upp frågan om att 
hitta sin egen styrka, om att släp-
pa taget och om att acceptera och 
gå vidare.  

egentLIgen hade Henrika Anders-
son inte tänkt skriva en bok till om 
Nagu-nalle, men den rara glada kra-
baten gjorde comeback i hennes fan-
tasi och så var det bara att slå sig ner 
och skriva.

”Nagu-nalle började bubbla i mig 
och var så nyfiken och ställde en mas-
sa finurliga frågor. Skillnaden till den 
förra boken om Nagu-nalle är att 
Benjamin nu är stor pojke, 10 år och 
drabbad av kärleken till en fransk 
flicka. Och Nagu-nalle har lite svårt 
att förstå vad som hänt Benjamin”, 
berättar hon. 

Henrika Andersson är både förfat-
tare och skådespelare och har också 
skrivit de omtyckta böckerna om Em-
ma Gloria. Som bäst skriver hon ma-

annegåRDen

Nu dyker Nagu-nalle upp igen 

nus till ungdomsmusikalen Riskzon 
som Finlands svenska ungdomsför-
bund producerar, och så är hon en av 
bokambassadörerna på Barnkliniken. 
Bokambassadörerna sprider läs- och 
bokglädje bland de små patienterna.

”Mellan varven berättar jag om mi-
na böcker i till exempel skolor och 
den 10 april kommer Nagu-nalle och 
jag till Annegården”, säger Henrika 
Andersson och medger att Nagu-nal-
le egentligen har tillhört hennes äld-
re son. Hennes egen kramdjursfavorit 
från barndomen är ett lejon som he-
ter Tiger. 

Illustratören och författaren Chris-
tel Rönns som fick fjolårets Finlan-
dia junior för sin bok Det vidunder-
liga ägget gästar för sin del Annegår-

dens bokkafé den 17 april, och 7 maj 
kommer författaren Yvonne Hoff-
man. Man måste boka plats i förväg, 
www.kultus.fi. 

Och lördagen den 6 april ställer 
Annegården till med barnfest som 
pågår nästa hela dagen, kl. 12–16. 
Festen heter Lägg näsan i blöt och 
huset sjuder av tiotals skapande 
verkstäder.

I det svenska programmet på An-
negården ingår dessutom en tea-
terfestival, Teater Anna presente-
rar och då finns alla tiders chans att 
uppleva husets svenskspråkiga tea-
tergrupp Dottingarna. Föreställning-
en Alla tiders jakt ges 17 och 24 april.

Annegården ligger på Annega-
tan 30. 

sönDagsskoJ MeD stJäRnfaLL
Improvisationsteatern Stjärnfall un-
derhåller hela familjen med fantasi, 
spex och skoj, och bokstavligen sön-
dagsskoj för det är söndag då teatern 
ställer till med föreställning på Nord-
huset i Nordsjö, 14.4 kl. 15. 

oM stoR svaRtsJUka föR sMå
Vem kompis? Heter pjäsen som hand-
lar om stor svartsjuka och är avsedd 
för mycket små. Luckans Saftsalong 
med Sagateatern i samarbete med 
Mimers källa och på basis av Stina 
Wirséns bok. 20.4 kl. 13. Samma före-
ställning i Nordhuset 25.4 kl. 10. 

och så oM BRöDeRna pIxon
Malin Kivelä och Linda Bondestam be-
söker Luckan och deltar i  barnboksfi-
ka med Bröderna Pixon som älskar att 
se på tv. 20.4 kl. 13.45. 

teateR fenIx I noRDhUset
Historien om en flicka är föreställning 
som är fylld av känslor och skratt, om 
allvar och om att skiljas från det finas-
te man har. Teater Fenix från Sverige 
spelar i Nordhuset 2.4 kl. 10. 

fäRgspRakanDe faMILJeLöRDag
Färgbad för de allra minsta, på famil-
jelördag på den 27.4. Varje färgspra-
kande verkstad har plats för åtta barn 
med förälder. Kl. 10 för barn mellan 3 
och 11 månader, kl. 13 för barn  
mellan 12 och 23 månader och kl. 15  
för barn mellan 2 och 3 år. Anmälan  
hos zusan.soderstrom@luckan.fi.

apan och aLLIgatoRn oM BaRnMUsIk
Apan Anders eller Anders Grönroos, Ar-
ne Alligator eller Macke Granberg och 
skådespelaren, sjukhusclownen Daniela 
Fogelhom berättar på seminariet Mu-
sik för barn. I Luckan 25.4 kl. 17.45. 

sIsta saftsaLongen
Vårens sista 4.5 kl 13, handlar om 
städgalna kandidaten i städningsfysi-
ologi, Simo som gjort städning till en 
konstart. Städinspiration till alla barn! 
 

Bubbla om böcker på barnens eget bokkafé. I april ställer 
Annegården också till med barnfest och teaterfestival. 

Nosa på Nagu-
nalle. Henrika 
Andersson och 
hennes rara  
Nagu-nalle, som 
fått sitt namn 
på Nagu, kom-
mer till Anne-
gården för att 
läsa högt och 
berätta mera. 
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