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ARBIS

Med fokus på barnböcker 

→ DEN NYLÄNDSKA för-
fattarmatinén på Ar-
bis fyller huset med 
barnböcker och barn-
boksförfattare. Färs-
ka Finlandia Junior-

pristagaren, fantasyförfattaren Ma-
ria Turtschaninoff berättar om Mare-
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Äldst men inte störst
FOTOGRAFIER från tre sekel. Med bil-
der från 1800-talet, 1900-talet och 
2000-talet har Amatörfotografklub-
ben, AFK i Helsingfors ett unikt bild-
perspektiv på livet i allmänhet och i 
huvudstaden i synnerhet. 

Klubben fi rar sitt 125-årsjubileum 
med en suveränt gestaltad utställning 
där man ställer fram bildpar från förr 
och nu, och bjuder på ett nytt sätt att 
se människor och miljöer. I par med 
den svartvita bilden på några prydli-
ga cyklister i keps, kavaj och cykelbyx-
or ser vi tuff a tajta skinnjackor på mo-
torcykel.

”Vi valde gamla bilder ut vårt omfat-
tande bildarkiv och så bad vi medlem-
marna komma med par till de svart-
vita. Förutsättningen var att bilderna 
skulle ha någon koppling till varandra, 
och kombinationerna blev både över-
raskande och underhållande”, säger 
Hanna Blomqvist som är ordföran-
de för AFK. I dag är ungefär hälften av 
medlemmarna kvinnor, men i starten 
1889 var föreningen en herrklubb.

”Genusfördelningen är ganska jämn 
och så är det fi nt att de aktiva medlem-
marna står för ett brett åldersregister, 
från 16 till 94.

Hanna Blomqvist säger att antalet 
medlemmar rör sig kring 130. 

”Vi är inte störst men vi är den älds-
ta fortfarande fungerande fotoklubben 
i Norden. Och det är inte illa”, näm-
ner hon. 

Den fi nskspråkiga systerföreningen 
har 1 400 medlemmar. 

”Att vi är få kompenserar vi med ak-
tivitet. Vi träff as regelbundet för möte 
varje månad på Sandels vid Tölötorg 
för att visa och prata bilder. I anslut-
ning till träff en har vi tävling om måna-
dens bästa bild, och oftast en gäst som 
föreläser om bilder ur olika synvinkel.”

”Vårt dragplåster är ett eget labora-
torium med mörkrum. Mörkrummet 
och labbet med alla behövliga vätskor 
är en raritet som få fotoklubbar har. 
Folk har visserligen övergått till digital-
foto men yngre gillar att använda fi lm 
och mörkrum”.

AFK tar emot nya medlemmar 
med öppna armar, man behöver inte 
ha egen kamera men ska vara intres-
serad av foto och bild. Blomqvist och 
AFK fi nns på nätet, www. afk.fi . 
Utställningen Bildpar går på stadsmu-
seet på Sofi egatan 4 fram till 6 januari 
2015. 

FOTOKLUBB
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Nordens äldsta 
fotoklubb, 
Amatörfoto-
grafklubben 
i Helsingfors 
fi rar 125 år.

si – Krönikor från Röda klostret. Anna 
Gullichsen och Henrika Andersson 
deltar också i matinén och så medver-
kar Agneta Rahikainen i sin egenskap 
av skribenten bakom den uppmärk-
sammade  skildringen om Edith Sö-
dergran. Märta Tikkanen är konferen-
cier. Lucialördagen 13.12 kl. 14–16. FO
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TIO TOLV ibland femton tanter och fl er 
skulle inte få plats. I ett litet anspråks-
löst rum på Paasikivigatan i Bortre 
Tölö samlas en trogen trupp kvinnor 
varje tisdag.

”Vi kallar oss halmtanter. För det är 
vad vi är. Tanter som har tid och tåla-
mod att knyta, fl äta och foga samman 
halmstrån till pynt som säljs för Lu-
cia”, säger Tuula Olander som har till-
verkat julpynt för Folkhälsans lucia-
marknad sedan 1996. Hon nybörjare 
om man jämför med Kätie Kjeldsen, 
90 år. 

”Jag har fl ätat julpynt sedan slu-
tet av 1940-talet”, säger Kjeldsen och 
rafsar åt sig några strån. Det är ingen 
råvara som kommer färdigt behand-

lad för fl ätning. Stråna ska putsas och  
blötläggas och torkas. Halmtanterna 
levererar den ena kransen och kronan, 
grisen och bocken efter den andra. Ut-
budet består av ungefär tjugo olika ty-
per av pynt, och i hundratals exem-
plar. Det är inget arbete man gör i en 
handvändning, fastän det bokstav-
ligen handlar om att vända på hän-
derna.

”Vi arbetar i månader. I höstas kom 
vi i gång i mitten av september och så 
jobbar vi ungefär fyra timmar varje tis-
dag fram till marknaden. I mitten av 
februari återupptar vi hantverket och 
håller på till påsk”, säger Olander. Kol-
legan, halmtanten Helen Tallqvist in-
fl ikar:

”Vi har samma arbetstider som 
riksdagen med långt jullov och lång 
sommarsemester”. 

Halmtanterna är en av många ak-
törer som gör frivilligarbete för Folk-
hälsan. De gillar sitt värv och sam-
hörigheten i det lilla rummet är på-
taglig. 

Julpyntet landar på luciamark-
naden på Centralgatan, i år på sön-
dag 14.12 kl. 12–14. Halmarbetena har 
strykande åtgång, liksom andra tradi-
tionella luciaprodukter som borsjtj-
soppa och lussebullar, så det lönar sig 
att vara ute i god tid. Luciakröningen 
är 13.12 kl. 17 i Domkyrkan och kl. 18 
skrider hon ner för trapporna för att 
åka i kortege i centrum.

I KORTHET

LUCIA

DE VACKRASTE JULSÅNGERNA
Församlingarna i Helsingfors bjuder 

som vanligt på stämningsfullt tillfälle 

att få sjunga de vackraste julsånger-

na av hjärtans lust, och ifall man inte 

sjunger så gärna, så lyssna på säsong-

ens fi naste sånger. 

Johannes församling ordnar följande: 
14.12 kl. 16 i S:t Jakobs kyrka på Drum-

sö, 17.12 kl. 19.30 i Gamla kyrkan, 18.12 

kl. 16 i Folkhälsans seniorhus och 6.1 

kl. 18 julsång enligt anglikansk tradi-

tion i Johanneskyrkan.

Matteus församling: 16.12 kl. 19 i Öst-

ersundom kyrka, 17.12 kl. 19 i Kvarn-

bäckens kyrka, 18.12 kl. 19 i Nordsjö 

kyrka, 21.12 kl. 18 i Matteuskyrkan och 

6.1 kl. 18 i Degerö kyrka.

Petrus församling: 14.12 kl. 14 i Kottby 

kyrka och 16.12 kl. 18 i Hoplax kyrka.

AKADEMEN OCH LYRAN
Julkonserterna där Akademiska sång-

föreningen och damkören Lyran sjung-

er in julen tillsammans har visat sig 

vara publiksuccéer av stora mått. I år 

inleder körerna en svit av konserter 

med framträdande i Pauluskyrkan den 

15.12 kl. 19 och sedan följer två kon-

serter 19.12 kl. 18 respektive 20.30 i Jo-

hanneskyrkan. För att undvika köande 

kan kan man till exempel boka en hel 

bänkrad i Johanneskyrkan via biljett@

akademen.com.

MUNTRA MUSIKANTER
Kören ger sina traditionella julkonser-

ter i Tempelplatsens kyrka 15.12 kl. 18 

och 20.30 samt i Mejlans kyrka 17.12 

kl. 18.30.

WALENTINAKÖREN
Kören inom Arbetets vänner ställer 

upp på allsången i regi av Helsingfors 

svenska sång- och musikförbund på 

tjugondag Knut, alltså 13.1 2015. All-

sång på AV på Annegatan.  

SÖNDAGSSKOJ 

Jakten på den 
försvunna 
julvisan
TOMTENISSORNA Lotta och Nella 

går i sista klass i tomteskolan och 

måste hitta orden till alla fi na jul-

sånger för att klara det slutliga 

tomteprovet. Och de behöver hjälp 

i jakten på julsångerna. Hjälp till in-

om ramen för söndagsskoj i Nord-

huset, 14.12 kl. 15, för hela familjen. 

Regi Jan Korander, medverkande 

Daniela Fogelholm, Charlotte Wihk 

och Anders Wihk. 

NORDHUSET 

Seniorer fi rar 
med Lucia
SENIORER och andra aningen 

äldre i de östra stadsdelarna stäl-

ler inom ramen för Senioröst till 

med julfest på Nordhuset i Nord-

sjö. På programmet står Svensk-

finlands Lucia, julgröt och pep-

parkakor, och som alltid ingår 

nyttig info till seniorerna. Årets 

julfest hålls 15.12 kl. 14. Nästa år 

sprider sig seniorprogrammet till 

Gamlas där Seniorväst startar. 

Tidigare i höstas kom Seniornord 

i Malm i gång. 
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Flinka fi ngrar fl ätar fl itigt
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Halmtanterna Clara Ekström, Tuula Olander, Kätie Kjeldsen och Maj-Britt Liljeros träff as på tisdagar. 
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Malms joursjukhus öppnade 
NORDHUSET

Jazz på fi nlandssvenska 
HÄLSOVÅRD
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”LJUVLIGT & GRUVLIGT”. Så heter en av det nya årets musikaliska fullträff ar 

som inträff ar när två kulturpersonligheter, nämligen författaren och jazzpia-

nisten Claes Anders-

son samt sångerskan 

och tonsättaren An-

nika Cleo strålar sam-

man för att spela nya 

sånger och äldre ever-

greens samt jazzpärlor 

av bland andra Monica 

Zetterlund, och dess-

utom föra en underhål-

lande improviserad dia-

log. I Nordhuset 25 ja-

nuari kl. 17.  

TEATER

FÄRGKARNEVAL, PRICKAR OCH RÄNDER
Ramsor och rim, verser och ordlekar. 

Rimjam för småbarn fortsätter i vår 

med färgkarneval på Richardsgatans 

bibliotek 28.2 kl. 13. Prickigt och ran-

digt i biblioteket i Malms kulturhus 

och Nordhuset  8 mars kl. 11 respek-

tive kl. 13. Vårgrönt är säsongens sis-

ta rimjam, 11.4 kl. 13 på Richardsga-

tans bibliotek och 23.4 i biblioteket på 

Stoa. För barn upp till fem år. Babypo-

esi är för de allra minsta. 

RANDOM PROGRAM PÅ SLS
Svenska litteratursällskapet ställer till 

med slumpmässigt program i anslut-

ning till vetenskapsdagarna i januari. 

Bland annat detta torsdag 8.1 kl. 18–20 

i Balders sal, Alexandersgatan 12: Ju-

lia Tidigs: Litterär språkblandning och 

den förlovade (o)medvetenheten. Yrsa 

Lindqvist: Man tager vad man haver, sa 

Cajsa Warg? Liisa Hakamies-Blomqvist: 

Förnuft eller känsla. Vad fi ck mormor 

att ta körkort? Maria Vainio-Kurtakko: 

Ångbåten som aldrig kom. Henrik Knif: 

Döden i Florens. Jennica Thylin-Klaus: 

Slumpen och språkvården.

DET OSYNLIGA BARNET
Teater Viirus ger Det osynliga barnet 

efter Tove Janssons novell som skild-

rar utanförskap och om att bli sedd 

på ett ömsint och fi nt sätt. Viirus spe-

lar på Nordhuset 8.2 2015 kl. 14 och kl. 

16. För 4–9-åringar. Samma föreställ-

ning också på Stoa i Östra centrum, 

1.3 kl. 15.

FAMILJEVERKSAMHET PÅ ILLERN 
Illern är lekparken som har ersatt den 

svenska familjeverksamheten på Ta-

vastvägen, och både familjekafé och 

babykafe hör till programmet varje 

vecka, familjeträff  tisdagar kl 10–13, 

babykafé torsdagar kl. 10–13. Om li-

vet före och efter babyn på Illern, dels 

genom tematräff ar, dels förlossnings-

förberedelser. Mer info av socialhand-

ledare Anna Malmström, tfn 09 3106 

9891. Lekparken ligger på Illergränden 

6 i Hertonäs. 
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MED DEN SMÅTT olycksbådande ti-
teln Svarta rummets fjäril tar den fria 
teatergruppen Grus Grus plats på 
Nicken på Svenska teatern i decem-
ber och januari. 

Nicken är i dag scen för produk-
tioner  av små och lite större profes-
sionella men fria teatergrupper som 
spelar ny dramatik. Och uttryckligen 
ny fi nlandssvensk dramatik. Ett kri-
terium för att få spela på Nicken är 
att pjäsen har premiär i huset, efteråt 
är det sedan fritt fram för turné land 
och rike runt.  

”Nicken Nu är ett tre år långt pro-
jekt som svenska kulturfonden stö-
der och där vi sonderar samarbe-
te mellan etablerade teaterhus som 
Svenska teatern och de fria grupper-
na,” säger Riikka Wallin, koordina-
tor för Nicken Nu. 

Små teatergrupper har ofta svårt 
att hitta lämpliga scener, och Nick-
en med rum för 40–70 personer i pu-
bliken, ger chans till spelande i eta-
blerat teaterhus och delaktighet i 
det sociala sammanhanget som vis-
telsen innebär. På köpet kommer 
marknadsföring, tillgång till tekni-
ken i huset och det outsinliga kos-
tym- och möbellagret.

”Till konceptet hör att gruppen 
får produktionsstöd och dessutom 
stöd som motsvarar en månadslön 
för två månader och för tre personer. 
Det är inte illa för frilansande skåde-
spelare”.

Projektet startade i höstas och nu 
står Grus Grus på scenen. I februari 
har monologen Hallå, New York av 
Ingrid Söderblom premiär och sena-
re i vår tar Teater Mestola plats med 

Komedin om Felix LIV – och alltings 
förgänglighet.

”Fria grupper har tid till mitten av 
december att söka om plats under 
hösten 2015 och våren 2016. Grup-
pen har två månader tid på Nicken 
och kan fördela den mellan repeti-
tioner och föreställningar. Men vi 
förutsätter minst tio föreställningar”, 
förklarar Wallin. Någon brist på in-
tresserade teatergrupper fi nns inte.

”Jag har kontaktuppgifter till un-
gefär 40 grupper och det fi nns kan-
ske fl er”.

FÖR SVENSKA TEATERN öppnar sig en 

ny målgrupp, publiken som söker de 

alternativa formerna av teater. Bil-

jettpriset ska vara facilt, max 20 eu-

ro. Riikka Wallin når man på riikka.

wallin@svenskateatern.fi 

DEN NYA jouren vid Malms sjukhus har öppnat 

och tar emot patienter dygnet runt. 

I nybygget fi nns bland annat 

bäddavdelningar för invärtes- 

och infektionssjukdomar, la-

boratorium, röntgen och an-

dra tjänster som stöder bå-

de sjukhuset och öppenvår-

den. Malms jour är avsedd 

för invånare i östra, nordös-

tra, sydöstra och norra Helsing-

fors. Sjukhuset ligger på Talvela-

vägen 6, tfn. 09 310 67204. Invånare i södra, 

västra och mellersta distrikten vänder sig till Ha-

artmanska sjukhuset i Mejlans.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 100
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError false
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /PDFXOutputConditionIdentifier (CGATS TR 001)
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ENU ([Based on 'leiska'] [Based on '[PDF/X-1a:2001]'] Use these settings to create Adobe PDF documents that are to be checked or must conform to PDF/X-1a:2001, an ISO standard for graphic content exchange.  For more information on creating PDF/X-1a compliant PDF documents, please refer to the Acrobat User Guide.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 4.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (Adobe RGB \(1998\))
      /DestinationProfileSelector /DocumentRGB
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines true
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 150
        /LineArtTextResolution 300
        /PresetName ([Medium Resolution])
        /PresetSelector /MediumResolution
        /RasterVectorBalance 0.750000
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


