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Helsingfors stads svenska arbetarinstitut tar genomfört sitt 99 verksamhetsår. Institutets uppgift är att 
undervisa vuxna på frivillig basis, att stödja en mångsidig utveckling av individens personlighet och 
förmåga att fungera i ett socialt sammanhang, och att främja demokrati, jämlikhet och pluralism i det 
finländska samhället. Både förvaltnings- och undervisningsspråket är svenska. 

Direktionen slog i september 2010 fast följande verksamhetsprinciper för institutet:

Visionen 
Ett Arbis för alla
Verksamhetsidén
Helsingfors arbis erbjuder huvudstadsregionens invånare möjligheter att inhämta nya kunskaper 
och färdigheter och att utveckla sig individuellt och i samverkan med andra. Arbis främjar den 
finlandssvenska kulturen och kunskaper i svenska.  
Värderingarna
Kursdeltagaren i fokus,
kunskap som egenvärde,  
flexibilitet,  
fördomsfrihet, 
mångfald,
miljömedvetenhet och
en levande och korrekt svenska.
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Direktionen
Direktionen sammankom under året till sex möten. De viktigaste frågorna gällde budgeten för 
institutet, godkännandet av en läroplan för Arbis, en it-plan och it-säkerhetsplan för 2013–2016, 
en anskaffningsplan för 2013–2016, företagshälsovårdens verksamhetsplan för Arbis 2012–2014, 
riktlinjerna för undervisningsplanen 2013–2014, valet av en invandrarkoordinator samt fastställandet 
av kursavgifter och hyror.

Personalen 
Administrativ personal
Rektor     
Gunborg Gayer
Biträdande rektor,  
filialföreståndare i Arbis Östra 
Moa Thors 
Ekonomichef  
Lena Elander 
Byråföreståndare  
Tua Sederlöf
Byråsekreterare 
Jan Rundt
Kurssekreterare 
Ann Sandqvist, vårdledig 
vikarie Annika Grönqvist  
till 30.6.2013,  
Linda Wickholm  
från 1.8.2013
Kvällskanslist  
Matilda Hakala
Informatör, webbansvarig  
Maria Lindh
IT-ansvarig  
Ulf Ginman
Bibliotekarie 
Ylva Larsdotter
Biblioteksfunktionär 
Marianne Jäntti-Sevon
Projektledare för  
Delaktig i Finlad  
till 30.6.2013 Ann-Jolin Grüne 
T.f. invandrarkoordinator  
från 1.7.2013 Ann-Jolin Grüne

Direktionens sammansättning
Ordförande   Nils Torvalds     (Johanna Stenman)  SFP 
Viceordförande Christel von Martens  (Mikael von Nandelstadh)  SDP 
Medlemmar  Ted Apter      (Maria-Elena Cowell)  Saml  
     Eppie Eloranta    (Peter Stormbom)  Saml 
     Liisa Niekka     (Ari Lainevuo)  Gröna 
     Pirjo Työrinoja    (Mikael Storsjö)  Grön 
     Erwin Woitsch    (Sanna Ruusunen)  VF 
     Pekka Tiusanen    (Helena Kantola)  Sannf 
     Marja-Leena Itälehto-Supponen  (Andreas Forsberg)  KD 
Stadsstyrelsens företrädare   
     Tuomas Kurttila   (Tarja Tenkula) SDP 
             (ersättare inom parentes)

Bildkonst, skulptur 
och fotografering  
Hans-Peter Holmstén
Formgivning, dekor, 
hantverk och textilarbeten  
Peggy Danska
Gymnastik, dans  
och hälsa  
Birgitta Lindberg
Informationsteknik  
Maria Bergman
Matlagning  
Ghita Henriksson,    
vårdledig till 1.8.2013 
Vikarie Karin Lindgren  
till 15.6.2013
Musik 
Anna Weber-Länsman   
vårdledig till 1.8.2013 
Vikarie Emilie Adolfsson  
till 15.6.2013
Samhällsämnen  
Alexandra Ramsay
Språk  
Främmande språk 
Anna Långstedt-Jungar
Svenska/Swedish,  
norska och danska  
Annette Jansson,  
vårdledig från 14.2.2013 
Vikarie Jenny Kajanus  
från 22.2.2013
Svenska, finska och 
främmande språk 
Heidi Huovilainen

Planeringsanvariga lärare Fastighetspersonal
Vaktmästare  
Inger Averi (dag) 
Ari Mäkinen (kväll) 
Gani Dreshaj (dag)  
från 18.11.2013
Städare 
Birgit Haatainen  
Hanna Kohtitski  
Dagmar Mänd från  
2.1.2014
Garderobsvakter dagtid 
Mikael Ilmoni 
Stefan Müntzel
Garderobsvakter kvällstid 
Jenny Bergholm 
Victoria Eklund 
Antonia Hägglund 
Oscar Lindh 
Annika Rönnblad



Förutom den fast anställda personalen var sammanlagt 264 timlärare anställda vid institutet. 
Under året hade institutet två lärarpraktikanter.
Under de senaste åren har en stor andel av den fasta personalen gått i pension. Personalens 
åldersstruktur har nu blivit mera spridd, vilket är bra. Den omfattande personalförändringen har 
ställt stora krav på anpassning och omställning både hos dem som har stannat kvar och hos de 
nyanställda. Institutet satsade därför särskilt mycket på informationen för de nyanställda och alla 
nyanställda fick en egen mentor. Arbetshälsan var också ett viktigt tema.

Allmänt
Arbis har under årens lopp oberoende av ekonomiska konjunkturer haft ett mångsidigt kursutbud. 
Nya ämnen har kommit till, gamla har fallit bort för att senare återuppstå i modernare varianter, 
anpassade till en ny tid med nya behov och nya krav. Utbildningsbakgrund och ålder varierar, 
men viljan att lära sig något nytt och att utvecklas har alla kursdeltagare gemensamt. Den viljan 
utgör Arbis starkaste drivkraft. Arbis är också en viktig social samlingspunkt och ett svenskt rum i 
staden.
Helsingfors arbis är öppet för alla intresserade. Också personer med olika etnisk bakgrund har 
i allt högre grad börjat hitta Arbis kurser och de börjar vara en vardaglig syn på institutet.  De 
får ocksdå kännedom om  det finländska samhället och kan förhoppningsvis så fort som möjligt 
anpassa sig till det. Institutet vill motarbeta rasism och integrera olika grupper i den ordinarie 
verksamheten genom ett mångsidigt kursutbud, genom en kunnig personal och genom 
fördomsfrihet. Personalen är språkkunnig och kan betjäna personer med många andra modersmål 
än svenska och finska.
Största delen av verksamheten försiggick i huvudinstitutet på Dagmarsgatan 3, men också i filialen 
i Stoa i Östra Centrum. Ytterligare hölls enstaka kurser i skolor och i simhallar.

Samarbete i huvudstadsregionen
Drygt 20 % av kursdeltagarna kommer från andra kommuner än Helsingfors, främst från 
huvudstadsregionen. Huvudstadsregionens kommunala institut samarbetade kring utarbetandet av 
ett nytt administrativt program KURSOR för hela regionen. Instituten satsade också 
på  förenhetligade principer för kundbetjäning. Det pedagogiska samarbetet förstärktes, liksom 
satsningar på gemensam marknadsföring i hela huvudstadsregionen. Arbis avtal med Vanda
Vuxenutbildningsinstitut om ett samarbete kring gemensam kursplanering och marknadsföring 
fortsatte. Samarbetet med tredje sektorn var livligt.

En del av personalen. Foto Jonas Tana



Planerade lektioner / hållna lektioner 

Kursdeltagare enligt ålder



Undervisning och evenemang
Lärarna har ansett det givande att årligen samlas kring ett särskilt tema under ett verksamhets-
år, bl.a. eftersom det stärker det pedagogiska samarbetet över ämnesgränserna. Nya ämneslä-
rare har också inneburit nya sätt att se på undervisningen. Under vårterminen var det gemensam-
ma temat Vatten och under höstterminen föräldra- och barnkurser, ett tema som ingår i stadens 
strategier för fullmäktigeperioden. 

Bildkonst och konsthantverk
Under vårterminen var närmiljön aktuell för akvarellkursen med Tölömotiv och på hösten inleddes 
en ny barnkeramikkurs på Dagmarsgatan. I juni fortsatte en utomhusmålningsklass att verka på 
Fölisön. Pastelltekniken och ikonmåleriet fick en nystart med nya lärarkrafter. En höjdare på Gal-
leri Arbis var Henrika Lax egen utställning som samlade en större publik.

Hantverk och textilarbete
Hantverkssektorns erbjöd högklassiga och mångsidiga kurser där elever i alla åldrar fick ge uttryck 
för sin egen skaparglädje. Kurserna anpassades efter elevernas behov och erbjöd mångsidiga 
fritidsaktiviteter. Hållbar utveckling är en självklarhet inom restaureringskurserna där möbler och 
fönster får ett nytt liv och inom textilkurserna omformades ofta gammalt till trendigt nytt. 
Hantverksskolan ”Händig” i Kottby var en omtyckt inkörsport till hantverkets underbara värld för 
barn, och bidrog till att föra kunskap och traditioner vidare. 

Gymnastik, dans och hälsa
Arbis ordnade mångsidiga kurser i motion och hälsa, allt från lugnare yoga- och stretchingkurser 
till mera fartfyllda dans- och motionskurser. 
Alla seniorkurserna var välbesökta. Nytt för året var danskursen Zumba Gold. Pilateskurserna 
hade de längsta köerna, yogakurserna var alla populära och danskurserna Etnomix och Dansmix 
för barn i Arbis Östra var omtyckta.

Antal kursdeltagare



Antal lektioner 

IT-undervisning
Intresset för grundkurser för seniorer var fortfarande stort både vad gäller operativsystemet  
Windows och Mac OS X, liksom de nya kurserna i iPad. Under våren fick man öka antalet iPad-
kurser till det dubbla. Till IT-rådgivningen kom de flesta med sina egna apparater och de vanligaste var 
iPad och bärbara datorer. Ett lyckat samarbete mellan Arbis och seniorhem kring IT genomfördes.

Matlagning
Intresset för matlagningskurserna var stort. Endast en kvällskurs som borde ha varit en gång 
drogs in under hela kalenderåret. Barn- och vuxenkursernas popularitet har klart ökat och intres-
set för de etniska matlagningskurserna är fortsättningsvis väldigt stort. Kurser med infödda lärare 
drar alltid även om undervisningsspråket är annat än svenska. Sommarkursen för barn var igen 
lockande. Julgodis och hemgjord korv var attraktiva klassiska kurser som många kursdeltagare 
uppskattade. Flera invandrare hittade till kursen Food Hygiene, hygienkompetens på engelska. 

Musik
Inom musik erbjöds också i år ett mångsidigt kursutbud för kursdeltagarna i alla åldrar oberoende 
av musikalisk bakgrund. 
Smågruppsundervisningen i piano och sång i såväl klassisk som i pop- och jazzmusik har hittat 
sina former vid sidan om den regelbundna undervisningen i solosång, instrumentalmusik, teori, 
körsång, ensemblespel och familjekurser av olika slag. Kursen ”Mac, Garageband med egen da-
tor” var populär och nytt för i år var ”Rösten i fokus” temat med flera kortkurser i röstlära från olika 
perspektiv. Introduktionskursen i klassisk musik tog fart och kursen ”Vi går på konsert” var en rik-
tig hit också i år.
Många fina konserter ordnades av vilka kan nämnas trubaduraftonen ”Från Bellman till Melissa 
Horn” och Arbis Sinfoniettas Stanley Kubrick- konsert med musik ur den kontroversiella regissö-
rens filmer. Den blandade kören Årgångssången hade också en samproduktion med Seniordrama 
på våren. Arbis musikelever och -lärare avslutade terminerna på sedvanligt vis med en vinter- och 
vårkonsert.



Natur och miljö, kultur och samhälle
Inom natur och miljö var navigationskurserna lika populära som vanligt. Också ämnen kring miljö, 
energi och ekologisk mat intresserade. 
Undervisningen i bridge, kurser i matematik och modersmål för abiturienter och t.ex. filmkursen 
intresserade många. Inom historieundervisningen var släktforskningen med rådgivning mest 
lockande.

Språk
På Arbis kunde man studera ett tjugotal olika språk och i närmare hälften av språken erbjöds 
undervisning på alla nivåer enligt den europeiska referensramen. Flerformskurser ordnades i flera 
språk. Intresset för speciellt nybörjarkurser är stort. Samarbetet med yrkeshögskolan Arcada kring 
kinesiska och intensivkurser i ryska, som inleddes 2012, fortsatte. 

Multimedieklassen användes flitigt i språkundervisningen, liksom inlärningsportalen Fronter, som 
alla språklärare har tillgång till. Våra föreläsningar på engelska, spanska, italienska, tyska och 
ryska lockade många åhörare.  Intresset för de inhemska språken var stort bland utlänningar och 
inom ramarna för integrationsprogrammet kunde man studera både svenska och finska. Utbudet 
av kurser i svenska både som främmande språk och modersmål var mångsidigt med bl.a. kreativt 
skrivande, litteraturcirklar och kurser för abiturienter.  Allmän språkexamen i svenska ordnades 
både på våren och på hösten.

Invandrarundervisning
För andra året i rad genomfördes ett integrationsprogram på svenska vid Helsingfors arbis. 
Kursprogrammet omfattade undervisning i svenska, finska och historia med 
samhällskunskap. Därutöver erbjöds individuell yrkes- och studievägledning i samarbete med 
Luckan integration. Utbildningen möjliggör för första gången integration på svenska för 
invandrare som har rätt till integrationsstöd från arbets- och näringsbyrån. Programmet har 
utvecklats inom ramen för projektet Delaktig i Finland i huvudstadsregionen. Projektet avslutades i 
juni. En invandrarkoordinatorsbefattning inrättades efter det och arbetet kunde fortsättas på mera 
stadig grund. 
Arbis erbjöd barnvakt två gånger i veckan så att också småbarnsföräldrar hade möjlighet att delta i 
undervisning i svenska och i samhällslära.



Öppna universitetet
Öppen universitetsundervisning ordnades i pedagogik, psykologi, ekonomisk historia, juridik och 
jazzsång. Grundstudier i specialpedagogik, som inleddes hösten, ordnades i samarbete med Esbo 
Arbis och Kyrkslätts arbis. Utbud och efterfrågan motsvarade varandra.

Föreläsningar, evenemang och resor
Föreläsningarna utgjorde ett viktigt komplement till kursutbudet och lockade också nya kunder 
till Arbis. De koncentrerades till tisdags- och torsdagskvällar och de planerades i huvudsak av 
föreläsningsgruppen. Torsdagarna bjöd i första hand på program i anknytning till litteratur och 
författarsamtal i biblioteket, medan tisdagarna bjöd på föreläsningar som tangerade alla Arbis 
ämnesområden, bland annat Slaget om Näsilinna 1918, Kvinnan och hormonerna, Universums 
historia, Miljötips för sommarstugan, Richtig falsch verstanden, Stadsfullmäktiges frågetimme och 
Diabetes. It-föreläsningar hölls ca en gång i månaden. 
Föreläsningarna var välbesökta med i genomsnitt 26 åhörare per gång. De som lockade den 
största publiken (120 åhörare) var författarsamtalet med Susanna Alakoski och Riko Eklundh som 
berättade om de finsk-svenska Baku och S:t Petersburg. 
I mars ordnades för andra gången Arbismarknaden, där Arbis kunniga personal sålde egenhändigt 
tillverkade produkter. Höstens evenemang inleddes med Konstens natt i Stoa, där Arbis stod 
för workshoppen Trollsländor och småkryp, följt av ett ”Get Together Party” för invandrare, Arbis 
antikrunda och i slutet av höstterminen den sedvanliga julvakan, vid det här laget ett begrepp 
bland helsingforsarna. Terminen avslutades med Nyländska litteraturförenings litteraturmatiné. 
Under året ordnades sammanlagt fem konserter, där både kursdeltagare och lärare uppträdde. 
Första veckan i juni åkte två grupper på språkresa, den ena till S:t Petersburg och den andra till 
Vichy i Frankrike.

Arbis östra
Arbis östra är Arbis filial i kulturhuset Stoa i Östra centrum. I Arbis östra hölls ca 8 % av Arbis 
totala kursutbud. Kurser ordnades i bildkonst, formgivning, hantverk, gymnastik, matlagning, 
musik, språk och textilarbete. På hösten erbjöd Arbis också it-rådgivning. Det största enskilda 
ämnet var svenska med knappt 20 % av totalantalet kurser. De flesta kurserna inom Arbis östra 
var välbesökta, vilket talar för att det finns ett reellt behov att upprätthålla en filial i de östra 
stadsdelarna. Största delen av kurserna försiggick i Stoa, men några ordnades också i Rastis 
allaktivitetshus i Nordsjö och i Botby grundskola. 



Biblioteket 
Biblioteket var en viktig och vital del av undervisningen på Arbis och har också ett högt anseende 
utanför huset. Biblioteket är ett öppet, pedagogiskt och serviceinriktat specialbibliotek – ett bety-
delsefullt svenskspråkigt rum – i Helsingfors. Bibliotekets bestånd speglar dels institutets temaår, 
dels aktuell utgivning och samhällsdebatter i kombination med klassiker. Biblioteket följer med den 
digitala utvecklingen.
Under året ordnades författarsamtal, diskussioner om kultur- och samhällsfrågor och studiebesök. 
De så kallade ”torsdagskvällarna på Arbis bibliotek” är en etablerad och populär del av kulturutbu-
det i Helsingfors. Genom samarbeta med andra organisationer och institutioner i huvudstadsregio-
nen hade biblioteket möjlighet att erbjuda ett mångsidigt och aktuellt program med gästföreläsare 
från Sverige. Biblioteket var mycket synligt och aktivt både i huset och runt om i staden. 

Marknadsföring och information
Under året stärkte Arbis sin närvaro i de sociala medierna. Arbis facebook-sida och blogg med in-
lägg av både fast anställda och timlärare nådde en allt större publik. Man började också så smått 
testa Twitter. En ny satsning var en bioreklam i samarbete med huvudstadsregionens övriga insti-
tut. Den visades under två veckor i augusti och september och nådde en publik på 78 543 perso-
ner. Som ett led i skapandet av en mera synlig marknadsföring utlyste marknadsföringsgruppen på 
hösten en tävling för en egen logga för Arbis. Inbjudan till tävlingen skickades till två yrkeshögsko-
lor med inriktning på grafisk formgivning (Lahtis och Jakobstad) och ett universitet (Aaltouniversi-
tetet). Sju förslag kom in. Planen är att ta den nya loggan i bruk under 100-årsjubileumsåret.

Hållbar utveckling
I det dagliga arbetet syntes miljöaspekten i att lampor släcktes under ljusa dagar, datorerna stäng-
des av till natten och avfallssorteringen fungerade. Den ekologiska matcirkeln beställde varor 4 
gånger per termin. Från hösten 2013 fick alla lärare personliga kopieringskoder vilket minskade på 
pappersmängden. Miljömärkta tryckalster, inhemska och miljömärkta produkter prioriterades . Mil-
jöplanen var i kraft andra året.

Informationsteknik
Datorerna syntes alltmer i vardagen och upprustningen av den tekniska utrustningen av klassrum-
men är genomförd. Kursdeltagarna tar allt oftare med sig sina egna datorer till huset när de kom-
mer på kurs.

Utvärdering och utveckling
En kvalitets- och utvecklingshandbok för institutet styr utvecklingen av verksamheten, men arbetet 
med en revidering av den inleddes. Handboken är ett verktyg för både institutets ledning och för 

Bibliotekets besökarfrekvens och utlåning under åren 2009–2013



Ekonomi och prestationer

Titta in på Arbisbloggen! Personalen på Arbis bloggar 
om livet på och utanför Arbis. arbis.ratata.fi

hela personalen. Den stora årliga kursutvärderingen gjordes inför sportlovet. Utgående från utvär-
deringen utsågs arbetsgrupper med strävan att involvera hela personalen och kontinuerligt
förbättra verksamheten. Hela den fasta personalen deltog som vanligt i den årliga utvärderingsda-
gen i april.

Ekonomi och prestationer
Under år 2012 fick Helsingfors arbis efter anhållan 9 000 € för s.k. studiesedlar från Utbildnings-
styrelsen. att användas under åren 2012–2013. Sedlarna var avsedda för speciella grupper, och 
institutet valde att satsa på svenskundervisningen för invandrare, på språk- och aktiveringsunder-
visning för afatiker och på olika seniorgrupper. Institutet fick ocks från Utbildningsstyrelsen ett kva-
litets- och utvecklingsbidrag på 14 000 € för att utveckla samarbetet med högstadieskolor och med 
några seniorhem i centrum. Invandrarprojektet Delaktig i Finland fortsatte under hela året. Arbets- 
och näringsministeriet beviljade ett bidrag på 118 576 € för projektet. En grupp med invandrar-
mammor med barn fick undervisning i svenska med parallell barnpassning med ett stöd om 8 330 
€ från stadsstyrelsens dispositionsanslag.

Välkommen till Helsingfors arbis!
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