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Timlärarna i fokus
Föga anade jag den där januarimåndagen år 1984, då jag höll
min första lektion på Arbis, var jag skulle befinna mig i dag.
Vägen att bli lärare var i det skedet ingalunda utstakad för
mig. Att under studietiden extraknäcka som timlärare var
bara ett sätt att dryga ut studielånet med. Visserligen hade
jag vid det laget redan gett upp tanken på att bli simultantolk vid FN, men det var nog inom någon form av översättande som jag såg min framtid, kanske i kombination med
resebranschen.
Jag fick till all lycka tillfälle att pröva på att översätta både
fack- och skönlitterära texter och tv-serier och att jobba som
guide på olika språk. Men det var inget av det jag fastnade
för. Det var Arbis som drog det längsta strået.
De första åren hade jag bara en kurs i veckan, Repetitionskurs i tyska måndagar kl. 14.15. Jag minns att det tog
hela veckan för mig att förbereda de två timmarna – åtminstone kändes det så. Ändå var jag fast. För det var och är något speciellt med Arbis och den glädje och iver som läraren
möter i klassrummet gång efter gång.

Under det första timlärarmötet jag var med på, hälsade den dåvarande rektorn Ellinor Gube oss välkomna med
orden att timlärarna är Arbis största resurs. Och även om
den fastanställda personalen har vuxit betydligt sedan dess,
stämmer det fortsättningsvis. Timlärarna står för över 80 %
av undervisningen. Den mångfald vi kan erbjuda skulle inte
vara möjlig utan alla våra fantastiska timlärare – den kreativitet och den professionalitet som de besitter bevisades inte
minst under våren, då de i en handvändning omvandlade sin
normala undervisning till distansundervisning. Och det är en
av orsakerna till att vi i det här numret av Arbisbladet vill lyfta fram just dem. Alla 264 ryms naturligtvis inte med, men
det blir ett litet axplock från alla våra ämnesområden och
en liten glimt vad som gömmer sig bakom läraren i klassen.

Moa Thors, rektor

Arbisbladets redaktion: Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i nordiska språk, Pia Nybom, biträdande rektor, Hans-Peter Holmstén, planeringsansvarig
lärare i bildkonst och formgivning, Anna Weber-Länsman, planeringsansvarig lärare i musik, Ghita Henriksson, planeringsansvarig lärare i hushåll, Alexandra
Lindström, byråsekreterare
Foton: Foton av alster från utställningen Målningar – lärare Marina Ciglar och utställningen Teckningar och målningar – lärare Marina Zitting och Anna Mäkelä, konstnär
Carri Cajander (s.2 co 24), Emmy Ghelin, Hans-Peter Holmstén (s.3), Selma Möller, Linda Lindqvist (s. 4–5), Saara Kivimäki (s. 8–9), Danilo Canguçu och Wikimedia
Commons (s. 12–13), Danilo Canguçu (s. 14–15), Cristian Medel, Ana Maria Ramirez (s. 16–17), Hans-Peter Forstén (s. 18), Annette Jansson (s. 22), Björn Elmgren (s. 23).
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Nytt i kansliet
En tisdagseftermiddag i oktober hälsade jag på Carita Glasgow i hennes rektorskansli på Topeliusskolan och fäste mig
vid en äldre mindre landskapsmålning högst uppe på hennes vägg. Carita kunde berätta att hon hittat tavlan på skolans vind och burit ner den. Målningens signatur Wolo står för
Woldemar som hette Miettinen i tillnamn och årtalet 1931 berättade att tavlan är 88 år. Från stadens konstmuseum HAM
fick jag en bekräftelse på att tavlan ingår i stadens konstsamlingar och att den möjligtvis funnits på den finska folkskola som avbildats.
Skolan hette Fjälldalens folkskola och den fanns ungefär
på samma plats som Arbisbyggnaden står idag. I folkmun
kallades skolan för Kirppulinna och Loppakoulu och bestod
av en vestibul med två klasser.
Två personer jag känner har berättat sina minnen från
skolan som revs samma år som Kekkonen blev president för
63 år sedan. Den ena var Ejnar Sandman, mångårig kursdeltagare på Arbis, som hade varit med om kriget och vars uppbåd på 30-talet skedde på skolan.
Den andra är Kukka Marjatta Kankkunen, mera känd under smeknamnet Kielo. Hon inledde sin skolgång i folkskolan 1947. Skoldräkten bestod av ett förkläde med en näsduk
i fickan för flickorna. Det var en svår tid för henne eftersom
hon helt hade glömt finskan då hon varit krigsbarn i Sverige.

Skoldagen började varje morgon med intagning av den gröna fiskleveroljan på en matsked. Likaså var tuberkulosvaccinering aktuell på den tiden. Det gällde att snällt sitta på en
vedlår då sprutan gavs. Skolhuset var vedeldat och hade ett
utedass för eleverna.
Kielo, som målat akvarell hela sitt liv, minns en teckningslektion när hon målade utsikten från skolan som blev en bild
på nationalmuseets torn. Emellanåt kunde kritiken vara förkrossande. En gång hade hennes skolkamrat målat ett ånglokomotiv i full fart helrött istället för svart och fick för den
skull en muntlig tillrättavisning.
På Wolos målning syns också den björk, sedan något år
helt murken, som stadens parkdamer tog ner i våras med
motorsågen. Tua Sederlöf, Arbis tidigare byråföreståndare
kommenterade händelsen på Facebook med orden: ”Nej!
Inte den vänliga björken som räckte fram en bukett björklöv
till varje besökare på Arbis.”
Nu är tavlan ”hemma” och upphängd på Arbis kanslivägg
efter en kort konserveringstillvaro på HAM och är minsann
värld att beskåda.
Hans-Peter Holmsten, planeringsansvarig
lärare i bildkonst och formgivning
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Skratt, kreativitet och
härliga texter
Namn: Lotta Sanhaie
Ämne: Ordkonst (ordverkstäder för barn) & kreativt skrivande (Kreativa skribenters sällskap för vuxna)
Hur länge har du jobbat på Arbis: Jag har undervisat i ordkonst på Sydkustens ordkonstskola sedan år 2012. Jag har
många ordkonstgrupper för barn och unga på olika ställen
i huvudstadsregionen. Ordverkstäderna i Haga lågstadieskola, som jag lett i 3 år, startade som ett samarbete mellan
Arbis och Sydkustens ordkonstskola. Den underbara skrivgruppen Kreativa skribenters sällskap på fjärde våningen på
Arbis startade förra läsåret.
Jag med tre adjektiv: energisk, hängiven, humoristisk

na för barn. Vi fantiserar tillsammans, associerar, funderar,
skriver, skapar... Det bästa med mitt jobb är att jag ständigt
får ha fina människor, både barn och vuxna, omkring mig och
att jag får locka fram kreativitet.

Vad gör du just nu?

Vad har du märkt att inspirerar kursdeltagarna?

På jobbet har jag roligt. Att leda Kreativa skribenters sällskap
är typ det bästa jobbet som finns. Fantastiska människor
som är fantastiskt duktiga på att skriva. Wow – vi har så roligt. Vi skrattar, skriver, lever... Att vara kreativ tillsammans är
tusen procent underbart. Lika roligt har vi i ordverkstäder-

Vad är en mysmask? Norah Thottungal i ordverkstaden för åk 1–2 är
van vid att fantisera och skapa. Hennes ordkonsthäfte är fullt av texter i olika genrer.
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Vad är det bästa med ditt ämne?
Det bästa med ordkonst och kreativt skrivande är att
människor skapar. Först finns bara ett tomt vitt papper. Mitt
jobb är att inspirera, locka, starta, väcka... Plötsligt blir alla
inspirerade och skriver så att det glöder om pennan. Man
mår bra av att skapa. Man mår bra av att skriva.

Både vuxna och barn blir inspirerade när de är glada och
när stämningen är varm och tillåtande. Jag satsar väldigt
mycket på att skapa en trygg och fin atmosfär i mina grupper. Ingen ska behöva känna sig nervös eller osäker. Ibland

Fantisera och associera tillsammans. Ordkonstnärerna Vera Mikkola,
Viola Bergholm, Lotta Sanhaie, Iines Karlsson, Alexandra Kyynäräinen
och Ines Leppänen hittar på nya djurarter tillsammans. Med hjälp av
lappar och ordkonstkollegor är det lätt att hitta på!

Kreativitet och glädje. Lotta Sanhaie och kursdeltagarna i Kreativa skribenters
sällskap skriver och analyserar texter. På bild från vänster till höger Thorolf Ekholm, Birgit Kvamme Lundheim, Alexandra Ohls, Moa
Björkell-Ruhl, Lotta Sanhaie, Micke Albrecht, Thomas Wrede och Harriet
Wingren-Häggblom.

Ordkonstnärer
jobbar
självständigt men får
handledning
av
sin
ordkonstlärare när det
behövs. Norah Thottungal
och Anni Österman i
ordverkstaden för åk 1–2
arbetar med sina berättelser.
Lotta Sanhaie ger tips, förslag
och positiv respons.

inspireras vi av ordkonstövningar, ibland av litteratur, ibland
av politik, ibland av --- ja, vi inspireras av allt. Det viktigaste
är stämningen. Värme och humor är nyckelord. Vi skrattar
mycket på mina kurser. Och skriver. Och trivs. Skrattar, skriver, trivs – mår bra.

Hur ser ditt ämne ut om 30 år?
Människor har skrivit och skapat hur länge som helst.
Människor kommer alltid att skriva och skapa. Ordkonst
och kreativt skrivande finns och frodas och mår bra. Jag
tror att fler och fler människor kommer att söka sig till ordkonsten i framtiden. Även människor som inte direkt ser sig
som skrivande människor. Man kommer nämligen att söka
sig till ordkonsten och det kreativa skrivandet som motvikt till
den snabba takten i samhället. Man kommer att söka sig till
ordkonsten för att få ro, för att få må bra – och för att skriva
såklart. Dessutom kommer jag att jobba för att det i framtiden ska finnas fler sammanhang där ordkonstnärer och ska-

pande människor kan träffas och läsa upp sina (och andras)
texter för varandra.

Vad ska jag göra om jag vill syssla
med ordkonst och kreativt skrivande?
Du kan läsa mera om ordkonst och anmäla ditt barn till ordverkstäder på ordkonst.fi. Du kan anmäla dig till Kreativa skribenters sällskap på ilmonet.fi. Arbis och Sydkustens ordkonstskola startar två nya ordverkstäder för ettor läsåret 2020–
2021; en i Drumsö lågstadieskola och en i Cygnaeus-enheten
i Grundskolan Norsen. Mera info finns på ilmonet.fi.

Lotta Sanhaie, Lärare i ordkonst

Arbisbladet — 5

The Loyal Questioner
Name: John Wedlake
Subject: English Conversation and English Pronunciation
Since: 2014
Describe yourself in a couple of words: A loyal questioner
Arbis has been a part of my work life for a number of years,
we are somehow ‘joined at the hip’. Since I was a boy I always
had an aversion to people looking over my shoulder and
checking what I am doing, I suppose, in other words, I enjoy
the freedom to try out things that work for me without ‘Big
Brother’ watching. In some workplaces this desire for autonomy is not always appreciated but Arbis has given me and I
am sure to other teachers the freedom to find their own way
and I fully appreciate it.

Pronunciation is key
I realized quite a few years ago that the thing preventing a
lot of people speaking English at an advanced level was difficulties with pronunciation. For many languages a student
can learn a set of pronunciation rules, but with English, due
to many factors, it is not the case, there are so many exceptions to so many rules that it can lead to frustration. In order to address this apparent randomness I have become a
genuine advocate for the benefits of learning the International Phonetic Alphabet (IPA).

The International Phonetic Alphabet
(IPA)
Linguists worked out many years ago, that to speak English
requires the speaker to produce 44 different sounds, therefore in the IPA there are 44 symbols equating to 44 separate
sounds (in the English part of the IPA). With a working knowledge of these symbols students become aware of the phonetic patterns in English and have the added bonus, once the
symbols are familiar, of being able to check any word in the
English language from a dictionary and know how it should
be pronounced.

stories which have not only the English text but the viewer
has the option of turning on the phonetic captions and using
it as a tool to learn the IPA. The series follows my philosophy of learning the IPA through story, come and find me and
subscribe to the channel!

The Arbis Factor
So how did all of this appreciation for the IPA blossom into a
small business and a growing online presence?
– Well in fact this had something to do with Arbis. They had
asked me, back in 2017, if I would like to teach an English
pronunciation course. I accepted their kind offer but soon
realized after conducting some research that this was not
as easy as I first thought. Jumping forward, after running
pronunciation courses over consecutive spring and autumn
seasons, I had this nagging feeling that the students were
not really benefiting from the courses and it was not until I
fully embraced and learned the IPA when I realized its true
potential – it’s a game-changer!

What motivates you in your work?
Most teachers will tell you that positive energy from students
can be really intoxicating and I often feel this energy when
a student suddenly realizes that they are able to read phonetics. Ok, it’s not comparable to a scientist discovering a
new element or for an astronaut having their first experience in space or winning a gold medal at the Olympics but it
does feel good!

Discussion Courses
In addition, at Arbis I run two conversation classes per week
which I really enjoy. There is a general conversation class on
Tuesday evenings and a ‘Society’ English class on Friday mornings. The topics spoken about are far and wide, from a tip
for growing carrots to Earth’s environmental challenges, we
never run out of things to discuss.

Focusing on the IPA

English after 30 years

With this growing appreciation of the IPA in 2019 I set up my
own online language school where I teach English one to
one via Skype, it is called ‘The English Buzz’. In addition, I am
presently producing a Youtube channel, ‘The English Buzz’
which has lots of material connected with the phonetic alphabet. I have been making a series of narrated classic short

I was asked to comment on what my subject will be like in
30 years time and many thoughts sprung to mind. In the modern day, English is the most widely spoken language on the
planet, but nothing is set in stone and after 30 years there
maybe even a scientific language which the planet has a desire to master – who knows?
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The language is changing at a prolific pace with at least some
people speaking it at some level in probably every country
on the planet. This evokes rapid change coupled with the
fact that English is the language of the internet. If we spin
the thing on its head and look back to when I was a teenager 30 years ago, so many common words which are used
now did not even exist. If you would have said ‘Google it,’ people would have thought you should visit a doctor. The word
‘Sick’ used to merely mean that you were unwell or poorly
(British English) nowadays it means something is what used
to be referred to as ‘cool!’

What will you be doing after 30 years?
What will I be doing in 30 years if I am alive, again, who knows?
But hopefully I am still around, somewhere drenched in sunshine, in a world where humans have worked out ways of living
harmoniously instead of destructively, and looking back on
my fond memories of Arbis and its folk!
John Wedlake
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Med långa känselspröten
och ett öppet hjärta
Samuli Sandberg
Musik. Dirigent för stråkorkestern Arbis Camerata.
Jag har jobbat tio år på arbis.
Positiv, uppmuntrande och tålmodig

Vad gör du just nu?
Just nu jobbar jag, förutom på Arbis,
också på Vanda musikinstitut som violin-/altviolinlärare och orkesterledare och sysslar med musik så mångsidigt som möjligt.

Vad är det bästa med
ditt ämne?

Vad har du märkt
att inspirerar
kursdeltagarna?
Att ha en mångsidig repertoar, en
positiv stämning och varierande sätt
att öva in material verkar vara sådant
som inspirerar kursdeltagarna.

Hur ser ditt ämne ut om
30 år?
Om 30 år hoppas jag att verksamheten
har gett bra vibrationer till många musikanter och att hela huvudstadsregionen känner till Arbis Camerata!

Det bästa med att vara orkesterledare är då man känner den positiva energi som musiken förmedlar till musikerna, och då man hör hur de gemensamma övningarna utvecklar samspelet och individerna.

Johan Cantell
Musik: Dirigent för blåsorkestern Arbis Tonvirvel
Jag har lett blåsorkestern sedan år
2007.
Positiv, utåtriktad, engagerad

Vad har du märkt
att inspirerar
kursdeltagarna?

Vad gör du just nu?

Hur ser ditt ämne ut om
30 år?

Jag leder blåsorkestern Arbis Tonvirvel i festsalen på fredagar kl.18–19.30.

Vad är det bästa med
ditt ämne?

Att uppträda på olika evenemang i och
utanför Arbis.

Ganska lika, skulle jag gissa. Jag tror
det alltid finns nya människor som vill
hålla på med musik.

Gemenskapen i orkestern och den
trevliga stämningen.

Anna Weber-Länsman
Planeringsansvarig lärare i musik
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TIPS! Välkommen på Arbis konserter i höst.
Alla konserter har fritt inträde.

Höstmatiné

24.10, lördag kl. 13, festsalen
En matiné med mångsidiga
uppträdanden av Arbis
kursdeltagare och lärare.

Konsert: Jag är Arnaía

7.11, lördag kl. 13, festsalen
Märta Tikkanens diktsamling Arnaía
– kastad i havet har inspirerat till en
konsert som väver samman musik
från olika epoker och teman som
kreativitet, relationer och kärlek. På
konserten uruppförs även ett nytt verk
av Lauri Mäntysaari. Medverkande:
Marika Kivinen, mezzosopran, Eeva
Tapanen, piano m.fl.

Vinterkonsert

5.12, lördag kl. 13, festsalen
Arbis kursdeltagare och lärare
avslutar sedvanligt terminen
med en stämningsfull
vinterkonsert.
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I köket med Tara
Namn: Tara Junker
Ämne: Hushåll
Jobbat på Arbis: 1 år
Beskriv dig själv med 3 adjektiv: positiv, nyfiken och kreativ
Jag är inte riktigt säker på när det hela
började. Matintresset. Var det i och
med mormors och mitt årliga enorma
kanelsnurrsbak inför tre månader ute i
skärgården? Eller var det kanske någon
av mammas alla hopkok med gryn och
röror långt innan sådant var vardagsmat? Kanske var det inte ens i köket,
utan vid den gemensamma måltiden?
Hjälpa till att duka fram, få bära ut fat
med mat som får folk att säga aa och
oo det här doftar ju otroligt och sedan
timmar senare somna till vuxnas middagssorl? Hur det nu än var så kan man
lätt konstatera att intresset för mat alltid funnits där.
Att jobba som timlärare på Arbis är
för mig att få dela med mig av glädjen
kring mat. Det kan vara svårt att lära
någon laga mat. I teorin är det som vilket ämne som helst. Man kan med övning lära sig att rensa en fisk, baka en
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perfekt sockerkaka eller få till en sufflé
som inte sjunker ihop. Men att på riktigt kunna laga mat är för mig att våga
röra sig utanför receptets gränser, att
under matlagningens gång förstå vad
som behövs för att göra en rätt komplett. Det jag hoppas mina kursdeltagare tar med sig hem är köksinspiration, köksnyfikenhet och en försvunnen rädsla för att misslyckas i köket.
I vintras berättade en av mina kursdeltagare hur han senast varit i Arbis
kök då det ännu var Mannerheims hushållerska som ledde matlagningen. Det
lär inte ha varit vorschmack som tillreddes, utan vanlig hederlig mat av finska
ingredienser. Många av de ingredienser
jag använder i mitt kök och i mina kurser är råvaror som de som vuxit upp i
ett efterkrigstida Finland ofta uppfattar
som fattigmansmat. Korngryn, kål och
rovor av olika slag. Att få väcka folks
matlust med våra vanligaste inhemska
och klimatsmarta råvaror och ta fram
spännande smaker ur dem, ger mig bekräftelse i mitt jobb. Som receptkreatör
och kokboksförfattare sitter jag mycket
ensam i mitt kök och testar och skriver

recept, men att få se andra laga min eller min sorts mat, lära sig nytt och uppskatta, det värmer.
Mattrender kommer och går såväl
på restauranger och i matbutiker, som
i kurskatalogen. Jag ser att vegokurserna drar många deltagare, men önskar att det fanns ett större intresse att
anmäla sig till kurser som behandlar
matsvinn och annan klimatsmart mat.
Oberoende av hur matkursurvalet kommer se ut på Arbis i framtiden, vill jag
ändå hoppas att Mannerheims hushållerska skulle känna sig hemma med ingredienserna också om 30 år.
Terminen börjar långsamt komma
i gång, och årets kurskatalog är fylld
med spännande matkurser. Det blir
nog precis allt från just kanelsnurror
till gryn och bönor. Och om slutresultatet blir lite sisådär, så har vi i alla fall
matglädjen och den gemensamma måltiden!

Tara Junker, lärare i hushåll

Palsternackscarbonara,
2 personer
2 rödlökar
3 vitlöksklyftor
200 g palsternacka
200 g champinjoner
1 tsk salt
300 g tagliatellepasta
3 äggulor
2 ½ dl havregrädde
1 dl (50 g) riven parmesan + mer att
toppa pastan med
½ tsk chiliflakes
bladpersilja till servering

1. Skala och hacka lök och vitlök.
Tvätta och skär palsternackan
i små bitar. Kvarta eller skiva svampen.
2. Hetta upp olja i en panna och stek
lök (ej ännu vitlöken), svamp och
palsternacka på låg värme i ca 10
minuter tillsammans med saltet,
tills palsternackan är mjuk och gyllene och löken är karamelliserad.
Tillsätt vitlöken och stek ytterligare
några minuter.
3. Koka pastan enligt anvisningarna
på paketet.

4. Vispa samman ägg, grädde och ost
i en skål. Smaksätt med chili, salt
och peppar.
5. När pastan är färdigkokt, häll av
vattnet och rör ner grönsakerna
och äggblandning. Blanda ordentligt. Servera pastan med bladpersilja och mera parmesan.
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“These subjects are
not part of curricular
studies in Finland…”
Nicola Rainò.
He teaches Italian Language, Art, and Studies of comparative cultures. This academic year his culture courses are “Italian Art: from the Middle Ages to Early Renaissance” and “Art
and Thought in Ancient Greece”.
Nicola has been an Arbis teacher since 1995 when he moved
from Bologna to Helsinki.
Describe yourself in a couple of words: Naive, Independent,
Curious (NIC)

How did you (an Italian) end up at Arbis and other institutes in Helsinki?
– I graduated in the Italian Language and culture, so teaching
Italian as a second language became my job in Finland. At that
time it wasn’t that easy: only people with the right academic
curriculum could teach in Finnish schools. I met Giuseppina
Mäkelä, a teacher of Italian at Arbis, and together we published for WSOY a successful handbook of Italian, “Italiano facile”. It was my approach to Arbis.

What is the best thing about teaching
Art history and Mythology?
– People following my courses are extremely motivated: these subjects are not part of curricular studies in Finland, so
for many of them, it is a way to approach the foundations of
European culture, from a different perspective. I enjoy their
passion and I feel I have something to share.

Is there something you especially
want your students to learn?
– In Art, as well as in Greek Mythology, I try to offer to my
friends (difficult to name them “students”) an analytical point
of view, not the great picture, but a more philological attitude,
paying attention to details, using these details as a phonology and morphology of a more general view of the subject.

What in your subjects do you think
inspires your students?

Mosaic in S. Maria in Trastevere.

cultural heritage of the whole world, most people in Finland
don’t clearly realize that it’s their ”own” heritage too. My job
is helping them to overcome distance.

What is your way of teaching? Is it
lecturing? How would you describe a
good lecture?

– Lecturing, mostly. A good lecture? Trying to be clear as
much as possible, and presenting the subject with the right
balance of competence and passion.

How do you think your subjects (Art
History and Thought) will change
during the coming 30 years?

– I’m quite sure they will be more and more an indispensable nourishment for a world where technology increasingly
becomes the ”content” of knowledge. They will be like a good
fresh fruit compared to a juice box…
Alexandra Ramsay and Nicola Rainò

– Their mental distance from the subjects. Even if Italian Art
and Classical Greek-Roman Mythology are considered a
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Premiär för Arbisteater
på spanska!
Namn: Sven Fernandez
Ämnen: spanska, engelska, svenska för invandrare, teater
och retorik
Hur länge har du jobbat som lärare: 14 år, på Arbis 8 år
Beskriv dig själv med tre adjektiv: passionerad, driven, nyfiken.
– Det bästa med att vara lärare är att dela olika kulturupplevelser och få eleverna att ens för en liten stund i tankarna resa till en annan värld.
Det säger Sven Fernandez som med tanke på sin egen bakgrund är som klippt och skuren för att undervisa interkulturell
kommunikation. Han är nämligen född och uppvuxen i Sverige och har bott både i Sydamerika, USA och Spanien och
hämtar därför sin egen inspiration ur många olika kulturer.
Sven talar varmt för samtal och dialog i klassrummet. Dynamiska, engagerande och inspirerande lärare behövs givetvis
och vi bör komma ifrån den traditionella klassrumsrumskulturen där läraren enväldigt styr. Han menar att det är viktigt
att kursdeltagaren känner att han/hon har kontroll över sin
egen lärprocess.

Samarbete och jämlikhet
För drygt två år sedan tog Sven initiativ till en teaterverkstad
på spanska i Arbis regi. Den blev genast populär och körde
igång med rivstart.
– Min far var teaterdirektör och på 1990-talet var han även
skådespelare i en svensk dramaserie som hette “Varuhuset”. Jag växte upp bakom kulisserna på teatern och fick lära
mig allt möjligt; hur man iscensätter en teaterpjäs, vad som
är viktigt ur publikens synvinkel, hur man förmedlar känslor
på scenen osv.
Teatergruppen på Arbis kallar sig för Taller de Teatro Valle-Inclán och består av människor med helt olika bakgrund och
nationalitet. I gruppen finns finländare, spanjorer, latinamerikaner och även en fransk deltagare.

– Vissa har stått på scen förut medan andra aldrig har gjort
det och nästan är livrädda, skrattar Sven.
Dörren är öppen för vem som helst och alla får delta oavsett språklig nivå och erfarenhet, men Sven rekommenderar ändå minst B1-nivå i spanska för att kunna improvisera
och aktivt delta i övningarna.
– De som är erfarna är förebilder och hjälper de mindre erfarna. Jag försöker skapa en känsla av att vi alla är jämlika
på scenen, att vi alla hjälper varandra och att teater är att
samarbeta.

Lek och skoj
Sven berättar att varje träff vanligtvis börjar med en rejäl
uppvärmning av hela kroppen, hjärnan och rösten. Det blir
en del fysiska övningar där man lär sig att leka igen som barn.
Leken har en oerhört stort betydelse inom teatern. Genom
den är det möjligt att (åter)upptäcka alla saker som man kan
göra med kroppen.
– Vi springer, hoppar, skriker och sjunger. Vi rullar på golvet,
låtsas vara mysteriösa spioner eller seriemördare, snygga
supermodeller eller Ringaren i Notre Dame, poliser eller rånare. Allt är tillåtet när vi tänjer våra gränser och experimenterar. Och det absolut bästa – vi har otroligt roligt varje lektion!
Om någon läsare nu blir intresserad så är man hjärtligt välkommen att anmäla sig till teaterverkstaden. Gruppen träffas varje måndag kväll i festsalen och har siktet inställt på
en öppen föreställning i maj 2021.

Anna Långstedt-Jungar,
planeringsansvarig lärare i främmande språk

Obs! Nytt för i år är en kortkurs i retorik (A200881)
och en teatergrupp på svenska (A200852). Varmt välkomna!
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Joyas de plata hechas a
mano por Ana-María
Nombre: Ana-María Ramírez
Asignatura: Silver Jewellery Making
Courses for beginners, intermediate
and advanced levels.
He trabajado en Arbis desde el 2008
hasta la actualidad.
Soy Positiva, energética y muy creativa.
Hola! Soy Ana-María Ramírez de LimaPerú, vivo en Helsinki desde el 2006. He
trabajado casi 12 años dictando
cursos de joyería de plata.
Una joya es un detalle decorativo
importante para mujeres, hombres y
niños que al usarla refleja su estilo, estado de ánimo y también sentimientos
cuando se regala; y más importante
aún si la joya está hecha a mano con
buenos materiales, ya que es algo únicoy valioso.
Trabajo como diseñadora de joyasde plata y tengo una tienda de joyas online vía social media llamada Aina Design. Las joyas como pendientes,collares, pulseras y sortijas son hechas a
mano con material de plata reciclada
introduciendo piedras semipreciosas,
cuarzos, perlas y cristales Swarovski

que hacen un diseño único en diferentes estilos, casuales, elegantes y sofisticados. Además hago el servicio de
“Korusuutari” para mantener y arreglar
las joyas en desuso, porque están rotas
o viejas. También diseño joyas a pedido
para matrimonios, eventos y ocasiones
especiales e importantes como Linnan
juhlat. Participo además en ferias de
modas, de novias, de manualidades y
de navidades.
En Arbis doy cursos de joyas de plata para adultos en diferentes nivelesdesde principiantes hasta avanzados.
Tengo varias alumnas que están más
de 3 años participando en mis cursos
y talleres algunos fines de semana y
en eventos como Julvaka, cumpleaños para niñas y despedidas de soltero donde mucha gente quiere experimentar en hacer algo diferente con
sus manos y con amigas. También tengo talleres en colegios (club de joyas
para niñas).
Me encanta enseñar porque transmito mis conocimientos y mis experiencias en hacer joyas a mis alumnos y veo
mucho progreso en corto tiempo; ade-

más conozco mucha gente en mis clases que después se convierten en buenas amigas mías.
Mis alumnos se sienten contentos
y se enorgullecen al ver sus progresos
reflejados en sus propios diseños hechos a mano por ellos mismos. Es muy
satisfactorio hacer tu propia joya hecha exactamente a tus gustos y medidas. Muchas de mis alumnas han hecho sus propios regalos navideños y
de cumpleaños con lo aprendido en mis
clases. Como profesoraes muy gratificante ver a cada una de ellas tan ilusionadas y felices cuando hacen sus joyas
con todo tipo de materiales.
En 30 años veo con satisfacción
que estos cursos seguirán siendo exitosos y sobretodo útiles y relajantes
para todo tipo de edades, ya que permitirán hacer tu propia joya a la medida deseada, lo cual tendrá un valor adicional cuando se hace a mano.
Te invito a seguirme en social media
Instagram: @aina.design y Facebook
Aina Design o puedes escribirme un
e-mail aina.design@gmail.com
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Bridge är världen över ett
mycket populärt kortspel
Namn: Agneta Berglund
Ämne: Bridge
Har jobbat på Arbis: 10 år.
Beskriv dig själv med tre adjektiv: plikttrogen, glad och tålmodig
Bridge är världen över ett mycket populärt kortspel. Bridge är ett fyrmannaspel som man spelar parvis. Spelets idé är att vinna så många stick som
möjligt. Vi använder en vanlig kortlek
med 52 kort.
Att namnet på engelska betyder bro
är ingen tillfällighet. Man spelar aldrig
bridge ensam. Man skall samarbeta
med sin partner både i budgivningen
och i spelet = man bygger ”en bro” till
sin partner.
Man kan spela bridge på många
olika sätt: hemmabridge, på nätet, tävlingsbridge på olika nivåer allt från klubbtävlingar till världsmästerskap.
Det som är fascinerande med tävlingsbridge är att det inte bygger på

tur. Alla par spelar med samma kort
och det par, som fått mest poäng vinner.
Gå in på presentationsfilmen, gjord
i Sverige: http://www.svenskbridge.se/
node/13647 så får du veta mera.
Kortspelet Bridge är så fascinerande. Grundreglerna är enkla, men överenskommelserna, som du har med din
partner går att utveckla i det oändliga.
Man kan dock inte lära sig spelet utan
en kurs.
Jag deltog i en bridgekurs i början
av 1990-talet. Målet var att kunna spela bridge
på sommarstugan. Men det blev
mycket mer än så. Mitt intresse för spelet bara växte ju mera jag lärde mig.
Idag har jag en del FM-medaljer på min
hylla och har i två repriser representerat Finland i EM för damer.
Från och med 2010 har jag jobbat
som bridgelärare. Det var för mig en
naturlig utveckling eftersom jag råkar

vara lärare, pedagogiemagister, till utbildningen.
Det bästa med mitt ämne är de sociala kontakterna som knyts. Man spelar bridge parvis.
Eftersom man inte kan spela ensam
lär mina kursdeltagare känna varandra
väldigt bra.
Efter avslutad kurs fortsätter kursdeltagarna spela tillsammans, förkovra sig tillsammans, ordna hemmabridge med lite god mat till osv. Jag ser tydligt hur mycket glädje spelet ger, både
då man bara spelar hemma och då man
ger sig in i tävlingsvärlden.
I dessa tider har jag varit tvungen
att lära mig att undervisa på nätet. Det
har varit mycket intressant.
Undervisningen sker på BBO (Bridge Base Online). Det betyder att samtliga kursdeltagare är hemma vid sina
datorer, loggar in på BBO samt på ett
konversationsprogram. Jag förklarar
och kursdeltagarna spelar.

Så ser skärmen ut: I skrivande stund
spelas alla tävlingar världen över på
BBO, men visst hoppas jag på att vi
snart skall kunna övergå till att spela
runt ett bord och således kunna spela både på nätet och vid bridgebordet.
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Korsord
13.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

.fi
1. Vilket är förnamnet på läraren som drar bl.a. vilt- och skaldjurskurser?
2. Ett språk som kan läsas på distans under läsåret är…
3. På Arbis hittar du diktsamlingar här.
4. Vad heter Arbis nya inlärningsplattform?
5. Vad heter huvudbonaden som används till en folkdräkt?
6. Vad heter Arbis nya purna yogakurs?
7. Den kan man älska och besjunga t.ex. som släktforskare.
8. Vilket är världens populäraste kortspel?
9. Vilket ämne kommer först av alla i kurskatalogen?
10.Är du permitterad eller arbetslös kan du på Arbis få…
11. Vilket språk har 32 bokstäver, varav 17 är konsonanter och 9 vokaler? Det här språket undervisas på Arbis.
12. Vad heter Arbis damkör?
13. Vilket sökord ska du använda för att hitta Arbis lärargalleri på webben?
Skicka ditt svar till kansliet@arbis.hel.fi senast 30.9 och delta i utlottningen av en gratis kurs.
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Måla expressivt med Carolin
Namn: Carolin Koss
Ämne: expressiv konst
jobbat 5 år på Arbis
Beskriv dig själv med 3 adjektiv: kreativ, intuitiv och glad
Medan jag ber Carolin Koss ställa sig intill den stora rolluppen nere i foajén med det påmålade manshuvudet berättar
hon att det är hennes femte år som lärare på Arbis. Carolin
som är född 1986 i Magdeburg och uppvuxen i närheten av
Dresden har med lätthet anpassat sig till den finlandssvenska
kulturen. Studieåren på Nykarleby konstskola efter Bildkonstakademin väckte hennes stora intresse för att göra film efter utbildningen inom måleriet.
I videoinstallationen Emerald green, dokumentären Copper mountains och fiktionsfilmen Plastic Child har Carolin bearbetat klimatförändringens inverkan på människans livsmiljö. Arbetet med kortfilmerna har tagit flera år i anspråk. Filmen Copper mountains som är 45 minuter lång berättar om
världens mest nersmutsade plats på jorden. Dystopin konkretiseras redan i nuet. Den har blivit prisbelönad på Edera
filmfestival i Treviso ifjol och vi har för avsikt att kunna visa
den på bioduk i höst här på Arbis.
Förutom filmskapandet som fört Carolin på jorden
runt-resor har musikens värld fyllt hennes konstnärliga längtan till främmande outforskade världar. Det visar sig att tungmetallmusiken har en given plats i hennes forskarsinne, i
människosjälens mörka källarutrymmen.
På Arbis stortrivs både Carolin och hennes kursdeltaga-
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re då vi talar om det pedagogiska arbetet i klassrummet. Carolin som kommer från en lärarfamilj känner till utmaningarna inom branschen. ”Unterfordern” som är ett tyskt begrepp som Caroline kom att tänka på i den här situationen
är en nedsättande attityd som styr oss alltför ofta. För den
som vill hitta sin egen stil gäller det nog att våga tänka utanför boxen och att utmana sig själv.
I grunden gäller det att tro på sig själv och att våga måla
som en femåring om det ännu bara är möjligt säger hon. Att
kollektivt kunna skapa något är otroligt unikt och värdefullt i
denna tid och Arbis är den perfekta plattformen för det rätta skapandet.
Jag får följa med när studerande via sina bilder berättar
om drömmar och mardrömmar. Stämningen är avslappnad
och öppen för diskussioner om seendet. Ibland är det ormar
som simmar i kapp på regattor eller ihåliga hus med otaliga
gångar med trappor som inte ser ut att leda någon vart. Är
det en stege eller en trädstam eller kanske lite både och? Berättandets glädje öppnar nya tolkningsmöjligheter som ofta
kan vara överraskningar för alla parter.
När vi till sist funderade på de givna frågorna för intervjun med Carolin som gick ut på att med tre adjektiv beskriva sig själv, säger hon kreativ, intuitiv och glad. Det är lätt att
hålla med Carolin som är en sann optimist.
Hans-Peter Holmsten,
planeringsansvarig lärare i bildkonst
och formgivning

En vecka fylld med gymnastik
och glada kursdeltagare
Namn: Emma Blomqvist (33 år), timlärare i gymnastik sedan 2006.
Tre adjektiv som beskriver mig är: positiv, nördig och kreativ

Vad är det bästa med ditt ämne?
Det bästa är att njuta av rörelse och musik under arbetsdagen och att träffa trevliga och glada människor. Mina kursdeltagare har ”glimten i ögat” och vi hinner med lite humor
och skoj under läsåret. När någon tackar för en bra lektion
eller berättar hur gymnastiken hjälpt hen må bättre ger det
min dag en riktig guldkant.

Vad har du märkt att inspirerar kursdeltagarna?
Många gillar bra musik som stöder rörelserna. Lättförståeliga instruktioner och en blandning av bekanta och nya övningar gör lektionerna effektiva och intressanta.

Hur ser ditt ämne ut om 30 år?
Jag tror att träning i smågrupper, virtuell träning, och upplevelsebetonad träning är tre trender som är på frammarsch.
Jag hoppas att mentalt välmående och social gemenskap
fortsätter att vara något man får på köpet när man tränar
på Arbis.

Hur ser en vanlig arbetsvecka ut?
Min vecka startar med seniorgymnastik, två damgrupper och
en herrgrupp, tillsammans med vår underbara pianist Pauli.
Vi tränar muskelstyrka, balans och rörlighet; förmågor som
hjälper deltagarna att bibehålla en god funktionsförmåga så
att de kan njuta av livet. Ibland gör vi övningar som även fungerar som hjärngymnastik, och skrattar tillsammans när hjärngympan inte går ”som på Strömsö”. Efter lunch sammanstrålar Nack och rygg-gruppen för ett lite svettigare gympapass
och efter det blir det latinodans med hjälp av stolen. En deltagare har berättat för mig att hon inte väntade sig så mycket av ”stoldansen”, men deltog för att det var roligt och för
den medryckande musiken. Vid slutet av läsåret märkte hon
ändå att benen hade blivit betydligt starkare och hon kunde
resa sig upp från stolen mycket lättare än tidigare.
På tisdag förmiddag och torsdag eftermiddag står latinodans
för seniorer i tur. Latinodansen är en form av motionsdans,
som dansas med gympadojor på fötterna och utan par. Man
blir garanterat svettig medan man dansar allt från tango till
reaggeton. Efter lunchen fortsätter jag med seniorgymnastik
för damer och hård seniorgymnastik för herrar. Den hårdare seniorgymnastiken räcker en hel timme, till skillnad från

”vanlig” seniorgymnastik som håller på i 45 minuter. Efter
seniorherrarna är det dags för en yngre generation att göra
entré, deltagarna i mammagympan har nämligen med sig
sina bebisar. Mammorna får hjälp med att bygga upp muskelkonditionen, även i bäckenbotten, efter graviditet och förlossning. Det är viktigt att ge magmusklerna tid att återhämta sig och på mammagympan får man veta när och hur det
är bäst att träna magen.
Nästa gång jag stiger in genom Arbis dörrar är det redan
torsdag. Nack- och ryggymnastik för seniorer kan lätt förväxlas med måndagens Nack- och ryggymnastik, men torsdagens lektion är en mycket lugnare och lättare timme. På
pianot har vi inte Pauli, men väl hans bror, Kari.
Fredagen är en kortare arbetsdag för min del. Två vattengymnastikgrupper på Paciusgatan blir en perfekt inledning
på veckoslutet. Vattengymnastik passar alla, oavsett vilken
form man är i, eftersom vattnet både stöder och ger motstånd. Många verkar tro att vattengymnastiken är så populär att man inte har en chans att rymmas med, men det blir
nog lediga platser även i bassänggrupperna. Det lönar sig
att ställa sig i kö till kursen om man inte får en plats genast!
Emma Blomqvist
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Historien bakom pärmbilden
När Johanna Söderholm, som var biträdande rektor 1982–
2009, fyllde 50 år den 27 januari 1995 fick hon av kollegerna i
gåva en unik postlåda som föreställde Arbishuset. Dekoren
och själva trälådan planerades av Karin Widnäs och lådan
snickrades av bibliotekarien Lisbet Muurinens make. Enskilda små målade detaljer som skattkistan i ett av fönstren berättar var ekonomichefens rum fanns och de rödvita gardinerna var vaktmästaren bodde. Postlådan var tänkt som en

postlåda för landet, men antagligen blev den så pass fin att
Johanna ändå behöll den på sitt rum här på Arbis, berättar
Hans-Peter Holmstén.
Då vi i redaktionen funderade på pärmbilden för vårens
nummer kom Hans-Peter att tänka på Arbishuset och när han
visade det för mig såg jag genast framför mig timlärarnas ansikten i dess fönster. Snabbt och snyggt klippte och klistrade
Pia Nybom dit några ansikten. Arbishuset fick därmed nytt liv!
Annette Jansson,
planeringsansvarig lärare i nordiska språk
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Danilo Canguçu – fotografen
bakom flera av bilderna i
tidningen
Han studerar Svenska för invandrare på Helsingfors Arbis.
Danilo är född i Brasilien, har examen i fotografering från ett
universitet i Bogotá, i Columbia och har dessutom studerat
teaterregi. Han har medverkat i talrika film- och teaterfestivaler i Sydamerika. I Finland har han bl.a. medverkat i den

internationella dansfestivalen Täyden kuun festivaali – Full
Moon Festival, i Pyhäjärvi. Sedan 2019 bor han i Helsingfors.
Han är med och ordnar den årliga Cinemaissí – Latin American Film Festival och arbetar med olika foto- teater och videoprojekt.
Alexandra Ramsay
planeringsansvarig lärare i samhällsämnen

Arbisbladet — 23

helsingfors.arbis
@Hforsarbis
@hforsarbis

#hforsarbis
#HelsinkiOppii
#HelsingforsLarSig

