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Kära läsare,

Kansliet tipsar

du håller nu i det tredje numret av Arbisbladet sedan det började
komma ut på nytt efter två års paus. Som du säkert har märkt har
vi gått tillbaka till vår gamla storlek men följer nu stadens nya visuella utseende i form av färger och former. Det hindrar inte att vi sätter
vår egen prägel t.ex. med kollaget på pärmbilden och bilderna av Arbis fasta personal. Känner du igen oss?
Innehållsmässigt försöker vi få med olika skribenter och innehåll för att lyfta fram den mångfald och det otroliga kunnande som
finns i huset. Vi har en kompetent fast personal, fantastiskt kreativa
och kunniga timlärare, otroligt intressanta och duktiga
kursdeltagare och sevärda utställningar i galleriet. Har
du en historia som behöver berättas, en sann Arbisvän
du vill lyfta fram eller ett minne som behöver delas så får
du gärna höra av dig. Vår tanke är att Arbisbladet
ska leva upp till visionen – ett Arbis för alla.

Concarneau – Hyvinge
– Arbis – Konsthallen
Hennes självkritik är nästan sjuklig, hon förstörde en
stor del. Det fanns i alla fall en som hon inte helt ogillade –
en skugga på en mur – som hon sålde till ett lotteri.
Han blev nyfiken och till slut hittade han hennes landskap,
Från Concarneau i Bretagne, 1883. Under namnet Landskap
från Concarneau visades målningen på Stenmans konstsalong 1918. Målningen känns förenklad och påminner om hennes senare verk. Hon målade fyra versioner av motivet och
namnet har ändrats under årens lopp. Idag talar vi om Skuggan på muren eller Den gröna bänken.
Gösta Stenman visade stort intresse för hennes konst
och besökte henne i Hyvinge i flera olika repriser och fick
övertala henne att ställa ut konstverk i hans konstsalong.
Hon hade fått studera utomlands och nått framgång. I en
teknik och stil som var aktuell i Frankrike fick hon inte den
uppskattning hon förtjänade i sitt hemland. De kritiska rösterna tyckte hon skulle sluta som lärarinna vid Konstakademien och det gjorde att hon lämnade Helsingfors och flyttade till Hyvinge. I Hyvinge vistades hon i olika repriser och
näst intill isolerade sig där med sin mor 1902–1925.
När jag bläddrar i Arbetarinstitutets gamla programblad
från 1930–40-talen funderar jag ofta på hur Bertel Hintze
som höll konstföreläsningar på Arbis beskrev henne. Hintzes
huvudarbete om Albert Edelfelt utkom på 40-talet. Konstnärerna kände varandra och Edelfelt som ibland vikarierade på
Académie Colarossi skrev i ett brev ”I dag har jag varit och
korrigerat i Colarossis fruntimmersateljé i Dagnans ställe.
Fröken Schjerfbeck är bäst der”.

Annette Jansson,
planeringsansvarig lärare
i nordiska språk
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Gösta Stenmans exlibris av Helene Schjerfbeck, 1920
Schjerfbecks konst var välbekant för Hintze. Han som
Konsthallens långvariga chef 1928–1968 hann ställa ut Helenes verk i olika repriser. Det var i Konsthallen, som Schjerfbecks minnesutställning visades 1954 där även den här nämnda målningen Skuggan på muren var utställd.
Bekanta dig med Helene Schjerfbeck (1862–1924) genom att delta i Arbis utfärd till Hyvinge och Riihimäki den 5
april. Skuggan på muren är en del av kursen Fem föremål –
fem historier, som startar i februari på Arbis.

Catarina Welin, vikarierande kurssekreterare,
timlärare i konsthistoria

Kansliets tips för våren 2019
Fem föremål – fem historier, A190160
onsdag kl. 16.30–18.00, rum 31

Konst- och kulturresa till Hyvinge och Riihimäki, A190063
fredag 5.4. kl. 9–18
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Var håller
rektorn hus?

Mina närmaste kollegor är
chefen för sakkunnig- och kontorstjänster (t.f.) Kristian Roos

chefen för småbarnspedagogik Jenni Tirronen
chefen för den grundläggande utbildningen Niclas Rönnholm

Vår chef heter Niclas Grönholm och har titeln direktör för
den svenska servicehelheten, medan Liisa Pohjolainen är
sektorns högsta boss.
Tillsammans funderar vi på hur vi på bästa sätt kan bygga
en välfungerande och kvalitativ svensk utbildningsväg från
vaggan till graven. Ursäkta klichén, men vi erbjuder faktiskt
möjligheter till kontinuerligt lärande på svenska i Helsingfors under varje skede av en människas liv. Genom att planera och jobba tillsammans blir övergångarna från en utbildningsform till en annan både smidiga och naturliga. Och
Arbis får en ännu tydligare roll som kittet i den här paletten
– vi är ju ett Arbis för alla.
Naturligtvis samverkar vi också med den finska sidan
av sektorn. I praktiken betyder det att vi förutom våra egna
arbetsgrupper också försöker hålla reda på de finska motsvarande, och ibland kan det kännas som om jag inte gjorde annat än satt på möten kring samma ärenden men i olika
grupper. Men det betyder också att jag under den här tiden
fått en massa nya insikter och lärt mig nya saker. Och vad är
väl bättre än det? Är det inte det som förenar dig och mig –
vi känner båda glädje i att tillsammans med andra lära oss
nytt och att utvecklas. Visst är det väl fint att vi har en sådan
plats att stråla samman på som Arbis!

Moa Thors, rektor

Niclas Grönholm

Jag knackade på din dörr idag men du var inte där, är en
kommentar som jag får höra ganska ofta numera. Och det
stämmer. I och med stadens organisationsreform då jag blev
chef också för gymnasieutbildningen, är jag inte mera alla
dagar på Arbis. Då är jag med största sannolikhet på Töysägatan 2 i Vallgård, där sektorn för fostran och utbildning
har sin administration.
Administrationen är fördelad på fem våningar. Några enstaka personer har s.k. ankarplatser, dvs. egna rum, men i
övrigt råder fri placering i det öppna kontorslandskapet varje morgon. Alla har ett eget skåp att förvara sina saker i och
en korg att bära omkring dem i. I praktiken har det ändå blivit så att vi svenskspråkiga för det mesta håller till på tredje våningen.
På finska heter vår sektor kasvatuksen ja koulutuksen toimiala och förkortas till KASKO. Förkortningen används också av många på svenska men som den språknörd jag är håller jag fast vid den svenska motsvarigheten SFU – sektorn
för fostran och utbildning. En levande och korrekt svenska
är ju en av Arbis värderingar, vilket jag tycker ger mig mandat att vara lite nördig på den här fronten.
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Sektorn består av
fem servicehelheter:
den finska småbarnspedagogiken
den finska grundläggande utbildningen
den finska fria bildningen, yrkes- och 			
gymnasieutbildningen
den gemensamma förvaltningen

Och sist men inte minst – aj nej, vi är väl faktiskt minst – den
svenska servicehelheten. Vi är en miniatyr av den finska sidan av sektorn, dvs. vi har allt från småbarnspedagogik till
fri bildning (= Arbis).

Arbis rektorer
Jag är Björn Karlsson och jag har jobbat som praoelev på
Arbis i två veckor. Jag har letat upp alla före detta rektorer på Arbis och när de var rektorer. Den första som jag hittade var Johannes Qvist som var rektor 1914–1924. Sedan
kom John Österholm som var rektor från 1924 till 1949 och
efter det var Gunnar Bäck rektor från 1950 till 1971. Efter honom var Märta Tikkanen rektor 1972–1979 och sedan Ellinor
Gube Henriksson 1980–2006. Sedan var Gunborg Gayer rektor från 2007 till 2013 och efter henne blev Moa Thors rektor
2014 och hon är fortfarande rektor.
Jag har också letat upp när Arbis byggdes och vem arkitekten var. Man började bygga huset år 1957 och det blev
färdigt ett år senare år 1958. Arkitekten som ritade Arbishuset var Woldemar Baeckman som också hade ritat Finska handelshögskolan och Sockerbrukets kontorshus.
Jag letade också upp mina favoritkurser från 2003 eftersom det är året som jag föddes. Den första kursen som
jag skulle vilja vara på är konditionsboxning. Jag tycker att
det skulle vara roligt eftersom jag tycker att kampsporter
är intressanta och samtidigt får man bättre kondition. En

annan kurs som jag skulle vilja gå på är släktforskning med
datorer. Jag tycker att det skulle vara roligt att se vem som
är släkt med mig.
Mina två praoveckor på Arbis är nu snart klara så jag
tänkte att jag ännu skriver vad jag har gjort här i två veckor. Dom två första dagarna var jag vaktmästare. Jag hälsade på alla som kom till Arbis och hjälpte personer som
hade ärenden. Efter de två dagarna hjälpte jag i kansliet
och lärare som ville att jag skulle laminera, klippa och klistra saker. Jag jobbade också lite i biblioteket där jag gjorde nya lappar, klistrade över de gamla lapparna och satte
böcker på plats. Jag höll också en liten presentation för en
klass i svenska och berättade om hur det är att vara en finlandssvensk ungdom i Finland. Jag tycker att det har varit jätteroligt att jobba här i två veckor och få lära mig mera
om arbetslivet.
Björn Karlsson, praoelev från Botby
grundskola
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Bakom kulisserna
på Arbis
Arbis är ett öppet hus fullt av liv. Människor kommer och
går, träffas på kaféet, deltar i kurser och i olika typer av evenemang. Men det sker också en hel del bakom kulisserna. Ett
stort hus kräver omvårdnad och engagemang för att fungera. Mycket av arbetet är sådant som inte märks då det är bra
utfört, men som alldeles säkert skulle märkas om det inte utfördes! På Arbis finns en fastighetspersonal som består av
fem fastanställda personer: tre städare och två vaktmästare. Dessutom har vi en garderobiär som jobbar tre dagar i
veckan och en inhoppande vaktmästare som ställer upp vid
behov. Fastighetsskötseln sköts av bolaget Palmia och inbegriper underhåll av inomhuslokaliteter och utomhusentréer och -ytor.

Vår städpersonal är vanligtvis först på plats. Vid sextiden
öppnar Hanna ytterdörren och inleder dagen på Arbis. Ibland
är hon här redan klockan fem. Hon får snart sällskap av Bea
och Birgit. Tillsammans ser de till att alla klassrum och gemensamma utrymmen är fräscha och färdiga att ta emot
morgonens första kursdeltagare. Våningarna städas enligt
ett roterande system läsårsvis. I år ansvarar Hanna för städningen av undervisningsköket där en särskilt noggrann hygien dagligen måste upprätthållas.

På varje våning finns det en städcentral där städtillbehör
och -material förvaras. Städpersonalen håller sig uppdaterad om nyheter på städfronten bland annat genom fortbildningar som våra leverantörer ordnar. Nya inredningsmaterial kräver ibland nya städlösningar. Det här blev tydligt efter
renoveringen av Arbis då nya golvmaterial infördes. Samma
städning fungerar inte nödvändigtvis för de nya klassrumsgolven som för de gamla linoleumplattorna i korridoren. På
bottenvåningen finns det ett större förråd där städarna förvarar allt sådant som behövs i städningen på alla våningarna.
Gani är vår vaktmästare dagtid. Vaktmästaren ansvarar framförallt för kundservicen så att undervisningen sker problemfritt. Till kunderna hör
både kursdeltagare,
hyresgäster och lärare. Han ställer i ordning rummen för olika behov och ser till
att det finns tillförlitlig information om undervisningen. En vaktmästare får vara beredd på varierande uppgifter och frågor av vitt skilda slag. När man stiger in på Arbis kan man
se honom i ”koppin” strax innanför entrén där han hälsar
välkommen. Eller så är han på språng någonstans i huset.
Han kanske röjer upp i materialrummet i ett hav av donerade loppisprylar?

En vaktmästare får vara
beredd på
frågor av vitt
skilda slag.

Jesse är vår vaktmästare kvällstid. Ofta hjälper han lärare,
föreläsare och inhyrda gäster med det tekniska i klassrummen. Han ansvarar också för diverse införskaffningar och
beställer till exempel kansli- och städmaterial samt färgpatroner till skrivare och kopieringsmaskiner. Är det något som
krånglar tillkallar han eller Gani service. Det finns en del tekniska utrymmen i fastigheten dit kursdeltagare inte har tillträde men som vaktmästarna håller under uppsikt. Utan regelbundet byte av behållare för spånutsuget till slöjden skulle det helt enkelt inte gå att slöjda vidare.

Birgit och Bea i förrådet

Gani i loppishavet

Städpersonalen och vaktmästarna ingår i ett arbetslag där
man samordnar sina insatser så att fastighetens skötsel
fungerar på bästa möjliga sätt. Det här görs för att alla våra
kunder skall trivas och hitta rätt. Hoppas du fortsätter att
trivas på Arbis och säg gärna hej när du möter fastighetspersonalen!

Pia Nybom, biträdande rektor

Hanna i köket
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Jesse och spånutsuget
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Vad är afasi?
Afasi innebär att ha språkliga svårigheter efter en hjärnskada,
oftast efter en stroke. Man kan ha svårt att prata och skriva, eller
förstå talat och skrivet språk. När det inte går att kommunicera
som man är van vid påverkas livet på många sätt. Men det finns
mycket att göra och flera hjälpmedel att använda för att bli bättre.
Besvären brukar vara störst den första tiden efter en stroke. Hos
de flesta minskar besvären efter en tid och för några försvinner
de helt. Många har däremot kvar svårigheterna, men kan lära sig
att leva med dem.

Pratkvarnen –
samtal, samvaro
och samförstånd
Pratkvarnen – för personer med afasi träffas en gång i
månaden i undervisningsköket och lagar mat tillsammans.
Däremellan träffas vi i ett vanligt klassrum och tränar kommunikativa färdigheter genom att t.ex. diskutera aktualiteter.
Idag har vi Pratkvarnen i köket. Vi börjar alltid med kramkalas, det hör till innan vi kavlar upp ärmarna och börjar med
dagens meny som Monica Lindström har komponerat utgående från kursdeltagarnas önskemål. I år är temat nämligen matminnen och kursdeltagarna har fått önska sina favoriträtter som vi nu tillreder de åtta gånger vi har Pratkvarnen i köket.
På menyn står bl.a. tomatsoppa och Ålandspannkaka
och Monica förklarar hur vi ska hantera råvarorna och läsa
recepten. Sen blir det dags att välja vem som ska göra vad.
Här finns många ivriga och uppgifterna fördelas. Här hjälper
vi varandra – när den enas vänstra sida förlamats i och med
stroken får någon annan träda in och vara vänster hand. Och
när orden och tanken finns, men inte vill komma ut som man
vill, hjälps vi åt med t.ex. ja och nej-frågor för att ta reda på
vad någon vill säga.
Stämningen i köket är munter och alla hjälper till där det
behövs. Höjdpunkten är ändå då vi alla sätter oss ner och tillsammans äter oss igenom menyn. Oj vad gott, säger någon
och vi andra håller med. Det har ännu aldrig hänt att någon
skulle gå hungrig från köket. Tvärtom är man ibland så mätt
och belåten att man inte orkar bege sig hemåt.
Pratkvarnen är en enda stor familj. Respekt, uppmuntran,
stöd, gemenskap är några ord som beskriver det gäng jag
har lärt känna i Pratkvarnen. Det är med ödmjukt sinne jag
kliver in i klassrummet. Här finns stora personligheter och
människor som uträttat mycket i världen. I och med stroken
fick de ge avkall på många saker de älskat att göra. Men de
ger inte upp, de kämpar på i en värld där de oftast uppfattas som alkoholpåverkade eller dementa. Frustrationen över
att inte kunna säga det man vill eller att inte kunna använda
kroppen som man vill är stor. Därför är det viktigt att få träffa andra som förstår hur det känns. Det finns en sorts vila i
detta samförstånd och i de stunderna jag får vara med och
dela det här känner jag en stor tacksamhet inför livet.

Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i
nordiska språk
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Tomatsoppa
(10 portioner)
2
gula lökar
lite fett till stekning
2 krm svartpeppar
1,5 kg passerade tomater
2 dl
vatten
4 dl
matlagningsgrädde
4
grönsaksbuljongtärningar
2 tsk muscovadosocker
Gör så här:
1. Skala och hacka löken.
2. Fräs löken i fett i en kastrull.
3. Rör i peppar, tomater, vatten, grädde
och buljongtärningar.
4. Låt soppan koka minst 30 minuter.
5. Smaksätt med sockret.

Svenska klubben
eller strokeklubben, som
består av afatiker och
anhöriga, träffas varannan
måndag ojämna veckor
kl. 15.00–16.30 i
studierummet bredvid
biblioteket.
Välkomna med!
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Klapp, knäpp,
stamp – olé!
Hon tolkar språken mellan musiker
och dansare.
Den 22–23 mars hålls en kurs i flamencorytmik på Arbis. Tove
Djupsjöbacka, en verklig mångsysslare inom flamenco, musiker
och musikskribent fungerar som lärare under kortkursen. Inga
förkunskaper behövs för att delta, kursen passar för alla som
är intresserade, nyfikna och beredda att grunna lite på olika
slags rytmer. Häng med på ett spännande äventyr i flamencons
rytmiska värld!
Hur har det nya året börjat för dig Tove?

Hur hittade du flamencon i tiderna?

Tackar som frågar, i arbetets tecken – Helsingfors flamencofestival går av stapeln i början av februari och i år är jag med
i det konstnärliga produktionsteamet så det betyder koordinering av allt från sociala medier till transport av specialgolv
hit och dit... Till vardags är jag mångsysslare som så många
i kulturbranschen, skriver till exempel regelbundet om musik och dans i Hufvudstadsbladet.

Det var inte så dramatiskt alls. Jag bläddrade i dansskolebroschyrer och beslöt mig för att pröva på något nytt. Sen
fastnade jag så småningom totalt. Jag har sysslat med musik
hela livet så för mig visade sig det här vara den perfekta dansstilen, där man definitivt har nytta av allt sitt musikkunnande.

Flamencorytmik, A190258
Handklappningarna (palmas) utgör pulsen i
flamencons rika rytmiska värld. Vi bekantar
oss med flamencons olika rytmer från södra
Spanien och det enkla men effektiva instrument
händerna gör! Vi provar också lite på att sjunga
tillsammans. Inga förhandskunskaper krävs.
22.3–23.3, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 10.00–12.30
Tove Djupsjöbacka, rum 37
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Flamencon består av tre element:
Cante (sång), baile (dans) och toque
(gitarr). Kan du kort beskriva hur
samspelet mellan dessa fungerar i
praktiken och vem som ”för ordet”,
dansare eller musiker?
De här frågorna kunde jag ju hålla fem föreläsningar om:
det finns så mycket att säga om dem, men helt kort: Sången,
dansen och gitarren bildar vad jag skämtsamt brukar kalla
för flamencons heliga treenighet. En låthelhet innehåller olika sorters avsnitt, där de tre elementen sinsemellan har lite
olika roller – vem som ”för ordet” beror alltså på om det är en
sångvers, ett gitarrsoloparti eller ett dansparti med mycket
fotarbete. Men jag brukar säga att dansaren bär ett mycket större ansvar för musiken än vad många kanske tror –
dels kryddar man alltihop med rytmer men ofta arrangerar

Foto Paula Partanen

man också musiken aktivt, funderar på hur man bygger upp
en dynamisk helhet och så. En flamencogitarrist får jobba
för tre, eftersom hen både spelar solo samt ackompanjerar
sång och dans – en bra gitarrist är alltså väl insatt i alla tre
elementen. Min roll i flamencosammanhang är ofta att agera
som ett slags tolk mellan dansare och musiker, eftersom jag
så att säga talar bägge språken. Jag förstår ofta vad dansaren är ute efter och kan uttrycka mig i termer som går hem
hos musiker. Därför brukar jag också betona de här sakerna då jag undervisar.

Du ska hålla en kortkurs i flamencorytmik på Arbis i mars. För vem passar kursen?
För vem som helst som är intresserad, nyfiken och beredd
att grunna lite på olika slags rytmer. Vi använder oss av våra
egna händer – ett billigt och bra instrument att använda för
handklappningarna, som utgör flamencons rytmiska ryggrad.
Då man klappar kan man dela upp olika rytmfigurer sinsemellan så att det blir en riktig klapporkester. Samtidigt passar jag på och fördjupar deltagares kunskaper om flamencon och svarar gärna på alla tänkbara frågor folk vill ställa.
Vi smakar också lite på flamencosång och då får man samtidigt ett hum om vad sången handlar om.

Du håller regelbundet intensivkurser
i flamenco samt föreläsningar i olika
delar av Finland. Vad vill du betona
som lärare när du undervisar?
Det är nog den ovannämnda dialogen mellan musik och dans
som blivit min signatur. Under de senaste åren har jag också
hållit en hel rad introduktionsföreläsningar, så att folk strax
före en flamencoföreställning kan fördjupa sina kunskaper
och på så vis kanske få mer ut av det de ser och hör. De enkla frågorna är oftast de allra svåraste, men jag njuter av att
bena ut dem tillsammans med deltagarna. Flamencon är en
konstart som man kan fortsätta att utforska under hela sitt
liv, det finns så mycket spännande kontaktytor till historia,
samhälle och språk, förutom musik och dans förstås.
Anna Weber-Länsman,
planeringsansvarig lärare i musik
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Varför gå
samma språkkurs
år efter år?
Lär dig språk
på en vecka
Det sägs att språkinlärning kräver kontinuitet, upprepning
och tålamod och som språklärare vet jag förstås att det
stämmer och att språket är ett livslångt lärande. Traditionellt sträcker sig de flesta Arbis språkkurser över hela läsåret med träff en gång i veckan. Ändå finns det en beställning på också andra format. Alla har inte möjlighet att reservera en kväll i veckan för bara ett språk. Många kan redan
flera språk och vill gärna upprätthålla dem alla och då kan
det vara bra att få lite inspiration i form av en intensiv kortkurs, en liten kick framåt.
Under läsåret har Arbis tagit fasta på det här och gått in
för ett nytt koncept i liten skala gällande språkkurser. Vi har
erbjudit en veckas intensivkurser kring ett visst tema. Kurserna som hållits både på nybörjar- och mellannivå har gått
två timmar mitt på dagen i en veckas tid. Först ut var franskan med en kurs om fyra franska regioner och sedan var
det aktuellt i Tyskland som behandlades under tio lektioner.
Nu senast drog kursen ”Lär
dig ryska på en vecka” fullt hus.
Försöket
En av dem som deltog i kursen
var Maria Vidberg som säger att
med korta
det var precis rätt kurs på rätt
veckokurser
plats och tid för henne.
kommer alldeles
– Jag roades av namnet på
kursen
och gillade konceptet.
säkert att få en
Det är självklart att man inte lär
fortsättning.
sig ett språk på en vecka, men
att gå kursen var ett utmärkt sätt
att få en viss känsla för språket,
att nosa på grunderna i det. Re-
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dan under den första kursträffen
började vi läsa ryska ord och det Vi kom
var bra. Vi kom genast igång!
genast igång!
Maria jobbar som namnvårdare
vid Institutet för de inhemska språken. En del av hennes arbete går ut
på att svara på namnfrågor som journalister och översättare ställer och ibland handlar frågorna om hur ryska namn
skall skrivas på svenska, dvs. hur man skall föra över dem
från det kyrilliska alfabetet till det latinska.
– Det finns en utmärkt tabell för det här. Det har fungerat
bra att följa den också utan kunskaper i ryska men för mig är
det viktigt att också förstå det jag gör. Därför kom jag överens med min chef att jag skulle leta reda på en kurs i ryska
som jag kunde gå på arbetstid.
Maria kunde tänka sig att gå någon annan liknande kurs i
framtiden och hon nämner arabiskan som ett språk hon professionellt kunde ha nytta av att ha en liten inblick i.
Planeringen inför nästa läsår har redan kört igång och
försöket med korta veckokurser kommer alldeles säkert att
få en fortsättning under hösten. Men, innan dess vill jag här
också passa på att nämna Arbis korta språkkurser som startar i april och maj efter terminsslutet. Du kan t.ex. spela petanque på franska, resa i Frankrike (Voyage en France ) eller
fräscha upp din spanska med sång och musik (Español con
canciones). Kolla vårt program och kom på kurs!

Det var namnet Deutsch mit Humor ohne Stress, som gjorde att jag för 10 år sedan anmälde mig till just den här kursen. Det lät lagom för mig. Jag hade läst tyska i gymnasiet,
arbetat i tysktalande länder och min främsta målsättning i
början var att hålla tyskan vid liv. Det som jag uppskattar mest
idag är alla möten: med språket, kulturen, mina kursdeltagare
och möten på Arbis – därför kommer jag tillbaka år efter år.
Varje vecka får jag höra och tala tyska, lära mig mera om
språket, Tyskland och tyskarna. Jag får möta språket, landet
och kulturen. Vår lärare Susanne Mensing-Varila är en livsglad och färggrann person från Tyskland. Hon delar gärna
med sig av sina erfarenheter från Tyskland men även från sin
tid i Finland. Dessutom reser hon gärna och delar på det viset
även med sig av
världen på tyska.
Möten med
kurskamrater
är en viktig orsak till att jag år

Jag lär mig så
otroligt mycket
mer än enbart
språket.

efter år kommer tillbaka till samma grupp. På vår kurs har
vi deltagare i olika åldrar och med mycket varierande bakgrund vad gäller tyskan. Vi har de som har tyska inom familjen, de som på ett eller annat sätt har kommit i kontakt med
tyskan via arbetet, de som bara är intresserade av språket
och de som har det som en hobby. Även livserfarenheterna
och synen på livet bland deltagarna är varierande. Eftersom
kursdeltagarna är män och kvinnor i olika åldrar och med olika bakgrund finns det mycket erfarenhet, kunskap, många
berättelser och historier om livet, världen, konsten och kulturen i gruppen och det är kanske det jag uppskattar allra
mest. Jag lär mig så otroligt mycket mer än enbart språket.
Och sist men inte minst är Arbis en mötesplats. Här möts
både ung och gammal, här blir man alltid väl bemött och här
trivs man. Arbis är ett levande svenskt rum mitt i Helsingfors
– en svenskspråkig mötesplats som välkomnar alla.
Johanna Karlsson, planerare – integration,
mångkulturell verksamhet och svenska som
andraspråksundervisning

Anna Långstedt-Jungar,
planeringsansvarig lärare i främmande språk
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Fågelskådning
i huvudstaden
Gammelstadsviken och jag, vi går nog en bit tillbaka tillsammans. Redan som barn tog mina föräldrar mig till Vik
med omnejd för att se på husdjur och lite senare fåglar. I tonåren brukade jag göra åtminstone en utfärd om året i området för att skåda fåglar, men den egentliga gnistan för fågelskådning som en hobby tändes först år 2013. Då var jag
redan en äldre studerande, när en tävling om vem som ser
flest fågelarter under året arrangerades inom studiekretsarna. Tävlingen fick mig att koncentrera mer tid och energi på
att lära mig nytt om fåglar. Under åren sedan dess har jag
besökt en hel del nya fina fågelställen, bl.a. Hangö udd och
Jurmo, men Gammelstadsviken i Helsingfors är fortfarande
det närmaste och det käraste stället.
Gammelstadsviken är belägen nästan i den geografiska
mitten av Helsingfors, omringad av Brändö i söder, Fiskehamnen i väst, Hertonäs i öst och Vik i norr. De viktigaste vattenområdena består å ena sidan av den grunda havsviken, å andra sidan av Vanda å, som mynnar ut i viken i form av en mäktig fors. Längs med stränderna växer ett rikt vassbestånd,
med skyddande pölar inom sig, samt lågväxta strandängar.
Runt viken växer små skogspartier som, trots sin ringa storlek, ändå är viktiga för många arter. Hela Viks och Gammelstadsvikens område ger levnadsmiljöer åt tusentals arter,
flera av dem utrotningshotade. För en naturentusiast är det
en skattkammare mitt i Helsingfors.
När ska man då gå på utfärd
till Gammelstadsviken? När som
Våren är den
när du vill och orkar! Jag
mest hektiska helst
själv börjar mitt fågelår i januaoch rikaste
ri–februari. Under vintertid kan
man bl.a. skida i området, men
fågeltiden i
för en fågelskådare gäller andra
området.
bud. De frodiga skogarna runt
viken med döda träd är perfekta för alla övervintrande hackspettsarter. Större hackspett är den vanligaste av dem, men
även spillkråka och mindre hackspett är vanliga. Gråspett,
tretåig hackspett och vitryggig hackspett är mer sällsynta,
men även de brukar numera påträffas årligen i området under vintertid.
Våren är den mest hektiska och rikaste fågeltiden i området. Först kommer svanar, gäss och tranor, sedan andra
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vattenfåglar, småfåglar och vada- Höstflytten fölre. En del flyger över och fortsätjer vårflyttens
ter norrut, andra tar en andningspaus före den långa färden. Änder mönster i omav nästan alla slag samlas i viken, vänd ordning.
medan skäggdoppingarna påbörjar sin invecklade parningsdans.
Vitsipporna slår ut i blom, medan trastarna börjar sin skymningskonsert. Våren hörs, doftar och känns, intensiv och
skön, i alla kroppens celler! Hjärtat skuttar av glädje när jag
hör vårens första sånglärka, lövsångare, gök eller rosenfink.
De första svalorna jag ser dyker oftast upp just i Vik och tärnorna börjar sin dans ovanför Gammelstadsviken.
Början av sommaren är en skön tid för fågelskådaren.
Under de ljusnande nätterna kan man gå ut och lyssna på
olika nattsångare: rörsångare, gräshoppssångare och rallar. Med lite tur hör man uggleungar, en grodkonsert eller
ser fladdermöss. Under morgonen kan man försöka hitta
områdets sällsyntare häckningsfåglar, så som citronärla eller pungmes. En stor mängd andfåglar och tärnor börjar ha
ungar efter midsommar, så det är roligt att följa med deras
familjeliv. Ovanför den tystnande vassen flyger bruna kärrhökar. En kort paus sker i fågellivet. Man hinner andas ut lite
innan juli påbörjar vadarfåglarnas höstflytt.
Höstflytten följer vårflyttens mönster i omvänd ordning.
Först far insektätande småfåglar och bivråkar, samt fiskätande tärnor, vadare och fiskgjusar. Sedan kommer sparvhökar,
kärrhökar och mer sällsynta örnar. Gässen, främst vitkindade gäss, landar på åkrarna för att äta sig mätta innan de flyger vidare. Flyttande havsörnar skrämmer upp dem i luften
då och då. Det blir alltid lite vemodigt när tranorna drar söderut, men med hösten kommer alltid en del sällsynta fåglar,
s.k. rariteter. Med tur kan man hitta t.ex. nötkråkor, blåhakar
eller rent av tajgasångare bland de andra flyttarna.
I november–december lugnar fågellivet ner sig. Mesar,
trädkrypare och kungsfåglar drar omkring i de annars tysta
skogarna. En ensam varfågel sitter i en buske vid åkerkanten. Det är igen dags att leta efter hackspettar.

Fåglar vid Tölöviken
Området runt Tölöviken är en populär grön oas för både
stadsbor och turister. Gångvägen runt viken är ypperlig
för en promenad, joggingrunda eller cykeltur. Det är också
avkopplande att sitta på en bänk och titta ut över viken eller kanske ha picknick på gräsmattan. Ett parti schack kan
man spela på det stora schackbrädet på sandplanen nära
Mannerheimvägen.
Men det är inte bara vi mänskor som trivs vid Tölöviken
utan också flera olika fåglar. Den vitkindade gåsen, som i
flockar betar gräs, är en bekant syn för alla som rör sig i
området.
Tölöviken är en ypperlig miljö för att följa med årstiderna
och flyttfåglarna. Då dagarna blir längre och vintern ger efter för vårvintern vaknar fågellivet. Med våren smälter isen
och flyttfåglarna anländer. Just då kan man se många olika
rastande sjöfåglar. Fåglarna förbereder sig för häckning och
har man tur kan man få följa med skäggdoppingarnas spel.

Knölsvan och skäggdopping brukar häcka längs vikens vasstäckta stränder. Sothöna, knipa och vigg brukar rasta i viken
innan de söker sig vidare. Det roliga är att man kan kombinera urban fågelskådning med sin favorittyp av motion eller
en avkopplande lässtund på en parkbänk vid stranden. Det
går bra att ta en liten runda med rollator eller rullstol för motionslederna är i bra skick. Tölöviken bjuder på mycket och
den är mitt i stan.
Jan Amnell, planeringsansvarig lärare
i natur och miljö

Fågelkurser på
Arbis våren 2019
A190221 Fågelkännedom i fält
fr 26.4.2019 17–19.30 Centrumområdet,
Arbis, Dagmarsg. 3, Tölö, rum 31
lö 27.4. 2019 8–12 Centrumområdet,
Gammelstadsviken

A190229 Lär känna Tölövikens
fåglar – tillsammans
lö 11.05.2019–11.05.2019 Start i klassrum 32
sedan promenad kring Tölöviken.

Niko Björkell, fågelskådare och timlärare
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Villagatan.

Kan Helsingfors
vara din hembygd?
Helsingfors befolkas främst av personer som inte är födda här. Bara knappa 40 % av invånarna är födda i staden. En
bråkdel av dem som är födda här har bott här i mer än två
generationer, visar Helsingfors stads faktacentral i sin statistik. De flesta infödda helsingforsare bor i områden med
gammal egnahemshusbebyggelse, t.ex. Domarby, Östra och
Västra Baggböle och Brändö. En stor del av dem som går på
Arbis kurser är därför sannolikt inte infödda helsingforsare
eller deras föräldrar har inte vuxit upp här. De har kanske
därför inte mycket kunskap om stadens historia och om alla
ljuvliga och speciella platser i den.
Jag håller regelbundet kurser om Helsingfors för institutets studerande med invandrarbakgrund. Jag har också
ökat antalet historiekurser för dem som inte är nyinflyttade.
På kurserna talas det förresten inte bara om historia utan
också om stadens utveckling just nu. Den som vill får gärna
också bidra med en egen berättelse om Helsingfors.
Jag har fått tag på fina lärare och många elever har hittat till kurserna, som ofta varit kortkurser eller vandringar i
stan. Kanske också just du, som inte tidigare har varit på en
kurs kan hitta fram tack vare Arbisbladet. ”Stadi” eller ”stadin” som många infödda, särskilt finskspråkiga säger, kan

kanske bli en del av din identitet vid sidan av den plats där
du är född, där dina föräldrar växte upp eller där du har din
sommarstuga.
Det finns tre guidade stadsvandringar den här terminen,
som du ännu kan anmäla dig till: en i Brunnsparken, en i Eira
och Rödbergen och en i Elantokvarteret på Tavastvägen. Läs
mera och anmäl dig på www.ilmonet.fi
Om du har ett förslag på kurs om Helsingfors nästa läsår kan du lämna in det till mig senast den 9 april. Jag tar gärna emot förslag.
Jo, jag är Hesabo, född i staden och min familj har bott
här i tre generationer, men inte i egna hus utan på en massa olika adresser. Till mina favoritplatser hör Vinterträdgården, Ugnsholmen och Helsingfors universitets solennitetssal. Välkommen på kurserna om staden du bor i!
Alexandra Ramsay, planeringsansvarig lärare
i samhällsämnen och historia

Helsingfors stads mediebank.
Fotograf: Markku Juntunen

Ungdomar framför
Brunnshuset
i början av 1900-talet.

Krog i Elantos kvarter på Tavastvägen.
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Helsingfors stads mediebank.
Fotograf: Seppo Laakso

Helsingfors stads mediebank.
Okänd fotograf. Helsingfors stadsmuseum.
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Karins efterlängtade museum
Populära böcker
i Arbis bibliotek
det här läsåret:

Öppna rum
för poesi i
biblioteket
Som ett sätt att fortsätta poesitraditionerna på Arbis har
jag i Arbis bibliotek under höst- och vårterminen ordnat
s.k. Öppna rum för poesi – kvällar med dikter av numera
”klassiska” finlandssvenska poeter. Vi har samlats kring en
kopp te eller kaffe och något smått ätbart och läst för varandra, samtalat eller bara lyssnat. För vissa av de ca 10 deltagarna har författarskapen och dikterna varit bekanta och
omtyckta, men även personer som tidigare inte känt till den
finlandssvenska dikten så väl har besökt träffarna.
Under sammankomsterna har vi bl.a. diskuterat poeternas teman och motivval. T.ex. då Bo Carpelans och Tua Forsströms dikter behandlades, fäste vi oss vid årstidernas och
naturfenomenens betydelse, som att snö är ett ofta återkommande tema i den senares dikter. Under kvällen med Peter
Sandelins dikter förstärktes naturens och synintryckens be-
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Varje sommar öppnar Karin Widnäs sitt eget hem i Fiskars
för gästande keramiker och bjuder på sig själv för alla som
vill se nutidsdesign i en unik bruksmiljö. Den här utställningstraditionen har pågått redan i 14 år, men den här sommaren kommer ändå att vara extra betydelsefull nu när en
tilläggsbyggnad enkom för keramiken kommer att öppna sina
portar för en större publik. Museet kommer att heta KWUM
och bokstavskombinationen står för KWUM=Karin+Widnäs+U taget från Museum. Därtill lär ordet kwum betyda
dröm på koreanska.

Rafael & Jörn Donner: Innan du försvinner
Emelie Enckell: Generalens dotter
Staffan Bruun: Mitt liv på Hbl
Carina Wolff-Brandt: Piga, klockare, inhysing, lots
Malena Ernman: Scener ur hjärtat
Lars Sund: Där musiken börjande
Hans Rosling: Factfulness
Tua Korsström: Älvan och jordanden
Marcus Rosenlund: Väder som förändrade världen
Merete Mazzarella: Den försiktiga resenären

tydelse ännu mer, men också allvar, samhällskritik, onomatopoetisk dikt och humor (som ingalunda saknats hos de tidigare författarna) diskuterades vid den träffen. Deltagarna
är sanna diktälskare och vi kan konstatera att högläsning av
dikter är både känslomässigt och intellektuellt stimulerande.
Öppet rum för poesi fortsätter under våren med Solveig
von Schoultz dikter den 21 mars. Finalen den 4 april, som är
Edith Södergrans födelsedag, kommer temat att vara ”modernisterna”. Då kommer det att förutom Södergran läsas
dikter av Björling, Diktonius, Enckell, Parland m.fl. Välkomna
till diktgillarnas lilla men trevliga krets!

Johan Lindberg, bibliotekarie

Svarta fåret av Taina Pekonen

Ett hjärtligt tack till alla som besökte min keramikutställning i januari – februari 2019 på Arbis! Det livliga intresset för utställningen var en stor glädje till mig.
Alla Era hälsningar och leenden har kommit direkt in
i mitt hjärta.Tack!
Ett speciellt tack vill jag rikta till min lärare Karin
Widnäs, som vänligen skötte om otaliga praktiska ärenden och byggde upp utställningen.
Och sist men inte minst, ett stort tack till Arbis vänliga personal som möjliggjorde utställningen i institutets utrymmen.
Helsingfors, den 25 februari 2019
Taina Pekonen

Museets målsättning är att bevara och presentera huvudsakligen inhemsk studiokeramik och samla information om
finländska studiokeramiker. Verksamheten kommer att pågå
året om med såväl växlande som permanenta utställningar
och därtill seminarier. Ett motsvarande museum finns varken i Finland eller i Norden.
Arkitekt Tuomo Siitonen som tidigare ritat Karins hem
och keramikstudio står för ritningarna till det nya museet.
Även om bilderna på museet ger ett mindre intryck så kommer ytarealen att uppgå till 340 kvadratmeter. Många keramiska element kommer att ingå i själva konstruktionen på
byggnadskroppen och de har Karin tillverkat själv på ort och
ställe.
Den andra våningen tillägnas
keramiken helt
och hållet. Under
invigningen i början av sommaren
finns följande sex
finländska studiokeramiker representerade: Erna
Aaltonen, Kati Tuominen-Niittylä, Kim
Simonsson, Kristina Riska, Riitta Talonpoika och Åsa
Hellman.
Smyckesdesignern Kirsti Doukas
med guldsmeden
Kristian Saarikorpi och textilkonstnären Deepa Panchamia
ingår likväl i den första växlande utställningen. I den permanenta delen på första våningen presenteras Karins egen
samling av finländsk studiokeramik från 1960-talet framöver, samt självfallet allt om keramikens tillverkningsprocesser och färdiga produkter. Därtill kommer en keramikshop
som säkert mången nöjd turist kommer att tillbringa många
oförglömliga stunder i när hen ska välja rätt märkesgåva.

Hans-Peter Holmsten,
planeringsansvarig lärare
i bildkonst och formgivning
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Följ Arbis på sociala medier
helsingfors.arbis
@Hforsarbis
@hforsarbis

#hforsarbis
#HelsinkiOppii
#HelsingforsLarSig

