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För några år sedan firade Arbis sitt 100-årsjubileum. Även 
om det till en del firades med pompa och ståt och vi som ett 
bestående minne bland annat har ett fantastiskt keramikhals-
band hängande på väggen i gallerivåningen, tror jag ändå att 
vi kommer att minnas år 2017 på ett mycket påtagligare sätt. 
Det var det året då den grundläggande reparationen blev klar 
och det året då staden genomgick en radikal organisationsre-
form, som kom att sätta sin prägel också på Arbis. 

Inflyttningen i det nyrenoverade huset skedde i början av au-
gusti, en månad före utsatt tid – otroligt men sant. Men priset 
vi hade fått betala var hemlöshet från maj till juli. Kurserna 
flyttade till finska arbis lokaler, möblerna till ett lager i Böle 
och själva klämde vi in oss i Stoa under de här månaderna. 

Glädjen var stor när vi kunde flytta in på Dagmarsgatan. I ett 
nyrenoverat hus förväntar man sig antagligen att allt ska gå 
som på Strömsö, men med facit på hand vet vi att det inte 
riktigt gick så. Det mest kännbara har varit ventilationen/tem-
peraturen som strulat, maskinproblem i slöjden och tekniken 
i klasserna. 

Men klassrumstekniken beror i och för sig inte enbart på 
reparationen. Den beror också på olyckliga omständigheter 
i samband med organisationsreformen, som bland annat har 
inneburit att vägen från idé/behov till handling och resultat 
har blivit betydligt längre. Numera är Arbis en väldigt liten 
droppe i den enorma sektorn för fostran och utbildning med 
13 000 anställda. 

Hur gick det sen?

Sektorn för fostran och utbildning 
direktör: Liisa Pohjolainen

Hallinto ja tukipalvelut

SVES 
svenska servicehelheten,  
direktör: Niclas Grönholm

VARE  
 varhaiskasvatus  

ja esiopetus

POPA 
perusopetus

LAV  
lukio, ammatillinen  

koulutus, vapaa sivistystyö

FRIGY
fri bildning och  

gymnasieutbildning,  
chef: Moa Thors

GRU
grundläggande utbildning

SMÅ 
småbarnspedagogik

SAKO 
sakkunnig- och  
kontorstjänster

ARBIS GY 
gymnasium 

GY 
gymnasium 

GY 
gymnasium 

Min egen förenklade bild av 
organisationen 
En av tankarna bakom organisationsreformen var att ef-
fektivera verksamheten. Som ett led i den här strävan har 
stödfunktionerna centraliserats inom varje sektor. Sålunda 
”förlorade” Arbis sin egen ekonomichef, it-stödperson och 
informatör. Också invandrarkoordinatorn flyttade in under 
den svenska servicehelhetens team av sakkunniga. 

Naturligtvis ska vi få samma service av den centraliserade 
enheten men det tar sin tid innan alla kugghjul kommit på 
plats. Speciellt olyckligt har det varit på it-sidan, där man har 
lidit av personalbrist samtidigt som man försökt reda upp 
efter de oegentligheter som hade förekommit på utbildnings-
verkets tid. Därför har vi inte ännu i skrivandes stund fått de 
nya klassrumsdatorerna installerade, fastän de beställdes 
redan tidigt på hösten. 

Men oberoende av de yttre omständigheterna är Arbis vision 
och mission ännu desamma. Vi vill vara ett arbis där du ska 
känna dig välkommen, ett öppet, inkluderande och mångkul-
turellt svenskt rum som ger dig möjligheter att inhämta nya 
kunskaper och färdigheter – utgående från dina intressen 
och behov, men tillsammans med andra för gemenskap ger 
kraft och glädje. 

Moa Thors, rektor/chef för den fria bildningen och gymnasie-
utbildningen

P.S. Du kommer väl ihåg att lämna in kursförslag för nästa 
läsår!
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Flyttningen tillbaka var som flyttningar brukar inte helt 
problemfri: bibliotekarie Ylva Larsdotter, som inte längre 
jobbar på Arbis, och undertecknad var beredda på att 
utrymmet skulle vara mindre. Därför genomfördes avskriv-
ningar i bokbeståndet innan flytten. Vi såg det som viktigt 
(utöver det mindre utrymmet som väntade biblioteket) att 
gallra i beståndet för att få mer luft i hyllorna och samtidigt 
ge rum för nya böcker.  

Trots att det nya biblioteksutrymmet är mindre än de 
tidigare utrymmena, finns mycket av det gamla bibliotekets 
stämning kvar. Besökaren möts alltjämt av en atmosfär 
som håller litteraturen och boken högt i värde. Det finns 
utrymme för studier och länstolar där man kan sjunka ner 
med en tidning eller bok. Bibliotekets fönster är riktade 
mot Museigatan med Nationalmuseets torn i fonden – en 
av de finaste vyerna ett bibliotek i Helsingfors kan ha! 

Christina Jutas, en av bibliotekets stamkunder, svarade 
glatt på frågor om det nya biblioteket:

JL: Om du jämför det gamla bibliotekets läge med det nya, 
vilka för- eller nackdelar hade respektive utrymme?

CJ: Det nya är mer åtkomligt. Det tidigare biblioteket låg 
mer i skymundan och gick man dit hade man oftast ett rik-
tigt ärende. Nu är det ett plus att bibban ligger nära kaféet 
och man kan besöka biblioteket också i förbifarten. 

JL: Du har visst länge varit i låntagare vid Arbis bibliotek?

CJ: Jag har besökt biblioteket länge, men haft pauser. 
Först när jag blev pensionerad började jag komma hit på 
nytt.

JL: Att biblioteket har blivit mindre kan inte förnekas. Är 
det en sak som bekymrar dig eller är det andra trivselfak-
torer som spelar in? 

CJ: Nej, inte så länge man har tillgång till nätet. Trots sin 
litenhet är det trivsamt. Man kan hitta nyare böcker här 
än på större bibbor. Man kan också hitta överraskningar, 
vilket är roligt!

Det nya bibliotekets ”fyra” rum
Det nya biblioteket verkar i fyra utrymmen: i det s.k. huvud-
rummet finns den svenska skönlitteraturen för vuxna och 
barn. Därtill finns här skönlitteratur på andra språk samt 
facklitteratur och bl.a. kulturtidskrifter. I studierummet intill 
finns biografier och memoarer och i korridoren utanför 
finns de svenska deckarna samt konstböckerna på varsin 
hjulförsedd hylla. En förändring som kom med flytten till de 
nyrenoverade utrymmena var att en del av tidskrifterna samt 
dagstidningarna placerades i det ”fjärde” rummet: kaféet. 
Tidningarna är indelade så att bl.a. mat- och livsstilstidningar 
samt dagstidningar finns i kaféet, medan kultur- och språktid-
ningarna finns i biblioteket. 

Jag frågade Juthas om hur hon upplever uppdelningen av 
tidningarna i kaféet och biblioteket: 

JL: Vad tycker du om denna lösning? Splittras bibliotekets 
funktioner eller ger det en närmare kontakt mellan kafé och 
bibliotek?

CJ: Så länge det finns någon att fråga så är det inget pro-
blem. Det stör inte mig personligen.

JL: Brukar du använda tidningsutrymmet i kaféet?

CJ: Nej, jag brukar äta i kaféet och läser inte så ofta där. 

JL: Tycker du att det kan vara ljudligt i kaféet för att ostört 
läsa tidningar?

CJ: Nej, det kan vara kortvariga perioder av mer högljudda 
personer som kan störa läsfriden för en kort stund. För det 
mesta är det en lugn miljö för tidningsläsande.

Så du är rätt nöjd med biblioteket som det är?

Ja, jag tycker det är bra. Läsborden i bibban är ju kanske 
lite stora, men man får sitta ostörd och läsa. Det var bra att 
borden flyttades in i biblioteksrummet. Det är fint att det finns 
böcker av olika ålder i hyllorna, också rätt så gamla böcker!

Johan Lindberg 

Arbis bibliotek 
i nya utrymmen

Använd oss!
Idag förväntas vi utföra fler och fler saker utan ha kontakt 
med en annan människa, t.ex. boka en resa, beställa ett 
ändringsskattekort eller betala maten i mataffären. Ibland 
känner jag mig lite skamsen över att jag hellre vill be en 
människa om hjälp, som om jag vore dum eller osjälvstän-
dig på något sätt. Den nya tekniken har gjort det lättare 
och smidigare att utföra många saker. Men varför inte 
låta systemen finnas parallellt? 

På många sätt var det gamla systemet både smart och 
effektivt med kunniga, specialiserade människor som 
kunde svara på komplicerade frågor i ett nafs. Nu ska var 
och en istället använda orimligt mycket tid på att tragg-
la och famla. Och, om ni ursäktar min icke-ekonomiska, 
känslomässiga approach: ibland är det trevligt att träffa 
människor!

Inom biblioteksvärlden finns en ständigt pågående diskussion 
om hur biblioteken ska se ut i framtiden. Samhället föränd-
ras. Vilken roll ska biblioteken ha i det informationstekniska 
samhället?

Jag tycker att biblioteken ska satsa på att fylla en nisch som 
kommer att vara ganska tom och ledig. Biblioteken kan vara 
de ställen där det finns gott om personal, riktiga människor, 
som har tid att hjälpa till med både stora och små saker, för 
den som vill. 

Här på Arbis bibliotek är vi bara två personer, men med tanke 
på hur litet biblioteket är skulle jag säga att vi är ett ovanligt 
personaltätt bibliotek. Vi finns här och vi har tid för er. 

Välkomna!
Louise Agnesdotter

Arbis bibliotek öppnade sina dörrar i september i nya utrymmen 
på andra våningen bredvid Arbis café. Under tiden då huset på 
Dagmarsgatan 3 renoverades var Arbis som bekant beläget i skol-
fastigheten på Sturegatan 2. Biblioteket låg även där vägg i vägg 
med kaféet och kombinationen visade sig vara bra. Detta har nu 
fortsatt på det nyrenoverade Dagmarsgatan 3.
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Nya utrymmen på Arbis

Stick- och virkkafé
Kaféet lämpar sig för både nybörjare och mer erfarna stickare eller 
virkare. Innehållet anpassas enligt deltagarnas önskemål och kun-
skapsnivå. Du kan komma och jobba vidare med egna projekt eller 
pröva på något nytt. Varannan vecka har kaféet ett tema, då kan du 
komma för att få ny inspiration och kunskap inom ämnet men du är 
också alltid välkommen att komma för att få rådgivning eller jobba 
vidare med egna projekt. 
Tisdagar kl. 17.30-20.00
Kaféet, Arbis
6 €/tillfälle

Temakvällar våren 2018
13.3 Virka ”rutor” – mer än mormorsrutor
27.3 Magic loop – hur funkar det riktigt? 
3.4 Virka figurer – amigurumis bland annat
Följ Helsingfors arbis på facebook och instagram för att få påmin-
nelser om temakvällarna. 

Textilrådgivning 
Stampar sömnaden på stället? Räcker de egna idéerna och kunska-
perna inte till? Du behöver kanske bara lite hjälp på traven. På textil-
rådgivningen får du hjälp med ditt sömnadsprojekt och tillgång till 
textilklassens utrustning. Under vintern som gått har vi bland annat 
sytt om blusar, fållat byxor, gett 80-tals tröjor nytt modernt snitt, 
sytt festkläder och gjort mössor, väskor och necessärer på löpande 
band. På textilrådgivningen träffar du likasinnade eller så kan du, 
om du har tur, hitta en sy-mentor bland de mera erfarna! De delar 
nämligen gärna med sig av sina tips och råd.
Tisdagar kl. 13–15.30
Textilklassen, Arbis
6 €/gång

IT-rådgivning
Behöver du hjälp med din dator, mobiltelefon, pekplatta, digikamera, 
någon tjänst på nätet eller något program? Kom då till Arbis IT-råd-
givning. På Arbis datorer kan du också använda olika program och 
skanna bilder. Du är också välkommen oanmäld.
Måndag och torsdag kl. 13-14.30
Ända till och med torsdagen 26.4.2018.
Arbis, rum 32
6 €/gång

Om du inte känner att du vill binda dig till 
en helårskurs eller om du behöver hjälp 
med att komma igång, då kan Arbis rådgi-
vningsverksamhet vara något för dig. Där 
har du möjlighet att få hjälp och råd ifall du 
har fastnat vid något problem. Men du kan 
också komma för att låna Arbis utrustning 
och jobba med möjlighet till handledning. 
Du väljer själv vilka dagar du vill delta och 
behöver inte reservera plats på förhand.

Goda råd är inte  
dyra! 

Keramiksalen

Läshörnan i kaféet

Musiksalen

Slöjdsalen
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På Arbis har vi haft SFI – Svenska För Invandrare i många år. 
Under årens lopp har vi hunnit pröva på olika upplägg och 
program för att försöka tillfredsställa de behov som finns i 
huvudstadsregionen. Allt fler invandrare vill nämligen integre-
ra sig på svenska. 

Jag får ofta frågan om varför man överhuvudtaget ska 
integrera sig på svenska och huruvida man har en framtid på 
svenska i Finland.  Jag brukar börja med att säga att vi har 
två nationella språk i Finland och att varje invandrare har en 
laglig rätt att välja på vilket språk de integreras. 

Men oberoende av laglig rätt eller inte finns det faktisk flera 
orsaker till att man väljer svenska. Om man är gift med en 
finlandssvensk och har barn på dagis eller i skolåldern vill 
många kunna kommunicera på svenska med både personal 
och föräldrar, hjälpa barnen med läxläsning, kunna förstå vad 
som klubbas igenom på ett föräldramöte osv. Man vill kanske 
också kunna lära känna sin finländska släkt via deras mo-
dersmål. Då är det naturligt att välja att lära sig svenska först. 
 
Många av våra sfi-elever har släktingar och familj i något 
annat nordiskt land och vill kunna hälsa på och förstå språket 
som talas där. De upplever också och de har större chans att 
klara sig i Norden om de kan svenska, att arbetsmöjligheter-
na blir fler. 

En del har redan på ett eller två år lärt sig finska och klarat 
provet i allmän språkexamen på mellannivå. De vill därför 
utnyttja sitt sista år av integration och lära sig svenska för 
att ha bättre möjligheter på arbetsmarknaden. För andra är 
finskan alldeles för svår och då väljer de svenska istället och 
det visar sig gång på gång vara både lättare och snabbare att 
lära sig. 

För mig som undervisar svenska för invandrare förbluffas jag 
dagligen av hur motiverade många av dem är i mitt klassrum 
och hur snabbt de tar till sig detta främmande språk i ett land 
vars kultur inte uppmuntrar till dialog på allmänna platser. 
Att de svenska rummen i Helsingfors dessutom är få och de 
ständig möts av folk som inte förstår dem förstärker min upp-
fattning om att motivation och vilja kan ta en mänska långt. 

Och i Finland  måste en invandrar vara utrustade med lite ex-
tra vilja för att ta sig igenom vår byråkratiska djungel. Det är 
blanketter och beslut, de skickas mellan Migri, Magistraten, 
Skatteverket och Fpa och sätter de ett kryss i fel ruta för att 
de inte förstått frågan bestraffas de senare genom att nekas 
understöd. De hade ju blivit tillfrågade!  

Samtidigt som de är mitt uppe i denna byråkratiska process 
förväntas de lära sig ett främmande språk och ett helt nytt 
lands sätt att leva. För vissa betyder det här ett helt nytt 
alfabet och att lära sig läsa från vänster till höger istället för 
tvärtom. Vi ska inte heller glömma mörkret och kylan! Ändå 
är allt det här egentligen ingenting i förhållande till den oro 
många känner för sina familjer som fortfarande lever mitt i 
oroligheterna eller de fysiska och psykiska spår av kriget som 
de själva bär på.

Det är med ett ödmjukt sinne jag stiger in i klassrummet. 
Mitt mål är givetvis att vi ska lära oss så mycket svenska som 
möjligt, men viktigast är ändå att bekräfta, uppmuntra och 
aktivera varje enskild individ och inspirera till studieglädje 
och nyfikenhet.   

Annette Jansson
Planeringsansvarig lärare i nordiska språk
språkansvarig för integrationsundervisningen

Svenska som 
integrationsspråk

Svenska.fi finns till framför allt för dem som tar sin integra-
tion på allvar och tycker att det är roligare att integrera sig 
tillsammans med andra som också gör det. 

Vi tror starkt på att sociala och kulturella delar av integratio-
nen i Svenskfinland spelar en viktigare roll än man tror och 
att ett bra socialt nätverk kan ge jobb snabbare än hundra 
skickade CV.

Förutom det stöder vi varandra på det sätt som vi kan och 
hjälper varandra att utvecklas och gå igenom det som ser 
svårt ut i livet.

Alexandr Foy
Ordförande
Svenska.FI rf 
www.svenska.fi
+358 46 954 22 11 
alexandr.foy@svenska.fi

Nya studier visar ändå att vuxna visst har förutsättningar att 
lära sig nya språk flytande. Åldern utgör i sig inget hinder 
för att lära sig ett nytt språk. Den kognitiva förmågan som 
krävs för att uppfatta fenomen som inte finns i modersmålet 
försvinner inte med åren. Det duger alltså inte att skylla på 
att man är för gammal för att lära sig ett nytt språk. Språkin-
lärningsforskare Marianne Gullberg från Lunds universitet 
menar att det är  ”en myt som omfattar inte bara pensionärer 
utan också trettioåringar”.

Medan unga har vissa fördelar när de lär sig ett nytt språk 
så har äldre genom sin livserfarenhet tillgång till olika 
verktyg och tekniker för att lära sig. Att lära sig ett språk 
blir alltså inte nödvändigtvis svårare med åldern utan 
annorlunda.

- Språkstudier är bra gymnastik för hjärnan, säger Monica 
Lindeman som började läsa spanska på Arbis för ett år se-
dan. Harriet Lindroth, Torolf Bäckman, Alexandra Klinge och 
Susanna Asplund som alla läser ryska första året håller med. 
Alla är också överens om att man har stor nytta av andra 
språk som man läst tidigare.  Man känner igen olika lånord 
och det är intressant att se från vilka språk de härstammar. 
Också grammatiken påminner om grammatik som man kan 
sedan tidigare.  

-  När man är äldre har man en större erfarenhet och förstå-
else för kultur, litteratur och historia som ju också är en del av 
språkundervisningen funderar Torolf, som alltid har intresse-
rat sig för Ryssland och rest en del i landet. 

- Motivation är nog det viktigaste, menar Susanna och Harriet 
påpekar att man måste ge sig själv tid att lära sig. Man får 
vara beredd på att jobba och göra uppgifterna till varje gång. 
Alexandra och Monica är överens om  att man i gengäld får 
en alldeles speciell adrenalinkick då man plötsligt förstår 
vad någon säger, när orden börjar utkristallisera sig och man 
kanske kan hjälpa en vilsen turist på gatan. 

- Glöm din ålder, säger Harriet och Monica när jag till slut 
frågar om tips för dem som funderar på att börja läsa ett nytt 
språk på Arbis. När man studerar i den här åldern gör man 
det bara för sin egen skull och det gäller att njuta och ha en 
avslappnad inställning till sig själv och inte ta sina tillkorta-
kommanden på för stort allvar. Det är processen, inte målet, 
som är det viktigaste.

Anna Långstedt-Jungar, 
planeringsansvarig lärare i främmande språk.
Källor:  Språktidningen (03/2017), Svenska Dagbladet (7.4. 
2017)

Det sägs ofta att man har lättare att lära sig språk när man 
är ung. Även inom forskningen rådde länge en utbredd 
uppfattning om att det är svårt att lära sig språk som vuxen. 

Javisst kan vuxna lära 
sig nya språk!
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Jag kommer från Tunisien och har integrerats på svenska i Finland. Integra-
tionsprocessen har varit en lång kamp för mig, men för min integration blev det 
finlandssvenska nätverket nämligen Arbis och Luckan av största vikt. 

Jag är läkare och eftersom jag inte kunde finska var det säkert svårare för mig 
att hitta en plats som amanuens. Utbildningen på Arbis har hjälpt mig att be-
härska de språkliga kunskaper i svenska som man behöver för att få arbeta som 
läkare i Finland. Sen gjorde jag praktik på hälsostationen i Ingå och på Ekenäs 
sjukhus där jag fick lära mig om det finska hälsovårdssystemet. Just nu har jag 
klarat två krävande förhör och ska delta i det sista förhöret om ett par veckor. 
Sedan blir jag legitimerad läkare och kommer ut i arbetslivet.

Läkarlegitimationen i Finland är inte lätt oberoende av språk. Det kräver stor 
förberedelse och motivation. Det har fungerat mycket bra för mig  eftersom det 
egentligen tar ungefär fem år för att få legitimation, men i mitt fall har det gått på 
två år tack vare integrationsprogrammet på Arbis och min man som har hjälpt 
och stöttat mig till framgång. Jag hoppas samma möjlighet också ges åt flera 
invandrare än vad som hittills är fallet. 

Ahlem Mnassri

Jag är Alexey och kommer från Ryssland. Jag har bott i Helsingfors i fyra år. 
Jag började min integration med att lära mig finska. Jag studerade finska ett år 
och insåg sedan att jag behöver mera an fem år av studier för att kunna hitta en 
arbetsplats. Jag bestämde att svenska är lämpligare för mig och jag började lära 
mig svenska på Arbis SFI-program. Jag hade rätt! Att lära sig svenska var lättare 
och snabbare än att lära sig finska. 

År 2016 innebar förändringar. Jag började studera till närvårdare på SFX-pro-
grammet, ett experiment mellan Arbis och Prakticum som kombinerade yrke 
med språk. Jag blev intresserad av SFX eftersom jag har arbetat som sjuk-
skötare i Ryssland och programmet skulle hjälpa mig att utöka mitt ordförråd 
inom det medicinska området. Nu fortsätter jag att studera till närvårdare på 
Prakticum. Min plan är att söka till Arcada och blir akutvårdare. 

Under mina studier har jag jobbat på ett äldreboende, på ett dagis och på en 
serviceenhet. Nu jobbar jag på svenska på Folkhälsans eftis och som barnvakt 
på en Arbis kurs ”Swedish for Parents”. Jag tycker att SFX var ett mycket bra 
program. Även under studietiden kan man få ett jobb eller en praktikplats. Det 
främjar också en snabbare inlärning (man använder språket med infödda talare 
under praktiken i en svenskspråkig miljö). Jag har inte upplevt några särskilda 
svårigheter med att söka jobb.  Men om man bor i Helsingfors, tror jag att man 
behöver förbättra sina kunskaper i finska. I vissa situationer tycker jag att det är 
svårt att klara sig utan finskan.

Alexey Shumilin

Integration i Finland kan vara jättesvårt och kräver mycket arbete. Jag kom 
till Finland i september 2012 och har studerat båda finska och svenska här i 
Helsingfors. Att lära sig språk är inte lätt för mig, men jag har aldrig varit rädd att 
jobba hårt. Under de senaste fem åren har jag pluggat mycket (båda språk och 
historia) och har gjort arbetsprövning och praktiserat på finska museer. Det har 
hjälpt att ge mig arbetserfarenhet i Finland, vilket är viktigt när man söker jobb 
här. 

Jag fick mitt första riktiga jobb på Svenska Litteratursällskapet. Det tog slut vid 
årsskiftet och erfarenheterna och kontakterna som jag fått där kommer att hjäl-
pa mig i framtiden. Just nu jag har blivit intervjuad av ett företag som erbjuder 
privat guidning här i Helsingfors. Jag är ivrig och hoppas kunna förmedla min 
kunskap om Helsingfors till andra människor.

Kelsi Vaahtojärvi

It is not a sentence you would commonly hear in Helsinki. In 
fact, I would as far as saying that many people do not seem 
to understand the logic behind doing so. They start judging 
you, even without knowing your reasoning for this important 
decision. 

And yes, I am guilty of choosing to integrate in a language 
that many deem inferior, somewhat antiquated or that should 
be even stripped off its official status in Finland. Is it not iro-
nic that the simple choice of wanting to integrate in Swedish 
is the very thing casting you aside, simply because you did 
not choose Finnish, just like (pretty much) everyone else? 

My reasoning is clear. My husband and his family are from 
Jakobstad and all speak Swedish as their first language. His 
close friends speak this language too. Moreover, I had also 
learnt a bit of the language before I had even met him, after 
having visited Sweden many times. And finally, I keep hearing 
there is a lack of Swedish-speaking teachers in the capital 
region and my previous job before moving to Finland was 
teaching chemistry to secondary school students. Perfect! 

However, caught on the busy life of a capital city, it is some-
times easy to lose track of the right path in life. Starting in a 
new land is always gruelling but starting with no support can 
definitely turn into the most ruthless of experiences. Until 
you find Arbis.

Arbis allows you to study the Swedish language as part of 
their integration programme. Its courses are designed to fit 
this premise and allow people like me to start rebuilding their 
lives. Not only do you have the opportunity to study langua-
ges, but also history, culture and many other aspects of the 
country are taught using Swedish.

But the big difference at Arbis is the community spirit. It is 
the smiles you get when you walk in. It is the caring teachers 
and all its members who encourage you when you are there 
and miss you when you are not. I had never experienced this 
before in Finland – the feeling that you belong somewhere. 
And that can make all the difference for someone who has 
just arrived in a brand new country.

Arbis does not treat you as a number but as a person. It does 
not judge you from your past but equips you with the tools to, 
once again, succeed. Arbis challenges you more and more 
everyday, allowing you to progress in your studies.

So I thank Arbis – the teachers, the students, the workers 
and the community for all you do to people like me. It may not 
seem like much but, for the past few months, it has made me 
realise that it is possible to fully integrate in Finland through 
speaking Swedish.

José Jao Sousa de Oliveira 

“My name is José and I decided 
to integrate in Swedish.”

Luckan är en låg-tröskel informations- och vägledningspunkt 
som hjälper kunden att hitta arbete, studier, språkkurser, 
fritidsverksamhet och den information hen behöver.  Luckan 
erbjuder också många olika sociala evenemang på svenska 
och engelska där man kan träffa nya människor.  Luckan är en 
svenskspråkig mötesplats i Forums köpcentrum. 

Två kunder dimper ner i Luckan och frågar efter en nybörjar-
kurs i svenska. Vi söker tillsammans på Ilmonet, finnishcour-
ses.fi, på öppna universitetens hemsidor och Helsingfors 
sommaruniversitet. Paret tackar för hjälpen och medger att 
de först letat själva men upplevt det väldigt svårt att utreda 
utbudet. 

En annan kund söker efter en grundläggande utbildning för 
vuxna på svenska men vet inte var det finns en sådan. En an-
nan söker efter svenskspråkig teaterverksamhet för sin son 
men vet inte var hen ska söka efter information. 

Debatt.rf publicerade en rapport 2017 om unga helsingforsa-
res, med annat modersmål än svenska eller finska, intresse 
att gå med i en svenskspråkig förening. I rapporten kom det 
fram att hälften av de tillfrågade rysk- och somaliskspråkiga 
unga är intresserade av att välja svenskspråkig fritidsverk-
samhet. Problemet var att det inte är lätt att hitta information 
om svenskspråkig verksamhet på annat språk än svenska. 

Luckan hjälper en att orientera rätt
Svenskspråkig service och verksamhet är ofta osynlig för en 
oinvigd. Luckan hjälper till med att hitta svensk service och 
fritidsverksamhet i huvudstadsregionen. 

Kunder kommer till Luckan då de är osäkra på sina rättighe-
ter. De vet inte ifall en myndighet har fattat rätt beslut eller 
ifall deras arbetsavtal är lagenligt. De vill få hjälp med att 
reda ut sina möjligheter att stanna i Finland. I alla dessa fall 
finns Luckan till hands. 

Kunder frågar efter kurser i svenska, svenska språkkaféer, 
mentorer de kan öva sin svenska med men största delen av 
Luckans kunder söker efter jobb. Vi ordnar CV-verkstäder 
varje månad, kortkurser i jobbsökning och satsar i år extra 
mycket på att stöda arbetssökning. 

Att leva och verka på svenska i huvudstadsregionen är inte 
alltid lätt. Det finns få ställen där man kan få information om 
svensk service. Detta är alltid möjligt i Luckan. Luckans upp-
gift är att stöda invandrare i att må bra genom att hitta den 
information, service, de sociala sammanhang och möjligheter 
just hen söker efter också på svenska.

Ann-Jolin Grüne
planerare, Luckan integration



12 — Arbisbladet Arbisbladet — 13

Alster

Vävning med Monica Lindqvist

Textilrådgivning med Pia Nybom    

Vävning med Monica Lindqvist

Japanska washi-ägg med Marianne Thun-Ericsson

Bokbindning med Kristina Palmgren

Reparera gamla fönster med Astrid Nurmivaara Möbeltapetsering med Jenny Lagenskiöld

Miniatyrer och dockskåpsprylar med Marianne Thun-Ericsson

Vi har tittat in på Arbis kreativa kurser.
Här är ett smakprov på vad som är på
gång i våra verkstäder.

Vatten, ljus och färg och Drop-in måleriverkstad med Marina 
Ciglar

Vatten, ljus och färg och Drop-in måleriverkstad med Marina 
CiglarTextilrådgivning med Pia Nybom    
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Ingredienser
4pkt  gröna blad (finns i affären Alanya i Östra centrum)
1kg  tomater
8st små äggplantor
4st lökar
1kg ris
750g malet nötkött
2tsk Dolmakryddor (buharat på arabiska:  
 finns i affären Alanya i Östra centrum)
2tsk salt
2st citroner
4st vitlöksklyftor

Tillredning
Tvätta de gröna bladen, tomaterna och äggplantorna. 

Skala lökarna. Skär dem mitt itu men inte i botten, utan så det 
blir ca 1 cm kvar. 

Skär av en hatt på äggplantorna och tomaterna och gröp ur 
innehållet.

Sätt de gröna bladen, lökarna, de urgröpta tomaterna och 
äggplantorna i en kastrull med vatten.

Koka dem i ca 20 minuter så att de blir mjuka.

Dolma
Låt riset ligga i kallt vatten i 20 minuter. 

Blanda ris, kött, Dolmakryddor, salt, pressad citronsaft och 
vitlök. 

Du kan också tillsätta innehållet från tomaterna och äggplan-
torna om du vill.

Sätt fyllning på de gröna bladen och rulla dem till rullar. Vik 
upp kanterna.

Ta försiktigt isär löken så att du får 4-6 skal. 

Fyll lökskalen, tomaterna och äggplantorna ungefär till häften 
med köttblandningen. Obs! Sätt inte för mycket fyllning efter-
som riset sväller i kastrullen.

Fyll kastrullbottnen med ett lager av fyllda lökar.

Placera sedan fyllda gröna blad, tomater och äggplantor om 
varandra . Fyll inte hela kastrullen.

Häll vatten i kastrullen så att det översta lagret med ”dolmas” 
täcks med 2cm. 

Låt blandningen koka upp tills de 2 centimetrarna vatten ko-
kat in och sjud sedan på svag värme ungefär 30 minuter tills 
dolmarna är mjuka.

Vänd hela kastrullen upp och ned på ett stort fat och servera 
varmt. 

Jag koordinerar Arbis andra Mat- och Kulturmässa, som 
förverkligas av Arbis SFI-elever och äger rum den 14 mars 
2018 från och med klockan 16. 

Jag är oerhört glad över att Arbis har SFI-undervisning. Då 
jag flyttade till Finland under mitten av 90-talet var möjlighe-
ten att integreras på svenska i huvudstadsregionen någon-
ting man gjorde helt på egen hand. Några integrationspro-
gram på svenska fanns med andra ord inte. 

Jag hade då ett år som utbyteselev i Kyrkslätts gymnasium i 
bagaget och en del kunskaper i svenska. 
Min egen integration skedde via utbildningen (HU, Peffan och 
Hangö Sommaruni), via föreningslivet (Drumsö Martakrets 
och Dicken) och via arbetet som språklärare (Steinerskolans 
högstadium och gymnasium ca 20 år och Arbis sedan några 
år tillbaka). Det här är de tre pelarna i min integrationserfa-
renhet. 

För några år sedan studerade jag vuxenpedagogik vid Hangö 
Sommaruniversitet och där föddes idén till Arbis Mat- och 
Kulturmässa som är en del av en större helhet om mat och 
integration som jag och mina kolleger på Arbis har glädje 
att förverkliga med eleverna från SFI- programmet. Kursen 
planerade jag med inspiration från mina egna upplevelser av 
integration i Finland, som jag till en del  fick i min  Martakrets 
på Drumsö. Jag upplevde att mina kompisar i den gemenska-
pen  blev intresserade av min matkultur och mina traditioner. 
När jag höll brasilianska matkvällar och lärde dem tillreda 
brasiliansk mat eller när de lärde mig om finländsk mat och 
matkultur byggdes en ömsesidig bro av respekt, vänskap, 
förståelse och mycket mer. 

På Arbis SFI-program kommer eleverna från alla världens 
hörn. Under hela året får SFI-are pröva på att laga finländsk 
mat under olika tillfällen. Man tar seden ditt man kommer! De 
har lagat svamppaj och äppelpaj under hösten, och smaker 
från julen i november och under våren träffas vi i undervis-

Arbis mat- och kulturmässa
ningsköket ännu en gång. Språkkunskapen har förhopp-
ningsvis ökat och mycket mer har de lärt sig. Under Mat- och 
Kulturmässan får SFI-are chansen att dela med sig av sin 
matkultur och sina kulturtraditioner. Då får finländare lära sig 
en del nytt därför att integration berör alla.  

För att bygga broar mellan de nyanlända i Finland och finlän-
dare behöver vi skapa tillfällen att mötas och att  samlas vid 
maten är en naturlig mötesplats. Med Mat- och kulturmässan 
vill vi hjälpa att bygga broar mellan dessa olika kulturer som 
finns under Arbis tak och att främja mångkulturalism och öka 
förståelse och mångfald i dagens Finland.

Vi ses på Matmässan!

Andrea Brandao-Berglund

Samir Ahmad deltog i Arbis Mat- och kulturmässa 2017 och 
ville definitivt vara med i år också. Han tycker att det är viktigt 
att människor i Finland får en möjlighet att lära känna och 
smaka på traditionell mat från sitt hemland Irak. Han önskar 
att finländare skulle känna till mer om Iraks historia, kultur 
och traditioner.

Dolmas som Samir bjöd på förra året är en av favoritmaträt-
terna i Irak och lagas en gång i veckan och speciellt när det 
kommer gäster. Det är en maträtt som man gärna bjuder när 
det är fest eftersom den tar tid att tillreda. 

- Det var jätteroligt att folk smakade på min mat och frågade 
vilka ingredienserna var och hur man tillreder Dolmas, säger 
Samir. 

I år ska Samir bjuda på irakisk lätt mat ”Lablabi”, en typ av 
soppa som äts på vintern. På sommaren är det för varmt att 
äta så starkt kryddad eller varm mat.         

Annette Jansson
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På kurserna, som pågått under tre terminer, gick vi in för att 
teckna berättelserna mot en bakgrund av tre tidsaxlar; en 
för historiska händelser i det självständiga Finland, en för 
händelser som förändrat särskilt kvinnors liv, t.ex. äkten-
skapslagen 1929 som gjorde gifta kvinnor myndiga och de 
kommunala mödrarådgivningarna, och en för viktiga händel-
ser i huvudpersonens liv, t.ex. flyttningar, äktenskap, examina, 
barn osv. I en sådan ränning fick varje författare sedan trä in 
sin berättelse. Varje historia kräver vissa ramar för att kunna 
bli berättad.

De flesta beröringspunkterna med stora händelser, Finlands 
historia och världshistorien fick i det här urvalet berättel-
sen om Elvi Linnea, född Fredman (1918 - 2001 ) Hon levde 
utan far och hade en morfar som varit rödgardist. Mamman 
försörjde fyra barn. Det yngsta barnet, berättelsens huvud-
person omhändertogs och fick flytta till en vit familj. Där fick 
hon namnet Margaretha. 

Margarethas liv fortsatte att formas i takt med historiska 
händelser. Hennes fosterfar gjorde konkurs under den stora 
depressionen i slutet av 1920-talet, med tragiska följder för 
Margaretha och hennes mor. Berättelsens Margaretha fick 
med tiden jobb på olika kontor. Den branschen öppnades då 
allt mer för just kvinnor. Hon förlovade sig första gången med 
en man som stupade under fortsättningskriget. I ett sena-
re äktenskap var hon gift med en läkare som missbrukade 
morfin, viket var så vanligt efter kriget att det 1957 stiftades 
en lag för att stävja det här missbruket. Här är några exempel 
på hur ett enskilt liv påverkas av stora händelser. Levande blir 
berättelsen genom Margarethas kamp för ett värdigt liv. Det 
är hennes dotter, Catharina Kajander, som inlevelsefullt har 
skildrat det.  

De fem övriga berättelserna som jag tangerarar här har ett 
gemensamt tema, nämligen kvinnor med god utbildning och 
deras möjligheter att göra karriärer. Två av kvinnorna blev 
tidigt änkor. Det är inte ovanligt att folk tror att änkor, under 
tidigare generationer, blev utfattiga och måste leva på sina 
barn om mannen dog. Det talas om ”sytningsgummor”. Det 
där var ändå ovanligare än man allmänt tror.

Alma Geitel, född Starck (1860–1932), försörjde sig nästan 
hela sitt vuxna liv på jobb med anknytning till järnvägen, den 
största och mest omvälvande innovationen på den tiden då 
hon var ung. Järnvägen är ett ganska rakt spår men för att 
försörja sig fick Alma ta jobb både här och där, i Ekenäs, Vasa, 
Kronoby, Helsingfors, Loimijoki, Kervo och Toijala, som tele-
grafist och biljettförsäljare och innehavare av järnvägsrestau-
ranger eller resandehem m.m.  Hon blev tidigt änka men hade 
en god utbildning och ett friskt humör att falla tillbaka på och 
ta sig fram i världen med. Alma lämnade 1925 Toijala station 
och sin främsta period som krögare bakom sig, men spåren 
av henne finns ännu kvar. ”Järnvägsrestaurangen kallades 
under hennes tid Leskirouva och det namnet levde kvar långt 
efter att hon lämnat orten. Ännu i dag hittar man en restau-
rang med det namnet ett stenkast från stationen”, skriver 
Bo-Göran Geitel som forskat mycket i sin farmors historia.

Alma Pettersson (1889-1972), föddes i en balttysk familj i 
Reval och blev på 1930- och 40-talen välkänd elevhemsföre-
ståndarinna i Lovisa. Det började lovande 1916 med att bad-
husdirektören gifte sig med henne. Hon fick ge järnet inom 
den vita ambulansen som tog hand om både vita och röda 
offer i inbördeskrigets Lovisa. Då de vita flydde över isarna 
och gömde sig i skärgårdshushåll hörde hon till underhålls-
kåren. En kväll sände hon ut en konjaksplunta. ”Hon valde 

“GET A LIFE”  
- sex kvinnoberättelser 
och många fler
Karin gjorde en banbrytande insats inom medicinsk forskning, 
inte som läkare utan som sjuksköterska och assistent. Barbro var 
en av pionjärerna inom biblioteksväsendet på svenska i Finland. 
Vivan drev på att skapa nya hem för minst 4 500 finlandssvenskar 
i Helsingfors. Ingen av de här kvinnorna finns i något biografiskt 
lexikon och ni har knappast hört historierna förr. De här tre 
kvinnorna och många andra har det berättats och skrivits om på 
kurser på Arbis. Historierna samlas och kan fritt läsas i en stor 
databas med, för närvarande, ett hundratal minibiografier eller 
korta berättelser om kvinnor som lever eller har levt i det självs-
tändiga Finland. Här kommer smakprov från sex berättelser som 
fötts i Arbis regi.

en för henne typisk, okonventionell och värmande åtgärd. 
Hon såg till det medmänskliga”, skriver barnbarnet Magnus 
Pettersson som också hunnit uppleva något av sin farmor. Då 
inbördeskriget, de vitas seger, och även badhusrörelsen, som 
betjänade främst ryska turister, klingade ut i det självständi-
ga Finland hade Alma inte längre en självklar plats. Hon blev 
också änka, innan hon fyllt 30 år. Kortbiografin om henne 
blev en berättelse om att starta om från ruta ett men lyckas 
komma i mål. 

De tre kvinnorna som nämns i ingressen var alla födda 
mellan 1900 och 1920.  Vivan Juthas (1901–1973) var eldsjälen 
bakom Svenskhusen i Helsingfors. Efter kriget rådde stor 
brist på bostäder i Helsingfors. För att hjälpa upp situationen 
bland de svenskspråkiga grundade 18 föreningar och förtag 
tillsammans Helsingfors svenska bostadsförening. Moder-
na hus uppfördes i bland annat Månsas, Kvarnbäcken och 
Nordsjö. 

Barbro Boldt (1913-1992) blev den första kvinnliga svensk-
språkiga biblioteksinspektören i det självständiga Finland. 
Bibliotekarien Barbro Nygård har skrivit om hennes pionjär-
arbete bl.a. för de kommunala biblioteken och svenska biblio-

tek med utbildad personal. Berättelsen är också en minihis-
toria om biblioteksväsendet i Finland. ”Hon ömmade särskilt 
för fängelsebiblioteken, lotsbiblioteken, sjukhusbiblioteken 
och biblioteksservice till de blinda.” Det är också berättelsen 
om en karriär med förhinder, som kanske berodde just på att 
huvudpersonen var svenskspråkig och kvinna.

Karin von Wright (1920-1996) var med om att utföra ett 
pionjärarbete inom både blod- och cancerforskning i Finland. 
I den minibiografi om henne som dottern Karin Johnsson har 
skrivit uppmärksammas en sjuksköterskas, laborants och 
assistents insatser på området. Karin ansågs som barn vara 
ointellektuell men praktisk. Hon fick en skolutbildning som 
inte ledde till studentexamen. Hon lyckades ändå förverkliga 
många av sina egna drömmar, inte bara leva upp till omgiv-
ningens förväntningar. 

”Get a life” är ett informellt fast uttryck med vilket man ber 
en tråkig person att göra något mera spännande än att t.ex. 
städa ugnen medan andra roar sig. Tillämpat på de aktuella 
kvinnoberättelserna kan uttrycket också betyda att en person 
måste bryta med omgivningens trista förväntningar på hen 
och övervinna många svårigheter för att få ett fullödigt liv.
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År 2017 firade Finland 100 år av självständighet. Arbis firade 
jubileumsåret bl.a. med att lyfta fram den finlandssvenska 
kvinnan och hennes roll förr och nu. Vi gjorde det inte ensam-
ma utan institutet deltog i projektet Naisten Ääni – Kvinnor 
berättar. Det startade 2013 inom Suomalainen Naisliiitto och 
har på svenska letts av Bildningsalliansen och Henrika Nord-
in. Det är inte avslutat ännu. Alla som vill får delta. Det kan 
handla om kända personer men lika väl om vilken mamma, 
dotter eller syster som helst. Hittills har ett hundratal berät-
telser skrivits på finska. Artiklarna på svenska har på allvar 
börjat strömma in först under innevarande år. 

I de biografiska lexikonen och i standardverken i historia 
är kvinnorna i minoritet. Jag höjer på hatten för alla dem 
som skrivit och berättat. Och jag är tacksam över allt det 
som jag har fått höra och lära mig om under kursernas 
gång. Kanske vi kunde fortsätta trots att jubileumsåret är 
över?

Alexandra Ramsay
Planeringsansvarig lärare i samhällsämnen, historia och 
öppna universitetskurser.

Viborg är aktuellt på Arbis i år! Vi ordnar föreläsningar och en resa i slutet 
av april. Jag vill därför uppmärksamma en resa som Arbis gjorde för 80 år 
sedan med samma resmål. Materialet om resan hittade jag under Finlands 
jubileumsår när jag hade möjlighet att rota bland gamla bilder och mappar. 

I Viborg hade stadens ledning redan på hösten 1907 fattat ett 
beslut om att staden behöver ett tvåspråkigt arbetarinstitut 
och därpå följande år satte verksamheten igång. På vårt 
syskoninstitut Helsingfors Työvis är man mån om att förvara 
historiska handlingar som urtida verksamhetsberättelser 
och deras bibliotekarie Sari Antikainen visade mig runt i 
arkivet. Där bläddrade vi i unika fotoalbum från motsvarande 
Viborgsresor från 1930-talets Viborg. 

I juli 1938 avreste 25 arbiselever från den aktiva Diskussions-
klubben, en föregångare till Kamratförbundet, från Helsing-
fors till Viborg med tåg under ledning av Fred Stiller. Resans 
mål var att stifta bekantskap med Viborgs arbetarinstitut och 
knyta personliga kontakter. 

Fred Stiller och gruppen kom med kvällståget till stationen, 
som liksom vår var planerad av Saarinen. Den lades dock 
i ruiner tre år senare. BILD Stationshuset Övernattningen 
skedde på Työvis sommarkoloni mitt emot stadsdelen Havi på 
Suvilinna på Pappilanniemi. 

En  bokad busstransport förde följande dag arbisgruppen 
till parken Monrepos och på en guidad tur genom centrala 
staden och slottet. Det gamla biblioteket hade nu helt överta-
gits av Viborgs Työvis . Tre år tidigare hade det ultramoderna 
biblioteket av Alvar Aalto blivit färdigt. 

Det s.k. opistotalo vid röda brunnstorget var ritat av arkitekt 
Brynolf Blomkvist år 1890. Huset som står kvar än idag be-

stod av en festsal, tre klassrum och kansli med biblioteksut-
rymmen. Det säger sig självt att verksamheten till stor del var 
utplacerad i de många stora skolbyggnaderna i Viborg. 

I en av verksamhetsberättelserna berättas det om före-
läsningarna som kunde handla om de ”nyaste rönen” inom 
rasforskningen och nyttan med att lära sig esperanto. Den 
senaste tekniken med radion inom undervisningen hade 
tydligen också tagits i bruk.

Trettiotalets Viborg hade förlorat sitt tvåspråkiga Arbis strax 
efter självständigheten år 1919 så allt gick tydligen enbart på 
finska. I tackbrevet från Viborg skriver Väinö Huttunen på 
Viborgs työvis: ”Haluamme kiittää Teitä kaikkia siitä välittömä-
stä ja reippaasta suhtautumisestanne meihin muukalaisiin.”

Efter Viborg reste Arbis diskussionsklubb med kvällståget 
vidare till Terijoki med sin ljuvliga riviera och återvände sön-
dag kväll den 17.7 till Helsingfors. I tackbrevet som skrevs två 
dagar senare säger Väinö Huttunen också att dörrarna även i 
fortsättningen kommer att vara öppna för besök.

I november 1938 besökte åtta työviselever i sin tur Helsing-
fors arbis på Richardsgatan och det nybyggda riksdagshuset 
på Mannerheimvägen.

Hans-Peter Holmstén
Planeringsansvarig lärare i bildkonst, formgivning och foto-
grafering 

En Arbisresa till 
Viborg och Terijoki 
1938

Arbisbladets arbetsgrupp: 
Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i nordiska språk  
Pia Nybom, biträdande rektor  
Anna Valkeakari, planeringsansvarig lärare i hantverk  
Hans-Peter Holmstén,  planeringsansvarig lärare i bildkonst och formgivning  
Enni Grundström, kommunikationsassistent

Foton:  
Enni Grundström, Hans-Peter Holmstén, Annette Jansson, Anna Långstedt-Jungar, Anna Valkeakari och bildarkiv

Ombrytning:
Katja Engberg, grafisk designer, Fostran och utbildning

Tryck:
Edita Prima Oy
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