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Trist tunnel fick ny skepnad

�

Gångtunneln
som förbinder Jakobacka med Alpbyn och Malm har
förnyats och gestaltar sig nu som
ett konstverk. Projektet Keramik
och trä i staden har haft som syfte

att ge tunneln ett lyft och bakom
konstverket som i praktiken klär
var sin vägg av tunneln står dels
Karin Widnäs dels Pekka Paikkari.
På Karin Widnäs keramiska plattor
står inristat vackraste orden ungdomar i Jakobacka vet. Sådana är
mamma, sommar och lycka.

� Info på svenska

JAKOBACKA
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Mikko Aho
trivs med sin
stad som växer
så den knakar.

NYA VERKSCHEFEN

Tio nya Främre Tölö i framtiden
Helsingfors är den mest glest byggda nordiska huvudstaden, men nu är
det dags att bygga tätare. Inte så att allt
planerande och byggande går på några år, utan på basis av den nya generalplanen som är under beredning.
”Kort och gott betyder generalplanen att vi granskar olika områden och
möjligheter att skapa tätare stadsstrukturer. Vi planerar utgående från
att det årligen ska uppstå 500 000 kvadratmeter ny bostadsyta. På sikt innebär det 9 miljoner kvadratmeter mera
boendeyta och en tillväxt fram till 2050
motsvarande hela tio nya Främre Tölö
eller 64 nya Marudd”, säger stadsplaneringschefen Mikko Aho.

Aho, 58, har lett Stadsplaneringskontoret i ett år och stortrivs med jobbet och arbetskamraterna, stadsborna och stadsmiljön. De senaste åren
var Aho utvecklingschef i Sibbo där
han lärde sig utmärkt svenska. Så alla
helsingforsare som har ärende till Aho
ska nalkas honom på svenska!
Han är väl medveten om att en tätare stadsstruktur inte är alldeles problemfri att genomföra. Fenomenet
Nimby, inte på min bakgård, borde
vända till Wimby, välkommen till min
bakgård.
”Vi måste nå invånarna, skapa kontakt till stadsborna och föra en dialog för att få stöd för våra planer. Utan

samverkan rinner också de bästa idéer
ut i sanden. Och vi vill naturligtvis skapa en stad som stadsborna trivs i och
med”. ”Stadsplanering är något som alla stadsbor tänker på alla dagar, utan
att inse det. Den bebyggda miljön är
resultatet av stadsplanering”, poängterar Aho och säger att man ska vara
speciellt lyhörd för de unga stadsbornas åsikter om den urbana staden. De
är framtiden.
”En annan utmaning är att kunna
prioritera och välja. Kompromisser leder ingen vart. Vi behöver beslut som
alla en ense om, också inom stadens
egna ämbetsverk”.
Aho nämner som en av sina favo-

ritplatser i staden, Banan, som ”alla”
helsingforsare har besökt i år. Antalet
som rört sig på Banan motsvarar nämligen antalet helsingforsare.
”Banan är det enda projekt i staden
som inte har fått någon kritik över huvud taget, enbart positiv respons”.
Aho beskriver stämningen på
Stadsplaneringskontoret som entusiastisk och inspirerande.
”Om atmosfären skvallrar en enkät som hade rekordhög svarsprocent,
hela 136 procent. Av 282 anställda på
svarade 365, och förklaringen är att en
del hade så många idéer att de svarade
flera gånger. Det bådar gott för framtiden”.

�

JULDAGS

Morotssaft, lingon och svarta vinbär och sju glada babysar som bokstavligen badar i färger på golvet i keramiksalen i Nordhuset. Det är uppenbart
att barnen njuter av att känna, se och smaka. Färgbad heter verksamheten och går ut på att
småbarnen får leka
av hjärtans lust med
kladdiga och kletiga färger som går
att stoppa i munnen.
Följande färgbad i
Nordhuset är 6.11
och 3.12 kl.14. Förhandsanmälan hos
siw.handrooskelekay@hel.fi.

Var finns alla julsånger
när ingen sjunger dem? På
farmors vind eller gömmer
de sig bland julsakerna i
källaren? Och hur har julsångerna uppkommit? Nu
letar vi fram alla julsånger och så kör vi: Allsång
för barn och med julvisor
på repertoaren. I Luckan
30.11 kl. 13. Jakten på julvisor går av stapeln även i i
Nordhuset, 8.12 kl.15.
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Svenska veckan firas 4–10 november
och kulmen är givetvis Svenska dagen
6 november. Svenska dagen har firats i
Finland sedan 1908 och bakom initiativet, vars syfte är att stärka den svenskspråkiga sammanhållningen, står
Svenska folkpartiet.
Årets tema är Tänk om! och kring
det arrangerar De ungas akademi och
Folktinget en fototävling för unga i åldern 15–25. Tolka temat genom ett foto, tävlingstid 1–31.11. Mer info av Fanny Södergran tel. 050 562 4846, fanny.
sodergran@dua.fi
Svenska dagen och Svenska veckan
har bland annat följande program:
5.11 kl. 12–16 är festdag för seniorer på
G18 med IT-torg där man får hjälp med
data- och telefonproblem, hör Claes Andersson vid pianot, Hbl:s chefredaktör
Jens Berg om tidningens framtid och
som socker på bottnen, Sixten Lundberg
och Peik Stenberg i På allvar? Nää.
5.11 kl. 18.05 på Arbis förläser Camilla
Kovero med rubriken Den nya finlandssvenska identiteten, om hur barn och
unga upplever det svenska språkets betydelse på olika sätt i olika språkliga
miljöer.
6.11 med start kl. 14 i Sanomahuset
där tidningen Helsingin Sanomat ställer till med Svenska dagen fest. På programmet står allt från möten med
marthor som undervisar i hur man virkar och stickar på svenska, till rapmusik på två språk, paneldebatt och som
final, allsång.
6.11 kl 19, Nordhuset. New Nordic Native Tour, åtta nordiska artister på scen
med musik. Sångstjärnor som flyttat
till Norden från till exempel Irak och
Spanien.
6.11 kl. 9.30 och 10.30 firar Arne Alligator 10-årsjubileum och platsen är
Stadshuset. Begränsat antal platser,
förhandsanmälan hos alexandra.furuhjelm@folktinget.fi.
7.11 kl. 18.05 i festsalen på Arbis. Författaren Horace Engdahl från Sverige
föreläser om den stora tyska dramatikern Heinrich von Kleist, rubriken lyder
Den ovälkomne klassikern – en översättares syn på von Kleist.
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Jakten på den
försvunna julvisan
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Kul med kladdiga ätbara färger

ANNEGÅRDEN

Målar och ritar, formar och färgar

Tjugo år på Annegården. Blivande konstpedagogen Oleg Donner gick som skolelev
på både målarkludden
och målarklubben.

Foto: Leif Weckström
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NORDHUSET

Han är som lugnet självt, där han står
och fingrar på sitt skägg medan barnen
ställer den ena frågan efter den andra.
Men om någon vet hur man ska ta barnen på målarkludden så är det han. I
dag studerar Oleg Donner konstpedagogik men det är inte så många år sedan han gick med samma iver och lust
på samma konstkurs på Annegården.
”Kursen hette redan då målarkludden och kan delvis ha varit upphovet
till mitt val av yrke som konstlärare”,
säger Donner, 27 år. Han är fjärde årets
studerande vid Aalto-universitetet
och tredje årets lärare på Annegården.
På målarkludden går barn i åldern
8–12 år och barnen är som barn i den
åldern, kreativa och nyfikna, intresserade av det mesta och pigga på att lära sig nytt.

”De är i en härlig ålder och mottagliga för mina förslag och idéer. Jag undervisar också i målarklubben som är
för 12–18 åringar och försökte som ny
föreslå några uppgifter men det blev
nästan myteri. Den gruppen är redan van vid att arbeta med egna alster
och projekt”, skrattar han och berättar
att han personligen både målar och
skulpterar.
Någon disciplin som ordningen i
skolklassen är Donner inte ute efter.
”Men även unga behöver få arbeta
i lugn och ro. Utom ibland när vi har
riktigt roligt”, säger han och hjälper en
flicka med klistertuben samtidigt som
han räcker fram en burk med penslar
åt en annan och letar efter saxen som
den ena av två pojkar behöver. Gruppen arbetar med allt från kletiga färger

och stora papper till skrot och ståltråd.
”Kurserna är ofta dominerade av
flickor så två pojkar är bra men fler är
välkomna”, säger Donner och nämner
att han har stort behållning av barnens
åsikter.
”Min uppgift är att främja deras utveckling. Någon går på kludden bara
ett år eller två, för en annan blir kludden början på ett fortlöpande engagemang i konst.
Donner har ändå inte planer på att
bli konstlärare i en skola. Han skulle
helst undervisa vuxna. För som han
säger på sitt lågmälda sätt:
”Det är tidvis rätt jobbigt att motverka den energi som sjuder i ett klassrum”.
Man kan höra sig för lediga platser
på kludden, annantalo.info@hel.fi.

2014

Lånade stunder 2014, heter en
unik årskalender som stadsbibliotekarier i Helsingfors, Esbo och Vanda ger ut. Resultatet är en skön mix
där kvinnliga och manliga pinuppor
poserar på olika bibliotek samtidigt
som avsikten är att marknadsföra
bibliotek och bibliotekarier, böcker
och läsning. Kalendern ger en helt
ny bild av stereotypen för bibliotekarien, den stränga och glasögonprydda har fått ett glittrande glamouröst drag. Finns att få bland annat via Ylva Larsdotter på Arbis, tfn,
09 310 49484.

Skönlitterärt spektakel för barn
Diktrock och galenskapscirkus, bilderböcker och författare som skriver för barn.
På en fantasifull fest och
en träff för vänner av barnböcker bjuder Richardsgatan
bibliotek 16.11 kl. 11–13.30
i samarbete med Schildts & Söderströms. Missa inte möjligheten att uppleva
författarna gestalta karaktärerna i sina egna böcker!
Skådespelaren Harriet Abrahamsson fungerar som
konferencié.

SENIORPROMENAD

i korthet
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Petersburg
– Stad, du vist välvda
Svenska litteratursällskapets serie
om S:t Petersburg, 11.11 kl 18.00.
Kristina Rotkirch: Smärtpunkter i
stadens inre. En presentation av
författaren Jelena Tjizjova. Elena
Hirn: Staden med många namn.

Häng med. Marianne Lindberg
hälsar alla seniorer välkomna
på stadspromenad.

Umgänge och motion och kanske en ny syn på Helsingfors.
Seniorer går på en urban promenad.
motion, att ge ensamma en chans att
träffa andra och vi avslutar alltid promenaden med att gå på kaffe. Och
den som vill får gärna ta med sig stavar”, tillägger hon.
Senare i höst tänker hon sig en
promenad längs populära Banan,
promenad- och cykelstråket som förbinder området kring Musikhuset
med Gräsviken. En annan gång har
man ett museum som mål, eller varför inte något som pågår på Arbis.
”Man tenderar att alltid gå samma
rutter, och vi hoppas att våra promenader bjuder på en ny syn på Helsingfors”, säger Lindberg.
Promenadprogrammet går den
andra och fjärde fredagen i månaden
och lever med väder och vind, så det
är bäst att antingen kolla i föregående

måndagsnummer av HBL och agendan eller ringa Marianne Lindberg,
0400 341 814.
Annan seniorsamvaro ordnas i
källarvåningen på kafé Esplanad på
Norra esplanaden. Kaféträffen är alltid kl. 14 och den tredje tisdagen i
månaden. ”Vi är redan på sjunde året
och minst 40–50 seniorer möter upp.
Tisdagskaféet har program medan
samvarokaféet den tredje fredagen
i månaden är uttryckligen avsett för
bara samvaro”, säger Maj-Britt Paro. I
november tar tisdagsträffen paus för
fest på G18, se mer i spalten om programmet på Svenska dagen. Samrådet i Svenska pensionärsförbundet.
ordnar och är ett gemensamt organ
för de 12 svenska pensionärsföreningarna i Helsingfors.

Politik och frågor kring äldre
Hur arbetar man på politisk nivå
med frågor kring äldre? Ställ frågor
och lyssna. Gunvor Brettschneider,
SFP och medlem i stadsfullmäktige
svarar. Luckan 7.11 kl 13. Anmälan
tfn. 0207-738400 .
Lilla pappan som gick i ide
Moliereensemblen från Sverige
gästar Luckans Saftsaftsalong och
underhåller barn över 3 år. 9.11 kl.
13.
Viirus gästspelar Nordhuset
Teater Viirus ger enmansföreställningen Tröst med Oskar Pöysti i
rollen i Nordhuset, 5.11 kl. 13.
Diabetes, som en tsunami
Allt fler finländare insjuknar i diabetes. Fetma, fel kost och brist på
motion är orsaker. Om diabetes
och förebyggande av sjukdomen
berättar Lili-Ann Junell-Kousa, 16.11
kl. 18.05 på Arbis.
Antikrundan på Arbis
Kom med antika föremål, smycken,
silver, design eller vintage för värdering och information, men det
går lika bra att titta in och träffa
experter som Ulla Tillander-Godenhielm och Berndt Morelius. Men
ta max tre föremål med! 9.11, kl.
12–14.
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Möt debutanten
Mathias Rosenlund
Rosenlund beskriver hur det är
att vara fattig i dagens Välfärdsfinland, Jenny Kajanus intervjuar,
21.11 kl. 18.05. Arbis.

En tur
på stan,
och kaffe
efteråt

Marianne Lindberg har den där energin som kommer av att man rör på
sig. Det gör hon gärna, och hon är
dessutom pigg på att dela med sig sin
motion.
”Vi tar en promenad varannan fredag. Inte någon stressig pulshöjande promenad utan en behaglig tur
då man hinner umgås och småprata med varandra, och så har vi alltid
ett syfte eller ett mål. Vi har gått i Anneberg där Helsingfors har sitt ursprung och vi har sett oss omkring i
nyare stadsdelar som Lillhoplax”, säger Lindberg.
Vi är pensionärer och seniorer
men man behöver inte höra till någon pensionärsförening för att få vara med.
”Idén är att njuta av gemensam
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Kalenderflickor på biblioteket

BÖCKER

