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ANTOLOGI

380 elever skrev dikter → SÅ SKALDAR 
eleverna i års-
kurs 2 i Kårbö-
le som hör till 
Hoplaxskolan 
med samman-

lagt 380 elever i årskurs 1–6. På 
initiativ av Arbis och i strävan 
att öka samarbetet med både 
skolor och unga Arbisanvän-

dare, har skoleleverna skrivit 
dikter och sedan har man sam-
manställt antologin ”Avtryck – 
dikter om allt och ingenting”. 
Diktsamlingen, där alla elever 
har en egen dikt och som ock-
så bjuder på klass- och grupp-
dikter, utkommer 1 december, 
finns på Arbis kansli och i sko-
lorna. Priset är 20 euro. 

→
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Stor svensk serviceenhet i sikte 
SOM EN SYMBOL för framtiden och det 
nya sättet att samverka och jobba ihop 
håller utbildningsverket på att fl ytta 
från sina lokaler i Elantos gamla hu-
vudkontor på Tavastvägen. Det hann 
bli många år vid de långa korridorerna 
som kantas av tiotals arbetsrum. 

Den nya adressen är Industrigatan 
23–25 som renoveras för både svenska 
och fi nska utbildningsverken.

Och det är Industrigatan som blir 
huvudkvarter för den nya svenska en-
heten. Enheten uppstår i samband 
med den omfattande administrativa 
reformen då 19 ämbetsverk uppgår i 
fyra sektorer plus centralförvaltning.  

Sektorerna täcker fostran och ut-

bildning, stadsmiljö, kultur och fritid 
och social- och hälsovård. Reformen 
träder i kraft i början av juni, efter att 
kommunalvalet har hållits. 

Inom sektorn fostran och utbild-
ning uppstår den svenska service-
enheten som ska trygga det svenska 
språkets ställning inom småbarnspe-
dagogik eller daghem, grundläggan-
de utbildning eller grundskola, gym-
nasiet och den fria bildningen som i 
praktiken betyder Arbis.

”Mycket är annorlunda när den 
svenska serviceenheten träder till. Det 
handlar inte bara om fysiska utrym-
men som fl ytten till Industrigatan ut-
an också om att sammanföra olika fö-

retagskulturer, något som inte alltid är 
alldeles enkelt”, säger direktören för 
utbildningsverkets svenska linje, 
Niclas Grönholm.

I praktiken ska alla som anlitar den 
blivande svenska serviceenhetens 
tjänster, det vill säga föräldrar, barn, 
elever och studerande samt Arbis-
användare egentligen inte märka att 
reformen genomförs.

”Vi har kvar samma daghem, eftis, 
lekparker och skolor samt Arbis och 
de som jobbar med verksamheterna 
i praktiken fl yttar naturligtvis inte till 
Industrigatan, utan fortsätter som ti-
digare med att ha daglig kontakt med 
de svenskspråkiga i staden”.

För Niclas Grönholm 
och alla andra inom den 
svenska utbildningen 
betyder den administrativa 
reformen nytt hus och ny 
företagskultur.

Men den gemensamma förvalt-
ningen centraliseras och nu arbetar 
man med att bygga upp en organisa-
tionsmodell för att få ett fungerande 
system som innehåller stöd- och för-
valtningstjänster, HR, IT och kommu-
nikation inom den svenska service-
enheten. 

”Förändringen är genomgripande 
och därför är fl ytten till ett gemensamt 
hus viktig. Genom att verka under 
samma tak får vi synergier och möjlig-
heter att driva en gemensam sak, att 
främja den svenskspråkiga servicen”.

Den svenska serviceenheten är 
ganska liten i relation till den stora 
fi nskspråkiga helheten, som fi nns un-
der samma tak i Vallgård, och det var 
uttryckligen strävan att trygga beting-
elserna för det svenska som politiker-
na tog beslut om enheten. 

”Den svenska enheten är kanske 
liten men ändå större än Grankulla 
stad”.

Några skolsammanslagningar eller 
-nedläggningar är inte planerade. 

”Vi arbetar enligt tidigare beslut, 
och det betyder att Cygnaeus, Krono-
hagen och Norsen blir en och sam-
ma skola med årskurserna 5 och 6 i 
Unionsgatans skolhus och de yngre i 
respektive byggnad i Rödbergen och 
Kronohagen. I norra distriktet fi nns 
brist på utrymme och vi utreder olika 
möjligheter. Hoplaxskolan återvän-
der till Munksnäs efter renovering-
en och Minerva står i turen att fl ytta 
tillfälliga lokaler i Edesviken i vinter 
medan huset i Tölö sätts i skick. Re-
noveringen av Botby kommer i gång 
när projektets budget har reviderats, 
och ungefär 2020–21 ska skolan på 
Drumsö renoveras. Då tar de svenska 
eleverna över hela skolbyggnaden på 
Tallbergsallén”.

I vår klass är vi världsbäst

I vår klass är alla bra kamrater, 

i vår klass har alla olika efternamn. 

I vår klass är alla bra på något, 

men i vår klass lyssnar vi dåligt. 

I vår klass kan alla svenska och tar med de andra i leken. 

I vår klass tycker de fl esta om jumppa, utom kanske en.  
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Julstämning från förr
HERTONÄS GÅRD

JULEN är högsäsong för många, och in-
te minst för alla körer som bjuder på 
genuin julstämning i december. Den 
här tiden är körerna i ett intensivt ske-
de av att öva in sångerna, men det gäl-
ler också att inte börja för tidigt.

Henrik Wikström som har dirige-
rat Muntra Musikanter i fl era år säger 
att den optimala starten på övningar-
na är november. 

”Julsånger i augusti fungerar helt 
enkelt inte”, säger han.

Muntra Musikanter eller MM är en 
manskör som har sjungit sedan 1878, 
och kan alltså fi ra 140-årsjubileum om 
ett par år. Till MM:s återkommande 
program hör julkonserterna.

”Konserterna med julsånger är i 
själva verket höjdpunkten på året. Jul-
sångerna står för tradition och stäm-
ning och vi har defi nitivt den allra 
största publiken under konserterna 
kring jul”.

Wikström gör som andra dirigen-
ter, bestämmer mer eller mindre en-
väldigt om repertoaren på julkonser-
terna. 

”Målet är julkonserter som håller 
hög kvalitet och klass, att alla fi nner 

njutning i sången. Sångerna ska klinga 
skönt och repertoaren vara rik på va-
riation. Det gäller att bygga upp en jul-
konsert som består av både uppskatta-
de traditionella julsånger och nya, gär-
na överraskande element. Årets solist 
på MM:s konsert är Geir Rönning, och 
så medverkar Finlands Lucia på kon-
serterna”, säger Wikström och svarar 
på frågan om sin personliga favorit:

”Giv mig ej glans av Sibelius. Det 
fi nns ingen fi nare julsång.

Dirigenten för 70-årsjubilerande 
Akademiska damkören Lyran, Jutta 
Seppinen nämner för sin del två per-
sonliga favoriter, Jouluhymni av Ahti 
Sonninen och Hiljainen joululaulu av 
Martti Hela. Lyran grundades 1946 i 
syfte att skapa en sångargemenskap 
bland unga studerande kvinnor. 

Också Seppinen är aktivt i gång 
med övningar med Lyran och till jul-
konceptet hör de gemensamma jul-
konserterna med Finlands äldsta le-
vande kör, Akademiska sångförening-
en som har sjungit sedan 1838. 

”Inför våra gemensamma konserter 
gör vi tillsammans upp ett program, 
dirigenten Kari Turunen och jag. Strä-

van är att mixa nya och gamla julsång-
er i en fi n helhet. Årets solist är violi-
nisten Annamarie Åhström. Ibland 
beställer vi nya arrangemang på tradi-
tionell sång. När det gäller Lyrans eg-
na sånger bestämmer jag ensam”, sä-
ger Seppinen och tillägger att årets jul-
konserter innehåller utöver bekan-
ta sånger också sådana som är nya för 
båda körerna. 

Också Walentinakören och Jubila-
te fi rar julen med konserter i Helsing-
fors.

Sällskapet Muntra Musikanters jul-
konserter ges i Tempelplatsens kyrka 
19.12 kl. 18 och 20.30 samt i Munks-
höjdens kyrka 20.12 kl. 18.30.

Akademiska damkören Lyran och 
Akademiska sångföreningen uppträ-
der i Pauluskyrkan 14.12 kl. 19 och den 
16.12 i Johanneskyrkan både kl. 18 och 
20.30. Walentinakören uppträder 9.12 
i Olaus Petri kyrkan, Jubilate 8.12 i 
Tölö kyrka. 

I spalten intill fi nns datum och 
klockslag för ett annat omtyckt eve-
nemang, allsång som förenar sång och 
jul, ”De vackraste julsångerna” som de 
tre svenska församlingarna ordnar.

KÖRSÅNG

TÄND DINA VITA LJUS 

Anna-Lena Laurén kröner Lucia
JOURNALISTEN Anna-Lena Laurén 

har äran att kröna Finlands Lucia 

2016. Som alltid är platsen Domkyr-

kan och med start kl. 17. Geir Rön-

ning är solist och förgyller kröning-

en tillsammans med Luciakören, 

Muntra Musikanter och Eviva. Sedan 

skrider hon ned för trapporna och 

kortegen startar kl. 18.

Luciamarknaden på Centralgatan 

hålls 11.12 kl. 11–13 och vid sidan 

gediget julpynt kan man fynda allt 

från smarrig soppa till andra maf-

fi ga maträtter. Årets barnfest hålls 

18.12 kl. 14–15 på Folkhälsan på To-

peliusgatan 20. Tomtegröten serve-

ras redan kl. 13. 
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STORSLAGEN jul i herrgården och mer vardagligt fi rande på 

bondgården. Olika stämningar och olika sätt att fi ra julen, 

men i anslutning till Hertonäs gård fi nns även den här ju-

len möjlighet att uppleva något av båda. På den traditionel-

la julstigen vid  Hertonäs gård kan du ta del av gamla sång- 

och ringlekar och njuta av musik på 

herrgårdstrappan. I programmet ingår 

också julmarknad, glöggservering och 

för barnen en riktig tomteskola. Varm 

klädsel gäller för det mesta händer ut-

omhus. Arrangör är som alltid DOT el-

ler föreningen för Drama och Teater. 

Hertonäs gård har adressen Borgbyg-

garvägen 12, och årets julstig pågår 

3 december kl. 12–16. 

Snudd på jul. 
Finlandssvenska 
körer bidrar till 
att skapa hjärtlig 
julstämning, till 
dem hör Muntra 
Musikanter under 
ledning av Henrik 
Wikström. 

I KORTHET

VACKRASTE JULSÅNGERNA
Församlingarna Johannes, Matteus 

och Petrus står än en gång bakom 

”De vackraste julsångerna”.

→ Johannes har följande tidtabell: 

7.12 kl. 18 i Pauluskyrkan, 15.12 kl. 16 

i Folkhälsans seniorhus, 18.12 kl. 16 

i  S:t Jacobs kyrka, 21.12 kl. 18 i Gam-

la kyrkan, 26.12 kl. 18 julsånger och 

gudstjänst i Berghälls kyrka och 6.1 

2017 kl. 12 Carols, anglikansk tradi-

tion i Johanneskyrkan. 

→ Petrus och julsånger enlig följan-

de: 26.11 kl. 17 i Åggelby gamla kyr-

ka, 11.12 kl. 15 i Malms kyrka, 14.12 

kl. 18 i Södra Haga kyrka, 18.12 kl. 18 

adventsvesper i Åggelby gamla kyr-

ka och 21.12 kl. 19 julkonsert i Kott-

by kyrka. 

→ Matteus bjuder på julsånger: 

14.12 kl. 19 I Degerö kyrka, 15.12 

kl. 19 i Nordsjö kyrka och 18.12 kl. 18 

i Matteuskyrkan. 

JULVAKA FÖR HELA FAMILJEN
Arbis traditionella julvaka tar inte 

time out bara för att verksamheten 

är tillfälligt förlagd till Sturegatan 

2, tvärtom med buller och bång ska 

huset sjuda av aktiviteter kring jul 

och det sker 25.11 kl. 17–20. Julvakan 

är julpyssel för hela familjen.

PEPPARKAKOR OCH JULSÅNG
Mera julstämning i köket på Arbis 

med pepparkakor och sång som Vi 

komma, vi komma från Pepparka-

keland. 29.11 kl. 16.30. För barn över 

5 år i sällskap av vuxen.

HALM, JULKORT OCH LJUS
Ytterligare julförberedelser 26.11 

på Arbis är kurs i halmarbete, med 

bland annat en halmhimmel på pro-

grammet kl. 10–16, julkortsverkstad 

kl. 10–16 och kurs i ljusstöpning bå-

de kl. 10–13.15 och kl. 14–17.15. Rå-

det är att klä sig praktiskt och beak-

ta att stearin är hett och kladdigt.



↓
 INFO PÅ SVENSKA

4
 | 2

0
16

 H
E
LSIN

K
I-IN

FO
 29

Adventsfest 
och teater  

Nina Gran fi ck fi n medalj  
”EN ELDSJÄL och ambassdör för gränsöverskridande fi nlands-

svensk kultur, barnkultur och konstpedagogik”. Så motive-

LITTERATURSÄLLSKAPET

Mazzarella, Blasim 
om författarskap

SENIORNÄTVERKFOLKTINGET

I KORTHET

FÖRELÄSNINGSSERIEN 

”Författarnas Finland. Fin-

land fi rar 99” kulminerar 

13.12 kl. 18 då Merete Maz-

zarella och Hassan Bla-

sim medverkar, Mazzarella 

med rubriken ”Det trånga 

rummet” och Blasim ”My 

twelve years as an author 

in Finland”. Mazzarella har 

skrivit 25 verk, Blasim är fi lmregissör och författa-

re som bott i Finland sedan 2004 då han fi ck asyl 

efter fl ykten från Irak. På SLS,  Riddaregatan 5. 

KVARTERET VICTORIA

NOVELLKAFÉ PÅ TRE BIBLIOTEK
Tölö bibliotek är med konceptet Novell-

kafé som betyder samvaro och sam-

tal kring en bra novell, och handarbete, 

fast det är inte obligatoriskt, och så en 

kopp kaff e eller te. Öppet för alla vän-

ner av god litteratur. I vinter och vår en-

ligt följande schema: 11.1 Tölö bibliotek, 

19.1 Drumsö bibliotek och 26.1 Munks-

näs bibliotek, alltid samma tidtabell, kl. 

18–19.30. 8.2 i Tölö, 16.2 på Drumsö och 

23.2 i Munksnäs, sedan 8.3 Tölö, 16.3 

Drumsö och 23.3 Munksnäs. 

NYLÄNDSK FÖRFATTARMATINÉ
Klassiker i programmet på Arbis, den 

här gången 3.12 kl. 14–16 med aktuel-

la författare som pratar om och läser ur 

sina böcker, och så kan man köpa böck-

erna till nedsatt pris. 

LÖRDAGSGODIS I LILLA LUCKAN
Lördagsgodis är aktiviteter för hela 

familjen, och 26.11 leder Filippa Hella 

färgbadet där småbarn som upplever 

sina sinnen genom att kladda, kleta och 

leka med klibbiga ätbara och säkra 

färger. 

HURRI-KLUBB X 2
Bandet The Napkins med rötter i både 

Jakobstad och Helsingfors höjer stäm-

ningen till taket på Nordhuset och spe-

lar soulmusik med inspiration i det 

svängande 60-taket. 3.12 kl. 19. Första 

Hurri-klubben 2017 hålls 4.2 kl. 19 enligt 

temat Visor om Helsingfors  med bland 

andra Annika Cleoa, Julia Högnabba och 

unga ur TaDams nya pjäs Stadin kundi. 

VINTERSTART PÅ ARBIS
Exilen på Sturegatan 2 fortsätter i vin-

ter och vår, och till de tidiga föreläs-

ningarna och evenemangen hör ”Fla-

menco mellan saga och sanning” då fl a-

mencoexperten Tove Djupsjöbacka tar 

en tur i djungeln av rytmer och förkla-

rar begreppen i den spanska fl amen-

con. 7.2 kl. 18. Arbis och kulturcentralen 

bjuder på gemensam afton kring romsk 

kultur, fi lm, diskussion, musik och mat. 

15.2 kl. 18 i Stoa i Östra centrum.
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Små nybyggare i nya kvarteret 

lare. Bakom fl era boendeformer står 
fi nlandssvenska stiftelser och fonder. 
Sammanlagt handlar det om 337 bo-
städer. 

Som socker på bottnen uppstår en 
kulturscen för till exempel gästan-
de teatergrupper och lägg till galleri, 
studior, kafé, och konsert- och repe-
titionssalar. Krögaren i den blivande 
restaurangen är TF, som står för Tek-
nologföreningen och som lovar mat i 
nordisk bistrostil.

Initiativet till kvarteret Victoria 
kommer från kommunikationsdi-
rektör Max Arhippainen, arkitekten 
Stefan Ahlman, som också har ri-
tat kvarteret och teaterchefen Johan 
Storgård. Inställningen från stadens 
sidan var positiv från starten, och i 
mars 2017 ska helheten stå färdig.

Det är fråga om en investering på 
98 miljoner euro. Kvarteret  ligger vid 
Medelhavsgatan. 

ADVENTSFEST och Lucia har seniornät-

verket i öst respektive norr att se fram 

emot. SeniorÖst fi rar advent i Matteus-

kyrkan med allsång, kaff e och överrask-

ningsgäst, 29.11 kl. 13–15. SeniorNord 

möts i Malms kulturhus 7.12 kl. 13–15 och 

eftermiddagens mest strålande gäst är 

Lucia från Staff ansby lågstadium. På pro-

grammet också Vardagsglimtar från Ha-

garo, pjäs om seniorer och deras emotio-

nella upplevelser på äldreboendet. Och 

skriv upp 14.2 2017 kl. 14, Alla hjärtans 

eftermiddag på Malms kulturhus. 

rar Folktinget sitt beslut att förläna Nina Gran förtjänstme-

daljen. Gran är specialplanerare 

vid Helsingfors kulturcentral med 

förtjänstmedaljen, och började 

med att bygga upp Luckan som 

startade i Svenska teatern 1992. 

Hon var en av initiativtagarna till 

både Produforum och Verandan, 

som utvecklades till det Luck-

an är i dag, en livlig aktiv mötes-

plats för alla. Ledorden i hennes 

arbete är samarbete, helhetstän-

kande och kvalitet.

Cilla, Susanne 
Wrede och Samuel 
gillar Pärlan. 

HÄRLIGT med en maffi  g frukost som 
ger energi för lek och kanske lite bus, 
menar Cilla och Samuel som hör till 
barnen på daghemmet Pärlan i kvar-
teret Victoria på Busholmen. Pärlan 
är ett nytt svenskspråkigt daghem 
som planerats enligt de behov som 
verksamheten ställer, en ganska rar 
egenskap eftersom många svenska 
dagem fungerar i tidigare lägenheter.

”Daghemsverksamhet mitt i en om-
givning som är under byggnad fung-
erar överraskande bra. Visst lever vi 
med byggbuller och damm, men i själ-
va verket är skeendet så fascineran-
de att barnen brukar äta under tystnad 
medan de tittar ut genom fönstret och 
följer med allting. Samtidigt ser barnen 
byggandet som en naturlig verksamhet 
som inte är störande i deras vardag”, 
säger Susanne Wrede som är förestån-
dare i Pärlan. Pärlan öppnade tidigare 
i höst, och har plats för 77 barn. Unge-

fär hälften är barn som bor på Bushol-
men, medan den andra hälften består 
av barn från Rödbergen, Kampmal-
men och Drumsö. Efterfrågan på dag-
hemsplatser är stor i så gott som alla 
stadsdelar, men åtminstone på Drum-
sö är en ljusning i sikte då det nya dag-
hemmet Albatrossen öppnar 2018. 

Pärlan är en  av pionjärerna  kvar-
teret Victoria, som består av fl era bo-
stadsbolag och många olika boende-
former. Studentbostäderna är redan 
färdigställda, och de som kom över lä-
genhet genom Hitaslotteriet har ock-
så fl yttat in. 

I kvarteret Victoria ingår utöver 
Hitas- och studentbostäder även Ara-
stödda hyreslägenheter och bostäder 
som man köper på fria marknaden. 
Här genomförs också ett gruppbyg-
ge där de blivande invånarna funge-
rar som byggherrar, och så fi nns här 
boende för artister, lärare, skådespe-
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