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REKTOR MOA THORS

Dagen D närmar sig med stormsteg. Det är dagen 
då vi ska flytta till våra tillfälliga lokaler på Stu-
regatan 2. Till all lycka har vi lite mera än bara 
en dag på oss. Vi räknar med att klara av det hela 
på två veckor med början den 11 april. Men re-
dan nu har vi städat i våra vinklar och vrår och 
flera lådor står färdigpackade och bara väntar på 
att bli förflyttade.

Sturegatan 2 ligger till all lycka inte sååå långt 
borta. Vi kommer att bli närmaste granne till 
Borgbacken och bara ett hus ligger mellan oss 
och Kulturhuset. Just nu håller man på att göra 
diverse omändringar för våra behov. Även om 
huset under hela sin livstid har inhyst någon typ 
av skola har behoven varierat och den förra hy-
resgästen, yrkeshögskolan Diak, hade tydligen 
behövt mera arbetsrum än klassrum. Därför slår 
man nu ut väggarna i 15 arbetsrum för att i stäl-
let få fem klassrum. Dessutom kommer det att 
byggas ett undervisningskök i det tidigare lärar-
rummet. Det kan inte bli riktigt lika stort som 
vårt nuvarande, men det är i alla fall glädjan-
de att också matlagningen kan vara under sam-
ma tak. Slöjdundervisningen däremot flyttar lite 
längre bort, nämligen till Illervägen i Hertonäs. 
Men där kan både lärare och kursdeltagare gläd-
ja sig över en RIKTIG slöjdsal med fullständig 
utrustning. Och dagsljus! Keramiken å sin sida 
koncentreras till vår fina konstklass i Stoa i Östra 
centrum.

Vi styr mot 

Sturegatan 2! 
Jag kan inte sticka under stol med att det hela 

känns lite pirrigt. Men samtidigt är det spännande. 
Också en påtvingad förändring ger möjligheter till 
något nytt. Vem vet vad vi hittar på! Det som kom-
mer att sätta en viss press på våra planerings-
ansvariga lärare är att 
flytten infaller med pla-
neringen av nästa läsår. 
Om du vill hjälpa dem, 
kom med dina kursidé-
er redan nu! Och stick 
dig gärna också in 
på Sturegatan re-
dan i maj då vi 
har öppet hus 
och bjuder 
på kaf-
fe med 
dopp!
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Jubileumsåret  
för von Wright  
inleddes på Arbis
Georg Henrik von Wright (1916–2003) var 
och är en av Finlands mest kända och upp-
skattade akademiker genom tiderna. I år 
firas hans 100-årsjubileum med semina-
rier, utställningar, konserter m.m. Jubi-
leumsåret inleddes på Arbis den 14.1 med 
att von Wright presenterades av filosoferna 
Bernt Östernamn, Lars Hertzberg och Nora 
Hämäläinen och naturvetaren Tom Reuter. 
110 personer kom och lyssnade till de intres-
santa föredragen och diskussionen efter det. 
Duktiga akademiker behövs.

Tillställningen ordnades i samarbete med 
von Wright och Wittgensteinarkivet. Hela 
jubileumsårets program hittar du på http://
www.helsinki.fi/wwa/von_Wright_centena-
ry_2016.html

Det delas också ut vid garderoben på Ar-
bis.

Böcker, musik  
och samvaro med 
seniornätverket
Seniornätverket samlar seniorer på 
olika håll i Helsingfors, bjuder på 
program och ger svenskspråkiga se-
niorer en möjlighet att träffas. Bakom 
seniornätverket finns stadens verk 
som Arbis, social- och hälsovårdsver-
ket, kulturcentralen, biblioteken samt 
många organisationer och föreningar 
som Folkhälsan, Svenska pensionärs-
förbundet, HelsingforsMission, för-
samlingarna m.fl. Vid behov kan man 
få skjuts till träffarna. Vårens träffar 
hittar ni nedan:

SENIORNORD ROOTS – RÖTTER  
– JUURET

30.3 kl. 14.00–16.00 i Malms 
kulturhus, Nedre Malms torg 1
Tre österbottniska artister, Niko 
Riippa, Charlotta Kerbs och Désirée 
Saarela, möts i en akustisk kon-
serthelhet där de framför egen musik 
både solo och tillsammans. 

SENIORVÄST VÅRENS FÖRSTA 
BLOMMOR - EN KONSERT MED 
SÅNGGRUPPEN FIONA

14.4 kl. 14.00–16.00 i Gam-
lasgården, Klarinettv.5
Unga sånggruppen Fiona ger en 
konsert med temat blomstring och 
sjunger egna favoritsånger om 
blommor.

SENIORÖST EN DAG PÅ LANDET

25.5 kl. 14.00–16.00 i Hertonäs 
gård, Borgbyggarv. 12
En tidsresa för seniorer till livet på 
landet förr i tiden.
”Öppet hus” på Knusbacka gård, 
allsång, kaffeservering, seniorinfo. 
Fritt inträde. Alla hjärtligt välkomna! 
24 personer ryms med på tidsresan. 
Anmälan senast 18.5  
tfn 045 8991404. 

Hygienpass  
för unga
UngInfo och Arbis erbjuder möjlighet 
för 13–29-åringar att avlägga testet, 
som endast består av en tentamen. 
Länk till studiematerial samt annan 
information finns på www.ilmonet.fi. 

HYGIENPASS FÖR UNGA 3

A160112
7.4 kl. 16.30–18.30
Kurspris 30 €

Studera mode,  
inredning och  
design
Inom ramen för Öppna uni kan man 
avlägga en kurs som ger grundläg-
gande kunskaper om mode- och 
designhistoria i Västvärlden och i 
Norden, från antiken till nutid. En 
öppna uni-avgift tillkommer utöver 
kursavgiften. I kursen behandlas hur 
sociala förändringar samverkar med 
och uttryckts i klädsel och inredning-
ar. Mera info finns på www.hel.fi/
www/arbis/sv/vara-amnen/op-
pna-universitetskurser

MODE, INREDNING OCH DESIGN

A160236
4.3–12.3
Fredag kl. 16.30–19.45
Lördag kl. 10–13
Kurspris 40 €

Bygg en egen drake
Nu kan du lära dig att bygga din 
egen drake! Kursen passar för barn 
från 10 år uppåt eller för 7–9-åring-
ar i sällskap med en vuxen. I slutet av 
kursen lär du dig flyga din drake.

BYGG EN EGEN DRAKE

A160250
1.4–9.4, fredag kl. 17.30–20.30
lördag kl 10.00–16.00 
Kurspris 38 € 

På gång

TEXT  PAMELA GRANSKOG  

FOTO JULIA ARTEMEVA & ANASTASIA UZLOVA
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Junia ler förnöjt.  Hon har just vaknat efter en dagstupplur. Mamma 
Jannika Gylling är lika nöjd. Hon har just avslutat ett mammagym-
pa-pass på Arbis.

- Den här gympan passar mig bra. Det finns inte så många ställen 
där man kan ha babyn med. Och det är ju mamma som ska komma i 
form, säger hon.

Mammorna väljer själva om de vill gympa med sina barn eller låta 
dem leka i ett hörn.

- De flesta bebisar ligger på filten i ett hörn eller kryper omkring. 
Det är väldigt fritt och alla ser upp för varandras barn, säger Jannika.

De flesta barn är under 1 år.  Och Junia med sina 3 månader på 
nacken sover tillsvidare genom gympa-passet.

- Det hörs ju ett joller hela tiden och visst lyssnar man efter sitt eget 
barn, säger Jannika.

Med de äldre barnen, i dag 8 och 6 år och gamla, deltog hon också i 
Arbis mammagympa. 

- Det är en bra orsak att komma ut och det är roligt att också se an-
dra barn i ungefär samma ålder. Dessutom tycker jag att vår lärare 
Emma Blomqvist är väldigt bra, säger hon.

Tidigare har Jannika deltagit akvarell- och yogakurser på Arbis. Yo-
gan kunde hon gärna återuppta. Men först ska mammabarn-gympan 
avklaras och Junia bli lite äldre.

Fria bildningen bloggar!
Följ med nio finlandssvenska bloggare som 
skriver om vardagen inom den fria bildningen 
på olika håll i Svenskfinland. Arbis represen-
teras av rektor Moa Thors och biträdande rektor 
Pamela Granskog. Bloggen Livslärd hittas på 
www.hbl.fi/bloggar-poddar/ 

Så många undervisningstimmar hade vi på 
Arbis under 2015. Det är 430 fler timmar än 
år 2014. Det är också 615 timmar mer än vårt 
bindande mål på 22 500.
Skulle man åka i 100 km/h under 23 115 
undervisningstimmar skulle man komma 43 
gånger runt jorden.

23115 

Kaffekoppen

TEXT & BILD PAMELA GRANSKOG

En siffra

Det lönar sig att gå på Arbis!
Nu är det bevisat! Det lönar sig att delta i medbor-
garinstitutens verksamhet! Enligt en förundersökning 
så tredubblas en euro som man satsat på medbor-
garinstituten. 
Den euro man satsat ger en samhället och den stud-
erande en vinst på 3,4–5,6 euro. Det framkommer i 
en förundersökning Medborgarinstitutens förbund lå-
tit göra. Nyttan kommer i form av högre välmående 
hos den studerande samtidigt som samhällets 
avgifter för social- och hälsovård minskar. Minsknin-
gen beror på att motivationen hos den studerande 
ökar, arbetsförmågan stärks samtidigt som viljan att 
utveckla och sköta om sig själv ökar. 
Förundersökningen är gjord i samband med Ben-
efits of Lifelong Learning-forskningsprojektet och 
utgående från de svar finländska studerande vid 
medborgarinstituten har gett. Så vill du investera i 
dig själv – kom till Arbis!
Talouselämä publicerade nyheten 1.2.2016.  
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februari intervjuas av författaren Mathias Ro-
senlund. Om du inte har möjlighet att komma 
till Dagmarsgatan 3 så går du in på Yle Arenan 
och söker upp Författarsamtal på Arbis i Hel-
singfors 2016. 
Följande författarsamtal som strömmas under 
våren är Sabine Forsblom som intervjuas av 
bibliotekarie Ylva Larsdotter 3.3. 17.3 är det 
dags för Bea Uusma som talar om sin bok Ex-
peditionen – Min kärlekshistoria. 

Svenska Yle strömmar
författarsamtal   

HAR DU SVÅRT att komma loss på torsdagkväl-
lar eller vill höra din favoritförfattare på nytt 
vid ett senare tillfälle? Från och med februa-
ri kommer det att vara möjligt. Under vårter-
minen kommer Svenska Yle att strömma ett 
urval av Arbis författarsamtal som kan ses 
antingen i direktsändning eller vid senare till-
fälle på Yle Arenan. Först ut är författaren 
Hassan Blasim, aktuell på svenska med sin 
hyllade bok Irakisk Kristus, som torsdagen 18 

Det innebär att Yle med 
hjälp av robotkameror filmar 
författarsamtalen, antingen 
i direktsändning eller så att 
det kan ses på senare, på Yle 
Arenan. 
Hur kan jag följa med för-
fattarsamtalet hemma?
Du går in på Yle Arenan och 
söker på Författarsamtal på 
Arbis i Helsingfors 2016. 
Vilken utrustning behöver 
jag?
Du behöver en dator, pek-
platta eller mobiltelefon med 
internetuppkoppling. 
Kostar det?
Nej. 
Måste jag se det precis när 
det sänds eller kan jag se 
det i efterskott?
Det går också att se på förfat-
tarsamtalen i efterskott

VAD INNEBÄR  
STRÖMNING?

Sabine Forsbloms deltar i författar-
samtalen som strömmas. 

TEXT  YLVA LARSDOTTER  FOTO MARIT BJÖRKBACKA



TEXT YLVA LARSDOTTER BILD FREDRIKA BISTRÖM 

MÅNGA AV bibliotekets besökare undrar vad som kom-
mer hända med biblioteket och om det kommer att finnas 
något bibliotek på Sturegatan. Det kommer det att göra! I 
skrivande stund finns där redan helt nya bokhyllor som bara 
väntar på böcker. Arbis bibliotek på Sturegatan ligger på 
första våningen rakt fram från entrén. En rolig detalj är att 
där redan står ”bibliotek” på en skylt, som hänger kvar efter 
att Arcada hade sin verksamhet där. 

Det är stort jobb att flytta ett bibliotek. Under våren 
går vi igenom beståndet, gallrar det som är föråldrat 
utifrån grundtanken: Arbis bibliotek i tiden och med den 
finlandssvenska litteraturen i fokus.  Emellanåt är det 
svårt, i synnerhet när det kommer till skönlitteratur. Vem 
kan avgöra att en roman är inaktuell eller ska bort, bara 
för att den inte lånats på länge eller författaren inte är 
ett namn på försäljningslistorna? 

Efter renoveringen flyttar biblioteket ned en trappa 
och kommer att vara på samma våning som caféet och 
festsalen. Det ser jag som bibliotekarie fram emot. 

Så välkommen, bästa biblioteksbesökare till bibliote-

Låna över sommaren
(så hjälper du biblioteket att flytta)  

ket på Sturegatan som slår upp dörrarna i april/maj. 
Vi som jobbar på biblioteket ser fram emot att hälsa 
dig välkommen där. 

Och visst vill du hjälpa biblioteket att flytta? Vi 
kommer att ha långlån redan från 4.4–7.9 med un-
dantag  för populära böcker.  Låna över sommaren 
så har vi mindre att bära! Returnera i september på 
Sturegatan. 

1. Merete Mazzarella Solkattens år
2. Mikaela Strömsberg Sophie
3. Bengt Ahlfors Medan jag ännu minns
4. Lena Linderborg Ensam tant i Ryssland
5. Mathias Roselund Svallgränden 5 

PÅ BIBLIOTEKET 
POPULÄRASTE BÖCKERNA JUST NU
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I undervisningsköket råder spänd 
förväntan. Åtta förväntansfulla 
5-åringar från daghemmet 
Lasse-Maja i Norra Haga 
lyssnar koncentrerat när Ghita 
Henriksson, planeringsansvarig 
lärare i hushåll, ger instruktioner: 
tvätta händer, knyta förkläde och 
hitta en stol att sitta på.

Dagisbarn 
i köket
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I DAG står Bamse-farmors köttbullar och Iors 
bärmums på lunchprogrammet. Potatismos 
har Ghita fixat i förväg. I köket har Ghita ra-
dat upp alla ingredienser. Nu gäller det att 
känna igen allt. Ägg, mjölk och kryddor går 
rätt bra, men vad är skorpsmulor? Och hur ser 
maletkött egentligen ut? Småningom hittar 
alla ingedienser ner i skålen och med stor iver 
rör grupperna om i smeten – en rör och tre 
håller i skålen. Stadigare än så kan de knap-
past bli.

När smeten är klar är det dags att rulla 
köttbullar. En efter en trillar de ner på plåten. 
Sen ska servetter vikas och bordet dukas.

- Mot vilket ska knivseggen ska vändas? 
frågar Ghita.

Den ska vändas inåt mot den egna tallri-
ken, annars signalerar man att man är ovän 
med den som sitter bredvid. 

Salladstallrik

- Nu är det dags att fixa efterrätten, säger 
Ghita och plockar fram grädde, mjölk och bär 
men blir plötsligt avbruten.

- Var sover du riktigt? fråga en av töserna 
förundrat och ser sig omkring i det stora köket 
som också rymmer ett stort matsalsbord.

- Jag sover nog hemma. Det här är mitt 
jobb, säger Ghita.

Och så fortsätter barnen att med stor pre-
cision mäta upp i decilitermått och försiktigt 
hålla i stavmixern i tur och ordning. Från ug-
nen börjar en behaglig doft sprida sig. Ghita 
rullar fram vagnen med sallad. Barnen doftar 
på spenat, basilika och försöker känna igen 
majs, grynost, morot och sallad. 

- Egentligen ska halva tallriken vara fylld 
med sallad, säger Ghita.

Gruppen kommer överens om att tre saker 
ska finnas på den egna tallriken. Morot, gur-
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* riktar sig till 5-åringar på daghem
* max 8-10 barn/grupp + 2 vuxna
* 18 euro/barn
* kontakta ghita.henriksson@arbis.hel.fi för mera 
information

DAGISBARN I KÖKET

Boveteblinier 

(10–12 st)
4 dl bulgarisk yoghurt  
   eller gräddfil
20 g jäst
2 ½ dl bovetemjöl
1 tsk socker
1 ½ dl het mjölk
1 tsk salt
1 msk smält smör
1 äggula
2 äggvitor 

1. Värm yoghurten eller gräddfilen så den blir fingervarm.
2. Lös upp jästen i den varma mjölkprodukten.
3. Blanda i bovetemjöl och socker.
4. Låt jäsa 1–2 h i rumstemperatur. Alternativt kan du lösa 
upp jästen i kall vätska och ställa smeten i kylen över natten.
5. Blanda i het mjölk, salt, smält smör, äggula och hårt vispa-
de äggvitor (sist) strax före stekningen. 
6. Stek tjocka blinier i lätt brynt smör på mild till medelvarm 
värme ungefär ett par minuter per sida. 

Servera med olika fiskrom, smetana, råhackad rödlök och 
svartpeppar.

BLINI ABC
•hetta upp en blinipanna eller plättlagg med smör
•stek blinierna några minuter per sida på låg/medelstark värme.
•blinierna kan stekas på förhand
•i väntan på gästerna sätts blinierna på en ugnsplåt eller galler. 
•rada de stekta blinierna skilt från varandra
•strax innan serveringen häller man lite skirat smör på bli 
  nierna och värmer dem i ugnen 125 grader i ca 20 minuter

TIPS FÖR EN FRASIG BLINI:
•använd mycket smör
•stek på låg värme
•skaffa dig en blinipanna med högre kanter, då får plätten  
   höjd

TEXT OCH FOTO GHITA HENRIKSSON

ka och majs har god åtgång. Lite värre är det 
med spenaten.  

Till slut är allt klart och barnen står på rad 
för att ta köttbullar och potatismos. Med stor 
andakt sätter de sig och öppna servetten. 

- Kommer ni ihåg att man inte ska hålla 
armbågen på bordet, påminner Ghita.

Tystnaden sänker sig när åtta små händer 
greppar kniv och gaffel för att få ordning på 
köttbullarna på tallriken. 

- Oj så gott, hörs det från många håll.  
Idén till det hela fick Ghita Henriksson när 

hon bollade tankar med personalen på dot-
tern Linns dagis.

- Våra barnkurser, där vuxna lagar mat till-
sammans med ett barn, har varit populära. 
Det här är ju ett sätt att öppna upp också för 
andra, säger hon.

Barnträdgårdslärare Arja Mäkinen är 
nöjd med dagen.

- På dagiset får vi inte gå in i köket och 
kocka med barnen så det här bjuder på något 
som vi inte annars kan göra, säger hon.

Nöjd är också Fanny Ramsay.
- Det var roligt att laga mat. Jag tyckte om 

Iors bärmums. Det var som smoothie, säger 
hon.

Ryktet förtäljer att Bamse-farmors kött-
bullar och Iors bärmums var en rätt vanlig 
söndagsrätt i Hagatrakten följande veckoslut. 
Kan hända föräldrarna också fick höra om 
knivseggar, salladstallrik och armbågar. 

TEXT OOCH BILD PAMELA GRANSKOG
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Vi behöver någon som kan komma med asylsö-
kande till Arbis den första gången. Ta i så fall 
kontakt med moa.thors@arbis.hel.fi.

VILL DU HJÄLPA TILL?

”PLAY D!” ropar Ólafur Torfason och försöker bli 
hörd.

Vid elpianot sitter Roled Hassoon, Omaraladi  
och Mohammed Staar och försöker följa Ólafurs 
instruktioner medan Anwer Khalid försöker få 
ordning på gitarren. Mohammed Karajh spelar 
kongas tillsammans med Ólafur.

Just nu är sången Nasam, en arabisk folksång 
som berättar om kärleken till landet och luften. 
Och den varvas med Nirvanas Come as you are.

- Vi har roligt tillsammans. Vi spelar och sjung-
er, men vi talar också mycket. De ställer en massa 
frågor om hur det fungerar i Finland. Så det här 
är ett verkligt kulturutbyte, säger Ólafur.

Talar gör man med hjälp av många olika 
språk. Lite engelska, lite arabiska och så tar man 
hjälp av ordlistor och telefoner. De flesta har inte 
spelat tidigare och Ólafur hjälper dem på traven. 

- För mig har det här varit en verklig ögonöpp-
nare. De är vanliga människor som behöver 
hjälp, säger Ólafur. 

Under hösten har Arbis bjudit ut olika kurser 
för asylsökande. Bland annat kurser i schack, gi-
tarr, pipostickning har ingått i utbudet, liksom 
kurser som fokuserat på Helsingfors, finländska 
myndigheter, lokalkännedom etc.

- Vi insåg snabbt att vi hade en uppgift att fylla 
och satte in kurser. Ett medborgarinstitut är  en 

av de naturligaste och effektivaste platserna att 
integreras på i vårt samhälle – här träffas man 
utgående från ett gemensamt intresse och så små-
ningom hittar man ett gemensamt språk och nät-
verk uppstår , säger rektor Moa Thors. 

Hon gläds över att Arbis var ett av de verk 
inom staden som först erbjöd verksamhet för asyl-
sökande, något som Arbis också kommer att fort-
sätta med. 

- Det är inte hållbart för någon att sitta syss-
lolös på en mottagningscentral eftersom det är 
bäddat för att leda till problem. Att inkludera och 
skapa gemenskap oberoende av mäniskors bak-
grund har alltid hört till Arbis linje och image, 
säger Moa Thors. 

Kurser för asylsökande

TEXT OOCH BILD PAMELA GRANSKOG

I musikrummet ljuder Nasam och Come as you are om vartannat. Fr.v. Omaraladi,  Mohammed Staar,  Ólafur Torfason och 
Mohammed Karajh.
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DET ÄR DAGS för dramaföreställning på äldrebo-
endet Hagaro. I matsalen sitter ett 40-tal personer, 
både boende och personal, när Arbis seniordramag-
rupp äntrar scenen.

Det är inte vilken dramaföreställning som helst 
som ska visas. För de boende på Hagaro är det extra 
spännande. Det som gestaltas av seniordramagrup-
pen bygger nämligen på deras egna erfarenheter och 
upplevelser. 

Olika scener avlöser varandra. Åskådarna får 
möta en äldre kvinna som på natten drabbas av 
hjärtflimmer. Vågar man störa nattsköterskan? Till 
slut ringer hon på och får den mänskliga närvaro 
som behövs för att lugna situationen. I andra scener 
får vi se hur det är det är att vara ny på ett äldrebo-
ende, hur det går om man faller, hur man får en rol-
lator att fungera och i sista scenen blir det rollator- 
race i en uppslupen anda.

Dramaföreställningen ”Vardagliga upplevelser på 
Hagaro – en inblick i de boendes tankar och käns-
lor” bygger på Catharina von Koskulls fältstu-
die på Hagaro i Norra Haga, Helsingfors. Hon är 
postdoktor vid Vasa universitet och hennes Finlands 
Akademi-projekt fokuserar på känslor inom tjänste-
processer.

Föreställningen bygger på en mix av samtal och 
diskussioner med de boende kring åldrande och hur 
det kan vara att bo på ett äldreboende. Slutresultatet 
av sin fältstudie ville hon presentera för de boende.

- Men jag vill ju inte ge dem en tråkig forsknings-
rapport. Då kom jag på tanken att använda drama 
som verktyg när jag presenterar resultatet, säger Ca-
tharina von Koskull. 

- Drama är ju en injektion till reflektion, säger 
hon.

I samband med en dramakonferens kom hon i 
kontakt med Arbis seniordramagrupp och insåg ge-
nast att det här var gruppen som skulle jobba med 
hennes material. TEXT & BILD PAMELA GRANSKOG

STRESS-
HANTERING

- Det faktum att dramagruppen är seniorer  
tillför ju även tyngd och trovärdighet till materialet, sä-
ger Catharina.

Nöjd dramagrupp

Dramagruppens ledare Maria Helander jobbade 
vidare med det material Catharina von Koskull tagit 
fram och formade det till olika scener. Sen blev det dags 
för seniordramagruppen att börja repetera. Deltagarna 
tycker att det varit en annorlunda process den här gång-
en.

- Tidigare har vi jobbat med egna texter, men det här 
var annorlunda, säger de.

De konstaterar att det berörde dem också rent inne-
hållsmässigt att jobba med frågor som berör äldreboen-
de.

- Vi är ju seniorer i det här skedet, med visst berör 
ämnet, säger de.

Och nöjda är de med sin lärare.
- Det är en ren njutning att komma till lektionerna.
Också Maria Helander är nöjd.
- De har överträffat sig själva och kunde till och med 

improvisera under vår föreställning, säger hon.

Vardagen på äldreboende   

i dramaform
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God undervisning lyfter  

språkresor
Redan i Finland genomgår deltagarna ett nivåtest 

som ytterligare kompletteras med en kort intervju 
på ort och ställe. Därefter placeras de i grupper. 

- Språkskolorna är internationella och väldigt bra. 
I och med att undervisningen är nivåindelad spelar 
det ingen roll om man är nybörjare eller längre hun-
nen. Alla kan delta, säger hon. 

Undervisningen sker i små grupper och betoning-
en ligger på det muntliga. En resa räcker en vecka 
och då ingår ca 20 h undervisning.

- Eftermiddagarna är fria. Det finns oftast fritids-
program som ingår, men samtidigt är det fritt fram 
att också tillbringa tiden på egen hand. Men säll-
skap finns ifall man vill göra något i grupp, säger 
Anna. 

Vill man få ytterligare en språklig utmaning kan 
man bo hos en familj.

INTENSIV SPRÅKUNDERVISNING, fritidsprogram 
och fina språkskolor – där är några av ingredienser-
na i Arbis språkresor.

Redan 1984 gjordes den första Arbisresan, men 
då var det en mera utpräglad kulturresa. Sedan 
2002 har fokus legat på språkundervisning och re-
sorna har bland annat gått till Frankrike, Spanien, 
Ryssland och England. I år går språkresan för första 
gången till Tyskland.

I paketet ingår språkundervisning ca 4 h/dag och 
efter det finns det oftast fritidsprogram.

Anna Långstedt-Jungar, planeringsansvarig lära-
re i språk, har varit reseledare under många av re-
sorna.

- Alla språkskolor har varit väldigt bra och jag 
har varit väldigt nöjd med undervisningen, säger 
hon.

1984 gjordes den första Arbisresan. I år är Tyskland målet för första gången
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TEXT  PAMELA GRANSKOG FOTO JENNY KAJANUS 

* språkstudier 4 h/dag i grupper på max 
12 personer
* fritidsprogram med lokala guider, bl.a. 
en heldagsutfärd till Köln

PRIS
1460 euro (Familjeinkvartering, halvpen-
sion)
1670 euro (hotellinkvartering i enkelrum 
med frukost)
I priset ingår med flyg, transport till och 
från flygplatsen i Tyskland, inkvartering, 
språktest, lektioner och fritidsprogram.
Mera information ger Anna Lång-
stedt-Jungar, anna.langstedt-jungar@
arbis.hel.fi eller  
040 162 25 16

KURSKOD
A150474

KOBLENZ 5–12.6

- Det ger ju ett mervärde eftersom man 
också får umgås med familjen. Jag har 
fortfarande kontakt med en del familjer 
som jag bott hos, säger Anna.

I år kommer språkresan för första gång-
en att gå till Tyskland och Koblenz. Anna 
konstaterar att att förutsättningar för en 
lyckad resa finns. Koblenz är en vacker 
stad där Rhen och Mosel flyter samman.

Arbis språkresor är i första hand tänk-
ta för Arbis egna kursdeltagare, men om 
plats finns kan också andra delta. Reseby-
rån Whitehouse EG står för de praktiska 
researrangemangen.

Kyrka  
och medier

TEXT  PAMELA GRANSKOG  FOTO MAY WIKSTRÖM

Chefredaktör May Wikström diskuterar tillsammans med biskop  
Björn Vikström.            TIDPUNKT  8.3, tisdag kl. 18.05–19.30 

- KYRKAN BORDE bättre  
marknadsföra det goda  
arbete som görs, säger  
Borgå stifts biskop Björn  
Vikström. 

Han konstaterar dock  
att det lätt blir ett teo- 
logiskt dilemma för många  
– man ska inte skryta över  
det goda man själv gör. 

I samband med senaste försam- 
lingsval satsade man på kampanjen ”Tro på det goda”.

- Visst föranledde det en diskussion inom kyrkan där eftersom 
självgodheten ligger nära till hands, säger biskopen.

Men samtidigt handlar det som sagt om att också kunna föra 
fram det goda som görs. 

- För många anställda inom kyrkan är det en källa till frustra-
tion att t.ex. utskrivningar får stora rubriker. Den respons anställ-
da får på det personliga planet är positiv. Men det är själva institu-
tionen som många reagerar emot, medan man på det personliga 
planet är nöjd, säger Björn Vikström.

Många är positivt inställda till diakoni, barnarbete och flykting-
hjälp, medan man anser kyrkan som institution vara bakåtsträvan-
de och stel.

Sociala medier har varit ett spetsprojekt som nu är avslutat. Där-
med ska de egentligen vara en del av det normala arbetet.

- Det är ett område där jag gärna skulle aktivera frivilla. Det är 
viktigt att det finns kristna på nätet som på ett naturligt sätt för 
fram sin tro, säger han.

Själv är han dagstidningsläsare och inleder dagen med Hufvud-
stadsbladet och Helsingin Sanomat.

- Mina barn skrattar åt mig – men jag läser också Text-tv, med-
ger han.

FÖRELÄSNING: BILDEN AV KYRKAN I MEDIERNA



VAD ÄR UNDERSTÄLL, galonbyxor och syd-
väst? Och hur klär man ett barn när det är 
kallt ute? Lärare Ingrid Rönnow tar hjälp 
både av kroppen och engelska när hon förkla-
rar. Ibland blir det också finska och franska. 
Men det fungerar, för snart hittar rätt plagg 
fram till rätt begrepp. 

- Titta! Jag hittade en sida med namn på 
alla barnkläder, utropar någon och viftar med 
telefonen. 

Enligt Ingrid Rönnow är det just så här det 
fungerar. Man hjälper varandra hela tiden.

4.1 inleddes projektet SFX svenska på Arbis 
med målet att ge invandrare möjlighet att få 
ett yrke samtidigt som de lär sig svenska. Pro-
jektet, som bekostas av Europeiska social- 
fonden, är ett samarbetsprojekt mellan Ar-
bis, Prakticum och Luckan. Projektledare är 

Ann-Marie Rosenqvist-Berg. I dag sitter 
17 invandrare i klassrummet och på schemat 
står social- och hälsovårdssvenska. Under vå-
ren studerar de svenska på Arbis för att i maj 
kunna genomföra lämplighetstestet för Prakti-
cums närvårdarlinje. Klarar de testet fortsät-
ter de att studera på Prakticum medan Arbis 
står för språkstödet. Luckan erbjuder indivi-
duella mentorer som stöder studerandena i 
studierna.

Justyna Klorek, från Polen, är en av dem 
som antagits till projektet. Hon har bland an-
nat undervisat vid Åbo Akademi och studerat 
finska.

- Svenska är lättast för mig. Jag är så glad 
att jag får studera på svenska, säger hon.

Hon uppskattar att få ett yrke samtidigt 
som hon lär sig språk.

SFX svenska
yrke motiverar språkstudier  

Phoebe Luong och Hang truong försöker få ordning på de finländska barnens kläder.
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- Jag vill jobba i Finland men det är svårt 
att få jobb. Därför är det bra att få ett nytt 
yrke, säger hon. 

Natasha Aminova från Ryssland har en 
finsk man och har tidigare studerat finska.

- Det här är en bra grund för mig. Jag kan 
studera vidare om jag vill, säger hon.

BEHOV FINNS

Ann-Mari Rosenqvist-Berg tror på kom-
binationen av samtidig språk- och yrkesinlär-
ning. Tidigare har man mera utgått från att 
man först måste lära sig språket och först där-
efter kommer yrket. Nu har man vänt på det 
hela och utgår från yrket.

- Det är krävande, men de är otroligt mo-
tiverade. Det finns helt klart behov av dylika 
modeller också inom andra branscher, säger 
hon.

Ingrid Rönnow, som ansvarar för undervis-
ningen i svenska, håller med.

- Det är utmanande. Vi ska ge kontexten 
samtidigt som vi undervisar i språk. I prakti-
ken handlar det om att t.ex. ta upp hur det fin-
ländska hälsovårdssystemet är uppbyggt och 
vilka folksjukdomar som finns  för det är ju så-
dant de inte känner till, säger hon.  

Men både hon och Ann-Mari Rosen-
qvist-Berg konstaterar att gruppen, där majori-
teten sedan tidigare har en akademisk slutexa-
men, är oerhört motiverad. 

- Jag tror att motivationen ligger just i det 
faktum att de studerar för att få ett yrke. Det 
flesta har bråttom och vill få ett jobb, säger 
Rosenqvist-Berg.

När projektet avslutas i juni 2017 ska stude-
randena har avlagt 2 av fem obligatoriska exa-
mina. Efter det kan de fortsätta studierna vid 
Prakticum eller bli ingå läroavtal. SFX Svens-
ka är i sitt slag det första på finlandssvenskt 
håll och därför vill man samtidigt bygga upp 
en modell som också kan användas i framti-
den. 

TEXT OOCH BILD PAMELA GRANSKOG
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- MAN BEHÖVER INTE vara feminist eller 
vara stark för att delta. Tröskeln är väldigt 
låg!

Det säger Minerva Peijari och Sara 
Kymenvaara som håller en kurs i femi-
nistiskt självförsvar på Arbis i början av 
mars. De har båda erfarenhet av feminis-
tiskt självförsvar och har tränat från och 
till med en fristående grupp under de se-
naste åren.

- Under kursen kommer vi att ge en in-
troduktion och grunderna i feministiskt 
självförsvar. Vi är inte fullärda, så vi er-
bjuder ett tillfälle där vi också kan lära oss 
av varandra, säger.

De kommer att utgå från mentalt, ver-
balt och fysiskt självförsvar. Det fysiska trä-
nar man med specialgjorda träningsdynor.

- En fysisk självsäkerhet blir också en 
mental säkerhet, konstaterar Sara.

Du är värd att 
försvaras!

TEXT & BILD  

PAMELA GRANSKOG

FEMINISTISKT 
SJÄLVFÖRSVAR

MÅLGRUPP:
Du som är över 18 
år och identifierar 
dig eller bemöts 
som kvinna.l

TIDPUNKT
4–5.3 
Fredag kl. 15–22 
Lördag kl. 10–16

KURSKOD
A160216

KURSPRIS
27 €

Minerva Peijari och 
Sara Kymenvaara 
vill gärna ha en 
blandad ålders-
grupp till kursen 
i feministiskt 
självförsvar.

Verbal träning kan t.ex. vara rollspel. En-
ligt Minerva handlar det om hur man kan 
försvara sig om man blir attackerad.

- Vi simulerar  olika situationer och funde-
rar på vad man kan säga i olika situationer, 
säger hon. 

Psykiskt handlar det om att bygga upp en 
självkänsla.

- Man ska tänka  J̀ag är värd att försva-
raś , säger Sara.

Samtidigt påminner de om att det är vik-
tigt att kunna identifiera situationer och gå 
in och försvara någon annan vid behov. 

Feministiskt självförsvar är aktuellt idag. 
Speciellt bland yngre är det viktigt att ock-
så gå igenom näthat. Minerva kom i kontakt 
med feministiskt självförsvar i gymnasiet 
och antar att det också kunde behövas i hög-
stadieåldern.

- Men på Arbiskursen hoppas vi på en 
spridd åldersgrupp. Det vore väldigt spän-
nande att låta äldre och yngre mötas kring 
det här temat, säger kursledarna.
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Redaktion

Glada miner när en 
del av lärarkollegiet 
samlas under 1990-talet. 
Stående från vänster 
Karin Widnäs, huvud-
lärare i konst, Moa 
Thors, huvudlärare i 
tyska, Ellinor Gube, 
rektor, Seija Nummelin, 
huvudlärare i svenska, 
Björn-Eric Mattsson, 
huvudlärare i it. Sittande 
från vänster Johanna 
Söderholm, biträdande 
rektor, Annika Nyman, 
huvudlärare i gymnas-
tik, Carola Dahlström, 
huvudlärare i främman-
de språk och skymd 
bakom henne Gun-Maj 
Frey, huvudlärare i 
huslig ekonomi.

Arkiv bilden

HUVUDREDAKTÖR  

PAMELA GRANSKOG

ANSVARIG UTGIVARE  

MOA THORS

PÄRMBILD  

ANNA-LENA AHLSTRÖM 

KONTAKT  

PAMELA.GRANSKOG 

@ARBIS.HEL.FI

ARBISBLADET  

GES UT AV HELSINGFORS 

ARBIS. NÄSTA NUMMER 

UTKOMMER IHÖSTEN 2016. 

Flyttlasset går!
I medlet av april går flyttlasset för 
Arbis del. Sturegatan 2 blir den nya 
adressen läsåret 2016–17. All under-
visning sker där, förutom slöjden som 
flyttar till Hertonäs. På Sturegatan 
kommer caféet och biblioteket att 
finnas på första våningen. 
Till Sturegatan kommer man enkelt 
med både spårvagn och buss.

1, 3, 8, 9

Sörnäs  
+ gåväg 1,2 km c.15 min. 

23, 51, 58, 58B, 70T,  
502, 640
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N
är Mathias Rosenlund år 2013 gav ut sin debutroman ”Koppar-
bergsvägen 20” om hur det är att vara fattig i det moderna Fin-
land blev han kritiserad bl.a. för att många trodde att det inte 
längre fanns några fattiga. Eller att det är ens eget fel att man är 
fattig. Det Rosenlund skrev om är en ärftlig fattigdom, en sorts 

medfödd klasstillhörighet, som inte bara finns – annars kunde han ju inte ha 
skrivit om sina egna erfarenheter – utan som dessutom enligt nationalekonomen 
Thomas Pikettys ”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet” riskerar att bli allt 
vanligare igen i vår tid.

När jag först såg Pikettys bok blev jag avskräckt. Det såg ut som en trist tegel-
sten. Men när jag öppnade den och började läsa visa det sig att det är en riktig 
bladvändare. Jag åtminstone gillar starkt när en författare kan överösa en med 
kalla fakta. Från sida till sida får man lära sig allt från hur mycket mera den 
högst avlönade procenten tjänar än genomsnittslönetagaren till hur stor andel 
ärvd förmögenhet utgör av all inkomst i samhället.

SLUTSATSEN som Piketty drar är att 1900-talet var ett stort undantag i för-
mögenhetsutvecklingen och ojämlikheten i västvärlden. Mängden förmögenhet 
sjönk drastiskt pga. världskrigen och i några årtionden fr.o.m. mitten av århund-
radet verkade det som om världen hade blivit betydligt mer jämlik. Man kunde 
arbeta sig upp till toppen på egendomspyramiden och den gamla sanningen att 
bara en fördelaktig födsel (dvs. med ett stort arv i sikte) eller ett ”lyckat giftes-
mål” kunde leda till materiellt välstånd verkade för en stund att ha omkullkas-
tats.

Jag kommer ihåg vad en studiekompis på nittiotalet sa åt mig: ”vi är medel-
klass, vi behöver inte oroa oss för nånting”. Jag hade en stark känsla av att han 
hade fel när han sade så, men jag visste inte då vad jag vet efter att ha läst Piket-
ty: det såg kanske ut så i mitten av 1900-talet, men sen 80-talet har utvecklingen 
i hela Europa, Finland medräknat, gått åt ett helt annat håll, mot större ojämlik-
het igen. Vad kan vi göra för att vi inte snart ska vara tillbaka i samma sits som 
i början av 1900-talet, då 90 % av all egendom ägdes av 10 % av befolkningen? 
Om det här och mycket mera kommer vi att diskutera på bokcirkeln om Pikettys 
”Kapitalet i det tjugoförsta århundradet” som inleds lördag 23.1 kl. 14.30 på Ar-
bis bibliotek. Välkommen med! 
 

Byråföreståndare

JAN RUNDT
Under strecket


