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så också Arbis. I år hittar du oss på Sturegatan 2 
nedanför Borgbacken, medan våra egna lokaler på 
Dagmarsgatan 3 genomgår en grundläggande repa-
ration. Det oaktat är vårt kursutbud lika digert som 
tidigare år och de allra flesta kurser hålls på Sturega-
tan. Också biblioteket och kaféet har flyttat med. Det 
mesta är alltså som förr, bara lite annorlunda. Och det 
tycker vi är ganska trevligt som omväxling 

Årets tema är tillsammans. Därmed tjuvstartar vi 
Finlands jubileumsår, vars underrubrik är just tillsam-
mans. Det är något som genomsyrar hela Arbis verk-
samhet och är såtillvida ingenting nytt just i år. Men i 
en värld där kunskap är tillgänglig 24 timmar i dygnet, 
vill jag gärna lyfta fram Arbis roll. Visst är det i första 
hand kunskap och färdigheter vi erbjuder dig en möj-
lighet att inhämta, men minst lika viktig är möjligheten 
att få göra det tillsammans med andra – på svenska. 
Det handlar inte bara om det kunnande som läraren 
förmedlar, det handlar också om allt det kunnande 
och den livserfarenhet som du bidrar med. Tillsam-
mans blir det något mycket mera.

Varmt välkommen till ett inspirerande år på Arbis!
 

Livet är fullt av överraskningar,

I år finns vi på Sturegatan 2, precis nedanför 
Borgbacken. När nöjesparken stänger på hös-
ten öppnar Arbis sina dörrar. 

Moa Thors
rektor
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Läsåret 2016–2017 finns vi på  
Sturegatan 2

Arbis har tillfälligt flyttat till Sturegatan 2 eftersom 
huset på Dagmarsgatan 3 genomgår en grund-
läggande reparation. Hela läsåret 2016–2017 
finns vi på Sturegatan mittemellan Borgbacken 
och Kulturhuset. Välkommen till Sturegatan!
Undervisningen i keramik hålls under det här året 
i Stoa, Åbohusvägen 1, och slöjdundervisningen 
försiggår i Hertonäs, i Siilitien peruskoulu/Hertsi-
kan ala-asteen Hillerikujan toimipiste, Illergränd 
4, alldeles nära Igelkottsvägens metrostation. 

Kom till Sturegatan med
spårvagn: 1, 3, 8, 9
buss:  23, 51, 58, 58B, 70T, 502, 640
metro:  Sörnäs + 1,2 km till fots, ca 15 min. 
 Sörnäs + spårvagn 8 
 Hagnäs + buss 23 (stannar framför  
 Arbis)
Närmaste stadscykelstation ”Borgbacken” i  
hörnet av Helsingegatan och Sturegatan.
Parkering på gatan zon 3. 
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Vi arrangerar regelbundet föreläsningar, evene-
mang och konserter. Inträdet är fritt och ingen 
förhandsanmälan behövs. Vi uppdaterar pro-
grammet kontinuerligt på vår hemsida eftersom 
nya föreläsningar sätts in efter hand.  
Om du har förslag och idéer kan du kontakta 
pamela.granskog@arbis.hel.fi, tfn 040 509 5372.

Konstens natt på Sturegatan
Kom med och måla mandalor på asfalten utanför 
Arbis tillfälliga lokaler på Sturegatan 2! 
25.8, torsdag kl. 18.00–21.00, Sturegatan 2

Konstens natt i Stoa
Gör en egen snygg minisoptunna av återvinnings-
material och samla upp minst ett skräp om dagen, 
t.ex. tobaksfimpar, karamellpapper och glasbitar.
Tuula-Maria Ahonen
25.8, torsdag kl. 17.00–20.00, aulan, Stoa

Utgivningsfest: Liva Söderhjelm och 
Janne Söderhjelm, Amurfararen 
Boken, som baserar sig på brevväxling, handlar 
om Liva Söderhjelms släkting Janne som år 1868 
anslöt sig till ett sällskap helsingforsare som 
sökte sin lycka vid Rysslands östra gräns.  
Författaren Jolin Slotte intervjuar. Servering.
8.9, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Den ekonomiska tillväxten?
Finlands ekonomiska kurvor pekar åt fel håll. Ex-
porten minskar, arbetslösheten ökar och räntorna 
är nära noll. Professor Sixten Korkman diskute-
rar tillsammans med professor Markus Jäntti. Se 
också sidan 107. 
13.9, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Föreläsningar,  
evenemang  

och konserter
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Kristina Karlsson: Livet övervann döden 
Den utbildade erfarenhetsexperten Kristina 
Karlsson berättar om sitt liv som missbrukare och 
mamma och om hur hon överlevde. Idag är hon 
helt drogfri och arbetar med att hjälpa andra. 
14.9, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 119

Möt författaren: Claes Andersson
I Anderssons senaste roman ”I Stilla dagar i Mej-
lans” blandas realistiska vardagsbeskrivningar 
med absurda möten och resor. Intervjuar gör 
Förlagets förläggare Tapani Ritamäki.
15.9, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Kultur och kamp – feministisk 
vandring i Berghäll
Följ med på en feministisk och kulturhistorisk 
stadsvandring i Berghäll. Vi förflyttar oss från 
arbetarkvinnornas villkor, socialvården och diako-
nin genom inbördeskriget, teaterns och konstens 
stora kvinnonamn till queerrörelsens och presi-
dent Tarja Halonens kvarter. 
Hedvig Rask och Rita Paqvalen
Samling vid Helsingfors arbis, Sturegatan 2. 
17.9, lördag kl. 15.00–16.30

Släkthistoriska föredrag
Helsingfors släktforskare r.f. ordnar sammanträ-
den med föredrag på Arbis. Föredragen är öppna 
för alla. Mötena inleds kl.18.05. En timme före 

mötena läsning av gamla handstilar. Läs mera på 
Helsingfors Släktforskares webbsida.
19.9, 24.10, 21.11, måndag kl. 17.00–20.15 
16.1, 27.2, 20.3 och 24.4, måndag kl. 18.00–20.15, 
rum 305

Miina Sillanpää  
– pigan som blev minister
Barn och hushållsarbete i relation till kvinnors 
karriärer? Aura Korppi-Tommola, som skrivit en 
ny biografi över Miina Sillanpää (1866–1952), 
och Eva Biaudet diskuterar tillsammans om jäm-
ställdhet under 150 år. 
20.9, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Poesisalong
Under ledning av författaren Jolin Slotte och Arbis 
bibliotekarie Ylva Larsdotter läser vi dikter om det 
enkla, det svåra, det som rör och berör. Kom och 
dela med dig av din favoritpoesi och hör andra 
berätta om sina favoritdikter utifrån valda teman. I 
Poesisalongen finns inget fint eller fult, högt eller 
lågt, rätt eller fel.
21.9, 12.10, 15, 2 och 8.3, onsdag kl. 18.00–20.00, 
biblioteket

Möt författaren: Carl Fredrik Sandelin
Sandelins senaste roman Familjen Lantz (2014) 
är en stark skildring av en borgarfamiljs veckoslut 
i Helsingfors år 1975. Vi diskuterar också Sande-

FöreläsningarFöreläsningar Föreläsningar, evenemang och konserter 
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lins produktiva författarskap. 
Ylva Larsdotter intervjuar.
22.9, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Podcasts: Internet Radio – Digital, 
On-Demand and Democratic 
Democratized and on-demand, the internet has 
brought many changes and new mediums for 
expression. This class will examine the range 
of possibilities presented by podcasts with ex-
amples from shows big and small. 
Tuesday 27th September from 6.05 p.m. to 7.35 
p.m., Gregory Pellechi, room 305 

Get together
Get to know others who study Swedish. Lunch 
and information about Swedish activities in the 
Capital region. Register to: 
Min Young Lee, Tfn. 040 550 5802,  
E-mail: min.lee@arbis.hel.fi 
Wednesday 28th September at 12:00–15:00  
in Arbis’ café.

Das Leben ist keine Kunst 
Gespräch mit Wladimir Kaminer. Der Journal-
ist Peter Lüttge interviewt den deutschen Autor. 
Samtalet tolkas till svenska vid behov.
Eine Zusammenarbeit zwischen  Helsingfors ar-
bis und dem Goethe-Institut Finnland. Eintritt frei!

Donnerstag 29.9., 18.00–19.30, Ort: Goethe-
Institut Finnland (Salomongatan 5 b)

Seniorsurfdagen 
På den nationella Seniorsurfdagen 4.10 ordnar 
Arbis tillsammans med biblioteket i Stoa öppen 
IT-rådgivning i Kulturhuset Stoa, Åbohusvägen 1, 
Östra centrum. 
4.10, tisdag kl. 9.30–12.00, Stoa

Svenskfinland ur ett ryskt perspektiv
Möt Aleksej Vostrov som har intresserat sig för 
finlandssvenskar i många år och gett ut en bok 
om Svenskfinland på ryska. Föredraget tolkas till 
svenska av Carina Kristola-Backlund, redaktör 
för den nyligen utkomna svenska utgåvan. 
4.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Helsingfors på 1700-talet
Även om elden och Engel ödelade 1700-talets 
Helsingfors kan man hitta spår av det gamla runt 
Senatstorget. Promenad i de historiska kvarteren 
med ett besök på det nya stadsmuseet. Träff vid 
Alexander II:s staty på Senatstorget. 
Läs mera om vandringar i Helsingfors på sida 5, 
19 89 och 104. 
Sofia Gustafsson
6.10, torsdag kl. 17.00–18.30

Föreläsningar, evenemang och konserter
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Föreläsningar, evenemang och konserter

Vaginamonologerna med diskussion
Skådespelaren Alexandra Häggman framför de 
världsberömda Vaginamonologerna. Diskussion 
med riksdagsledamoten och f.d. minoritetsom-
budsmanen Eva Biaudet och politikern Emina Ar-
nautovic om feminism, migration och integrering. 
Moderator: Lotta Keskinen, ordförande för Sven-
ska Kvinnoförbundets Helsingforsavdelning rf, 
som evenemanget ordnas i samarbete med. Del 
av Föreningsfestivalen. 
7.10, fredag kl. 18.00–21.00, rum 305

Hemligheten bakom en bra dokumentär
Michael Franck har med sina välgjorda doku-
mentärfilmer berättat om vår historia med en 
otrolig skärpa och detaljrikedom. Vi ser valda 
avsnitt ur olika filmer och diskuterar vad det är 
som gör konceptet lyckat. 
Michael Franck
11.10, tisdag kl. 18.00–19.30, rum 305

Bli kvitt ditt sockerberoende
Visste du att socker är åtta gånger mera beroende- 
framkallande än kokain? Lär dig hur socker påver- 
kar din kropp, din koncentrations- och presta-
tionsförmåga, hur du blir av med suget och vilka 
naturligare och nyttigare alternativ det finns. 
Maia Söderlund
13.10, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Deckarafton med Eva Frantz  
på Kulmahuone 
Eva Frantz debuterar med en finlandssvensk 
deckare med både sommarstämning och spän-
ning. Ylva Larsdotter intervjuar. Bokaftonen är ett 
samarbete mellan Helsingfors arbis och Ekvalita 
AB, och en del av Regnbågshelgen 14–16.10.
14.10, fredag kl. 18.00–19.30,  
Kulmahoune, Broholmsgatan 15

Fem saker du inte vet om Afghanistan
Afghaner utgör den näststörsta gruppen asyl-
sökande i Västeuropa. Vad händer i Afghanistan? 
Varför flyr afghaner till Europa? Vilka är följder-
na? Måns Nyberg, UNCHR, samtalar med 
Pia Lindfors, Finlands flyktinghjälp.
18.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Staging Shakespeare Today
Can a woman play Hamlet? Can a person of co-
lour play Juliet? A talk/discussion on staging and 
editing Shakespeare for modern audiences from 
an intersectional perspective. With Zoë Chandler.
20.10, Thursday from 6.05 p.m. to 7.35 p.m., 
Arbis’ library

Höstfest med Ny Tid: Möt Joe Hill
Välkommen till en afton i den fackliga aktivisten 
och ikonen Joe Hills fotspår. Musik, diskussion, 
mingel. Mer information om program och plats 
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meddelas under hösten. Ett samarbete mellan 
Ny Tid, Tigern r.f. och Helsingfors arbis. 
21.10, fredag kl. 18.00–21.00

Författarfrukost med Yrsa Stenius
Välkommen på författarfrukost med Yrsa Stenius. 
I sin nya bok “Orden i min makt” berättar hon 
om sitt liv som journalist i Sverige och Finland. 
Ny Tids redaktionssekreterare Lasse Garoff in-
tervjuar. Var och en köper sin frukost i kaféet. 
28.10, fredag kl. 10.00–11.30, kaféet

In viaggio con l’angelo
La leggenda di Tobiolo in viaggio da Ninive alla 
Media. Lo accompagnano l’angelo Raffaele, un 
cane e un pesce. L’arte del Rinascimento rac-
conta questo misterioso viaggio iniziatico. 
Nicola Rainò
1.11, martedì dalle 18.05 alle 19.35, aula 305

Meet the Author: Mintie Das
In her books “The Sinking World” and “The Fro-
zen Sea”, Mintie Das gives us the Storm Sisters. 
We will hear more about the adventures these 
five fearless girls face. During the talk, we will 
also discuss the genre of current adventure fic-
tion. Mintie Das was born in India and raised  
in the US. She lives in Helsinki.  
Host: editor Rollo de Walden.
3.11, Thursday from 6.05 p.m. to 7.35 p.m., 
room 305

Författarsamtal: Mårten Westö
Under ett års tid följer Mårten Westö familjen 
Eremenko vid fotbollsplaner på olika håll i 
världen. Boken är en berättelse om mod och 
ambitioner och om det mänskliga bakom själva 
idrotten: uppoffringar, laganda och konkurrens. 
Det är också en berättelse om föräldrarnas upp-
växt i Sovjetunionen och om en lyckad integra-
tion i Finland.  
Pamela Granskog intervjuar.
11.11, fredag kl. 9.30–11.00, rum 218

FemF – Feministiskt Forum 2016
FemF innebär en heldag av feministisk diskus-
sion: föreläsningar, workshopar, kultur. Årets 
tema är “rum”. Med detta vill vi betona olika fysis-
ka och mentala rum ur ett feministiskt perspektiv. 
FemF är gratis och flerspråkigt. Barnvakt finns. 
Se www.femf.net för mer information.
12.11, lördag kl. 10.00–18.00

Tidsresenären – Kanarieöarna för 
femtio år sedan
Vi tittar på gamla diabilder bland annat från Kanarie- 
öarna och diskuterar både vad som har hänt på 
turistorten och hur man bäst förvarar och använder  
gammalt bildmaterial med kulturhistoriskt värde. 
Kaj Rönnberg
16.11, onsdag kl. 18.00–19.30, rum 316

Föreläsningar, evenemang och konserter
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Arbis på Berghälls bibliotek:  
Författarsamtal med Sanna Tahvanainen
Coco Chanel befriade kvinnan från korsetten. 
Hon skapade parfymen No 5. Modedesignern  
gav oss den lilla svarta. I Sanna Tahvanainens 
roman lär vi känna henne inifrån. Ylva Larsdotter 
intervjuar. I samarbete med Helsingfors stads-
bibliotek. 
17.11, torsdag kl. 18.00–19.30, 
Berghälls biblioteket

Silverbägaren berättar
Maija Lisa Öberg fick 1756 en silverbägare som 
belöning ”för wisad Flit uti fin Linne Spånad”. 
Professor Kirsi Vainio Korhonen och Catarina 
Welin samtalar om silverbägaren och dess 
ägare. Efter samtalet kan publiken visa upp egna 
silverbägare för bedömning av en antikexpert. 
22.11, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Möt debutanten: Ylva Perera
Dödsdalsdansösen rör sig mellan Åbo och den 
amerikanska öknen i nutid och 60-tal. Ylva Per-
era skriver fram vänskap, begär, frihet vs ansvar. 
Det handlar om dans, skrivande, kön och klass. 
Framförallt handlar det om vad det innebär att 
vara en skapande person i världen. Perera de-
buterar på Vilda förlag. Ylva Larsdotter intervjuar.
24.11, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Julvaka
Vill du julpyssla och göra egna julklappar men 
slippa förberedelserna och städningen efteråt? 
Kom då till Arbis julvaka för att pyssla och inspi-
reras tillsammans under ledning av Arbis duktiga 
lärare. Vuxna, unga, barn, familjer, vänner och 
andra små knytt – alla är välkomna! 
25.11, fredag kl. 17.00–21.00

Nyländsk författarmatiné
Aktuella författare pratar om och läser ur sina 
böcker. Möjlighet att till specialpris köpa de pre-
senterade böckerna. 
I samarbete med Nylands litteraturförening r.f. 
3.12, lördag kl. 14.00–16.00, rum 119

Lucia i Stoa
Elever från Botby grundskola lussar i Stoa. 
13.12, tisdag kl. 12.00–12.30, Stoas aula

Antika smycken – identifiering och 
värdering av ädelstenar 
Vad är en ädelsten och vilka faktorer inverkar på 
dess värde? 
17.1, tisdag kl. 18.00–19.30, Nina Westerlund

The Iconography of the Cross
A changing symbol, over time the cross is im-
bued with new meanings. During the Renais-
sance, the suffering Christ is recomposed in the 

Föreläsningar, evenemang och konserter 
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harmony of classical forms in which the Man-God 
is the “Divine Proportion”. With Nicola Rainò.
24.1, Tuesday from 6.05 p.m. to 7.35 p.m., room 305

Faire entendre sa voix !
50 ans de chansons à textes, militantes et en-
gagées. Dans son histoire, la musique française 
a souvent été synonyme d’engagement et a 
traduit l’espoir et les combats qui ont marqué les 
époques. De la Pop au Rock en passant par le 
Rap français, nous retracerons ensemble 50 ans 
de chansons et les batailles qui les accompagnent. 
Solène Terisse
Le mardi 31 janvier, de 18h05 à 19h35, salle 305
Flamenco mellan saga och sanning
Flamencon är en konstart från södra Spanien 
som har uppstått genom kulturmöten, men dess 
historia omges också av romantiska legender 
och törst efter exotik. Flamencoexperten Tove 
Djupsjöbacka guidar i rytmdjungeln och rätar ut 
en del frågetecken om flamencons historia. 
7.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Romska röster på Stoa
Helsingfors arbis och Helsingfors kulturcentral 
bjuder in till en afton på Stoa i Östra centrum om 
och med romsk kultur i fokus. Filmvisning, diskus-
sion, musik, mat. Mer information om programmet 
presenteras under hösten. 
15.2, onsdag kl. 18.00–21.00, Stoa

Finland fyller hundra!
Vilka är det hundraåriga Finlands trumfkort? 
Vilka envisa nidbilder lever kvar? Petra Theman,
enhetschef vid utrikesministeriet, diskuterar 
marknadsföring av Finland med journalisten 
Magnus Londen.
7.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Författarsamtal:  
Hannele Mikaela Taivassalo
Hannele Mikaela Taivassalo har skrivit både om 
vampyrer och prinsessor. Hennes senaste roman 
“In transit” handlar om människor i rörelse. Det 
är en berättelse om att ständigt vara en främling, 
var man än är, men också om att vara hemma 
överallt. Ylva Larsdotter intervjuar.
8.3, onsdag kl. 9.30–11.00, rum 218

Bland björnar, lejon och gäddor
Ett föredrag om huvudstadens statyer och konst-
närerna bakom dem. Det finns över 3500 offent-
liga konstverk i Helsingfors. Eva Vikstedt presen-
terar några av verken och historien bakom dem. 
14.3, tisdag kl. 18.00–19.30, rum 305

Mat- och kulturmässa
Smaka, lyssna, upplev! Låt dig inspireras och lär 
känna Arbis integrationselevers kulturer. 
Evenemanget är gratis och öppet för alla. 
15.3, onsdag kl. 15.00–19.00, kaféet

Föreläsningar, evenemang och konserter
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Jordvärme, bergvärme, luftvärme?
Hur fungerar dessa nya metoder för småskalig 
energiproduktion? Vilka effekter kan de ge? För 
vilka slags hus och tomter passar de? Vad kostar 
utrustningen och installationen? Kan man kom-
binera dem? 
Henry Ericsson
21.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 305

Vårkonsert på G18
Arbis musikelever och lärare avslutar terminen 
med en svängig vårkonsert i festsalen på G18, 
Georgsgatan 18. Fritt inträde. Varmt välkommen! 
11.4, tisdag kl. 18.00–20.00, G18, Georgsgatan 18

Res med Arbis
Språkresa till Madrid 
Res med Arbis till Madrid 2–9.4.2017 och gå 
på en veckas språkkurs i en mycket uppskat-
tad familjeägd språkskola mitt i centrala Madrid. 
Skolan erbjuder en intensivkurs i spanska som 
omfattar 20 h undervisning i grupper om max.  
8 deltagare. Ett mångsidigt fritidsprogram ingår, 
bl.a. en utflykt till Segovia. Inkvarteringsmöjlig- 
heterna är många: familj, hostel, hotell eller inter-
nat. Mera information (om pris, flygtider etc.) fås 
under hösten (anna.langstedt-jungar@arbis.hel.fi). 
Reseledare är Arbis språklärare Jenny Kajanus 

och ansvarig researrangör är White House EG. 
Anmälningar senast 26.1 till Arbis kansli.

Språkresa till Sankt Petersburg 
Kom med på en veckas språkresa till Sankt  
Petersburgs bästa språkskola Liden & Denz  
23–30.4.2017. Skolan ligger mitt i centrum, ett 
stenkast från Ryska museet och Nevskij prospekt. 
Arbis elever erbjuds en intensivkurs i ryska (20 h) 
enligt individuell nivå i en internationell grupp 
med max. 12 deltagare. Du kan välja mellan att 
bo i familj eller på hotell. Skolan ordnar också 
utflykter, bl.a. finns det möjlighet att delta i en 
guidad heldagstur till Kronstadt. Mera information 
(om pris etc.) fås under hösten. Reseledare är 
Arbis språklärare Anna Långstedt-Jungar (anna.
langstedt-jungar@arbis.hel.fi) och ansvarig re-
searrangör är White House EG. Anmälningar 
senast 9.2 till Arbis kansli.

Kulturresa: Nordbor i Rom 
Arbis ordnar i samarbete med Kingtours en resa 
till Rom 23–27.3.2017. Under resan besöks 
platser där t.ex. Heliga Birgitta, Gustav III och 
Amos Andersson rört sig. Vandring till fots, besök 
i kyrkor, kloster och museer. Du får också se 
välkända sevärdheter såsom Forum Romanum, 
Vatikanen och Cirkus Maximus. Resan föregås 
av kursen ”Nordbor i Rom”, se sida 103.

Resor
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Bildkonst, formgivning 
och fotografering

Ansvarig 
Konstkand. Hans-Peter Holmstén
hans-peter.holmsten@arbis.hel.fi  
Tfn 040 509 0976, (09) 310 494 73

Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00.

Anmälningar tas emot från måndag 15.8 kl. 10.00. 
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Bildkonst
Croquis (37 €/termin)
Skissa efter levande modell med blyerts, tusch, 
kritor och akvarellfärger. Under en kväll hinner du 
skissa ett flertal olika kroppsställningar. 
A160309 A 5.9–10.4, måndag kl. 18.05–19.35
  Hans-Peter Holmstén, rum 418 
A160310 B 8.9–6.4, torsdag kl. 18.05–19.35
  Marina Zitting, rum 321 

Teckning (49 €/termin)
Grundläggande övningar i teckning med hjälp av 
perspektiv- och människostudier och stilleben. 
Kursen lämpar sig också för längre hunna. 
A160345 7.9–12.4, onsdag kl. 15.45–18.15
  Tapio Tuominen, rum 418 

Nybörjarkurs i oljemålning (50 €)
En grundläggande kurs med övningsuppgifter i 
färglära och komposition för nybörjare. Stilleben, 
landskap och människostudier utgör motivkret-
sen. En materialförteckning på vad du ska ta 
med dig första gången finns under kursens namn 
på ilmonet.fi. 
A160311 6.9–29.11, tisdag kl. 18.00–20.30
  Hans-Peter Holmstén, rum 418

Oljemåleriets finesser (49 €/termin)
Måleri med oljefärger på duk, kartong och pap-
per. Olika teman som stilleben, landskap och 
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personstudier behandlas. Kursen riktar sig främst 
till personer som redan har målat en tid. 
A160632 A 7.9–12.4, onsdag kl. 9.30–12.00
  Hans-Peter Holmstén, rum 418 
A160364 B 7.9–12.4, onsdag kl. 18.30–21.00
  Tapio Tuominen, rum 418 

Måla expressivt! (49 €/termin)
Måla expressivt genom att följa din intuition och 
testa på olika experimentella tekniker och metoder 
att måla. Vi hämtar inspiration både från expres-
sionistiska målare och från expressionistisk musik, 
teater, litteratur och film. Övningsuppgifter med 
blandteknik. 
A160318 6.9–11.4, tisdag kl. 10.15–12.30
  Carolin Koss, rum 418 

Akvarellmålningens ABC (50 €)
Måleri med akvarell både för nybörjare och längre 
hunna. En grundlig genomgång av akvarellmålning-
ens tekniska möjligheter och olika motivval. Akva-
rellkonstens stilbildande mästare presenteras. 
A170010 10.1–11.4, tisdag kl. 18.00–20.30
  Hans-Peter Holmstén, rum 418 

Illustration i akvarell (49 €/termin)
Finlands kommande 100-årsjubileum till ära häm-
tar vi inspiration från Zacharias Topelius, Ulla-Lena 
Lundbergs och Kjell Westös historiska romaner 
och målar miljöer ur dem. En presentation av 
vackra bokpärmar och grafiska texttyper ingår. 

Kursen riktar sig främst till nybörjare men passar 
också för dig som tidigare har målat i akvarell. 
A160366 8.9–6.4, torsdag kl. 10.15–12.45
  Hans-Peter Holmstén, rum 418 

Vatten, ljus och färg (49 €/termin)
Fortsättningskurs i måleri med vattenbaserade fär-
ger. Kursen riktar sig till dig som har gått igenom 
en grundkurs eller har motsvarande erfarenhet. Vi 
omsätter kunskaper i praktiken och fördjupar fär-
digheter genom att arbeta med klassiska metoder: 
stilleben, porträtt, modell och parafras. 
A170001 9.9–7.4, fredag kl. 14.15–16.45
  Marina Ciglar, rum 418 

Måleriverkstad (49 €/termin)
En kurs för dig som vill arbeta med utgångspunkt 
i egna motiv med valfria material och tekniker och 
utan lösningsmedel. Individuell handledning var-
vas med diskussioner om måleriska erfarenheter i 
gruppen. 
A160374 8.9–6.4, torsdag kl. 15.45–18.15
  Marina Ciglar, rum 418 

Drop in-måleriverkstad (6 €/gång)
Kom när du kan, vill och har lust. En möjlighet för 
dig som arbetar dagtid, har obekväm arbetstid el-
ler bara drömmer om att utveckla en målande och 
tecknande tillvaro. Du kan vara nybörjare eller en 
mer erfaren målare. Vi arbetar tillsammans under 
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lugna och trevliga former. 6 € per gång faktureras 
i slutet av terminen. 
A160314 9.9–7.4, fredag kl. 17.15–19.45
  Marina Ciglar, rum 418 

Pastellmålning (49 €/termin)
I kursen ingår kompositionslära och studier av 
det klassiska landskapet och stillebenet. Pastell-
teknik med torr- och våtkrita samt blandtekniker. 
A160390 8.9–6.4, torsdag kl. 15.45–18.00
  Aras Jarjis, rum 321 

Porträttmåleri (49 €/termin)
Vi målar olika motiv, använder porträttmodell och 
väljer fritt mellan akryl, kritor, akvarell och olja. 
A160368 8.9–6.4, torsdag kl. 18.30–21.00
  Tapio Tuominen, rum 418 

Porslinsmålning, Stoa (66 €/termin)
Måla på porslin enligt både traditionella och nya 
metoder och på keramik som du själv tillverkat 
på keramikkurserna. I undervisningen ingår före-
läsningar om komposition och materiallära. 
A160436 5.9–10.4, måndag kl. 17.15–20.30
  Karin Widnäs, rum 8, Stoa

Orientalisk målning (49 €/termin)
Japansk måleritradition med både tusch och  
akvarellfärger. 
A160319 6.9–11.4, tisdag kl. 13.00–15.30
  Keita Ioka, rum 418 

Origami med kinesiskt tusch (38 €)
Ett nytt sätt att kombinera målning med små pap-
persskulpturer. Utgående från traditionella motiv 
som vi målar på tunt papper, t.ex. bambu, skapar 
vi tredimensionella figurer. Förutom kinesisk pen-
selteknik övar vi också lite qigongrörelser. 
A160954 14.10–18.11, fredag kl. 10.15–12.45
  Sirkku Ala-Harja, rum 321

Seniormålarna Pang (14 €/termin)
Välkommen att måla i avslappnat sällskap! Kur-
sen passar både för nybörjare och för längre 
hunna. Tekniken och motiven kan du välja själv 
eller diskutera med läraren. Undervisningen är 
individuell. Åldersrelaterade problem som för-
sämrad syn eller stela leder behöver inte vara 
ett hinder för att måla. Tillsammans försöker vi 
komma på lösningar. 
A160316 5.9–10.4, måndag kl. 11.00–13.00
  Anna Mäkelä, rum 418 

Visst kan du teckna! (27 €)
Hör du till dem som anser att du inte kan teckna? 
Det kan bero på att din högra hjärnhalva saknar 
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stimulans! Kom med på kursen där du med hjälp 
av mentala övningar lär dig stimulera den högra 
hjärnhalvan. Då stimuleras också tecknandet! Du 
behöver bara ta med dig en blyertspenna och ett 
vitt teckningsblock. Resten sköter vi. 
A160602 27.9–25.10, tisdag kl. 18.00–20.30
  Lia Lindström, rum 321 

Kalligrafi från Östasien och  
Mellanöstern (38 €)
En introduktionskurs med övningar i både ara-
bisk/persisk och japansk/kinesisk kalligrafi. Det 
första veckoslutet handlar om den östasiatiska 
tekniken och det andra om den arabiska/persiska 
tekniken. En materialförteckning på nödvändiga 
redskap och tillbehör, bl.a. vassrör och penslar, 
finns på ilmonet.fi under kursbeskrivningen. 
A160613 14.10–22.10, fredag kl. 18.00–21.00
  lördag kl. 11.00–16.00 
  Peter Ragnvaldsson, rum 321

Gör om din kanvastavla (17 €)
En ny typ av collagekurs med tonvikt på deko-
rationseffekter. Med kanvastavla menas en olje-
målningsduk där ett fotografi reproducerats. Vi 
kombinerar måleri med fotografi och olika limtek-
niker för att ändra på tavlans utseende. 
A160597 4.11–18.11, fredag kl. 9.30–11.00
  Hans-Peter Holmstén, rum 418 

Metod och teknik
Pröva på något nytt! (49 €/termin)
Efter att tidigare ha målat i olja på duk och ak-
varell på kallpressat akvarellpapper kan du nu 
pröva på att göra en mix med olika material. Det 
kan vara t.ex. temperamålning, olja på glas eller 
plexiskiva. 
A160590 5.9–10.4, måndag kl. 14.00–16.30
  Sofia Wilkman, rum 418 

Bygg en drönare eller  
ett modellflygplan (37 €/termin)
Bygg en drönare eller ett modellflygplan och lär 
dig flyga det du har byggt. Materialkostnaderna 
är beroende av projektet. Kursen hålls i samar-
bete med Flygklubben Cumulus r.f. En kurs för 
hela familjen. Ring gärna Anders Zitting, 050-
3490959, för närmare upplysningar. Ej webb-
anmälning. 
A160377 6.9–11.4, tisdag kl. 16.00–17.45
  Anders Zitting, rum 418

Bildanalys (49 €/termin)
Vi analyserar barocktidens bilder och utgående 
från analysen gör vi nya bilder. Tekniken varierar 
med uppgifterna. Kursen består av uppgifter och 
analyserande diskussion. Processen är viktigare 
än den slutgiltiga produkten. 
A160320 7.9–12.4, onsdag kl. 13.00–15.30
  Tapio Tuominen, rum 418
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Färglära (49 €/termin)
Under kursen studerar vi grundligt färgernas 
egenskaper och funktioner samt omsätter dem i 
praktiken. Vi använder vattenbaserade tekniker 
som akvarell och gouache. Arbetet sker i grupp 
med individuell handledning och diskussioner. 
Kursen riktar sig till både nybörjare och mer er-
farna målare. 
A160334 9.9–7.4, fredag kl. 11.15–13.30
  Marina Ciglar, rum 418

Konst i praktik och teori (25 €/termin)
På lektionerna studerar vi olika konstteorier och 
diskuterar våra arbeten. Mellan lektionerna utför 
vi uppgifter i fritt material som underlag för dis-
kussionerna. Kursen är lämplig också för nybör-
jare. Kursen går varannan vecka. 
A160350 14.9–29.3, onsdag kl. 9.30–12.00
  Tapio Tuominen, rum 316 

Konstterapi, Stoa (17 €)
Utforska och hitta din lekfullhet genom konst-
skapande i grupp. I vårt konstutövande söker vi 
kontakt med vår inre styrka. Vi målar, skriver och 
söker närvaro i stunden genom att bli medvetna 
om vår kropp och de känslor vi bär inom oss. 
Inga förkunskaper behövs. 
A170003 20–21.1, fredag kl. 17.30–20.00
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Carola Haaparinne, rum 8, Stoa

Keramik 
Alla keramik- och skulpturkurser ordnas  
läsåret 2016–2017 i Arbis Östra, Stoa.

Keramik, Stoa (49 €/termin)
Vill du lära dig forma i lera? Praktiska övningar 
ger färdigheter att skapa unika former i olika le-
ror. Under kursen lär du dig också att dekorera 
och glasera föremålen. Inga förkunskaper krävs. 
A160463 5.9–10.4, måndag kl. 17.00–19.30
  Anna Hackman, konstklassen, Stoa

Konst- och keramikworkshop för 
7–12-åringar, Stoa (37 €/termin)
Barnen får lära sig att på olika sätt forma lera till 
fantasifulla mindre föremål. Byggande, klippande 
och formande av andra material ingår också. En 
materialavgift på 25 €/termin betalas till läraren 
den första lektionen. Ej webbanmälning. 
A160442 5.9–10.4, måndag kl. 15.00–16.30
  Hans-Peter Holmstén, rum 8, Stoa

Experimentell keramik, Stoa  
(49 €/termin) 
Vi arbetar med olika leror, blandar organiska 
och oorganiska material i dem och formar unika 
konstföremål som sedan ytbehandlas med va-
rierande strukturer, färgmetaller och glasyrer. 
Kursen är avsedd för elever med förkunskap i 
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keramik. En materialavgift på 20 €/termin betalas 
till läraren. 
A160431 5.9–10.4, måndag kl. 10.00–12.30
  Karin Widnäs, konstklassen, Stoa

Dekor på keramik, Stoa (49 €/termin)
Du lär dig olika dekormetoder för både vått, torrt 
och råbränt gods. Kursen är främst avsedd för dig 
som redan gjort keramik. Vi dekorerar med engo-
ber, målar under och på glasyrer och övar pen-
selföring på egenhändigt tillverkade föremål. En 
materialavgift på 20 €/termin betalas till läraren. 
A160433 5.9–10.4, måndag kl. 12.45–15.15
  Karin Widnäs, konstklassen, Stoa

Brukskeramik, Stoa (49 €/termin)
En kurs med betoning på design. Lär dig formge 
bruksföremål i keramik genom handbyggnad 
eller drejning. Inga förkunskaper behövs. En ma-
terialavgift på 20 €/termin betalas till läraren. 
A160437 6.9–11.4, tisdag kl. 12.45–15.15
  Karin Widnäs, konstklassen, Stoa

Keramik, nybörjarkurs, Stoa  
(49 €/termin) 
Vi modellerar i stengods. En materialavgift på  
25 €/termin betalas till läraren. 
A160467 6.9–11.4, tisdag kl. 10.00–12.30
  Anna Hackman, konstklassen, Stoa

Keramik, fortsättningskurs, Stoa 
(49 €/termin) 
Vi jobbar med olika leror och gör praktiska före-
mål till hemmet. Låt fantasin flöda! En material-
avgift på 25 €/termin betalas till läraren. Kursen 
riktar sig till dig som har gått nybörjarkursen. 
A160465 A 7.9–12.4, onsdag kl. 9.30–12.00
  Anna Hackman, konstklassen, Stoa
A160460 B 6.9–11.4, tisdag kl. 17.30–20.00
  Katja Kotikoski, konstklassen, Stoa
A160466 C 7.9–12.4, onsdag kl. 17.30–20.00
  Anna Hackman, konstklassen, Stoa

Materiallära, Stoa (37 €/termin)
Föreläsning om material, produktion och formgiv-
ning inom keramik. Kursen behandlar keramiska 
råämnen, arbetsmetoder, glasyrer, bränning och 
design. 
A160450 6.9–11.4, tisdag kl. 11.00–12.30 
  Karin Widnäs, rum 8

Utflykter och galleribesök
Gallerirundan (13 €/termin)
Guidade besök med Hans-Peter Holmstén till 
gallerier, ateljéer och museer en gång i måna-
den. För närmare information, se ilmonet.fi. 
A160335 A 15.9–19.1, torsdag kl. 14.00–15.30
A160339 B 16.9–20.1, fredag kl. 13.00–14.30
  Hans-Peter Holmstén
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Arkitekturpromenad: Berghäll (13 €)
Ett stenkast från Arbis ligger stadsdelen Berghäll 
med många intressanta arkitektoniska lösningar. 
Linjegatorna och ett fåtal bevarade trähus har 
sin egen historia att upptäcka. De forna Elanto-
butikerna och parkerna med sina skulpturer utgör 
oaser i den tidigare arbetarstadsdelen. Samling 
på Sturegatan 2 i kaféet. 
A160354 A 10.9, lördag kl. 13.00–14.30
A170007 B 8.4, lördag kl. 13.00–14.30
  Hans-Peter Holmstén

Konsten i våra kyrkor och kapell  
(17 €/termin) 
I huvudstadsregionen finns det många intres-
santa sakrala byggnader som både till sin arki-
tektoniska utformning och till sin interiör är värda 
ett studiebesök. Vi inleder med ett besök i den 
nyrenoverade Tölö kyrka planerad av Hilding 
Ekelund. Träff vid ingången på Topeliusgatan 4. 
A160425 Ett besök per månad, start 13.9
  och 17.1, tisdag kl. 11.00–12.30 
  Hans-Peter Holmstén

Exkursion till bildarkivet på  
Sturegatan (13 €)
På museiverkets bildarkiv på Sturegatan 2a hittar 
vi gamla bilder som är intressanta för alla som vill 
känna till sin historia. Vi fokuserar bland annat på 
bilder kring Finlands självständighet. 

A160599 19.9, måndag kl. 10.00–11.30
  Hans-Peter Holmstén

Ambulerande ateljétid (17 €)
Det här är en ny typ av kurs med olika mål varje 
månad. Vi inleder med en målerisk utflykt till Kilo 
i Esbo. På plats finns bildkonstnären Sofia Wilk-
man i Villa Eka på Lansasvägen. Villan har tjänat 
både Albert Edelfelt och Magnus Enckell som 
ateljé. Vi tecknar och målar ute i trädgården och 
vid sämre väder inomhus. 
A160591 30.9, fredag kl. 10.00–11.30
  Hans-Peter Holmstén

Exkursion till Sandudds 
begravningsplats (13 €)
Nya sidan på Sandudd är känd för att vara våra 
presidenters sista viloplats. Intill finns också hjäl-
tegravarna och marskalk Mannerheims grav. Här 
vilar också mindre kända som t.ex. de mördade 
bröderna Valter, William och Ivar Thomé, vars liv 
och död skildras i en nyutkommen bok av förfat-
taren Marko Paavilainen. 
A160420 30.9, fredag kl. 12.00–14.15
  Hans-Peter Holmstén

Teckning på Arbetarbostadsmuseet  
(13 €) 
Arbetarbostadsmuseet är en filial till stadsmuseet 
och är beläget på Kristinegränden 4 i ett gam-
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malt trähus från 1909. Vi tecknar av interiören 
med blyerts eller tusch och eftersträvar en detalj-
skärpa som återger ljus och skugga. 
A160598 20.10, torsdag kl. 14.00–16.15
  Hans-Peter Holmstén

Åtta nya M – med västmetron till  
Mattby (13 €)
Kom med på en gemensam metrotur som för 
oss till Mattby. Vi bekantar oss med terminalen i 
Mattby och de sju övriga stationerna. Arkitektu-
ren och designen står i fokus för diskussionen. 
Exkursionen görs så fort västmetron har tagits i 
bruk. Exakt datum meddelas senare. 
A160491 Fredag kl. 11.00–14.00
  Hans-Peter Holmstén

Konst och design på de baltiska  
ambassaderna (17 €)
Våra södra grannländers ambassader bjuder på 
ett och annat att se på i konst- och designväg. 
Vi inleder med ett besök på Estlands ambassad 
som finns i Brunnsparken på Östra Allén 10 mån-
dag 9.1 kl. 13.00. Datum för de två andra besö-
ken meddelas senare. 
A170042 9.1, måndag kl. 13.00–14.30
  Hans-Peter Holmstén

Konstnärernas Borgå (17 €)
Följ med på en upptäcktsfärd till Borgå! Vi ser 

Ylva Holländers Lantdagstriptyk och besöker 
Konstfabriken, Borgå Gymnasiums bibliotek och 
Borgå museum, som bjuder på en jubileums-
utställning med Hanna Frosterus-Segerstråles 
konst. Vi reser med en beställd buss och äter 
gott på restaurang. Bindande anmälan senast 
24.3. Resekostnader cirka 50 €. 
A170041 7.4, fredag kl. 9.00–18.00
  Hans-Peter Holmstén och 
  Alexandra Ramsay

Akvarelldagar på Skanslandet (27 €)
Ingenting att göra när skolan tar slut? Följ med 
på målardagar till Skanslandet där vi letar upp 
spännande motiv. Om det regnar åker vi till Svea- 
borg och målar inomhus. Ta med akvarellfärger 
eller andra färger, t.ex. olja, om du hellre målar 
täckande. En kurs som lämpar sig både för vux-
na och för ungdomar. Träff på Salutorget. 
A170029 5.6–7.6, måndag–onsdag 
  kl. 10.00–14.00 
  Hans-Peter Holmstén

Skulptur
Skulptur, Stoa (49 €/termin)
Skulptera i olika material: lera, gips, trä och 
ståltråd. I kursen ingår också skulpterande efter 
nakenmodell. 
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A160417 A 8.9–6.4, torsdag kl. 15.00–17.30
A160418 B 8.9–6.4, torsdag kl. 18.05–20.30
  Keita Ioka, konstklassen, Stoa

Fotografering och  
bildbehandling 
Videofilmning (38 €)
Filma med DSLR-kamera eller mobiltelefon. Lär 
dig editera, förbättra bildkvaliteten och lägga till 
externa ljudspår. Ta med din egen kamera eller 
mobiltelefon och en bärbar dator. 
A160560 8.9–1.12, torsdag kl. 11.00–12.30
  Aras Jarjis, rum 412 

Gör din egen fotobok (38 €)
Gör en egen fotobok utgående från något tema 
som intresserar dig. Du bygger upp boken med 
programmet Ifolor och andra motsvarande pro-
gram, kombinerar text och bild och skannar in 
gamla bilder. Ta med din egen dator och kamera. 
Erfarenhet av datoranvändning krävs. 
A160340 15.9–13.10, torsdag kl. 13.00–16.15
  Hans-Peter Holmstén och Björn Holm, 
  rum 313 

Pekplattan i bildkonsten (17 €)
Vi använder pekplattornas (Android och iPad) 
kamera och testar olika appar. Med olika filteref-

fekter går det att att göra om ett fotografi så att 
det påminner om en målning i olja eller akvarell. 
A160543 11–18.10, tisdag kl. 9.30–12.00
  Hans-Peter Holmstén och Jan Amnell,
  rum 313 

Fotografering och mörkrumsteknik  
(38 €) 
Fotografisk kunskap grundar sig på traditionellt 
mörkrumsarbete. Du lär dig om exponering, 
framkallning och kopiering av svartvit film och får 
också en kort introduktion i fotokonstens estetik 
och historia. 
A160317 A 2.11–7.12, onsdag kl. 17.30–20.45
A170002 B 1.2–15.3, onsdag kl. 17.30–20.45
  Andrej Scherbakov-Parland, 
  Fotolabbet, AFK:s lokal, 
  Tölögatan 52

Ta betydligt bättre digibilder! (17 €)
Kursen fokuserar på enkla och lätta metoder för 
att höja kvaliteten i ditt bildberättande. Kursen 
lämpar sig både för söndagsfotografer med mo-
biltelefoner och för seriösa amatörer med mera 
avancerade digikameror. Vikt fästs vid expone-
ringsögonblicket, ljusets roll och en lätt efter-
behandling. 
A170049 20–21.1, fredag kl. 18.00–21.00
  lördag kl. 11.00–16.00 
  Martti Korpijaakko, rum 313 

Bildkonst, formgivning och fotografering
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Fotografera porträtt och landskap  
(27 €) 
En fotokurs för dig som vill gå på djupet med  
porträtt- och landskapsfotografering. Kamera 
konstens möjligheter utreds utifrån de förutsätt-
ningar din egen utrustning ger. Ta med din ka-
mera. 
A170050 27.2–20.3, måndag kl. 13.45–16.45
  Björn Holm, rum 405 A 

Föreläsningar, evenemang och 
utställningar
Hemligheten bakom en bra dokumentär 
se sidan 7.
Tidsresenären – Kanarieöarna för femtio år 
sedan, se sidan 8.
Bland björnar, lejon och gäddor, se sidan 11.
Galleri Arbis, se sidan 178.

Bildkonst, formgivning och fotografering
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Ansvarig
Textilläraren Peggy Danska 
peggy.danska@arbis.hel.fi  
Tfn 040 334 5113, (09) 310 494 78 
Mottagning under terminerna  
måndag kl. 15.30–16.30.

Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00.

Anmälningar tas emot från tisdag 16.8 kl. 10.00. 
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Materialkostnader tillkommer på alla hantverks-
kurser. 

På slöjdkurserna prioriterar vi säkerheten och 
önskar att alla har egna ögon-, öron- och mun-
skydd. Kursdeltagarna på Arbis är inte försäkra-
de. Därför är det viktigt för den som t.ex. går på 
en slöjdkurs, att ha en egen olycksfallsförsäkring.

Slöjdundervisningen försiggår i Hertonäs, i  
Siilitien peruskoulu/Hertsikan ala-asteen  
Hillerikujan toimipiste, Illergränd 4, alldeles  
nära Igelkottsvägens metrostation. 

Möbelrestaurering  
och -tapetsering
”Anmäl dig, om du är snabb ryms du med!”
Restaurera gamla möbler, Illergränd 4
Reparera trädelen på en gammal möbel med 
varsam hand. Vi använder oss av gamla metoder 
och föredrar shellack och animaliskt lim. Delta-
garna betalar allt material själva. Ta med bara en 
möbel åt gången. 
A160346 A (74 €) 5.9–7.11, 
  måndag kl. 9.00–13.15 
  Peter Hirvonen

Hantverk
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A160348 B (74 €) 6.9–8.11, 
  tisdag kl. 9.00–13.15 
  Peter Hirvonen
A160349 C (74 €) 6.9–8.11, 
  tisdag kl. 17.00–21.15 
  Peter Hirvonen
A160351 D (74 €) 29.9–1.12, 
  torsdag kl. 10.00–14.15 
  Barbro Blomster
A170004 E (74 €) 9.1–20.3, 
  måndag kl. 9.00–13.15 
  Peter Hirvonen
A170005 F (74 €) 10.1–21.3, 
  tisdag kl. 9.00–13.15 
  Peter Hirvonen
A170006 G (74 €) 10.1–21.3, 
  tisdag kl. 17.00–21.15 
  Peter Hirvonen
A170008 H (74 €) 12.1–23.3, 
  torsdag kl. 10.00–14.15 
  Barbro Blomster
A170022 I (38 €) 8.5–12.5, 
  måndag–fredag kl. 17.00–21.15 
  Peter Hirvonen, 
  Siilitien peruskoulu, 
  Illergränd 4 (slöjdsalen)

Möbeltapetsering, Illergränd 4
Lär dig reparera stoppningen och byta tyget på 
din gamla stol. Hantverket kräver starka nypor 

och lite tålamod, men du kan börja med att klä 
över något lite mindre, t.ex. en matsalsstol. Del-
tagarna betalar allt material själva enligt åtgång. 
A160357 A (74 €) 7.9–9.11, 
  onsdag kl. 9.30–13.45 
  Jenny Langenskiöld
A160358 B (50 €) 17.9, 24.9, 8.10, 15.10 och 
  22.10, lördag kl. 10.00–16.00 
  Malin Mäkinen
A170009 C (74 €) 11.1–22.3, 
  onsdag kl. 9.30–13.45 
  Jenny Langenskiöld
A170011 D (50 €) 14.1–11.2, 
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Malin Mäkinen
A170012 E (38 €) 2–5.5, 
  tisdag–fredag kl. 9.30–14.30 
  Jenny Langenskiöld, 
  Siilitien peruskoulu, 
  Illergränd 4 (slöjdsalen)

Träslöjd
Träslöjd, Illergränd 4 (74 €)
Snickra egna föremål. Riktiga arbetsmetoder och 
en bra slöjdsal gör vägen till ett bra resultat kor-
tare. Deltagarna skaffar själva materialet. 
A160361 A (74 €) 5.9–7.11, 
  måndag kl. 17.00–21.15 
  Peter Hirvonen

Hantverk
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A170016 B (74 €) 9.1–20.3, 
  måndag kl. 17.00–21.15 
  Peter Hirvonen
A160362 C (66 €/termin) 7.9–12.4, 
  onsdag kl. 18.00–21.15 
  Tom Wiberg
  Siilitien peruskoulu,  
  Illergränd 4 (slöjdsalen)

Snickra tillsammans, Kottby 
(73 €/termin, vuxen med barn) 
Kom med ditt barn och snickra gemensamma fö- 
remål. Utgående från barnets ålder och erfarenhet 
planerar ni ett gemensamt arbete. På kursen lär ni 
er hantera verktyg och maskiner och får kunskap 
om säkerheten i slöjdsalen. Vi sysslar med traditio-
nella träbearbetningsmetoder men det finns möjlig-
het att pröva på metall, plast, glas och elektronik. 
A160363 8.9–6.4, torsdag kl. 18.00–20.30
  Marcus Mohlin, slöjdsalen
  Kottby lågstadieskola, Pohjolagatan 45

Reparera gamla fönster, Illergränd 4
Du har säkert sett hur fönsterrenovering går till i 
stora höghus: Bågarna ut, karmarna ut och nya 
in i stället med ilfart. Husägarna har blivit överty-
gade om att deras fönster inte går att rädda. Tro 
inte på det! Fönster som redan levt i årtionden 
kan fortsätta att leva lika länge till. Kom och se 
vad som kan göras. Trolleri! 

A160359 A (74 €) 29.9–1.12, 
  torsdag kl. 17.00–21.15 
A160360 B (74 €) 30.9–2.12, 
  fredag kl. 10.00–14.15 
A170013 C (74 €) 12.1–23.3, 
  torsdag kl. 17.00–21.15 
A170014 D (74 €) 13.1–24.3, 
  fredag kl. 10.00–14.15 
A170015 E (38 €) 24–28.4, 
  måndag–fredag kl. 17.00–21.15 
  Hannele Seppinen, 
  Siilitien peruskoulu, 
  Illergränd 4 (slöjdsalen)

Dekorationsmålning
Nordiskt allmogemåleri (38 €)
Ta med en renskrapad möbel eller en kista. Du 
kan köpa allt kursmaterial av läraren. 
A160344 12–15.12, måndag–torsdag 
  kl. 10.00–15.00 
  Sinikka Siekkeli, rum 418

Bokbindning 
Kan man lära sig att binda böcker? 
(49 €/termin) 
Visst kan man lära sig att binda in böcker. Alla 
börjar med en anteckningsbok i grundteknik. Där-
efter övergår vi till att arbeta med vällästa, trasiga, 
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slitna och kanske sneda bokfavoriter och gör 
dem till personliga, estetiskt tilltalande och bruk-
bara bokband. En materialavgift på 15 €/ 
termin betalas till läraren. 
A160365 5.9–10.4, måndag kl. 17.30–20.00
  Kristina Palmgren, rum 321 

Bokbindning (49 €/termin)
Bokbindning för dem som redan har en bra 
grunduppsättning av verktyg, behärskar tekniken 
väl och känner till de möjligheter detta urgamla 
hantverk öppnar för innovativ och konstnärlig 
verksamhet. En materialavgift på 15 €/termin 
betalas till läraren. 
A160367 A 5.9–10.4, måndag kl. 14.00–16.30
A160369 B 6.9–11.4, tisdag kl. 9.30–12.00
A160370 C 6.9–11.4, tisdag kl. 13.00–15.30
  Kristina Palmgren, rum 321

Askar (27 €)
Vi tillverkar askar för olika ändamål, en fin ask för 
dina smycken eller en penal för dina pennor. Vi 
använder japanska och italienska papper men du 
kan också använda dina egna papper. En material- 
avgift enligt åtgång tillkommer. 
A160371 28.9–12.10, onsdag kl. 17.00–21.15
  Annika Linder Airava, rum 321

“Lär dig det du inte visste att du borde veta”

Övrigt hantverk
Halmarbeten (17 €)
Lär dig göra en traditionell halmhimmel av råg 
eller skapa en modern variant av sugrör, papper, 
vass eller glasstavar. Materialförteckningen hittar 
du på ilmonet.fi under kursens namn. En material- 
avgift tillkommer. 
A160373 A 18–19.11, fredag kl. 18.00–20.30
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Marianne Thun-Ericsson, rum 321
A160493 B 26.11, lördag kl. 10.00–16.00
  Marianne Thun-Ericsson, rum 412

Julkortsverkstad (17 €)
Gör dina julkort själv. Läraren har med sig olika 
julkortsmodeller ifall du vill bli inspirerad av dem 
och lära dig någon ny teknik. Kanske du redan 
har någon idé och vill förverkliga den? En del 
material går att köpa av läraren. Materialförteck-
ningen finns på ilmonet.fi under kursens namn. 
A160497 26.11, lördag kl. 10.00–16.00
  Lia Lindström, rum 318

Ljusstöpning (16 €)
Kom och stöp vackra ljus till julen. Du kan välja 
att stöpa 20 vanliga ljus eller 10 vanliga och en 
ljuskrona. Materialet för dessa ingår i kurspriset. 
Klä dig praktiskt.

Hantverk
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A160453 A 26.11, lördag kl. 10.00–13.15
A160455 B 26.11, lördag kl. 14.00–17.15
  Eva Kyrklund, rum 321

Pärlknytning (17 €)
Lär dig knyta pärlhalsband med sidentråd enligt 
konstens alla regler. Se materialförteckningen på 
ilmonet.fi under kursens namn. 
A160372 18–19.11, fredag kl. 18.00–20.30
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Nina Westerlund, rum 318 

Antika smycken – identifiering och värdering 
av ädelstenar, se sidan 9.

Design Jewellery in Silver (50 €)
This class is for beginners. You will practise all ba-
sic techniques to become familiar with the funda-
mentals of making jewellery in silver. The teacher 
speaks English and Spanish. Material fee. 
A170017 11.1–12.4, onsdag kl. 18.00–20.30
  Ana Maria Ramírez, rum 321

Knapphalsband av gamla knappar (17 €)
Samla ihop alla dina överlopps knappar och gör 
dig ett modernt halsband, armband eller örhäng- 
en. Alla knappar duger, stora som små. Se materi-
alförteckningen på ilmonet.fi under kursens namn. 
A170032 13–14.1, fredag kl. 18.00–20.30
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Benita Suomi, rum 321

Reparbeten (27 €)
Vi gör små repmattor tänkta som grytunderlag 
i hampa, sisal eller elefantgarn. En material-
förteckning finns på ilmonet.fi under kursens 
namn. 
A170020 20–21.1, fredag kl. 17.00–21.15
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Gunnel Forsström, rum 321

Repmattor (27 €)
Vi tillverkar repmattor enligt modeller från segel-
fartygsepoken. Materialförteckningen hittar du på 
ilmonet.fi under kursens namn. 
A170021 3–4.2, fredag kl. 17.00–21.15
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Gunnel Forsström, rum 321

Miniatyrer och dockskåpsprylar (17 €)
Kom och lär dig göra miniprylar – böcker, lampor, 
blommor – för att inreda ett dockskåp eller för att 
använda som smycken. Ett dockskåp behöver inte 
vara stort utan kan vara gjort av en skoask som 
man tar fram när barnbarnen kommer på besök. 
A170018 27–28.1, fredag kl. 18.00–20.30
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Marianne Thun-Ericsson, rum 321

Japanska washi-ägg (17 €)
Lär dig beklä urblåsta ägg med washi-papper 
som sedan lackas flera gånger. Materialförteck-
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ningen finns på ilmonet.fi under kursens namn. 
En materialavgift tillkommer. 
A170019 17–18.3, fredag kl. 18.00–20.30
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Marianne Thun-Ericsson, rum 321

Textilarbeten
Sömnad
Lappteknik, grundkurs (49 €/termin)
Du lär dig grunderna i lappteknik, prövar på olika 
sätt att sy och går från mindre till större arbeten. 
Egna tyger med. 
A160587 7.9–12.4, onsdag kl. 18.00–20.30
  Cecilie Sundman, rum 318

Inspireras av lappteknik (49 €/termin)
Gamla och nya tygbitar får ett nytt liv i form av 
börsar, väskor, väggbonader och täcken. Kursen 
lämpar sig för deltagare på alla nivåer. 
A160385 A 5.9–10.4, måndag kl. 9.30–12.00
A160386 B 5.9–10.4, måndag kl. 13.00–15.30
A160387 C 6.9–11.4, tisdag kl. 9.30–12.00
  Peggy Danska, rum 318

Mönster med pekplatta, se sidan 65.

Tyg + papper = papperstyg (27 €)
Har du vackra papper, servetter eller pappers-
souvenirer som du vill använda till något speciellt? 
Kom på kurs och lär dig hur du kan kombinera tyg 

och papper till ett unikt material som du kan an-
vända till olika föremål: allt från julpynt till börsar, 
korgar och bokomslag. Se materialförteckningen 
på ilmonet.fi under kursens namn. 
A160380 2–3.12, fredag kl. 17.00–21.15
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Annika Lund, rum 318 

Designa egna plagg (49 €/termin)
Vi går igenom hur en designprocess kan gå till 
och planerar egna kläder med tyngdpunkt på det 
unika. Du får hjälp med att skapa mönster och sy 
upp din kreation. 
A160394 5.9–10.4, måndag kl. 18.00–20.30
  Annika Saloranta, rum 318

Ungdomar – kom och skapa  
personliga kläder! (37 €/termin)
Tycker du om cosplay, men vet inte hur du ska 
göra din dräkt? Kom till Arbis och sy med Clarice. 
Ingen förhandskunskap behövs. Du lär dig plane-
ra och sy din produkt från början till slut. 
A160479 5.9–10.4, måndag kl. 16.00–17.30
  Clarice Finell, rum 318

Hjälp, jag har inget att sätta på mig! 
Stoa (49 €/termin)
På kursen får du lära dig att sy nytt eller att åter-
använda gammalt. Det är aldrig för sent att lära 
sig något nytt och nyttigt. 

Hantverk
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A160384 8.9–6.4, torsdag kl. 18.00–20.30
  Marina Peltonen, textilklassen, Stoa 

Textilrådgivning (6 €/gång)
Behöver du hjälp med att sy eller ändra något 
plagg? Vill du använda Arbis textilklass och 
dess utrustning? Det kan du göra utan att bin- 
da dig till en helårskurs. Peggy Danska finns 
på plats tisdagar 13.00–15.30 i rum 318 under 
höstterminen 6.9–29.11 och under vårterminen 
10.1–11.4. Reservera tid måndagar  
kl. 15.30–16.30, tfn 040 334 5113. 
A160397 6.9–11.4, tisdag kl. 13.00–15.30
  Peggy Danska, rum 318

Figursytt (49 €/termin)
Sy kläder enligt egna mått. Du får hjälp med 
planering och mönsterförändring och dessutom 
många råd på vägen. 
A160392 A 6.9–11.4, tisdag kl. 18.00–20.30
A160393 B 8.9–6.4, torsdag kl. 9.30–12.00
  Malin Meikop, rum 318 

Det är roligt att sy (49 €/termin)
Sy personliga och välsittande kläder till vardag 
och fest. Du kan också ändra nya eller gamla 
plagg. 
A160382 7.9–12.4, onsdag kl. 9.30–12.00
  Mikaela Lindström, rum 318

Syjunta – vad gör man där? Stoa  
(66 €/termin) 
Du lär dig sömnadens många gåtor och blir in-
spirerad att hålla dig ungdomlig och chic. 
A160383 8.9–6.4, torsdag kl. 9.30–12.45
  Peggy Danska, textilklassen, Stoa

Sy med Clarice (49 €/termin)
Du får hjälp med att sy nya kläder eller du kan 
välja att göra något nytt av gammalt. 
A160563 8.9–6.4, torsdag kl. 18.00–20.30
  Clarice Finell, rum 318

Sy till vår och sommar (38 €)
Kom med på en veckas intensiv sykurs där du 
kan sy härliga vår- och sommarkläder eller sy 
färdigt halvfärdiga arbeten. 
A170025 24–28.4, 
  måndag–fredag kl. 9.30–12.45 
  Mikaela Lindström, rum 318

En förmiddag i stadens tygaffärer (13 €)
Bekanta dig med olika material, lär dig välja rätt 
för olika plagg och räkna ut materialåtgång.  
Vi besöker två tygaffärer. Träff kl. 10.00 vid  
Dianaparken. 
A160379 16.9, fredag kl. 10.00–13.15
  Malin Meikop
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Fantasydesign (38 €)
Vill du göra en snygg maskeradkostym? Eller håller 
du på med LARP? Kom med och tillverka fantasifulla 
kostymer. Du kan sy allt från en fantasifigur till en 
dekorerad vinterkappa.  
Materialförteckningen hittar du på ilmonet.fi  
under kursens namn. 
A160395 14.10, 15.10, 21.10 och 22.10, 
  fredag kl. 17.00–21.15 
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Annika Saloranta, rum 318

Sy en Steinerdocka (38 €)
Sy en Steinerdocka och en uppsättning kläder till den. 
Dockans storlek är 40 cm och sys av hudfärgad trikå. 
Den fylls med värmande, kardad och tvättad ull. En 
efterlängtad present för många barn. Materialkost-
nader ca 40 €. 
A160562 28.10, 11.11, 18.11 och 2.12, 
  fredag kl. 10.00–14.15 
  Erika Kihlman, rum 318 

Hur ska jag hitta en välsittande kavaj? (38 €)
Jo, kom och rita ditt eget grundmönster som kan an-
vändas till en blus, kavaj eller klänning. Vi syr upp en 
modell i lakanstyg. Ta med ett gammalt lakan. 
A160378 28.10, 29.10, 11.11 och 12.11, 
  fredag kl. 17.00–21.15 
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Malin Meikop, rum 318

Hantverk
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Hur ska jag hitta välsittande byxor? 
(38 €) 
Jo, kom och rita ditt eget grundmönster och sy 
sedan upp en modell. 
A170023 20–21.1 och 27– 28.1, 
  fredag kl. 17.00–21.15 
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Malin Meikop, rum 318

Second hand-design (27 €)
Gör nytt av gammalt. Tröjor kan bli byxor, gardin-
er blir klänningar. Vi satsar på att skapa helt nya 
plagg av kläder du har i din garderob eller köpt 
på loppis. Tyngdpunkten ligger på att se gammalt 
material med nya ögon. Se materialförteckningen 
på ilmonet.fi under kursens namn. 
A170026 3–4.2, fredag kl. 17.00–21.15
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Annika Saloranta, rum 318

Bli du med overlockmaskinen (27 €)
Övervinn din rädsla för denna mångsidiga 
maskin och lär dig allt från att byta trådar och in-
ställningar till att sy specialsömmar. Arbis har ett 
begränsat antal maskiner, men ta med din egen 
maskin så lär du dig den. Ta också med tråd till 
din maskin. 
A170024 10–11.2, fredag kl. 17.00–21.15
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Malin Meikop, rum 318

Tråd- och garnarbete
Har du en skadad orientalisk matta? 
(43 €/termin) 
Ta med din matta och kom på kurs med en pro-
fessionell handledare för att lära dig restaurera 
din skadade matta. Under kursen lär du dig de 
viktigaste restaureringsteknikerna, om olika matt-
distrikt och om vården av din matta. Under första 
lektionen går vi igenom de viktigaste verktyg som 
behövs och beställer garn. Materialavgift bero-
ende på åtgång. 
A160432 7.9–12.4, onsdag kl. 13.00–15.30 
  (ej 21.9, 28.9, 5.10, 18.1, 25.1, 22.2, 5.4) 
  Erika Kihlman, rum 318 

Väv band med tusen år gammal teknik 
(17 €) 
Lär dig väva vackra band med en tusen år gam-
mal teknik som varken kräver stor utrustning eller 
mycket material. Brickbanden blir stadiga och 
kan användas till väskband, bälten eller varför 
inte till tuffa skosnören. Se materialföretckningen 
på ilmonet.fi under kursens namn.

A160434 18–19.11, fredag kl. 18.00–20.30
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Monica Lindqvist, rum 124

Spetsknyppling (49 €/termin)
Dyk in i spetsarnas värld. Kursen lämpar sig för 
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både nybörjare och längre hunna. Nybörjare lär 
sig tekniken genom enkla övningar. Längre hun-
na gör spets enligt egen kunskapsnivå, börjar på 
nya arbeten eller slutför äldre arbeten. Historia, 
olika spetstyper, materiallära och aktuellt inom 
knypplingen tas upp efterhand. 
A160381 5.9–10.4, måndag kl. 17.30–20.00
  Nina Schwarz, rum 412

Stickning (49 €/termin)
Vare sig du kan sticka eller inte, kom och lär dig 
nya tekniker eller grunderna. Vi stickar vantar, 
sockor, tröjor eller vad som helst enligt färdigt 
mönster eller efter egen design. Egna stickor och 
garn med. 
A160458 8.9–6.4, torsdag kl. 14.00–16.30
  Cecilie Sundman, rum 318 

Stickcafé (49 €/termin)
Kom med och handarbeta i gott sällskap. Stick-
ning, virkning, knyppling eller nålbindning, allt 
är möjligt. Om teknikerna är obekanta lär du dig 
grunderna. Eget material och egna verktyg med.
A160461 8.9–6.4, torsdag kl. 17.30–20.00
  Cecilie Sundman, kaféet

Amigurumi Fantasy Toy Design (50 €)
Grundförutsättningen för kursen är att du kan 
virka. Under kursen lär du dig mera om olika 
tekniker som används vid amigurumivirkning. 

Du kommer att behöva garn, fyllning, dockögon, 
virknål, penna, papper och lim. Läraren talar 
svenska, engelska och spanska. 
A160764 8.9–1.12, torsdag kl. 18.00–20.30
  Jennifer Ramirez, rum 412

Nålbindning (27 €)
Kom och pröva på nålbindning, en teknik som 
fanns redan under järnåldern. Du lär dig grunder-
na och hinner börja på ett par strumpor. Vi an-
vänder oss av en grov nål och syr fast garnet i 
sig självt. Tekniken kan varieras oändligt efter 
smak och tycke. Vantar och mössor i denna 
teknik är extremt starka och varma. En material-
avgift på 10 € tillkommer. 
A170039 3–4.3, fredag kl. 17.00–21.15
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Cecilie Sundman, rum 318

Hantverk
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Vävning
Grundkurs i vävning (27 €)
För dig som aldrig vävt förut eller vill friska upp 
dina kunskaper i hur en väv sätts upp. Ge-
nomgång av terminologi, redskap, planering, 
revning, påbomning, trampuppknytning och 
vävtips. Du lär dig sätta upp en väv och hinner 
lite prova på att väva. Efter kursen kan du delta i 
en helårskurs i vävning. Kom ihåg att anmäla dig 
till den. 
A160388 22–25.8, måndag–torsdag 
  kl. 17.00–20.15 
  Monica Lindqvist, rum 124

Vävning (49 €/termin)
Vi planerar och sätter tillsammans upp ge-
mensamma vävar enligt deltagarnas önskemål. 
Det blir enklare vävar för nybörjare och mera 
krävande för vana vävare. Teorin tas upp i sam-
band med de olika arbetsskedena. Vi bekantar 
oss också med vävplanering med hjälp av ett 
dataprogram. Årets tema är olika sätt att bilda 
mönster i tuskaft. 
A160389 A 6.9–11.4, tisdag kl. 18.00–20.30
A160391 B 8.9–6.4, torsdag kl. 10.00–12.30
  Monica Lindqvist, rum 124

Hantverk för barn
Händig – hantverksskola för barn
Hantverksskolan följer den allmänna lärokursen 
inom den grundläggande konstundervisningen. 
Den sträcker sig över sex år och i den ingår 10 
studiehelheter: 1–6, slöjdens grunder och 7–10 
verkstadsstudier. Den grundläggande konstun-
dervisningen är målinriktad, utgår från en god-
känd läroplan och bygger på vad barnen kan. 
Undervisningen riktar sig i första hand till barn 
och unga och ger dem möjlighet att senare söka 
sig till yrkesinriktad eller högre utbildning på om-
rådet. Inga förkunskaper krävs. En materialavgift 
på 20 €/termin betalas till läraren.Till barnkurser-
na anmälan endast per telefon (09) 310 494 94. 
Anmälningarna börjar 8.8 kl. 10.00.

Hantverk
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Händig, studiehelhet 1 (43 €/termin)
I den första kursen i hantverksskolan bekantar 
du dig med olika material och arbetsmetoder. Du 
lär dig grunderna i stickning och virkning. Du form- 
ger, planerar och tillverkar själv din produkt så att  
den blir unik. Studiehelheten är avsedd för årskurs 
1 och 2. En materialavgift på 20 €/termin betalas 
direkt till läraren. Anmälningarna börjar 8.8 kl. 10. 
A160473 18.8–11.5, torsdag kl. 15.15–16.45
  Clarice Finell, Kottby lågstadieskola, 
  Pohjolavägen 45

Händig, studiehelhet 3 (43 €/termin)
I den här studiehelheten ingår stickning, virkning 
och grunderna i klädsömnad. Kursen är avsedd 
för årskurs 3 och 4. En materialavgift på 20 €/
termin betalas direkt till läraren. Anmälningarna 
börjar 8.8 kl. 10. 
A160474 18.8–11.5, torsdag kl. 13.30–15.00
  Clarice Finell, Kottby lågstadieskola, 
  Pohjolavägen 45

Händig, studiehelhet 6 (43 €/termin)
Du får lära dig att sy egna kläder och vi gör enkla 
sommarskor. En materialavgift på 20 €/termin 
betalas direkt till läraren. Kursen är avsedd för 
årskurs 5 och 6. Anmälningarna börjar 8.8 kl.10. 
A160475 17.8–3.5, onsdag kl. 14.30–16.00
  Clarice Finell, Kottby lågstadieskola, 
  Pohjolavägen 45

Hantverk för 9–12-åringar (50 €)
Du som är kreativ och tycker om att pyssla, kom 
till Arbis på ett hantverksläger en hel vecka. Vi 
arbetar med olika material och tekniker. Kom 
i oömma kläder och ta med dig egen lunch 
(smörgåsar, yoghurt, frukt och något att dricka). 
Du får ett mer detaljerat program i mitten av maj. 
A170046 5–9.6, måndag–fredag 
  kl. 10.00–14.15 
  Clarice Finell, rum 318

JULVAKA  
Vill du julpyssla och göra egna julklappar 
men slippa förberedelserna och städningen 
efteråt? Kom då till Arbis julvaka för att pyss-
la och inspireras tillsammans under ledning 
av Arbis duktiga lärare. Vuxna, unga, barn, 
familjer, vänner och andra små knytt – alla är 
välkomna! 
25.11, fredag kl. 17.00–21.00

Hantverk
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Hem och trädgård

Ansvarig
Fil.dr Alexandra Ramsay
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi  
Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89
Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00.
Anmälningar tas emot från onsdag 10.8 kl. 10.00. 
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Hem och trädgård
Jordvärme, bergvärme, luftvärme,  
se sidan 12.
Möbler och inredning under senrokokon,  
se sidan 103. 
Driv din stuga med sol- och vindenergi,  
se sidan 108.

Spel
Arbis schackklubb (37 €/termin)
Arbis schackklubb är en klubb för alla schackin-
tresserade, såväl nybörjare som mästare. Klub-
ben spelar om Arbis mästerskap i både långa 
och snabba partier och går hårda duster mot 
olika schackklubbar. Närmare information av 
kursledaren. Nya medlemmar välkomna. 
A160720 9.9–7.4, fredag kl. 18.05–21.15
  Lars Svartström, rum 316 

Bridge 1–2  (58 €/termin)
Bridge är ett mycket populärt kortspel som spe-
las världen över. För att delta i Bridge 1, dvs. 
höstterminen, behövs inga förhandskunskaper, 
bara intresse för kortspel. För att delta i Bridge 
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2, dvs. vårterminen, behöver du kunskaper som 
motsvarar det stoff som lärts ut i Bridge 1. Efter 
att ha genomgått kursen har du tillräckligt med 
kunskaper för att kunna delta t.o.m. i tävlingar på 
klubbnivå. 
A160738 22.9–6.4, torsdag kl. 16.30–19.30
  Agneta Berglund, rum 416 

Bridge, övningsspel (51 €/termin)
Vi repeterar, övar och befäster det vi lärt oss un-
der grundkursen och fortsättningskursen. Delta-
garna delas in i grupper enligt erfarenhet. 
A160737 22.9–6.4, torsdag kl. 14.00–16.15
  Agneta Berglund, rum 416 

Hem och trädgård
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Ansvarig
Ped.mag. Ghita Henriksson 
ghita.henriksson@arbis.hel.fi 
Tfn 040 334 5114, (09) 310 700 82
Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00
Anmälningar tas emot från 10.8, onsdag 
kl. 10.00. Se anmälningsschemat på insidan av 
bakpärmen.
Kurserna hålls i undervisningsköket i andra vå-
ningen, rum 220, om inte annat anges. Kurspri-
serna varierar beroende på kostnaderna för in-
gredienserna. På matlagningskurserna tillreds de 
recept som läraren har valt ut. Måltiden avnjuts 
tillsammans och alla hjälper till med att diska och 
städa undan. 
Obs! Senast två veckor före kursens början ska 
du meddela kansliet om du inte kan delta i den. 
Arbis debiterar full kursavgift för kurser som inte 

har annullerats i tid eftersom ingredienserna till 
kursen beställs minst en vecka före. Meddela 
därför också i god tid om eventuella dieter. Skicka 
gärna en ersättare för dig om du redan har betalt 
kursen men i sista stund får förhinder. Om en 
kurs är fulltecknad kan du skriva in dig på vänte-
listan så kontaktar kansliet dig om det blir lediga 
platser. 
Du som är under 18 år och går på kurs utan en 
vuxen ska anmäla dig direkt till kansliet. Informa-
tion om kansliets öppethållningstider och kontakt-
information hittar du i början av kurshäftet. Barn 
under 14 år kan delta i matlagningskurserna 
(förutom på lågstadiekurserna) bara i en vuxens 
sällskap. 
Eleverna är inte försäkrade från Arbis sida.
Vin serveras och dricks enligt Arbis policy endast 
på de kurser där det särskilt omnämns i kurs-
programmet.

Hushåll
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Matlagningens grunder
Herrar i köket (70 €)
Kursen bjuder på både lättsam samvaro och 
god mat i glada herrars lag. Vi satsar på rediga 
recept på enkel och god mat som passar både till 
vardag och fest. Sista träffen avslutar vi med lite 
festligare mat till ett glas vin. 
A160593 7.9–28.9, onsdag kl. 10.00–13.45
  Tove Lindqvist

Nybörjare i matlagning (60 €)
Här börjar din nya hobby: matlagning! Vi gör lättla-
gade smakrika rätter baserade på matlagningens 
grunder. Kött, fisk och olika fräscha grönsaker 
utgör ingredienserna i de olika rätterna. 
A160741 12–26.10, onsdag kl. 10.00–13.45
  Marianne Rönnholm

Mormors bästa (22 €)
Smaker väcker minnen. Vi återupplever smaker 
från mormors kök och kommer ihåg gamla goda 
tider. Rätter som lindströmsbiff, fiskgratäng, dill-
kött och bärkräm låter säkert bekanta? Kom med 
och upplev smaker från din barndom. 
A160742 13.10, torsdag kl. 17.00–20.45
  Marianne Rönnholm

Händiga herrar (70 €)
På denna kurs är herrar med lite vana i köket 
välkomna. Vi satsar på lite svårare recept som 
kändiskockarna har försett oss med. Denna gång 
blir det recept av Per Moberg, Jennie Walldén 
och Tina Nordström. Sista gången tar vi ett glas 
vin till maten. 
A170057 26.1–9.2, torsdag kl. 10.00–13.45
  Tove Lindqvist

Lättlagat för herrar (60 €)
Lätt och snabblagad god och hälsosam mat är 
vårt motto. Vilka enkla råvaror utgör grunden för 
en smakrik maträtt? Vi kombinerar olika ingredi-
enser och tillagningssätt och gör bl.a. kyckling-
fajitas, risotto med grönkål och svamp, marock-
ansk rotsaksgryta osv. Sista gången avnjuter vi 
vår smakrika måltid med ett glas vin. 
A170146 1–15.2, onsdag kl. 10.00–13.45
  Marianne Rönnholm

Förgyll restmaten (22 €)
Det händer oss alla då och då att det blir mat 
över efter middagen som nästa dag uppvärmd i 
mikrovågsugnen inte smakar lika bra. På denna 
kurs lär du dig att förgylla restmaten till nya kuli-
nariska upplevelser. 
A170063 16.3, torsdag kl. 10.00–13.45
  Tove Lindqvist

HushållHushåll
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Parkinson och mat (65 €/termin)
Har du diagnosen Parkinson och funderar på hur 
du borde äta? Kom med och diskutera kostval 
och tillred enkla näringsriktiga måltider med lika-
sinnade. Varje gång lagar vi en lunch där vi del-
vis använder oss av ändamålsenliga halvfabrikat 
som också kan underlätta vardagen hemma. 
A160704 6.9, 20.9, 4.10, 18.10, 17.1, 31.1, 
  14.2 och 28.2, tisdag kl. 10.00–13.45 
  Nina Westerback och Ghita Henriksson

Pratkvarnen i köket – matlagning för 
personer med afasi (65 €/termin)
Varje gång lagar vi en lunch i glada vänners lag. 
Recepten är afasivänligt formulerade, likaså 
råvarorna och matlagningsmetoderna. Kursen 
lämpar sig också för nybörjare. Vissa hjälpmedel 
finns att tillgå. 
A160747 15.9, 13.10, 10.11, 1.12, 19.1, 16.2, 
  9.3 och 6.4, torsdag kl. 10.00–13.45 
  Annette Jansson och Ghita Henriksson

Bakning
Bagarens bästa tips (20 €)
Vill du baka härligt luftiga bröd med knaprig 
skorpa? Bagaren Toni Rautakoski delar med sig 
av sina bästa tips för hur du lyckas med brödet 
hemma. Vi bakar t.ex. korgbröd, gräddar bröd i 

gryta och lär oss om surdeg. Med bröden avnju-
ter vi en soppa och en sallad. 
A160641 15.9, torsdag kl. 17.00–20.45
  Toni Rautakoski

Moussetårta (23 €)
Delta i vår kurs och lär dig laga en läcker och 
vacker moussetårta, som du sedan kan baka till 
nästa fest. Du får recept på flera olika bottnar 
och fyllningar, som du kan välja mellan. Ta med 
en liten kakform med löstagbar kant, som du se-
dan får bära hem den färdiga tårtan i. 
A160594 6.10, torsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Gott till kaffet världen runt (20 €)
Kom och baka enkla kakor med smaker från 
olika världsdelar. Vi låter oss inspireras av spän-
nande kryddor som pistaschnötter och rosen-
blomsvatten, men bakar också med mer tradi-
tionella ingredienser. Med kakorna avnjuter vi 
också kaffe och te med en twist. 
A170083 9.2, torsdag kl. 17.00–20.45
  Toni Rautakoski

Salta och söta piroger (20 €)
Piroger kan bakas av olika degar och med 
många olika smaksättningar. Du kan servera 
läckra piroger till lunch, mellanmål eller som 
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en kvällsbit. Våra piroger denna kväll gör vi av 
smördeg, kvarkdeg och traditionella degar. De 
smakrika gott kryddade fyllningarna utgörs av 
kött, fisk och frukt. 
A170148 16.2, torsdag kl. 17.00–20.45
  Marianne Rönnholm

Vegetariskt och specialdieter
Rågröt, råpuddingar och andra  
”råa” mellanmål (28 €)
I rågröt och råpuddingar uppphettas inga råvaror 
och därför är rätterna så näringstäta. De kan ingå 
i både veganers och hälsomedvetna allätares 
kost. Vi använder mycket frön, nötter, glutenfria 
gryn, frukter och bär. Vi lagar olika frukostar och 
mellanmål, också mellanmålsstänger. Lämpar sig 
även för celiakiker. A- och B-kursen har samma 
innehåll. 
A160686 A 12.9, måndag kl. 17.00–20.45
A170116 B 29.3, onsdag kl. 17.00–20.45
  Nina Westerback

Sockerfria efterrätter (22 €)
Laga godsaker som varken medför sockerrus 
eller dåligt samvete. Lär dig om naturens egna 
sötningsmedel och hur du använder dem. Lätta 
recept som bara kräver nyfikenhet och ett öppet 
tänkande. Vad kunde vara bättre än efterrätter 
som är både goda och nyttiga? 

A160645 22.9, torsdag kl. 17.00–20.45
  Maia Söderlund

Snabb vegetarisk vardagsmat  
till familjen (22 €)
Vegetarisk mat behöver inte alls vara svår eller 
krånglig att tillreda. Kom med och lär dig tillreda 
snabba och näringsrika, främst vegetariska rätter 
med en twist, som lämpar sig som familjens var-
dagsmat. Närodlat och ekologiskt prioriteras. 
A160754 26.9, måndag kl. 17.00–20.45
  Louise Mérus

Ayurvedisk mat för nybörjare (22 €)
Ayurveda är en flera tusen år gammal läkekonst 
från Indien. Till den ayurvediska matlagningens 
principer hör att råvarorna hanteras varsamt och 
att lokala traditioner beaktas. I ayurvedan finns sex 
olika smaker. Alla smaker och färger ingår i vår 
ayurvediska måltid. Med ayurvedisk kost kan man 
balansera upp fysiska och psykiska obalanser. 
A160685 8.11, tisdag kl. 17.00–20.45
  Nina Westerback

Mat för hjärnan (25 €)
Visste du att din hjärna står för bara ca 2 % av 
din totala kroppsvikt men använder över 20 % av 
all din energi? En välnärd hjärna håller dig frisk 
och glad. Vi tillreder rätter med fullkorn, mycket 
grönsaker, nötter, avokado och bra fetter. Är de 
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här livsmedlen också nyckeln till ett bättre min-
ne? Kom med och diskutera. 
A160759 28.11, måndag kl. 17.00–20.45
  Louise Mérus

Råkakor och superfoodsmoothies 
(30 €) 
Födoämnen med speciellt mycket näringsämnen 
räknas till superfood, bl.a. råkakao, spirulina, 
mandlar och kallpressad kokosolja. Med dessa 
ingredienser gör vi råkakor. De åker inte in i ug-
nen men är minst lika goda som andra bakverk. 
Medan kakorna stelnar gör vi några smoothies. 
A170115 12.1, torsdag kl. 17.00–20.45
  Nina Westerback

Modern vegetarisk kost (22 €)
Vegetarisk mat är en växande trend runtom i 
världen. Rätterna vi lagar härstammar från olika 
kulturer och länder. Vi diskuterar kring ämnet 
proteiner från växtriket och livsviktiga nyttiga fet-
ter som bör ingå i maten. 
A170151 23.1, måndag kl. 17.00–20.45
  Louise Mérus

Ayurvedisk mat för längre hunna (22 €)
Den här kursen är för dig som redan har gått en 
nybörjarkurs i ayurvedisk matlagning eller annars 
praktiserar en ayurvedisk livsstil. Vi lagar bl.a. 

egen paneer och går närmare in på kryddor och 
olika födoämnens inverkan på doshorna. 
A170113 2.2, torsdag kl. 17.00–20.45
  Nina Westerback

Pulled havre och baljväxter (25 €)
Pulled havre är en spännande finsk uppfinning. 
Vad är det egentligen? Hur kan man använda 
havren? Svar på dessa frågor får du denna kväll 
då vi bekantar oss med nyheten. Vi gör prote-
infyllda rätter både av pulled havre och av olika 
baljväxter. 
A170149 2.3, torsdag kl. 17.00–20.45
  Marianne Rönnholm

Lätta energigivande veganrätter (22 €)
Lär dig lätta vardagsrecept som har positiv effekt 
på din energinivå och pigghet. I grönsakernas fär-
ger gömmer sig diverse nyttigheter (fytonärings- 
ämnen) som är nödvändiga för att vi ska må bra. 
Genom att äta en regnbåge av färger kan vi tan-
ka energi. Den som säger att veganmat är tråkig 
har inte provat de här recepten! 
A170084 16.3, torsdag kl. 17.00–20.45
  Maia Söderlund

Paleomat (25 €)
Den moderna paleodieten är ett sätt att med 
dagens kost efterlikna den mat människan ätit 
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under miljontals år. Det vi utesluter ur dieten är 
inslag som tillkommit nyligen: processad mat, 
spannmål, mejeriprodukter, socker och vegeta-
biliska oljor. Paleodieten fokuserar istället på rot-
frukter, kött, fisk, skaldjur, fågel och grönsaker. 
A170064 21.3, tisdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Glutenfritt (30 €)
Vi tillreder mat och bakverk som passar både för 
personer som måste följa en glutenfri diet och för 
andra som föredrar en glutenfri kost. 
A170067 30.3, torsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Vilda grönsaker i maten (20 €)
Ogräset som blev trendmat. Förr var vårens 
första grödor oumbärlig föda, sprängfyllda av 
nyttigheter. Superfood kallas det idag. Kom med 
på en kurs där du lär dig känna de vanligaste 
vilda grönsakerna. Vi jämför växterna och tillre-
der smakliga rätter av dem, både söta och salta, 
bröd och soppa. 
A170071 9.5, tisdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist och Elisabeth Eriksson

Fisk och skaldjur
Kvällens tema: Fisk (30 €)
Vi börjar kvällen med att göra ett blindtest på fyra 
olika fiskarter. Varje kursdeltagare väljer därefter 
sin favoritfisk. Därefter tillreder vi rätter av de 
olika fiskarterna med tillagningssätt som passar 
fiskens karaktär. 
A160743 20.10, torsdag kl. 17.00–20.45
  Marianne Rönnholm

Skaldjur till vardag och fest (30 €)
Skaldjur är uppskattade både till vardag och fest. 
Hur vill du ha dina? Av räkor och musslor gör vi 
en krämig pasta, en krispig sallad och en mustig 
gryta. Kom med och få inspiration till din skal-
djursmiddag. Ett glas vin ingår. 
A170147 3.2, fredag kl. 17.00–20.45
  Marianne Rönnholm

Festmat
Ny mattrend = Brinner (23 €)
Brunchen är ute, nu är det brinner som gäller. 
Frukost till middag. Kom med och prova på den 
nya trenden. Vi tillreder rätter som passar till alla 
tider på dygnet, tyngdpunkten ligger dock på lite 
matigare rätter. Naturligtvis provar vi också på 
några söta recept. 
A160604 5.10, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist
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Festlig mat för daglediga (46 €)
Kursen för dig som är ledig på dagen och tycker 
om att laga mat och ordna små fester, luncher 
och middagar. Vi satsar på läcker mat som delvis 
går bra att förbereda så att också värdinnan/vär-
den hinner delta i umgänget. 
A160601 20–27.10, torsdag kl. 10.00–13.45
  Tove Lindqvist

Helsinki à la carte (30 €)
Vi låter oss inspireras av Helsingfors främsta 
restauranger och tillreder en hel meny huvudsak-
ligen med recept ur böckerna Helsinki à la carte. 
Olika meny på kurs 1 och 2. 
A160606 I 2.11, onsdag kl. 17.00–20.45
A170056 II 14.3, tisdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Höstfest (30 €)
Ljuvligt värmande mat lyser upp höstmörket på 
Arbis. Vi tillreder en festlig meny med höstlig in-
spiration och avslutar kvällen med ett glas vin till 
maten. Välkommen! 
A160605 9.11, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Cocktailbjudning på slottet (28 €)
Vi hämtar inspiration från presidentens självstän-
dighetsmottagning och dukar fram ett läckert 
bord med småplock med finländska inslag. 

A160609 23.11, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Julgodis (20 €)
Kom med och laga julgodis för att ge bort till pre-
sent eller för att själv äta upp. Vi provar mångsi-
digt på både traditionella och lite nyare recept. 
A160610 30.11, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Internationell matkultur
Sushi (25 €)
Denna estetiskt vackra rätt har vunnit terräng 
världen över. Sushi är ris som är smaksatt med 
risvinäger och pryds t.ex. med olika sorters fisk. 
Kom med och prova din fingerfärdighet och njut 
av resultatet tillsammans över en kopp grönt te. 
Samma program på A- och B-kursen. 
A160592 A 5.9, måndag kl. 17.00–20.45
A170054 B 1.3, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Introduction to Indian Cooking & 
Spices (Beginners course) (23 €)
This class focusses on basic vegetarian Indian 
cooking and you will learn about the use of 
various Indian spices and their health benefits. 
This is the menu: lentil soup, pilaf (rice), chapati 
(bread), raita (flavoured yogurt) and kheer (des-
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sert). Vegetarian cooking. The teacher comes 
from India. Language: English. 
A160729 16.9, fredag kl. 17.00–20.45
  Purnima Gupta

Rajasthani Indian Cooking Class (25 €)
In this class, you will learn about cooking authen-
tic Rajasthani vegetarian food, a speciality of 
western India. The menu is: kadi pakoda (curry), 
baingan bharta (aubergine), rice, roti (bread), 
shahi bread pudding (dessert). The teacher 
comes from India. Vegetarian cooking. Language: 
English. 
A160731 1.10, lördag kl. 10.00–13.45
  Purnima Gupta

Matresa till Afghanistan (25 €)
Har du hört om bolani eller mantu? Bolani är ett 
tunt bröd fyllt med grönsaker. Mantu är underba-
ra knyten fyllda med kött och lök som ångkokas. 
Till mantu serveras kikärter i tomatsås och kryd-
dad yoghurt. Kom med och smaka! 
A160666 11.10, tisdag kl. 17.00–20.45
  Mia Hansson

Indian Snacks & Street Food (25 €)
This class is about learning how to cook snacks 
and also Indian street food, both of which are 
very spicy and tasty. On the menu: lassi (drink), 
pav bhaji, matar chaat, tamarind chutney, corian-

der chutney, bhel puri. Vegetarian cooking. The 
teacher comes from India. Language: English. 
A160739 14.10, fredag kl. 17.00–20.45
  Purnima Gupta

Australiens matkultur (25 €)
Australien är känt för sina fina råvaror: fisk och 
skaldjur, frukt, kött och lamm och förstklassig ost. 
Idag är matkulturen i Australien mångsidig och 
man äter en hel del asiatisk mat, men det finns 
också spår i matkulturen från ursprunget i England. 
A160603 24.10, måndag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Fortsatta smakäventyr i Malaysia (25 €)
Välkomna alla gamla och nya vänner av det ma-
laysiska köket till vår fortsättningskurs. Vi tillreder 
traditionella currynudlar med kokosmjölk, unika 
smör- och tigerräkor med kerisik, den bästa kyck-
lingsatayn du någonsin har smakat och till efter-
rätt kex biskut Cornflakes Madu. 
A160663 28.10, fredag kl. 17.00–20.45
  Yu Ramsay

Mat från Kapstaden (25 €)
Kapstaden har en färggrann och varierande 
matkultur med ursprung från olika kulturer och 
länder. Vi tillreder mat med inspiration från Kap-
staden och använder Louise Mérus kokbok om 
Kapstaden som bas. Se även fortsättningskursen 
på sidan 47.
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A160758 14.11, måndag kl. 17.00–20.45
  Louise Mérus

Streetfood (25 €)
Vi låter oss inspireras av streetfoodens fortsatta 
framgång och tillreder roliga recept med olika till-
behör. Allt går förstås att äta utan kniv och gaffel. 
A160607 16.11, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Gujarati Indian Cooking Evening (25 €)
This class focusses on cooking Indian Gujarati 
vegetarian food, which is less spicy but still tasty. 
On the menu: aloo sabzi (potato curry), bhindi 
(okra), roti (bread), pilaf (rice), shrikhand (des-
sert). Vegetarian cooking. The teacher comes 
from India. Language: English. 
A170140 13.1, fredag kl. 17.00–20.45
  Purnima Gupta

Det kinesiska nyåret (25 €)
Det kinesiska nyåret tas emot med traditionella 
rätter som är olika för varje område i Kina. Kom 
med och tillred sparris med vitlök och ingefära på 
kantonesiskt vis, grillad vitfisk som i Shanghai, 
san-ben kyckling från Taiwan och äggbakelse 
från Macao. 
A170100 26.1, torsdag kl. 17.00–20.45
  Yu Ramsay

Fransk mat (57 €)
Fransmännen tycker om att äta gott alla dagar. 
Vi tillreder rätter från olika delar av Frankrike. Det 
blir bl.a. en mustig fisksoppa, fluffig ostsufflé och 
en tarte tatin till efterrätt. 
A170101 27.1, fredag kl. 17.00–20.45
  Mia Hansson
Fondue (25 €)
Välkommen på en fonduekväll till Arbis! Ostfon-
due är en schweizisk nationalrätt som består av 
ost som man smälter i vitt vin. Traditionellt dop-
par man brödbitar i osten. Idag finns det också 
många andra former av fondue. Vi bekantar oss 
med dem och olika tillbehör som passar till. 
A170059 1.2, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Indian Festive Meal Cooking (25 €)
In this class, you will learn how to cook food for 
Indian festival Diwali, the Hindu festival of lights. 
On the menu: Matar paneer (cheese curry), raita 
(flavoured yogurt), kachori (bread), kheer (des-
sert). Vegetarian cooking. The teacher comes 
from India. Language: English. 
A170141 11.2, lördag kl. 17.00–20.45
  Purnima Gupta

Gott från Irak (25 €)
Irakisk mat är en salig blandning från hela Mel-
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lanöstern men kanske framför allt från det persis-
ka och turkiska köket. Vissa traditionella maträt-
ter kan man spåra ända tillbaka till det gamla 
Mesopotamien. Vi tillreder bl.a. fyllda grönsaker 
och pastejer samt traditionella ris-, kyckling- och 
kötträtter. 
A170102 14.2, tisdag kl. 17.00–20.45
  Mia Hansson

All världens köttbullar (22 €)
Maträtter och tillagningssätt liknar varandra på 
olika håll i världen. Vår gamla vän köttbullen är 
ett exempel på detta. Råvaran kan variera men 
samma bassmet genomgår en matkulturell för-
vandling när den rullas ut till bullar. På kursen 
lagar vi bl.a. frikadeller, falafelbullar samt eldiga 
köttbullar med grisfärs och kräftor. 
A170060 15.2, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Modernt asiatiskt (25 €)
Asiatiska smaker med trendiga inslag. De olika 
asiatiska kökens rätter samsas väl på det vackra 
buffébordet. 
A170061 6.3, måndag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Mat från Kapstaden – fortsättning (25 €)
Kapstaden har en färggrann och varierande 
matkultur med ursprung från olika kulturer och 

länder. Vi tillreder mat med inspiration från Kap-
staden och använder Louise Mérus kokbok om 
Kapstaden som bas. Se också introduktionskurs-
en på sidan 44.
A170153 13.3, måndag kl. 17.00–20.45
  Louise Mérus

Smaker från Fjärran Östern  
– kurs för döva (25 €)
Tom Yam-soppa från Thailand, vårrullar från 
Vietnam och kött i kokosmjölk från Malaysia är 
exempel på några av de klassiska rätter vi kom-
mer att tillreda på kursen. Mycket vegetariskt. 
Tolkning till teckenspråk ordnas i samarbete med 
Finlands dövas förbund. 
A170103 28.3, tisdag kl. 17.00–20.45
  Mia Hansson

Mat och språk
På de här kurserna går vi över ämnesgränserna 
och kombinerar mat och språk på ett okonstlat 
sätt. Lärarna talar sitt eget modersmål och vi 
lagar god mat från olika kulturer.

La cucina delle regioni italiane 
(65 €/termin) 
Riprenderemo in autunno il nostro viaggio per 
conoscere piu’ da vicino le ricette tradizionali 
della gastronomia regionale italiana. Avremo tre 
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incontri in autunno e tre all’inizio del 2015. Ques-
ta volta, oltre al cibo che prepareremo, guster-
emo anche il vino, possibilmente della regione in 
oggetto.La lezione si terrà in italiano e svedese. 
A160654 19.9, 10.10, 31.10, 6.2, 27.2 och 
  20.3, måndag kl. 17.00–20.45 
  Francesco Benedetti

Antipasto (27 €)
Una lezione speciale per approfondire la tra-
dizione degli antipasti italiani. Prepareremo 
assieme delle specialità calde e fredde da di-
verse regioni d’Italia e le degusteremo con un 
bicchiere di vino italiano. 
A160657 4.10, tisdag kl. 17.00–20.45
  Francesco Benedetti

Tapas (25 €)
¡Tapas por favor! 
En este minicurso de cocina te vamos a ense-
ñar a preparar tapas típicas españolas. Algunas 
de ellas populares y regionales aunque algo 
desconocidas internacionalmente y otras muy 
típicas de la cocina española. El curso se lleva 
a cabo principalmente en español y requiere de 
2–3 años de conocimiento previo del castellano. 
A160667 1.11, tisdag kl. 17.00–20.45
  Mia Hansson och 
  Alvaro Corredor Ochoa

Il natale sulla tavola degli italiani (27 €)
La tradizione del Natale sulla tavola degli italiani: 
storia, specialità, curiosità. Prepareremo assieme 
qualche piatto di carattere natalizio, assieme a 
un un buon bicchiere di vino. 
A170095 24.11, torsdag kl. 17.00–20.45
  Francesco Benedetti

A tavola sulle Dolomiti (27 €)
L’Alto Adige, o Südtirol: una regione ricca di 
storia,tradizioni e cultura sia di origine italiana, 
sia di origine mitteleuropea. Di questa regione 
impareremo assieme a preparare delle specialità 
tipiche e le degusteremo con un buon bicchiere 
di vino. 
A170096 16.1, måndag kl. 17.00–20.45
  Francesco Benedetti

Clases de Cocina Peruana (25 €)
La cocina Peruana es una de las mas impor-
tantes del mundo en comida fusión. Aprenderan 
como preparar platos nutritivos con ingredientes 
usados por los Incas, como Quinua y deliciosos 
postres. Una de las profesores viene de Perú. 
A170166 17.1, tisdag kl. 17.00–20.45
  Mia Hansson

Brasiliansk vardagsmat  
– Arroz com feijão (25 €)
Den näringsrika duon ris och bönor är Brasiliens 
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potatis och äts varje dag. Vardagsmat inkluderar 
också en kötträtt och olika vegetariska tillbehör, 
både varma och kalla. Vi tillreder en hel måltid och 
en efterrätt ingår också i menyn. Läraren är från 
Brasilien och vi talar både svenska och portugisiska. 
A170121 18.1, onsdag kl. 17.00–20.45
  Andrea Brandão-Berglund

Ryska soppor (25 €)
Det ryska köket är känt för sina soppor. På 
kursen lär du dig laga den riktiga ryska borsjtjen. 
Du får också veta skillnaden mellan seljanka och 
soljanka och vad rassolnik är för något. Vi kokar 
olika ryska soppor, lär oss lite ryska och efteråt 
dricker vi te med en rysk efterrätt. 
A170123 25.1, onsdag kl. 17.00–20.45
  Maria Hokkanen och Ghita Henriksson

Die schlesische Küche (25 €)
Die schlesische Küche ist Teil der deutsch-pol-
nischen Esskultur.  Die bekannteste Hauptspeise  
aus dieser Gegend ist das Schlesische Him-
melreich. Auch die spezifischen Schlesischen 
Kartoffelklöße sind beliebt, während das Häck-
erle ein traditionelles Fischgericht darstellt. Süße 
Mohnklöße und Hefeklöße mit Heidelbeerkom-
pott als Nachtisch! 
A170158 23.3, torsdag kl. 17.00–20.45
  Susanne Mensing-Varila och 
  Ghita Henriksson

Brasiliansk grillfest  
– Churrasco, por favor! (30 €)
Churrasco betyder grillmat och innehåller inte 
bara kött utan också många läckra vegetariska 
tillbehör. Vi tillreder kött på rätt sätt så att det blir 
mört och saftigt. Därtill kommer sallader med van-
liga grönsaker i nya exotiska kombinationer. En 
fruktig efterrätt ingår också i menyn. Läraren är 
från Brasilien, vi talar svenska och portugisiska. 
A170122 6.4, torsdag kl. 17.00–20.45
  Andrea Brandão-Berglund

Pasqua (27 €)
La più grande festa religiosa in Italia, dove tra-
dizioni e storia di ogni regione hanno creato 
ricette eccezionali di carattere primaverile. Pre-
pareremo assieme alcune di queste specialità, 
degustandole con un buon vino italiano. 
A170097 10.4, måndag kl. 17.00–20.45
  Francesco Benedetti

Övriga teman
Mat för veckan att frysa in (50 €)
Storkok för hela veckan. Vi lagar enkel och för-
månlig husmanskost som förenklar vardagen. 
Kom med och tillred mat för infrysning för resten 
av veckan. Ta med frysaskar. 
A160756 8.10, lördag kl. 10.00–13.45
  Louise Mérus
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Klimatsmart mat (22 €)
Om du tycker om god mat men också bryr dig 
om världen runt omkring är detta kursen för dig. 
Vi tillreder många vegetariska recept men också 
lite kött och fisk ryms med. Kom och låt dig in-
spireras! 
A160600 12.10, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Vi kockar med pekplattan (22 €)
Lär dig utnyttja pekplattan när du planerar en 
meny och lagar mat. Här får du bekanta dig 
med appar för recept och göra anteckningar på 
pekplattan. Vi övar oss också att illustrera egna 
recept med foton och videoklipp. Vi använder 
aktuella appar som finns för iPad och Android. Ta 
med din pekplatta. 
A160766 19.10, onsdag kl. 17.00–20.45
  Ghita Henriksson och Jan Amnell

Fantasymat och författarsamtal med 
Maria Turtschaninoff (22 €)
Tillsammans med fantasyförfattaren Maria 
Turtschaninoff tillreder vi en middag i fantasylit-
teraturens tecken. Vi lagar bl.a. risotto med pil-
grimsmusslor, lammbullar surprise och Heddis 
urbröd. Efter middagen hör vi mer om Marias 
senaste roman Naondel, som är en fortsättning 
på Maresi (2014). 

A160781 10.11, torsdag kl. 17.00–20.45
  Ylva Larsdotter och 
  Maria Turtschaninoff

Mat i regnbågens färger (25 €)
Nu är det dags för matlagning ur ett HBTQ-his-
toriskt perspektiv. Vi tar ett kulinariskt avstamp i 
Stonewallupproret och vandrar sedan vidare ge-
nom regnbågens färger tillsammans med littera-
tur, ekologiska ingredienser och samhällshistoria 
för att slutligen landa i en trerätters festmeny. 
A160717 11.11, fredag kl. 17.00–20.45
  Larrie Griffis

Vintermat som bäst (22 €)
Det finns en massa olika möjligheter att återupp-
liva bekantskapen med våra vintergrönsaker. 
Rotfrukter, kål och lök i olika former är både gott, 
nyttigt och lätt att tillreda. Vi tillreder bl.a. batat 
i ingefärssirap, purjolök i balsamvinäger, grön-
sakscouscous och smarriga chokladmuffins med 
rödbeta. Mest vegetariskt. 
A160668 15.11, tisdag kl. 17.00–20.45
  Mia Hansson

Chef Arbis (30 €)
Utmana dig själv! Chef Arbis är för dig som vill 
använda dina matlagningskunskaper och din fan-
tasi för att skapa läckra maträtter av ingredienser 
som läraren valt ut. Kokböcker, egna recept och 
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lärarens råd får användas som hjälpmedel. Kväl-
len avslutas med att vi avnjuter maträtterna med 
ett gott vin till. 
A160749 18.11, fredag kl. 17.00–20.45
  Marianne Rönnholm

Matiga sallader med läckra såser (22 €)
Vi tillreder fräscha, matiga och mångsidiga sal-
lader och olika såser och dressingar som pas-
sar till. Salladerna är både varma och kalla. Till 
salladerna serveras lämpliga tillbehör som bl.a. 
ostkex och fröknäckebröd. 
A170068 24.1, tisdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Korvar (25 €)
Korvstoppning är roligt och inte så svårt som 
man kan tro. Vi går tillsammans, steg för steg,  
igenom korvtillagningsprocessen och gör olika 
slags korvar. Du väljer själv hur du vill smaksätta 
din korv. Därefter kan du laga korv hemma och 
bjuda familj och vänner på korvfest vid grillen. 
A170145 31.1, tisdag kl. 17.00–20.45
  Marianne Rönnholm

Choklad, choklad, choklad (25 €)
De flesta människor gillar choklad. Choklad är 
inte bara godis utan kan med fördel användas 
i matlagningen. På denna kurs gör vi dels en 
meny där chokladen har en given plats, men vi 

provar också på att temperera choklad och göra 
chokladpraliner. Alla chokladälskare – välkomna 
med! 
A170062 9.3, torsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist

Litteratur och mat (22 €)
Det blir mat och prat med Laura Esquivels roman 
“Kärlek het som chili” som utgångspunkt. Det är 
en helt fantastisk historia om släkten De la Gar-
zas öden och äventyr blandad med en het kuli-
narisk resa. Vi använder oss av bokens recept 
och avnjuter till sist en gemensam måltid. 
A170174 14.3, tisdag kl. 10.00–13.45
  Ghita Henriksson och 
  Pamela Granskog

Bli kvitt ditt sockerberoende, se sidan 7. 
Mat- och kulturmässa, se sidan 11.

Vuxna med barn i köket = 
Tillsammans
På föräldrabarnkurserna, som i rubriken har till-
lägget ”Tillsammans”, tillreder barnet och den 
vuxna mat tillsammans. Kurspriset inkluderar ett 
barn och en vuxen. Nytt för i år är att endast den 
vuxna anmäls till kursen. Kurserna planeras van-
ligen som pararbete. Om du tar med flera barn 
på kursen måste du meddela kansliet om detta 
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på tfn. (09) 310 494 94. Vänligen notera att en 
extra avgift i så fall tillkommer. Om barnet har al-
lergier eller specialbehov, var vänlig och meddela 
det minst en vecka i förväg.  

Bamsemat – tillsammans (20 €)
Bamse och hans vänner från kullarna har sinne 
för god mat. Vi lagar rätter ur Bamses kokböcker. 
Kursen är avsedd för ett barn från 5 år uppåt 
tillsammans med en vuxen. 
A160760 8.9, torsdag kl. 16.30–19.30
  Ghita Henriksson

Discomat – tillsammans (20 €)
Vad passar att äta på disco? Jo, mat som man 
kan äta med fingrarna. Vi tillreder både salta och 
söta alternativ. Kursen är avsedd för ett skolbarn 
tillsammans med en vuxen. 
A160617 20.9, tisdag kl. 16.30–19.30
  Tove Lindqvist

Fredagsmys – tillsammans (20 €)
På kursen blir det snabblagade och hälsosamma 
salta och söta rätter utan extra tillsatt vitt socker. 
Kanske något för nästa myskväll med din familj? 
Kursen är avsedd för ett barn från 5 år uppåt 
tillsammans med en vuxen. 
A160761 3.10, måndag kl. 16.30–19.30
  Ghita Henriksson

Fantasifull kalastårta – tillsammans 
(20 €) 
Vi gör kakan från grunden, bakar en botten, fyl-
ler den och dekorerar med sockermassa enligt 
fantasi och egna preferenser. Meddela en vecka 
före kursens början vilken färgs sockermassa ni 
önskar. Egen tårtask med för hemtransport av 
den färdiga kakan. Kursen är avsedd för ett skol-
barn och en vuxen. 
A160621 18.10, tisdag kl. 16.30–19.30
  Tove Lindqvist

Halloween – tillsammans (20 €)
Läskigt så det förslår. Vågar du prova på flug-
svampar, bajskorvar med blodsås och spindeltår-
ta? Kursen är avsedd för ett barn från 5 år uppåt 
tillsammans med en vuxen. Klä gärna ut dig. 
A160762 27.10, torsdag kl. 16.30–19.30
  Ghita Henriksson

Sockerfri kalasmat – tillsammans (20 €)
Vi tillreder en hälsosam och färggrann kalasbuffé 
med både salt och sött utan tillsatt vitt socker. 
Kursen är avsedd för ett skolbarn tillsammans 
med en vuxen. 
A160757 7.11, måndag kl. 16.30–19.30
  Louise Mérus
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Italienskt med barnen, Stoa  
– tillsammans (20 €)
Vi bjuder på en italiensk buffé med bruschetta, 
pasta, risotto och pizza i barnens smak. Många 
recept att prova på hemma då det är barnens tur 
att bestämma menyn. Kursen är avsedd för ett 
skolbarn tillsammans med en vuxen. 
A160763 18.11, fredag kl. 16.30–19.30
  Ghita Henriksson, 
  undervisningsköket, Stoa

Julsånger och pepparkakor  
– tillsammans (20 €)
Vi komma, vi komma från Pepparkakeland… Vi 
sjunger julsånger och bakar pepparkakor. Sedan 
skall förstås pepparkakorna dekoreras och kan-
ske vi också lyckas med en liten pepparkakslyk-
ta. Kursen är avsedd för ett barn från 5 år uppåt 
tillsammans med en vuxen. 
A160622 29.11, tisdag kl. 16.30–19.30
  Ghita Henriksson och 
  Anna Weber-Länsman

Riddarmat – tillsammans (20 €)
Modiga riddare intar köket på Arbis. De fixar i 
en handvändning frasiga kycklingklubbor, mat 
på spett och en riddarfästning av glass. Kanske 
det här är temat på ditt nästa kalas? Kursen är 
avsedd för ett barn från 5 år uppåt tillsammans 

med en vuxen. Du får gärna klä ut dig i riddarut-
rustning som du kan laga mat i. 
A170154 11.1, onsdag kl. 16.30–19.30
  Ghita Henriksson

Gör babymaten själv – tillsammans 
(18 €) 
Babymat på burk är bra att ha med på resor. 
Men barnen behöver också riktig mat för sin 
hälsa, inte bara konserver. Vi lagar både puréer, 
plockmat och lite småbarnsmat och diskuterar 
hur man kombinerar detta med hela familjens 
mat. Efter måltiden städar vi tillsammans undan. 
Ta gärna med din baby på kursen. 
A170114 18.1, onsdag kl. 10.00–13.00
  Nina Westerback

Vegetariskt för skolbarn  
– tillsammans (20 €)
Vi tillreder enkel vegetarisk mat som lämpar sig 
för barn och vuxna. Maten består av mycket 
grönsaker och fullkornsspannmål men också av 
proteiner från växtriket. Kursen är avsedd för ett 
skolbarn tillsammans med en vuxen. 
A170152 30.1, måndag kl. 16.30–19.30
  Louise Mérus

Sagor och mat – tillsammans (20 €)
Välkommen till en kurs där vi varvar matlagning 
med högläsning. Temat för denna gång är dju-
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rens värld. Vi låter oss inspireras av t.ex. klas-
sikerna Djungelboken och Zootropolis. Kursen är 
avsedd för ett barn från 5 år uppåt tillsammans 
med en vuxen. 
A170155 13.2, måndag kl. 16.30–19.30
  Ylva Larsdotter och Ghita Henriksson

Texmex – tillsammans (20 €)
Texmex-maten är alltid populär. Denna gång 
provar vi på att tillreda våra egna favoriter från 
grunden. Kursen är avsedd för ett skolbarn till-
sammans med en vuxen. 
A170069 28.2, tisdag kl. 16.30–19.30
  Tove Lindqvist

Mat med Kalle Anka, Stoa  
– tillsammans (20 €)  
Vi tittar i Kalle Ankas kokbok och plockar re-
ceptskatter från Ankeborg. De här trollar vi sedan 
till vår lunch. Kursen är avsedd för ett barn från 5 
år uppåt tillsammans med en vuxen. 
A170156 4.3, lördag kl. 10.00–13.00
  Ghita Henriksson, 
  undervisningsköket, Stoa

Mat och musik från bondgården  
– tillsammans (20 €)
Bondgården fungerar som inspirationskälla för 
de recept vi tillreder och den musik vi sjunger. 

Kursen är avsedd för ett barn från 5 år uppåt 
tillsammans med en vuxen. 
A170157 27.3, måndag kl. 16.30–19.30
  Anna Weber-Länsman och 
  Ghita Henriksson

Påskgott – tillsammans (20 €)
Sött för hela slanten. Vi lagar olika sorters påsk-
inspirerade godisbitar och bakverk. Vi tillreder 
också en salt kvällsbit för att stilla hungern. Kur-
sen är avsedd för ett skolbarn tillsammans med 
en vuxen. 
A170070 3.4, måndag kl. 16.30–19.30
  Tove Lindqvist

Barnens kök 
Dagiset kockar på Arbis 
Kursen riktar sig till dagisgrupper med barn som 
är födda 2011, max 8–10 barn/grupp. Eleverna 
lagar i mindre grupper sin egen lunch. Två vuxna 
från dagiset fungerar som gruppledare och en 
hushållslärare handleder hela tiden. Programmet 
är pedagogiskt upplagt och eleverna lär sig på 
sin nivå om olika livsmedel, matlagningstekniker, 
tallriksmodellen, dukning, bordsskick o.s.v. Därtill 
tränas de sociala och motoriska färdigheterna. 
Klockslag ca 9.30–12.00. Kostnad 18 euro/barn. 
Kontakta ghita.henriksson@arbis.hel.fi för mera 
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information. Begränsat antal grupper ryms med. 
Bokningar tas emot fr.o.m. 10.8 kl. 10.00 på tfn 
040 334 5114.

Halloweenparty för lågstadiebarn  
på höstlovet (20 €)
Halloweentraditionen kommer ursprungligen från 
Irland och Skottland. Enligt traditionen firar man 
kvällen med att klä ut sig spöklikt och kusligt. 
Spökena och häxorna har på höstlovet övertagit 
Arbis kök och på menyn står bland annat häx-
ans brygd, blodsprängda ögon och paprika Jack 
o´Lanterns. Barnkurs utan förälder. Ej webban-
mälning. 
A160745 21.10, fredag kl. 10.00–13.45
  Marianne Rönnholm

Mellanmål för lågstadiebarn
Mellanmålskurs på hösten för barn i 
åk 3–6 i Rastis (25 €)
Elever i åk 3 ̶ 6. Kom och laga lätta, läckra och 
nyttiga mellanmål som du sedan själv kan tillreda 
hemma. Arbis ordnar kursen i samarbete med 
Folkhälsan i östra Helsingfors och skolan. An-
mälan till Arbis kansli tfn (09) 310 494 94. Max 8 
elever ryms med på kursen. Eleverna är inte för-
säkrade från Arbis sida. Senare på hösten kurs 
för åk 1–2. 

A160785 30.8–27.9, tisdag kl. 14.30–16.00
  Toni Rautakoski, Unkan

Mellanmålskurser planeras också i Botby grund-
skola på höst- och vårterminen. Kurserna ordnas 
i samarbete med Folkhälsan i östra Helsingfors 
och Botby grundskola. Info via skolan efter skol-
starten. Max 8 elever ryms med på kursen. Elev-
erna är inte försäkrade från Arbis sida. Anmälan 
till Arbis kansli tfn (09) 310 494 94.

Seniorer i köket
Matglada seniorer (70 €)
Om du tycker om att laga mat och äta i trevligt 
sällskap, kom då med på denna kurs. Under de 
tre första gångerna tillreder vi god och varierande 
vardagsmat och avslutar med en festligare måltid 
till ett glas vin den fjärde gången. 
A160748 25.10–15.11, tisdag kl. 10.00–13.45
  Marianne Rönnholm

Matglada seniorer på kulinarisk resa 
(80 €) 
Vår matresa fortsätter med spännande smaker 
och våghalsiga utfärder. Allt förstås i trevligt re-
sesällskap och med nya kulinariska upplevelser. 
Både vana kockar och noviser är hjärtligt väl-
komna! Den sista kursgången bjuds det på ett 
glas vin till maten. 

Hushåll
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A170066 22.3–12.4, onsdag kl. 10.00–13.45
  Tove Lindqvist

Nybörjare i matlagning, se sidan 38.
Händiga herrar, se sidan 38.
Lättlagat för herrar, se sidan 38.
Förgyll restmaten, se sidan 38. 
Herrar i köket, se sidan 38.
Pratkvarnen i köket – matlagning för personer 
med afasi, se sidan 39.
Parkinson och mat, se sidan 39.
Festlig mat för daglediga, se sidan 43.
Litteratur och mat, se sidan 51.

Dryckeskultur
Vinklubben (90 €/termin)
Vinkursen passar för både nya och gamla kurs-
deltagare. Vi behandlar varje gång nya vinländer 
och vinområden. Vi bekantar oss med deras 
klimat och druvor. Dessutom provsmakar vi 3–4 
medelprisviner per gång med något smått som 
tilltugg. Första gången på hösten går vi igenom 
vinprovningens ABC. Avslutningsvis städar vi 
tillsammans undan. 
A160721 6.9, 27.9, 25.10, 22.11, 10.1, 7.2, 7.3 
  och 4.4, tisdag kl. 17.00–20.00 
  Carina Sontag

Alsace som vinområde (30 €)
Alsaces viner har genom tiderna varit högt upp-
skattade i Finland och är det fortfarande. Samti-
digt har det skett en utveckling på den vinfronten. 
Varför är Alsacevinerna så uppskattade och 
populära? Vi går igenom vinområdena, druvan, 
klimatet och områdets vinhistoria. Vi kommer 
också att provsmaka fyra Alsaceviner med lite 
småplock till. 
A160722 7.9, onsdag kl. 17.00–20.00
  Carina Sontag

Vin av druvan Shiraz/Syrah (30 €)
Syrah/Shiraz-druvans ursprung finns det flera 
åsikter om, men i dag odlas den röda druvan i 
nästan hela vinvärlden. Kom och bekanta dig 
med hur vinets smak kan påverkas av odlings-
området, klimatet, produktionsmetoden och lag-
ringen. Vi provsmakar fyra viner från olika konti-
nenter med något smått och gott till. 
A160723 28.9, onsdag kl. 17.00–20.00
  Carina Sontag

Glöggsäsongen inleds (30 €)
Glögg = uppvärmt kryddat vin. Redan romarna 
smaksatte sitt vin och nu när kölden snart 
knäpper i knutarna är det igen dags att inleda 
glöggsäsongen. Vi bekantar oss med glöggens 
historia och hur man kryddar vinerna och tittar 
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lite på var annanstans man dricker kryddat vin. Vi 
provsmakar fyra glöggsorter med lite småplock 
till. 
A160725 26.10, onsdag kl. 17.00–20.00
  Carina Sontag

Kombinera mat och vin (30 €)
Ska jag välja maten efter vinet eller tvärtom? 
Med rätt tillbehör och smaker kan man få sträva 
viner att upplevas mjuka och halvtorra att upp-
levas torra. På den här kursen får du veta hur 
grundsmakerna beskt, sött, surt, salt och umami 
påverkar vinet. Vi provsmakar fyra viner med en 
smaktallrik och noterar hur de olika grund-
smakerna påverkar vinet. 
A170135 8.2, onsdag kl. 17.00–20.00
  Carina Sontag

Sauvignon Blanc från fyra kontinenter 
(30 €) 
Druvan Sauvignon Blanc har sitt ursprung i 
Frankrike men idag odlas den vita druvan på 
många olika vinområden i världen. Kom och be-
kanta dig med hur vinets smak kan påverkas av 
odlingsområdet, klimatet, produktionsmetoden 
och lagringen. Vi provsmakar fyra viner från fyra 
olika kontinenter med något smått och gott till. 
A170136 8.3, onsdag kl. 17.00–20.00
  Carina Sontag

Champagne och skumvin med 
passande mat (45 €)
Champagne och skumvin genom hela måltiden? 
Visst går det! Champagnernas och skumviner-
nas grundkaraktär är ofta syrlig och fruktig med 
rostade toner. Därför passar många av dem bra 
med mat som har rena smaker och lite syra. Vi 
tillreder mat och provsmakar den till fyra cham-
pagner/skumvin. 
A170137 5.4, onsdag kl. 17.00–20.45
  Tove Lindqvist och Carina Sontag

Matdemonstationer och 
föreläsningar
En demonstration pågår ungefär en timme och 
består av en praktisk förevisning av hur maten 
tillreds och avsmakning av rätterna. I avgiften 
13 euro ingår ett receptblad, för extra receptblad 
betalas 1 € kontant på plats. De 20 först anmälda 
har företräde men du kan komma och titta om 
det råkar finnas ytterligare lediga platser. Anmäl 
dig senast dagen innan för att säkert finnas med 
på deltagarlistan. På webben kommer menyerna 
som tillreds under matlagningsdemonstratio-
nerna att synas några veckor före själva demon-
strationen.
Bli kvitt ditt sockerberoende, se sidan 7.

Hushåll
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Välkomstlunch (13 €)
A160647 13.9, tisdag kl. 13.00–14.00
  Tove Lindqvist och Ghita Henriksson

Rotsaksfest (13 €)
A160649 11.10, tisdag kl. 13.00–14.00
  Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm

Paté, terrin och rillette (13 €)
A160650 3.11, torsdag kl. 13.00–14.00
  Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm

Julmat (13 €)
A160651 22.11, tisdag kl. 13.00–14.00
  Tove Lindqvist och Ghita Henriksson

Gott med halvfabrikat (13 €)
A170087 24.1, tisdag kl. 13.00–14.00
  Tove Lindqvist och Ghita Henriksson

Hjärtlig lunch (13 €)
A170088 7.2, tisdag kl. 13.00–14.00
  Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm

Såser (13 €)
A170089 8.3, onsdag kl. 13.00–14.00
  Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm

Påsk med primörer (13 €)
A170090 11.4, tisdag kl. 13.00–14.00
  Tove Lindqvist och Ghita Henriksson

Hygienpass
Hygienpass – teori (25 €)
Kommer du i ditt arbete i kontakt med livsmedel 
eller livsmedelslokaler? Då är det bra att ha ett 
hygienpass. Kom på en föreläsning och avlägg 
sedan hygienpasset en vecka senare. Obs! 
Anmäl dig separat till tenten. Studiematerialet 
sänds elektroniskt till dig när du har anmält dig till 
kursen. 
A160636 A 15.10, lördag kl. 10.00–13.00
A170078 B 4.3, lördag kl. 10.00–13.00
  Monica Lindström, rum 218

Hygienpass – tentamen (40 €)
Fristående tentamen i hygienpass. Anmälan 
krävs. Tenten börjar exakt kl. 10.00. Ta med dig 
giltigt ID-bevis, blyertspenna, suddgummi och blå 
kulspetspenna. Läraren går genast efter tenten 
igenom svaren tillsammans med deltagarna. I 
priset ingår också intyget som du får per post ca 
4 veckor efter tenten. 
A160638 A 22.10, lördag kl. 10.00–12.00
A170079 B 11.3, lördag kl. 10.00–12.00
A170081 C 25.3, lördag kl. 10.00–12.00
A170082 D 8.4, lördag kl. 10.00–12.00
  Monica Lindström, rum 218
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Ansvarig 
Jan Amnell
jan.amnell@arbis.hel.fi 
Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77

Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00.

Anmälningar tas emot från måndag 15.8 kl. 10.00. 
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Förkunskapskrav
I kursbeskrivningarna anges förkunskapskrav. 
Det är viktigt att du beaktar de här rekommenda-
tionerna – då har du större nytta av kursen och 
undervisningen kan gå i jämn takt.

Frivillig kursbok
I allmänhet hör det inga obligatoriska kursböcker 
till IT-kurserna, men den som är intresserad av 
att fördjupa sig i något ämne hittar facklitteratur 
på Arbis bibliotek.

Inlärningsmiljö
Arbis använder inlärningsmiljön Fronter.

Seniorkurser
Seniorkurserna lämpar sig för dig som på äldre 
dagar vill lära dig använda dator. De har långsam-
mare tempo än övriga kurser och hålls dagtid. 
På måndagar och torsdagar kan du komma till 
IT-rådgivning.

På den nationella Seniorsurfdagen 4.10 ordnar 
Arbis tillsammans med biblioteket i Stoa öppen 
IT-rådgivning i Kulturhuset Stoa kl. 9.30–12.00. 
Besöksadress: Åbohusvägen 1, Östra centrum.

IT-föreläsning, se sidan 6.
IT-rådgivning, se sidan 74. 
Studierummet med datorer, se sidan 176.

Informationsteknik
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Grundkurser
Seniorkurs: Grunderna i dator- 
användning I – Windows 10 (10 €)
Du lär dig att använda datorn för olika ändamål 
med olika program. Vi bekantar oss med Win-
dows 10. Kursen lämpar sig för nybörjare. 
A160901 7–21.9, onsdag kl. 9.30–12.00
  Björn Holm, rum 313

Vardags-IT (25 €)
Du uppdaterar din kunskap om det som behövs i 
dagens samhälle inom IT. Vi använder klassens 
Windows-datorer och testar olika program samt 
repeterar datoranvändning, surfar på nätet och 
testar nyttiga och aktuella nättjänster. Vi övar att 
printa och använda minnespinne samt bekantar 
oss också med kameror och olika datorer, t.ex. 
pekplattan. 
A160905 Höst 5.9–28.11, måndag kl. 9.30–12.00
A160907 Vår 9.1–10.4, måndag kl. 9.30–12.00
  Jan Amnell, rum 313

Windows 10 från början (17 €)
Vi bekantar oss med Windows 10 i lugn takt. Vi 
går i genom systemets inställningar och funktio-
ner som t.ex. att ordna startskärmen och fästa 
appar och program på aktivitetsfältet. Vi lär oss 
att använda appar för bilder och kartor och re-
peterar fil- och mapphantering.Ta gärna med din 

dator. Tidigare erfarenhet av Windows behövs. 
A170202 12–26.1, torsdag kl. 9.30–12.00
  Jan Olav Bergman, rum 313

Bekanta dig med sociala medier på 
smarttelefon eller pekplatta(10 €)
På kursen får du en inblick i vad begreppet soci-
ala medier innebär och en presentation av Face-
book, Instagram och Twitter. Du lär dig installera 
apparna i din smarttelefon ifall du vill öva dig att 
använda dem. Du behöver koder till AppStore el-
ler Google Play för att installera apparna. Ta med 
din smarttelefon eller pekplatta. Långsam takt. 
A160852 30.8–6.9, tisdag kl. 13.00–15.15
  Jan Amnell, Folkhälsans Seniorhus i 
  Helsingfors, Verkstaden 
  Mannerheimvägen 97

Digital bildverkstad  
– ordna dina bilder (17 €)
Bekanta dig med hur du kan organisera ett bild-
bibliotek t.ex. för att göra en fotobok.Ta med 
bilder på en minnespinne eller på papper. Du får 
öva dig att skanna några bilder. Vi använder inga 
specialprogram för att sortera utan utgår från vad 
datorns operativsystem (Windows/Mac) erbjuder. 
Ta gärna med din egen dator. 
A160912 6–20.9, tisdag kl. 9.30–12.00
  Jan Amnell, rum 313

Informationsteknik
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Seniorkurs: E-post (10 €)
Vi behandlar grundprinciperna för e-post. Du lär 
dig skriva, skicka och ta emot, svara på och vida-
rebefordra e-post. Du lär dig också att använda 
adressboken, skicka och ta emot bilagor och 
bilder. Vi går igenom principerna för webbmail 
och bekantar oss med gmail-konton. Förkun-
skapskrav: Grunderna i datoranvändning eller 
motsvarande datorerfarenhet. 
A160916 27.10–10.11, torsdag kl. 9.30–12.00
  Björn Holm, rum 313

Internet, långsam takt (17 €)
Lär dig använda internet. Vi tar upp säker och 
bra användning av internet. Vi behandlar de 
vanligaste tjänsterna, t.ex. banktjänster, olika 
webbsidor, tidningar på nätet och diskuterar ned-
laddning av filer och program. Förkunskapskrav: 
grunderna i datoranvändning eller motsvarande 
datorerfarenhet. 
A170200 11–18.1, onsdag kl. 13.00–15.30
  Björn Holm, rum 313

Starta upp din Androidpekplatta (13 €)
Detta tillfälle är för dig som just skaffat en  
Androidpekplatta och vill börja använda den. Ifall 
du tänker gå på kursen Pekplatta eller mobilte-
lefon (A160904) och inte har erfarenhet av pek-
plattor kommer kursen till nytta. Vi går igenom 

inställningar, användarkonto och lösenord. Ifall 
du inte ännu startat din pekplatta gör vi det på 
kursen.Ta med din Androidpekplatta. 
A160921 27.9, tisdag kl. 9.30–12.00
  Jan Amnell, rum 313

iPad, grunderna, Stoa (17 €)
Bli bekant med din iPad och lär dig bemästra den 
galant! Du lär dig allt från hur du hanterar plattan 
och de mest grundläggande funktionerna till hur 
du använder de vanligaste apparna och laddar 
ner flera. Kursen går i långsam takt och du får 
svar på dina frågor hur många gånger som helst. 
Ta med din egen iPad. 
A160813 5–19.10, onsdag kl. 10.00–12.30
  Lisa Gerkman, grupprummet, Stoa

Pekplatta eller mobiltelefon, Android 
(17 €) 
Vi bekantar oss med en Androidbaserad pekplat-
ta och mobiltelefon, vad du kan göra med dem 
och hur säkerheten och apparna fungerar. Vi 
diskuterar också behovet av en dator då man har 
en pekplatta och/eller en smarttelefon. Ta med 
din Androidsmarttelefon eller -pekplatta. 
A160904 A 25.10–1.11, tisdag kl. 9.30–12.00
  Ulf Ginman, rum 313
A170194 B 12–19.1, torsdag kl. 9.30–12.00
  Ulf Ginman, rum 405 A
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iPhone, grunderna (17 €)
Lär dig bemästra din iPhone som om du alltid 
skulle ha haft en. Du lär dig allt från basfunk-
tioner och vardaglig användning till enkla tips 
och trix som vilken som helst vanare användare 
imponeras av. Foto, e-post och kontakter är på 
agendan. Allt går i långsam takt och du får svar 
på dina frågor hur många gånger som helst. Ta 
med din iPhone. 
A160849 2–9.11, onsdag kl. 13.00–15.30
  Lisa Gerkman, rum 313

Starta din iPad (17 €)
Detta tillfälle är för dig som just skaffat en iPad 
och vill börja använda den. Vi går igenom inställ-
ningar, användarkonto och lösenord. Vi tar foto 
och video samt bekantar oss med appar och 
nättjänster. Ifall du ännu inte startat din pekplatta 
gör vi det på kursen. Ta med din iPad. Grundläg-
gande datorvana behövs. 
A170199 11–25.1, onsdag kl. 9.30–12.00
  Jan Amnell, rum 405 A

Kom igång med din Ipad,  
riktigt långsam takt (17 €)
Du lär dig grunderna i att använda Ipaden, t.ex. 
hur du startar, stänger av och navigerar på den. 
Vi lär oss både roliga och nyttiga saker i så lång-
sam takt att du hinner med ifall du inte är van 

att peka och trycka på en pekplatta. Ta med din 
egen iPad och gärna en pekpenna för pekplatta. 
Kurslitteratur: Lättläst om iPad. 
A170144 1–8.4, lördag kl. 10.00–13.15
  Carina Frondén, rum 313

Repetitions- och 
fortsättningskurser
Håll igång med Windows 7 (17 €)
Har du fortfarande Windows 7 på din dator och 
vill använda systemet så länge det fungerar? 
Kom då och lär dig vad du kan göra för att hålla 
systemet i trim. Vi går igenom olika nyttiga in-
ställningar och funktioner, t.ex. säkerhetskopie-
ring. Grundkunskaper i Windows 7 behövs men 
du behöver inte vara expert. Ta med din dator. 
A160920 13–27.9, tisdag kl. 13.00–15.30
  Jan Amnell, rum 313

Nytt i Windows 10 (13 €)
Vi kollar inställningar för bl.a. integritet, säker-
hetskopiering, språk, position och WiFi. Du lär 
dig att ordna startskärmen och fästa appar och 
program på aktivitetsfältet. Vi tar en snabbtitt 
på några nya appar, bl.a. bilder och kartor, och 
ställer in bakgrundsbild och skärmsläckare. Ta 
med din dator. Tidigare erfarenhet av Windows 
behövs.

Informationsteknik
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A160914 31.10, måndag kl. 14.45–18.00
  Jan Amnell, rum 313

Seniorkurs: Grunderna i dator- 
användning II – Windows 10 (10 €)
Vi repeterar grunderna i datoranvändning och lär 
oss mera om olika program. Vi sparar filer i map-
par och hantera mappar i Windows 10. Förkun-
skapskrav: “Grunderna i datoranvändning I” eller 
motsvarande kunskaper. 
A160902 5–19.10, onsdag kl. 9.30–12.00
  Björn Holm, rum 313

Seniorkurs: Grunderna i dator- 
användning III – Windows 10 (10 €)
Vi repeterar grunderna i datoranvändning och 
lär oss mera om att hantera filer och mappar. 
Vi bekantar oss med kringutrustning till datorn, 
bl.a. usb-minne och skrivare. Vi går igenom olika 
inställningar i Windows 10. Förkunskapskrav: 
”Grunderna i datoranvändning I och II” eller mot-
svarande kunskaper. 
A170191 1–15.2, onsdag kl. 9.30–12.00
  Björn Holm, rum 313

Windows 10 med Onedrive (17 €)
Vi bekantar oss med Windows 10 med fokus på 
molntjänsten Onedrive. Vi ser hur fil- och mapp-
hanteringen fungerar då OneDrive är i bruk. Hur 
synkar du bilder mellan telefonen och datorn? 

Vi kollar också hur OneDrive fungerar på webb-
läsaren. Ta med egen dator med Windows 10. 
Grundkunskaper i Windows behövs. 
A170205 21.3–4.4, tisdag kl. 9.30–12.00
  Jan Amnell, rum 313

Linux och Mac
Uppdatera datorn – installera Linux 
(17 €) 
Linux är ett snabbt och säkert operativsystem 
som är lätt att använda. Det finns olika versioner 
(distributioner) som passar också äldre datorer. 
Vi bekantar oss med fördelar och nackdelar av 
olika Linuxdistributioner och går igenom instal-
lationen av en Lubuntu. You can also ask ques-
tions in English. 
A160864 2–16.3, torsdag kl. 17.00–19.30
  Patrik Sandberg, rum 405 A

Mac, fortsättning med egen dator  
(17 €) 
På kursen bekantar vi oss med Apples Mac-
dator och fördjupar oss i dess funktioner. Vi går 
igenom fil- och mapphantering och lär oss mera 
om program och appar i en Mac. Vi kollar inställ-
ningar och bekantar oss med säkerhetskopiering 
och iCloud Drive. Fokus på Yosemite eller nyare 
system. Ta med din Mac. Förkunskapskrav: 
Grunderna i Mac. 
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A170201 1–15.2, onsdag kl. 9.30–12.00
  Jan Amnell, rum 405 A

Fil- och mapphantering på Mac (17 €)
Detta är en kurs för dig som vill veta hur du håller 
reda på dina filer och mappar i en Mac-dator. Vi 
går igenom fil- och mapphantering och planerar 
en lämplig mappstruktur för dina filer lokalt på din 
Mac. På kursen får du också en inblick i iCloud 
ifall du vill spara dokument i molnet. Förkunskaps-
krav: grunder i användning av Mac-datorer. 
A160876 2–16.3, torsdag kl. 9.30–12.00
  Andrej Scherbakov-Parland, rum 313

Ny start med din Mac (17 €)
Har du skaffat dig din första Mac eller uppdaterat 
från ett äldre system och behöver en inblick i 
systemets nya funktioner? Vi bekantar oss med 
inställningar för bl.a. integritet och de program 
som finns. Vi laddar en gratis app från appstore 
och tar en titt på iCloud Drive – molnet för Mac-
användare. Ta med din Mac och lösenordet för 
ditt Apple-ID. 
A160922 11–25.10, tisdag kl. 13.00–15.30
  Jan Amnell, rum 313

Pekplatta och smarttelefoner
Sports Tracker i teori och praktik (13 €)
Först laddar du ner appen Sports Tracker på din 
smarttelefon och bekantar dig med den i klass-
rummet. Andra gången promenerar vi genom 
Alpparken till Djurgården och testar appen i prak-
tiken. Vi tar ett varv i egen takt på joggingrundan 
och avslutar med att studera de data som Sports 
Tracker registrerat. Ta med din iPhone, Android-  
eller Windowsmobil. 
A160588 5–12.9, måndag kl. 14.45–16.15
  Jan Amnell, rum 313

Filma din egen videoansökan med 
smarttelefon (17 €)
Hur ska du göra för att din videoansökan ska bli 
så bra som möjligt när du söker jobb? På kursen 
går vi igenom hur du gör det bästa med den utrust- 
ning du har. Vad är en bra miljö? Tänk på bild-
komposition, ljud och ljus. Förutom det tekniska tar 
kursen också upp innehållet i videon. Vi tittar på 
exempel och övar själva. Ta med din smarttelefon. 
A160595 7–14.9, onsdag kl. 17.00–19.30
  Lisa Gerkman, rum 313

Windows Phone, tips & tricks, Stoa (13 €)
Vi kollar telefonens inställningar för bl.a. integ-
ritet, säkerhetskopiering, position, bluetooth, 
internetdelning och WiFi. Vi lär oss att ordna 
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startskärmen och använda kartor. Vi tar både 
foto och video och bekantar oss med hur vi 
skickar bilder till vänner. Du får också en presen-
tation av några nyttiga gratisappar. Ta med din 
Windows Phone. 
A160915 4.10, tisdag kl. 13.00–16.15
  Jan Amnell, grupprummet, Stoa

Mönster med pekplattan (17 €)
Använd pekplattan som ett hjälpmedel i hant-
verk. Vi tar bilder och videor som hjälper oss att 
komma ihåg olika arbetsskeden och använder 
pekplattan för att hitta idéer och mönster för 
lappteknik. Ta med din pekplatta (Android eller 
iPad). 
A160913 26.10–2.11, onsdag kl. 9.30–12.30
  Jan Amnell, rum 313

Koppla trådlöst i hemmet (17 €)
Multimedia i telefonen, pekplattan och datorn kan 
idag överföras trådlöst till tv:n. Vi går igenom de 
inhemska operatörernas (DNA/Elisa/Sonera) ut-
bud av betal-tv och multimedietjänster på internet  
(t.ex. Netflix) och ser över hur man bygger upp 
ett fungerande nätverk för trådlös kommunikation 
i hemmet. 
A160884 26.10–9.11, onsdag kl. 13.00–15.30
  Patrik Sandberg, rum 405 A

Utnyttja din Androidpekplattas 
möjligheter (27 €)
Vi bekantar oss med applikationer för bland 
annat anteckningar, kalender, kalkyl och text-
behandling. Förkunskapskrav: grundläggande 
kunskaper i användningen av Androidpekplatta, 
lösenord för Google play och erfarenhet av att 
ladda applikationer. Ta med din egen pekplatta. 
A160910 A 10.11–1.12, torsdag kl. 9.30–12.00
A170195 B 28.2–21.3, tisdag kl. 9.30–12.00
  Ulf Ginman, rum 405 A
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WhatsApp på smarttelefon (13 €)
På kursen bekantar du dig med WhatsApp och 
övar i praktiken hur applikationen fungerar. Whats- 
App är en app med vilken du utan kostnad kan 
skicka meddelanden och bilder med din smart-
telefon. Du kan skapa grupper och föra diskus-
sioner inom gruppen. Appen kan användas i 
iPhone, Android och Windows Phone. Ta med 
din smarttelefon. 
A170175 11–18.1, onsdag kl. 17.30–20.00
  Oscar Lindh, rum 313

Gmail och Googlekalender på iPad  
(17 €) 
Har du Gmail och vill använda både mejlfunk-
tionen och kalendern på din iPad? Vill du t.ex. att 
det som du skriver in i kalendern via datorn eller 
telefonen också syns på iPaden, men vet inte 
hur du ska göra för att få det att fungera? Då är 
detta kursen för dig. Ta med din iPad. 
A170181 13–27.1, fredag kl. 9.30–12.00
  Lisa Gerkman, rum 313

Fortsätt med din iPhone (17 €)
Ta förhållandet med din iPhone till nästa nivå! På 
kursen blir du bättre vän med din telefon, lär dig 
mera om de vanligaste apparna och själva tele-
fonen. Vi tittar också på trendiga och praktiska 
appar för olika behov. Kom på kurs och lär dig 
använda iPhonen som det multiverktyg den är! 

A170197 11–25.1, onsdag kl. 13.00–15.30
  Lisa Gerkman, rum 405 A

iPad-appar (17 €)
Vi fördjupar oss i pekplattan iPad. Vi botaniserar 
enligt deltagarnas behov i appar för e-böcker, 
e-tidningar, radio, film, tv, bildhantering, musik, 
resor, bokningar, kommunikation, väder, kartor, 
navigation och spel. Ta med din iPad och koder 
samt lösenord, speciellt till AppStore. Förhands-
kunskaper: grundkurs i iPad eller motsvarande 
kunskaper. 
A170043 30.1–13.2, måndag kl. 13.00–15.30
  Henry Ericsson, rum 405 A (31)

Pekplattan i bildkonsten, se sidan 21.
Vi kockar med pekplattan, se sidan 50.

Internet och  
webbpublikationer
Molntjänsterna Drive och DropBox  
(17 €) 
Molntjänsterna Drive och Dropbox är utmärkta 
gratis hjälpmedel för bl.a. fotografer. Behovet  
har blivit större i samband med appar i smart-
telefoner, pekplattor och multimedie-tv:ar. Vi går 
igenom Google Drive och Dropboxtjänsterna 
och ser över motsvarande synkroniserings- och 
datatjänster för dina appar. You can also ask 
questions in English. 
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A160881 7–21.9, onsdag kl. 13.00–15.30
  Patrik Sandberg, rum 313

Fråga, så får du svar!(17 €)
Den här kursen riktar sig till alla som behöver 
samla in feedback, åsikter, ta emot beställningar 
eller annat material. Du lär dig att bygga formulär 
i gratisprogrammen Google forms och Survey-
monkey. Vi bekantar oss med det webbaserade 
avgiftsbelagda enkätverktyget Webropol. Du 
lär dig också använda mötesplaneringstjänsten 
Doodle. 
A160858 20.9–4.10, tisdag kl. 18.05–20.30
  Johanni Larjanko, rum 313

Användarkonto och lösenord  
– hur funkar de? (17 €)
Systemen för moderna datorer, pekplattor och 
smartelefoner kräver att du skapar ett använ-
darkonto. Många nättjänster som du använder 
kräver det också. Vad är egentligen ett användar-
konto, hur funkar det, varför finns dessa konton 
och när skall du inte skapa ett konto? Det är 
frågor vi diskuterar. Vi övar i praktiken på webb-
läsaren i klassens datorer. 
A170203 7.2–14.2, tisdag kl. 9.30–12.00
  Jan Amnell, rum 313

Bilder på internet och upphovsrätt (17 €)
På nätet finns det fina bilder som kan användas 

helt lagligt. Vi bekantar oss med olika typer av 
upphovsrätter, vad man får och inte får göra. Vi 
lär oss inställningarna  för bildsökning i webb-
läsaren. Vi laddar ned lovliga bilder och infogar 
dem i dokument och sorterar dem i mappar. Vi 
jobbar på klassrummets Windowsdatorer. 
A170204 28.2–14.3, tisdag kl. 9.30–12.00
  Jan Amnell, rum 313

Släktforska på internet, se sidan 105.

Publicering på webben
Podcasts – Internet Radio (17 €)
Podcasts: Not just a stupid name. You will plan, 
script, record and produce pilot episodes of pod-
casts in small groups on the topic you choose. 
You will also learn about the business, hosting 
and marketing of podcasts. Basic Windows skills 
are needed. 
A160765 12.10–2.11, onsdag kl. 16.30–19.35
  Gregory Mark Pellechi, rum 404

Bli en bättre bloggare! (17 €)
Alla bloggar, från utrikesministern till grannens 
hund. Men alla når inte ut, och alla blir inte lästa. 
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Hur ska man man skriva för att engagera? Hur 
skall man göra för att få fler läsare? Vi tittar på 
hur populära bloggar som Andetag och Livslärd 
fungerar, och jag berättar om mina egna erfaren-
heter av att blogga. 
A170183 10.1–24.1, tisdag kl. 17.00–19.30
  Johanni Larjanko, rum 313

Webbsida eller blogg med Weebly  
(17 €) 
Med Weebly kan du skapa en gratis webbsida 
eller en blogg. Weebly är en nättjänst som du an-
vänder med din webbläsare. Du väljer tema och 
mallar och infogar bilder och text. Du behöver 
inte kunna koda men nog ha en viss vana att an-
vända webbläsare. På kursen får du också infor-
mation om andra gratistjänster för webbsidor. 
A170206 1–15.2, onsdag kl. 13.00–15.30
  Lisa Gerkman, rum 313

Sociala medier
Social media clinic (17 €)
You have come a long way setting up your face-
book page, now what? Come and discuss with 
us about your questions related to social media 
and get help and support. We will be discussing 
different topics regarding promotion, visibility, 
aesthetics, planning, and more. Du kan ställa 
frågor också på svenska. 

A160898 1–15.11, tisdag kl. 17.30–20.00
  Jennifer Ramirez, rum 405 A

Utnyttja din facebooksida till max (17 €)
Har din förening, din blogg eller ditt sportteam en 
facebooksida? Varför en sida och inte en grupp? 
Vad är skillnaden mellan en personlig profil och 
en facebooksida? På kursen lär du dig att nå ut 
till dina följare på bästa sätt och vad du ska tänka 
på för att synas och höras i mängden. Vad, när 
och för vem är några av de frågor vi tänker på. 
A160903 2–16.2, torsdag kl. 17.30–20.00
  Lisa Gerkman, rum 313

Kalkylering
Tabeller och diagram med Excel, 
grunderna (17 €)
Under kursen utför du bl.a. räkneoperationer, 
formaterar celler samt skapar enkla diagram och 
grafer. Förkunskapskrav: kännedom om fil- och 
mapphantering. 
A160844 26.10–9.11, onsdag kl. 18.05–20.35
  Elmer Bergman, rum 313

Kombinera och jämför data med Pivot 
(27 €) 
I Excel finns det pivottabeller där du kan sam-
manställa stora datamängder och kombinera 
och jämföra olika uppgifter med delsummor. Vi 
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går vi igenom vad tabellerna behövs till, hur man 
gör dem och hur de fungerar. Förkunskapskrav: 
grunder i datoranvändning och Excel.  
A170187 9–30.1, måndag kl. 17.00–19.30
  Patrik Sandberg, rum 313

Textbehandling och kontors-
program
Skriv ett brev med Word (13 €)
Lär dig formatera text och stycken, så att du kan 
skriva ett brev eller ett kort dokument. Vi övar 
också att hantera tabeller och bilder och att in-
foga text från nätet och från andra dokument. 
Detta är en introduktionskurs, du behöver inte ha 
tidigare erfarenhet av Word. Förkunskapskrav: 
kännedom om fil- och mapphantering. 
A160918 29.9–13.10, torsdag kl. 9.30–12.00
  Jan Olav Bergman, rum 313

Introduktion till OpenOffice (17 €)
OpenOffice är ett gratis kontorsprogrampaket 
med textbehandlare, kalkylprogram och presen-
tationsprogram. På den här kursen får du en 
introduktion så att du kan avgöra ifall du vill ta 
det i bruk. OpenOffice finns på svenska. Du kan 
också ta med din egen dator ifall du redan har 
OpenOffice. Förkunskapskrav: kännedom om fil- 
och mapphantering. 

A160917 5–19.10, onsdag kl. 17.00–20.15
  Jan Olav Bergman, rum 313

Skriv en rapport med Word (17 €)
På kursen lär du dig att ställa upp ett Word-
dokument med avsnitt, sidhuvud och sidfot, sid-
nummer, innehållsförteckning, lista över figurer 
och tabeller. Vi infogar bilder och tabeller samt 
text från andra dokument. Du lär dig formatmal-
lar för rubrik och stycke. Fotnot och olika typ av 
referenser tas även upp. Kännedom om Word 
behövs. 
A170196 10–31.1, tisdag kl. 9.30–12.00
  Jan Amnell, rum 313

Digikamera och bildhantering
Behärska din digikamera (27 €)
Vi diskuterar manuella inställningar, exponering, 
bländare, slutare, ISO-tal och skärpedjup, sparar 
bilder och redigerar dem ytligt. Vi diskuterar 
också kamerautrustning. Ta med din kamera 
med tillbehör och om möjligt din bärbara dator. 
Förkunskapskrav: erfarenhet av datoranvänd-
ning. 
A160909 30.9–1.10, fredag kl. 16.30–20.45,
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Björn Holm, rum 313
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Photoshop Elements, introduktion 
(17 €) 
Under kursen lär du dig hur programmet Pho-
toshop Elements fungerar och är uppbyggt. Du 
lär dig basfunktioner och hur du ordnar bilder. Vi 
övar med guidade redigeringar med vars hjälp 
du t.ex. kan kombinera bild och text till ett julkort. 
Förkunskapskrav: kännedom om fil- och mapp-
hantering och erfarenhet av datoranvändning. 
A160911 15–29.11, tisdag kl. 9.30–12.00
  Dennis Storhannus, rum 313

Photoshop CC, grunderna (17 €)
Under kursen lär du dig hur programmet Photo-
shop fungerar och hur det är uppbyggt. Du lär dig 
basfunktioner och verktyg och hur man behand-
lar och retuscherar bilder och foton. Förkunskaps- 
krav: kännedom om fil- och mapphantering. 
A160779 12–26.1, torsdag kl. 17.00–20.15
  Jens Brännback, rum 313

Photoshop CC för fotografer (27 €)
Under kursen lär du dig hur programmet Photo-
shop fungerar och vad programmet är kapabelt 
till. Du lär dig basfunktioner och verktyg och hur 
man behandlar och retuscherar fotografier. Vi tar 
också upp behandling av RAW-bildfiler. Förkun-
skapskrav: kännedom om fil- och mapphantering. 

A160809 14–28.11, måndag kl. 17.00–20.15
  Andrej Scherbakov-Parland, rum 313

Ordna dina bilder med Lightroom (17 €)
På kursen lär du dig att behandla dina bilder med 
Lightroom, det bästa programmet för dig som 
tar många bilder och vill ha kontroll över dem. 
Förkunskapskrav: kännedom om fil- och mapp-
hantering och erfarenhet av datoranvändning. 
A170209 25.1–1.2, onsdag kl. 17.00–20.15
  Andrej Scherbakov-Parland, rum 313

Visual diaries for women (27 €)
The course aims at teaching how to realize a 
visual diary. The use of collage, snapshots of 
friends, family, and home/studio, but also scenic 
and urban settings and interiors. You will get 
inspired by Robert Frank’s late visual diaries. 
The images will be accompanied by short notes, 
pieces of conversations. Du kan ställa frågor 
också på svenska. 
A160845 7.10–2.12, fredag kl. 10.00–11.30
  Alessandra Garusi, rum 313

Creative photography for women (27 €)
The course aims at teaching how “to explore the 
world through feminine eyes”. You will be rooted 
in your own identity and get inspired by famous 
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women-photographers such as Alexandra Bou-
lat, Letizia Battaglia and Diane Arbus. Students 
will be required to produce an assignment every 
lesson. Du kan ställa frågor också på svenska. 
A170178 3.3–7.4, fredag kl. 10.00–11.30
  Alessandra Garusi, rum 313

Kurser i fotografering och bildbehandling, 
se sidan 21.

Videoeditering
Filma och editera video (17 €)
Skapa professionella videor med enkla medel. Ta 
med din systemkamera med videofunktion och 
lär dig hur du kan höja kvaliteten på din video. 
Vi går igenom kameran och dess funktioner, hur 
du gör en fin ljussättning och hur du klipper ihop 
materialet du har filmat. Att du är bekant med din 
kamera rekommenderas, tidigare erfarenhet av 
video behövs ej. 
A160895 16–30.11, onsdag kl. 17.00–20.15
  Daniel Sjöberg och 
  Dennis Storhannus, rum 313

Video med GoPro ute och inne (17 €)
Lär dig att hantera GoPro-kameran och att an-
vända olika typer av tilläggsutrustning. Vi övar 
både ute och inne med kameran på plats eller 
i rörelse, fastsatt på t.ex. en hjälm. Du lär dig 

kopiera materialet till datorn. Alla får öva på Arbis 
GoPro-kamera men ta med din egen om du har 
en. Grundkunskaper i att använda digikamera 
behövs. 
A170192 27.3–10.4, måndag kl. 17.00–19.30
  Oscar Lindh, rum 313

Ljudhantering
Musik med Garageband (Mac) (17 €)
Du lär dig använda Garageband som är ett 
musikprogram för Mac. Med Garageband kan 
du banda och editera ljud och bekanta dig med 
elektronisk musik. Ta gärna med din egen Mac. 
A160421 1–29.11, tisdag kl. 18.30–20.00
  Lotta Ahlbeck, rum 313

Skriv egna låtar, se sidan 101.

Presentation, publicering 
och 3D
Gör en fotobok till farsdag eller jul 
(17 €) 
Vi gör en foto-, dag-, recept- eller annan bok med 
gratisprogrammet BookSmart från Blurb.com. 
Programmet finns i Windows- och Macversion. 
Ta med dina bilder och/eller ditt material i digital 
form samt egen dator. Kännedom om datoran-
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vändning samt fil- och mapphantering behövs. 
A160435 26.9–10.10, måndag kl. 14.45–17.15
  Bengt Sjöström, rum 313

Presentationer med PowerPoint, 
grunderna (17 €)
Lär dig göra presentationer, bildspel, kort och 
planscher på rätt sätt. På kursen behandlas olika 
funktioner i PowerPoint. Förkunskapskrav: goda 
kunskaper i datorhantering och något textbehan-
dlingsprogram. 
A170190 8–22.3, onsdag kl. 18.05–20.35
  Elmer Bergman, rum 313

Kom igång med InDesign (27 €)
Med layoutprogrammet InDesign kan du skapa 
broschyrer, affischer, visitkort, tidskrifter, böcker 
m.m. På kursen lär du dig de grundläggande 
funktionerna i programmet och hela processen 
från idé till en tryckfärdig pdf-fil. Förkunskaps-
krav: kännedom om fil- och mapphantering och 
vana att använda något ordbehandlingsprogram. 
A160608 A 3–24.10, måndag kl. 17.35–20.50
  Fredrik Bäck, rum 313
A170185 B 10–31.1, tisdag kl. 13.00–16.15
  Andrej Scherbakov-Parland, rum 313
A170159 C 27.2–20.3, måndag kl. 17.30–20.45
  Fredrik Bäck, rum 313

Fortsätt med InDesign (27 €)
Hur ser bra grafisk design ut? På fortsättnings-
kursen tar vi upp några användbara typografiska 
tumregler och tittar närmare på olika grafiska ut-
tryck. På kursen kan du arbeta med egna projekt, 
t.ex. skivomslag, affischer, visitkort och broschy-
rer. Grundkunskaper i InDesign är önskvärda. 
A170072 29.3–12.4, onsdag kl. 17.30–20.45
  Fredrik Bäck, rum 313

Skapa interiörer med SweetHome 3D 
(17 €) 
Sweet Home 3D är ett gratis inredningsprogram 
som hjälper dig att rita ut hemmets bottenplan, 
ordna möbler på den och beskåda resultatet 
i 3D. Kursen passar för dig som tycker om att 
planera med hjälp av en dator. Ta gärna med 
egen dator. Kännedom om datoranvändning 
samt fil- och mapphantering behövs. 
A160872 6–13.2, måndag kl. 17.30–20.45
  Andrej Scherbakov-Parland, rum 313

Programmering
Börja koda med Python (27 €)
Python är ett kraftfullt och flexibelt objektorienterat 
skriptspråk som är designat för enkel användning 
och ökad produktivitet. Kursen ger förståelse för 
grunderna i språkets syntax samt praktisk erfar-
enhet av att använda Python. Kännedom om att 
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använda textredigerare och att hantera filer och 
mappar behövs. Ta gärna med egen dator. 
A160868 6.9–4.10, tisdag kl. 15.30–18.00
  Andrej Scherbakov-Parland, rum 313

Introduktion till programmering med 
Scratch (17 €)
Lär dig programmera på ett lekfullt och roligt sätt. 
Scratch är en programmeringsmiljö där koden 
består av färdiga bitar som likt legobitar sam-
manfogas till fungerande program. Resultatet 
av programmeringen kan bli t.ex. ett spel, en 
interaktiv saga, en rolig frågesport eller nästan 
vad som helst. Du använder Scratch via webb-
läsaren. 
A160859 13–27.10, torsdag kl. 16.30–19.35
  Jan Olav Bergman, rum 313

Projekt med Raspberry Pi (17 €)
Raspberry Pi är en liten enkortsdator. Med den 
kan man göra olika projekt, t.ex. en fågelholk 
(ornitologisk fågelstation) eller ett mediecenter. 
På kursen studerar vi dess tekniska egenskaper 
och  planerar ett eget projekt. Förkunskapskrav: 
erfarenhet av att  installera appar och montering. 
En materialavgift tillkommer. 
A160863 23.3 och 25.3, torsdag kl. 16.30–19.45,
  lördag kl. 10.00–14.15 
  Manu Raster, rum 313

Kurser för företagare och 
frilansare
Affärsplanering för småföretag (17 €)
Vi går igenom olika företagsformer och det väx-
ande utbudet av digitala företags- och stödtjäns-
ter som erbjuds i Finland. Du lär dig att analysera 
investeringar. You can also ask questions in 
English. 
A160882 22.9–6.10, torsdag kl. 17.00–19.30
  Patrik Sandberg, rum 313

How to come up with good ideas? (17 €)
In this course we will discuss some easy and 
available methods to improve your creativity ei-
ther alone or in your team as well as the stages 
for making those ideas more tangible. These 
techniques can push you to forge new connec-
tions, think differently and consider new perspec-
tives in  your career or entrepreneurship. Du kan 
ställa frågor också på svenska. 
A160896 11–25.10, tisdag kl. 17.30–20.00
  Jennifer Ramirez, rum 313

Googles tjänster för företagare (17 €)
Under kursen går vi genom Googles utbud av 
företagstjänster – Google Apps och Drive. Vi går 
igenom hur man sätter upp dem för ett företag 
och ser över tjänsteutbudet som består av nät-
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baserade Office- och kommunikationsappar, pro-
jektstöd, säkerhet och administration samt stöd. 
A160883 14–28.11, måndag kl. 17.00–19.30
  Patrik Sandberg, rum 404

E-commerce platforms for small  
entrepreneurs (17 €)
Are you a crafter? A designer? Do you own a 
clothes line? Do you sell a service? Are you plan-
ning to launch an online shop for your products? 
In this course we will discuss the different options 
available online for small entrepreneurs to set 
up and manage a store. This is a beginners in-
troductory course. Du kan ställa frågor också på 
svenska. 
A160900 8.2–1.3, onsdag kl. 17.30–20.00
  Jennifer Ramirez, rum 313

Handledning och klubbar
IT-rådgivning (6 €/gång)
Behöver du hjälp med din dator, mobiltelefon, 
pekplatta, digikamera, någon tjänst på nätet eller 
något program? Kom då till Arbis IT-rådgivning. 
På Arbis datorer kan du också använda olika pro-
gram och skanna bilder. Kontakta jan.amnell@
arbis.hel.fi, tfn 040-509 6834, ifall du vill boka tid 
till rådgivningen. Du är också välkommen oan-
mäld.

På hösten  5.9–1.12, måndag kl. 13.00–14.30,
   torsdag kl. 13.00–15.30, 
På våren  9.1–20.4, måndag kl. 13.00–14.30
   torsdag kl. 13.00–15.30 
   Jan Amnell, rum 405

IT-rådgivning, Stoa (6 €/gång)
Behöver du hjälp med din dator, mobiltelefon, 
pekplatta, digikamera, någon tjänst på nätet eller 
något program? Kom då till Arbis IT-rådgivning 
på Arbis Östra i Stoa. Kontakta jan.amnell@ar-
bis.hel.fi, tfn 040-509 6834, ifall du vill boka tid till 
rådgivningen. Du är också välkommen oanmäld. 
Hösten 1–29.11, tisdag kl. 15.00–16.30
Våren 14.3–11.4, tisdag kl. 15.00–16.30
  Jan Amnell, grupprummet, Stoa

Klubb IDA (27 €)
Vill du lära dig mera om internet, webbplatser 
och veta mera om olika webbläsare? Kom med 
i Klubb IDA (InternetDiggare på Arbis), där vi 
under gemytliga och fria former diskuterar nyt-
tan av och nöjet med internets olika tjänster och 
funktioner. Förkunskapskrav: ett glatt och nyfiket 
sinnelag, intresse för datorer och en egen e-
postadress. 
A160857 A 28.10–18.11, fredag kl. 18.05–20.30
A170182 B 13.1–7.4, fredag kl. 18.05–20.30
  Johanni Larjanko, rum 313
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Ansvarig 
Fil.mag. Annette Jansson,   
annette.jansson@arbis.hel.fi  
Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80 

Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00.

Anmälningar tas emot från tisdag 16.8 kl. 10.00. 
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Litteraturcirklar
Litteraturcirkeln (13 €/termin)
All god litteratur väcker frågor, och här får du 
ventilera dem i gott sällskap! Inför första gången 
läser vi Anthony Doerrs ”Ljuset vi inte ser”. I slu-
tet av den första lektionen gör vi tillsammans upp 
en litteraturlista enligt kursdeltagarnas önskemål 
och intressen. 8.9, 6.10, 3.11, 1.12 och 12.1, 9.2, 
9.3, 6.4. 

A160538 8.9–6.4, torsdag kl. 16.30–18.00
 Barbro Enckell-Grimm, rum 417

Mellan två världar (13 €/termin) 
Hur skriver författare som lever i en politisk och 
kulturell brytningstid eller utanför sitt eget land? 
Taiye Selasie från Ghana har myntat begreppet 
”afropolitisk”. Hennes roman står på programmet, 
men vi läser först en ”russopolit” Michail Sjisjkin 
och hans roman ”Venushår”. 
A160540 26.9, 31.10, 28.11 
 och 16.1, 13.2, 13.3, 10.4,  
 måndag kl. 18.05–19.35 
 Carita Backström, rum 314

Nordiska nobelpristagare (17 €)
Norden är välrepresenterat bland nobelpristaga-
re i litteratur. Här får du en möjlighet att bekanta 
dig med böcker av nordiska nobelpristagare. Till 
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första gången läser vi romanen ”Atomstationen” 
av Halldór Laxness och sedan gör vi tillsammans 
upp en litteraturlista för de två övriga gångerna. 
A160541 12.9, 3.10 och 14.11, 
 måndag kl. 18.05–19.35 
 Topi Lappalainen, rum 314

Från text till teaterscen, se sidan 77.

Svenska som modersmål
Kreativt skrivande (19 €/termin)
Det här är kursen för dig som vill hitta en form 
för ditt skrivande inom olika genrer. Kreativt skri-
vande bjuder på skrivandets hantverk och möjlig-
het att skapa och utveckla idéer till berättelser. 
Kursen går varannan vecka. 
A160750 15.9–30.3, torsdag kl. 16.30–18.00
 Barbara Huldén, rum 417

Ordverkstad i Botby (50 €/termin)
I ordverkstaden får man fantisera, skriva och 
berätta tillsammans med en inspirerande ledare. 
Dikt, improvisation och drama varvas med krea-
tiva pyssel och lekar med språkglädjen i centrum. 
Läsårets tema är tidsbubblan och vi färdas ge-
nom tid och rum med fantasins kraft. Kursen ord-
nas i samarbete med Sydkustens ordkonstskola. 
A160746 7.9–12.4, onsdag kl. 14.00–15.30
 Maja Ottelin, Botby grundskola

Pratkvarnen – för personer med afasi 
(37 €/termin) 
Pratkvarnen är en kurs för personer som har 
afasi. Vi diskuterar aktualiteter, gör kommuni-
kationsövningar och för olika temadiskussioner. 
Fyra gånger per termin lagar vi mat i Arbis kök. 
Separat anmälning till matlagningen. Kursen är 
ett samarbete med Hjärnförbundet r.f. 
A160542 8.9–30.3, torsdag kl. 10.00–12.15
 Annette Jansson, rum 122

Prepkurs i modersmål 
En kurs för abiturienter som vill träna att skriva 
och analysera texter inför studentprovet i mo-
dersmål och litteratur. Början av kursen fokuserar 
på provet i textkompetens och den senare delen 
på essäprovet. 
A160570 A (30 €) 24.8–14.9, 
 onsdag kl. 16.30–19.30 
 Pamela Granskog, rum 218
A170047 B (53 €) 11.1–8.3, 
 onsdag kl. 16.30–19.30 
 Annette Jansson, rum 218

Skrivverkstad för gymnasister (38 €)
En kurs för gymnasister som behöver förbättra 
språk och innehåll i essäer och textkompetens-
uppgifter. Under kursen bearbetar du och förbätt-
rar dina egna texter. Utgångspunkten för arbetet 
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är Språkhandboken av Chris Silverström, de 
egna texterna och lärarens eget material. 
A170210 13.2–29.5, måndag kl. 14.45–16.15
 Annette Jansson, rum 416

Retorik – konsten att övertyga (27 €)
Har du behov av att engagera, motivera och bli 
mera trovärdig? Vill du bli bättre på att beakta 
målgruppen och få fram ditt budskap? Vill du 
kunna och våga hålla tal inför en mindre eller 
större grupp? Vi gör praktiska övningar och går 
igenom den klassiska retorikens verktyg som 
också kan tillämpas för bl.a. arbetsintervjuer, e-
post och möten. 
A170211 10.1–14.2, tisdag kl. 18.05–19.35
 Viveca Vuontela, Alexandra Ohls, 
 rum 417

Teater
Teaterklubb för 8–12-åringar  
(37 €/termin) 
I Arbis teaterklubb arbetar vi med teaterövningar, 
improvisation och egna pjäser. Kursdeltagarna 
är med och formar innehållet i pjäserna och ska-
par också sina egna roller. I slutet av terminen 
samlas vi till en föreställning. Teaterklubben är ett 
samarbete med Teaterföreningen Trotsallt r.f. För 
mera information: trotsallt@gmail.com. 
A160572 8.9–6.4, torsdag kl. 15.00–16.30
 Stefanie Lindroos, gymnastiksalen

Seniordrama (37 €/termin)
I en skapande grupprocess arbetar vi med teman 
som intresserar gruppen. Målet är att skapa en 
trygg och tillåtande atmosfär med fokus på spon-
tanitet, improvisation, rollspel, röst och rörelse, 
där alla utvecklas i egen takt och lär sig om sig 
själva, samt om och av varandra. Seniordrama 
är ett samarbete med föreningen DOT r.f. 
A160625 9.9–7.4, fredag kl. 11.00–12.30
 Karolina Sveiby, rum 119

Från text till teaterscen (17 €)
Det här en kurs för dig som vill fördjupa ditt tea-
terintresse. Vi läser och diskuterar tre pjäser som 
sätts upp på Svenska Teatern våren 2017. Efter 
varje diskussion ser vi pjäsen och diskuterar upp-
sättningen med arbetsgruppen. För föreställning-
arna uppbärs en separat avgift på 15 euro. Kur-
sen ordnas i samarbete med Svenska Teatern. 
A170215 25.1–19.4, onsdag kl. 18.00–19.30
 Christoffer Mellgren, Svenska Teater, 
 Norra Esplanaden 2

Film
Arbis filmklubb (13 €/termin)
Filmklubben passar alla diskussionsglada män-
niskor som har åsikter om film. Vi väljer ett antal 
filmer bland biografernas aktuella utbud och se-
dan diskuterar vi och analyserar dem, förundras 
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över dem eller irriteras av dem. Alla åsikter väl-
komnas. Inga förkunskaper om film behövs. 8.9, 
13.10, 3.11, 1.12, 12.1, 9.2, 9.3 och 6.4. 
A160578 8.9–2.2, torsdag kl. 19.45–21.15
 Johanna Grönqvist, rum 316

Dramaturgi och manus för film (38 €)
Lär dig grunderna i att skriva filmmanus. Vi går 
igenom formatregler och teori, ser på exempel, 
analyserar filmers dramaturgi och gör små skriv-
övningar. Det här är en grundkurs, inga förhands-
kunskaper behövs. Egen bärbar dator rekom-
menderas. 
A160626 6.9–29.11, tisdag kl. 18.05–19.35
 Herman Karlsson, rum 417

Utgivningsfest: Liva Söderhjelm och Janne 
Söderhjelm, Amur-fararen, se sidan 4. 
Poesisalong, se sidan 5. 
Möt författaren: Carl Fredrik Sandelin, se sidan 
5. 
Möt författaren: Claes Andersson, se sidan 5. 
Deckarafton med Eva Frantz på Kulmahuone, 
se sidan 7.
Författarsamtal: Mårten Westö, se sidan 8.
Arbis på Berghälls bibliotek: Författarsamtal 
med Sanna Tahvanainen, se sidan 9.
Nyländsk författarmatiné, se sidan 9. 
Författarsamtal: Hannele Mikaela Taivassalo, 
se sidan 11.
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Motion, hälsa
och välmående

Ansvarig
Fys.ter. Birgitta Lindberg 
birgitta.lindberg@arbis.hel.fi 
Tfn 040 334 5112, (09) 310 494 74

Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00.

Anmälningar tas emot från torsdag 18.8 kl. 10.00. 
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Info om gymnastikkurserna 
Tänk på att utgå från din egen kondition när du 
väljer kurser. Fråga om råd ifall du är osäker på 
nivån på den kurs du har valt. Studierådgivning 
tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00, tfn 040 334 5112.

På grund av extern finansiering är avgifterna för 
seniorkurserna inte lika höga som för de övriga 
gymnastikkurserna.

Gymnastik och motion
Akrobatik för nybörjare (25 €)
Hoppa, hjula, slå kullerbyttor, stå på händerna... 
Alla utgår från sin egen förmåga och avancerar 
i egen takt. Utmana dig själv och kom med och 
träna smidighet, styrka, koordination och balans. 
A160860 1.10–29.10, lördag kl. 12.00–13.30
  Freia Stenbäck, gymnastiksalen

Bodywise, grundnivå (55 €/termin)
Kursen innehåller element från pilates, yoga 
och dans. Bodywise kräver koncentration och 
tålamod, ger bättre hållning och styrka speciellt i 
musklerna kring ryggraden och i benmusklerna. 
Bodywise utförs utan musik, helst barfota. 
A160815 Grundnivå:
  6.9–11.4, tisdag kl. 16.00–17.15
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A160816 Fortsättningskurs:
  5.9–10.4, måndag kl. 18.30–19.45 
  Kiki Molander, yogastudion

Core-träning och stretching (37 €/termin)
Vill du förbättra din balans, bålstyrka och rörlig-
het? Vi gör funktionella övningar med inriktning 
på mag- och ryggmuskler. I övningarna ingår in-
slag från pilatesträning. Lektionen avslutas med 
töjningar och avslappning. 
A160820 A 5.9–10.4, måndag kl. 19.30–20.30
  Sofia Jakas, gymnastiksalen
A160821 B 6.9–11.4, tisdag kl. 9.30–10.30
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
A160822 C 7.9–12.4, onsdag kl. 9.15–10.15
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
A160823 D 7.9–12.4, onsdag kl. 19.45–20.45
  Ulrika Lillsunde, gymnastiksalen
A160824 E 8.9–6.4, torsdag kl. 9.15–10.15
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
A160825 F 9.9–7.4, fredag kl. 11.00–12.00
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Core-träning och stretching, Stoa 
(37 €/termin) 
Vill du förbättra din balans, bålstyrka och rörlig-
het? Vi gör funktionella övningar med inriktning 
på mag- och ryggmuskler. I övningarna ingår in-
slag från pilatesträning. Lektionen avslutas med 
töjningar och avslappning. 

A160826 A 5.9–10.4, måndag kl. 9.00–10.00
A160827 B 5.9–10.4, måndag kl. 10.00–11.00
  Birgitta Lindberg, musiksalen

Intervallträning (37 €/termin)
Vi tränar mångsidigt och varierar intensiteten un-
der lektionen och bygger upp både muskelstyrka 
och uthållighet. 
A160817 A 5.9–10.4, måndag kl. 18.30–19.30
  Sofia Jakas, gymnastiksalen
A160818 B 7.9–12.4, onsdag kl. 18.45–19.45
  Ulrika Lillsunde, gymnastiksalen

Konditionsboxning (37 €/termin)
Ett effektivt och roligt sätt att höja konditionen. 
Kursen har också inslag av kampsporter. 
A160828 6.9–11.4, tisdag kl. 20.00–21.00
  Benjamin Lemberg, gymnastiksalen

Motionsgymnastik, Rastis (37 €/termin)
A160829 6.9–11.4, tisdag kl. 19.00–20.00
  Sofia Jakas, gymnastiksalen

Motionsgymnastik för damer  
(37 €/termin) 
A160830 A 6.9–11.4, tisdag kl. 10.30–11.30
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
A160831 B 7.9–12.4, onsdag kl. 17.45–18.45
  Ulrika Söderholm, gymnastiksalen
A160832 C 8.9–6.4, torsdag kl. 10.15–11.15
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
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Motionsgymnastik för män (37 €/termin)
A160838 8.9–6.4, torsdag kl. 19.45–20.45
  Kaisa Pyhälä, gymnastiksalen

Motionsgymnastik, Stoa (37 €/termin)
A160926 5.9–10.4, måndag kl. 17.30–18.30
  Johanna Björklund, musiksalen

Rumbita ® Fuerte, se sidan 85.

Nack- och ryggymnastik (37 €/termin)
Motionsgymnastik och stretching som förstärker 
musklerna runt ryggraden, motarbetar belast-
ningsfel och muskelspänningar och förebygger 
nack- och ryggbesvär. 
A160833 5.9–10.4, måndag kl. 12.15–13.15
  Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Pilates, nybörjarkurs (37 €/termin)
Vi utvecklar styrka, uthållighet och rörlighet med 
fokus på koncentration, balans, andning och av-
spänning. Pilatesträningen hjälper till att bygga 
upp styrkan och smidigheten i hela kroppen med 
tonvikt på de djupa mag- och ryggmusklerna. 
A160835 A 5.9–10.4, måndag kl. 19.45–20.45
  Marianne Airisniemi, yogastudion
A160836 B 8.9–6.4, torsdag kl. 17.45–18.45
  Maria Kramar-von Numers, 
  gymnastiksalen

Pilates, fortsättningskurs (37 €/termin)
Vi utvecklar styrka, uthållighet och rörlighet med 
fokus på koncentration, balans, andning och av-
spänning. Pilatesträningen hjälper till att bygga 
upp styrkan och smidigheten i hela kroppen med 
tonvikt på de djupa mag- och ryggmusklerna. 
A160837 8.9–6.4, torsdag kl. 18.45–19.45
  Maria Kramar-von Numers, 
  gymnastiksalen

Pilates 60+, se sidan 82.

Träna med egen kroppsvikt (37 €/termin)
Gå tillbaka till träningens rötter och utveckla en 
funktionell och uthållig kropp. Träningen är varie-
rande, heltäckande och kan anpassas efter egen 
nivå. 
A160839 6.9–11.4, tisdag kl. 19.00–20.00
  Benjamin Lemberg, gymnastiksalen

Vattengymnastik (98 €/termin)
En effektiv och rolig motionsform som förstärker 
dina muskler men som inte belastar lederna. 
Vattnets temperatur är ca 28 °C. Bassänghyran 
ingår i kursavgiften. Ta med badmössa. 
A160532 A 8.9–6.4, torsdag kl. 15.15–16.00
A160533 B 9.9–7.4, fredag kl. 9.30–10.15
A160534 C 9.9–7.4, fredag kl. 10.15–11.00
A160535 D 9.9–7.4, fredag kl. 11.00–11.45
  Emma Blomqvist, Kuntokeidas Sandels
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Hård vattengymnastik (98 €/termin)
En effektiv och rolig motionsform som förstärker 
dina muskler men som inte belastar lederna. 
Vattnets temperatur är ca 28 °C. Bassänghyran 
ingår i kursavgiften. Ta med badmössa. 
A160536 8.9–6.4, torsdag kl. 16.00–16.45
  Emma Blomqvist, Kuntokeidas Sandels

Seniorkurser
Core-träning och stretching  
för seniorer (14 €/termin)
Vill du förbättra balans, bålstyrka och rörlighet? 
Vi gör funktionella övningar med inriktning på 
mag- och ryggmuskler. I övningarna ingår inslag 
från pilatesträning. Lektionen avslutas med töj-
ningar. 
A160507 7.9–12.4, onsdag kl. 11.45–12.30
  May Österholm, gymnastiksalen

Lätt seniorgymnastik för damer 
(14 €/termin) 
Kursen innehåller lätt uppvärmning, muskelstär-
kande övningar och töjningar. Vi gör övningarna 
sittande och stående, delvis med hjälp av en stol. 
Vi gör inga övningar på golvet. 
A160508 7.9–12.4, onsdag kl. 11.00–11.45
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Nack- och ryggymnastik för seniorer 
(14 €/termin) 
Lätt motionsgymnastik och stretching som stär-
ker musklerna runt ryggraden, motarbetar belast-
ningsfel och muskelspänningar och förebygger 
nack- och ryggbesvär. 
A160509 8.9–6.4, torsdag kl. 12.45–13.30
  Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Pilates 60+ (18 €/termin)
Vi utvecklar styrka, uthållighet och rörlighet med 
fokus på koncentration, balans, andning och av-
spänning. Pilatesträningen hjälper till att bygga 
upp styrkan och smidigheten i hela kroppen med 
tonvikt på de djupa mag- och ryggmusklerna. 
Kursen är lämplig också för män. 
A160510 A 7.9–12.4, onsdag kl. 12.45–13.45
A160511 B 9.9–7.4, fredag kl. 12.15–13.15
  May Österholm, yogastudion

Seniorgymnastik för damer (14 €/termin)
A160512 A 5.9–10.4, måndag kl. 9.15–10.00
A160513 B 5.9–10.4, måndag kl. 10.00–10.45
A160514 C 6.9–11.4, tisdag kl. 11.30–12.15
A160515 D 8.9–6.4, torsdag kl. 12.00–12.45
  Emma Blomqvist, gymnastiksalen
A160516 E 9.9–7.4, fredag kl. 9.30–10.15
A160517 F 9.9–7.4, fredag kl. 10.15–11.00
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
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Seniorgymnastik för damer, Stoa  
(14 €/termin) 
A160518 5.9–10.4, måndag kl. 11.00–11.45
  Birgitta Lindberg, musiksalen

Seniorgymnastik för herrar (14 €/termin)
A160519 A 5.9–10.4, måndag kl. 10.45–11.30
  Emma Blomqvist, gymnastiksalen
A160520 B 7.9–12.4, onsdag kl. 10.15–11.00
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Hård seniorgymnastik för herrar  
(14 €/termin) 
A160521 A 6.9–11.4, tisdag kl. 12.15–13.00
  Emma Blomqvist, gymnastiksalen
A160522 B 8.9–6.4, torsdag kl. 11.15–12.00
  Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Styrketräning för seniorer (13 €/termin)
Lär dig styrketräningens grunder och träna upp 
din muskelstyrka. Uppvärmning och töjningar 
ingår. Fysioterapistuderande leder gruppen. 
Hyran för konditionssalen 35 €/termin betalas 
kontant till Arcada i början av terminen. 10 ggr/
termin. Höstterminen 20.9–22.11, vårterminen 
17.1–28.3. 
A160523 A 20.9–28.3, tisdag kl. 10.00–11.30
A160524 B 20.9–28.3, tisdag kl. 11.45–13.15
  Hannele Sievers, 
  Arcada, Jan-Magnus Janssons plats 1

Gubbyoga (27 €/termin)
Lugn hathayoga som strävar efter att befria 
kropp och sinne från spänningar. Kursen pas-
sar dig, om du tycker att golvet är skrämmande 
långt borta när du böjer dig framåt, om din rygg 
och dina axlar är styva, om du längtar efter en 
tävlingsfri zon och om du klarar av att andas in 
och ut. 
A160526 8.9–6.4, torsdag kl. 12.15–13.45
  Bengt Holmström, yogastudion

Stolyoga (18 €/termin)
Vi utför mjuka yogarörelser som öppnar kroppen 
och sinnet. Övningarna förbättrar rörligheten i 
ryggraden och hjälper dig att bibehålla vigören i 
hela kroppen. Du lär dig att skaka av dig onödig 
stress och genom andningsövningar blir du med-
veten om nuet. Alla övningar görs sittande på en 
stol eller stående med stolen som stöd. 
A160770 5.9–10.4, måndag kl. 14.15–15.15
  Carola Haaparinne, yogastudion

Yoga för seniorer (27 €/termin)
Vi lär oss lugn hathayoga från grunderna. Tidi-
gare erfarenhet behövs inte. Yogan anpassas 
efter ålder och kroppens behov. Avslappnings-, 
koncentrations- och balansövningar. 
A160525 7.9–12.4, onsdag kl. 11.00–12.30
  Nora Palmgren, yogastudion
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Seniordans (27 €/termin)
Seniordans är en glad motionsform till medryck-
ande dansmusik. Den passar alla åldrar. Inget 
eget par behövs, kom som du är. Låga inneskor. 
A160527 8.9–6.4, torsdag kl. 12.00–13.30
  Gunilla Cavonius och Sirpa Jäppinen, 
  rum 119

Seniordans, Stoa (27 €/termin)
Seniordans är en glad motionsform till medryck-
ande dansmusik. Den passar alla åldrar. Inget 
eget par behövs, kom som du är. Låga inneskor. 
A160528 6.9–11.4, tisdag kl. 12.00–13.30
  Christian von Alfthan och Ulla Ek, 
  musiksalen

Zumba Gold ® (18 €/termin)
Kom med och njut av underbara latinamerikan-
ska rytmer med lätta steg som får dig att svet-
tas. Hitta glädjen i att dansa och röra på dig. En 
danskurs för seniorer och nybörjare. 
A160529 A 6.9–11.4, tisdag kl. 13.00–14.00
A160530 B 8.9–6.4, torsdag kl. 13.30–14.30
  Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Zumba Gold ® sittdans (14 €/termin)
Kom med och njut av internationella rytmer och 
dansmotion som passar alla! Vi dansar sittande 
eller stående med stöd av en stol. 

A160531 5.9–10.4, måndag kl. 13.15–14.00
  Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Dans
Afrodans (25 €)
Lär dig grunderna i afrikansk dans som är in-
tensiv, medryckande och livsbejakande. Upplev 
dansglädjen till tonerna av afrikansk musik. Den 
västafrikanska dansen bygger upp både kropp 
och själ och dansas barfota. 
A160796 25.11–3.12, fredag kl. 19.15–20.45
  lördag kl. 10.00–12.15 
  fredag kl. 19.15–20.45 
  Sanna Karlsson-Sutisna, 
  gymnastiksalen

Bailatino ® (37 €/termin)
Välkommen med på en upptäcktsfärd till den 
fartfyllda latinamerikanska dansens värld. Inga 
förkunskaper krävs. Du får lära dig bl.a. salsa, 
samba, merenque, cha-cha och reggaeton. Vi 
gör varierande koreografier och dansar utan 
partner. 
A160784 7.9–12.4, onsdag kl. 16.45–17.45
  Ulrika Söderholm, gymnastiksalen

Buggdans (25 €)
Lär dig grunderna i buggdans som dansas i 
par och har sina rötter i swing, jitterbugg och 
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rock´n´roll. Ta gärna med din egen danspartner 
och kom ihåg att båda ska anmäla sig! Låga 
inneskor. 
A160786 A 11–12.11, fredag kl. 16.30–18.45
  lördag kl. 10.00–13.00 
A170161 B 3–4.2, fredag kl. 16.30–18.45
  lördag kl. 10.00–13.00 
  Heidi Palmu och Tomas Grönvall, 
  rum 119 (fre.), gymnastiksalen (lör.)

Jazzdans (55 €/termin)
Jazzdansen är tillbaka! Vi övar lite teknik och 
mycket dans men framförallt upplever vi dansens 
glädje. Inga förkunskaper behövs. 
A160787 5.9–10.4, måndag kl. 17.00–18.30
  Kiki Molander, gymnastiksalen

Klassisk balett för vuxna (55 €/termin)
Upplev danskonsten och känn glädjen i att ut-
trycka dig genom dans. Baletträningen utvecklar 
din hållning, balans, smidighet och muskelstyrka. 
Också män är välkomna! 
A160789 Nybörjarkurs:
  9.9–7.4, fredag kl. 16.15–17.45 
A160790 Fortsättningskurs:
  9.9–7.4, fredag kl. 17.45–19.15 
  Nita Jokela, gymnastiksalen

Nia – från kamp till balans (19 €)
Nia är dans, kampsport och kroppsvård. Bekanta 
dig med rörelseformerna som inspirerat Nia och 
lek fritt med dem. Träna din balans, rörlighet, styr-
ka, flexibilitet och reaktionsförmåga. Vi rör oss till 
varierande musik både fritt och under ledning. 
A160856 15.10, lördag kl. 10.00–13.00
  Riikka Wallin, yogastudion 

Nia – dansa till musiken (19 €)
Låt musiken förföra dig! Utforska ditt sätt att 
röra kroppen i takt till musiken och låt tonerna 
inspirera dig. Träna din balans, rörlighet, styrka, 
flexibilitet och reaktionsförmåga. Vi rör oss till 
varierande musik både fritt och under ledning. 
A170184 25.3, lördag kl. 10.00–13.00
  Riikka Wallin, yogastudion

Rumbita ® Fiesta (37 €/termin)
Rumbita Fiesta är en mångsidig dansform som 
blandar flamenco, salsa, orientalisk dans och dis-
codans. Hitta dansglädjen, lär dig att uttrycka dig 
genom dans och må bra i kropp och själ. Passar 
alla, från nybörjare till vana motionärer. 
A160792 6.9–11.4, tisdag kl. 18.00–19.00
  Joanna Gefwert, gymnastiksalen

Rumbita ® Fuerte (37 €/termin)
Rumbita Fuerte är en ny träningsform som pas-

Motion, hälsa och välmående



86

sar alla och dansas till spansk latinomusik. Det 
effektiva och danslika programmet gör kroppen 
starkare och rörligare, förbättrar hållningen och 
gör midjan smalare. Kom med och svettas och 
ha roligt! 
A160791 6.9–11.4, tisdag kl. 17.00–18.00
  Joanna Gefwert, gymnastiksalen

Skapande dans (25 €)
Lär dig att lyssna till din kropp och låt rörelsen 
födas inifrån. Vi gör andningsövningar och 
övningar som ökar kroppsmedvetenheten, vi 
improviserar ensamma, i par eller i grupp. Som 
inspirationskälla använder vi bl.a. musik, bilder 
och föremål och målar också själva. Inga för-
handskunskaper behövs. 
A160799 1–29.10, lördag kl. 14.00–15.30
  Carola Saloranta, gymnastiksalen

Sällskapsdanser, nybörjarkurs (25 €)
Grunderna i vals, foxtrot och ”fusku”. Ta med din 
egen danspartner och kom ihåg att båda ska 
anmäla sig! 
A160795 A 18–19.11, fredag kl. 16.30–18.45
  lördag kl. 10.00–13.00 
A170164 B 10–11.2, fredag kl. 16.30–18.45
  lördag kl. 10.00–13.00 
  Heidi Palmu, Tomas Grönvall, 
  rum 119 (fre.), gymnastiksalen (lör.)

Yoga
Ashtangayoga, grundnivå (55 €/termin)
En dynamisk och aerobisk form av yoga där and-
ning och rörelse är koordinerade. Grundserien 
korrigerar terapeutiskt kroppens hållning, energi-
nivån höjs och kroppen blir smidig och stark. 
Undervisningen anpassas efter allas individuella 
behov och kräver inga förkunskaper. 
A160772 8.9–6.4, torsdag kl. 16.30–18.00
  Monica Schwela, yogastudion

Ashtangayoga, mellannivå (55 €/termin)
För dig som gått en grundkurs eller har mot-
svarande insikter och erfarenhet. Vi lär oss nya 
asanor, gör längre serier och fördjupar andning-
ens och rörelsernas rätta rytm för bättre flow. 
A160773 A 5.9–10.4, måndag kl. 07.30–09.00
A160805 B 8.9–6.4, torsdag kl. 18.00–19.30
  Monica Schwela, yogastudion

Hathayoga (55 €/termin)
En lugn form av yoga där kroppen blir smidig, 
musklerna förstärks och sinnet stillas i takt med 
den naturliga andningsrytmen. Vi gör avslapp-
nings-, koncentrations-, balans- och medita-
tionsövningar. Var och en utgår från sina egna 
förutsättningar.
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A160774 A 5.9–10.4, måndag kl. 15.30–17.00
A160775 B 5.9–10.4, måndag kl. 17.00–18.30
  Carola Haaparinne, yogastudion
A160776 C 7.9–12.4, onsdag kl. 9.00–10.30
  Nora Palmgren, yogastudion

Hathayoga, Stoa (55 €/termin)
En lugn form av yoga där kroppen blir smidig, 
musklerna förstärks och sinnet stillas i takt med 
den naturliga andningsrytmen. Vi gör avslapp-
nings-, koncentrations-, balans- och medita-
tionsövningar. Var och en utgår från sina egna 
förutsättningar. 
A160777 6.9–11.4, tisdag kl. 8.30–10.00
  Tina Romberg, musiksalen

Karlayoga (55 €/termin)
Karlayoga är en lite tuffare variant av Gubbyoga 
(lugn hathayoga som strävar efter att befria 
kropp och sinne från spänningar). De fysiska 
övningarna är en aning tyngre och vi stannar 
lite längre i tänjande positioner. Kursen passar 
också nybörjare. 
A160778 6.9–11.4, tisdag kl. 17.15–18.45
  Bengt Holmström, yogastudion

Kundaliniyoga (55 €/termin)
Kundaliniyogan är en dynamisk och mångsidig 
form av yoga som passar alla. Den består av 
olika fysiska övningar (asana), andningsövningar, 

ljudvibrationer (mantra), avslappning och medita-
tion. Kundaliniyogan ger balans i kropp, sinne 
och själ, fördjupar din självinsikt och hjälper dig 
att bli medveten om din fulla potential. 
A160780 7.9–12.4, onsdag kl. 18.30–20.00
  Sara Simberg, yogastudion

Shakti flow yoga (55 €/termin)
Vi gör långsamma, rytmiskt flytande yogaöv-
ningar kopplade till andningen i takt med musik 
från olika traditioner. Varje lektion avslutas med 
djupavslappning och meditation i form av en 
mantrisk koreografi som utförs antingen sittande 
eller stående. 
A160782 6.9–11.4, tisdag kl. 18.45–20.15
  Sara Simberg, yogastudion

Vinyasa Power Yoga (55 €/termin)
Vinyasa Power Yoga förbinder österländsk spi-
ritualitet med västerländsk dynamik. De olika 
kroppsställningarna (asana) blir till en dynamisk 
följd av rörelser och kan utföras individuellt av 
yngre och äldre, kvinnor och män, stela och viga. 
Vi inleder med en uppvärmningsfas och avslutar 
med en längre avslappning (shavasana). 
A160850 7.9–12.4, onsdag kl. 17.00–18.30
  Gaby Gahnström, yogastudion

Yogakurser för seniorer, se sidan 83.
Meditation, se sidan 88.
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Hälsa och välmående
Djupandning (17 €)
Bli medveten om och fördjupa din andning för 
avslappning och stresshantering. 
A160929 12.11–3.12, lördag kl. 13.00–14.30
  Sara Simberg, yogastudion

Första hjälpen I (FHj I) (27 €)
Efter avlagd kurs kan du ge första hjälpen vid 
vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor. In-
tyget över avlagd kurs är i kraft i tre år och kan 
köpas av läraren för 8 €. Innehållet i A- och B-
kursen är detsamma. En kurs i samarbete med 
Finlands Röda Kors. 
A160446 A 28.9–19.10, onsdag kl. 18.05–21.15
A170036 B 22.3–12.4, onsdag kl. 18.05–21.15
  Magnus Lassander, rum 218

Första hjälpen II (FHj II) (27 €)
Efter avlagd kurs kan du ge första hjälpen vid 
vanliga typer av sjukdomsanfall och olyckor men 
också i mera krävande situationer. Du lär dig 
också att förebygga skador. För att kunna delta 
i kursen krävs att du har ett giltigt intyg på FHj I. 
Intyg över avlagd kurs kan köpas av läraren för  
8 €. En kurs i samarbete med Finlands Röda Kors. 
A160447 26.10–16.11, onsdag kl. 18.05–21.15
  Magnus Lassander, rum 218

Första hjälpen, uppdateringskurs (13 €)
Efter avlagd kurs kan du inleda livräddande förs-
ta hjälpen. Kursen fungerar också som uppdate-
ringskurs för FHj I eller FHj II. Giltighetstiden för 
ditt föregående intyg förlängs då med tre år och 
kan uppdateras bara en gång. Intyg över avlagd 
kurs kan köpas av läraren för 8 €. En kurs i sam-
arbete med Finlands Röda Kors. 
A170037 19.4, onsdag kl. 18.05–21.15
  Magnus Lassander, rum 218

Lär dig leva livet – nu! (27 €)
En kurs för dig som vill öka ditt välbefinnande, 
eliminera negativa beteendemönster och må bra 
i kropp och själ. Kursen innehåller stresshante-
ring, meditation, mental träning, självkännedom, 
mindfulness och avslappning. I kursen ingår 
också självtester, övningar och hemuppgifter. 
A170214 2.3–6.4, torsdag kl. 18.15–19.45
  Gia Mellin-Kranck, rum 122

Meditation (17 €)
Vill du lära dig en traditionell indisk metod för av-
slappning, koncentration och välmående? ”Det är 
som att sitta inne i solen, bortkopplad från stress 
och bekymmer”, har en deltagare på kursen be-
skrivit meditationen. Pröva på du också! 
A160889 A 3.10, 17.10, 31.10 och 14.11, 
  måndag kl. 17.00–18.00 
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A170188 B 13.2, 27.2, 13.3 och 27.3., 
  måndag kl. 17.00–18.00 
  Jan Rundt, rum 119

Bastu med mersmak för herrar (17 €)
Kombinera lätt motion med bastu! Första gången 
en svettig promenad via Leninparken till Cen-
tralräddningsstationen där vi bekantar oss med 
fordon och utrustning. Sedan bär det av till bas-
tun Kotiharjun Sauna, där vi svettas mera. Andra 
gången kör vi ett sju minuters träningspass i 
yogastudion, bastar i Arbis egen bastu och avslu-
tar med att steka råkorv och laga sallad i under-
visningsköket. Inträde till Kotiharjun Sauna och 
avgift för råvaror tillkommer. 
A160969 28.10, samling på Arbis kl. 13.15 
  3.11 kl. 15.45–21.00 
  Jan Amnell, yogastudion

Bli kvitt ditt sockerberoende, se sidan 7.
Estill Voice Training, se sidan 93.

Kurser för barn och 
föräldrar med barn 
Cirkus (7–11 år) (25 €)
Välkommen med i en värld av akrobatiska rörel-
ser, jongleringsbollar, pyramider, skratt och lek! 
Här utforskar barnet sina gränser, skapar tillit 
till sig själv, sina vänner och sin omgivning. Det 

finns plats för alla, oavsett förutsättningar. Allt är 
möjligt! På cirkuslektionen övar vi att rulla, åla, 
krypa, balansera, hoppa, kasta och fånga.  
Ej webbanmälning. 
A160862 1.10–29.10, lördag kl. 10.00–11.30
  Freia Stenbäck, gymnastiksalen

Gymnastik för barn och vuxna  
(37 €/termin, vuxen och barn)  
För barn (3–5 år) som tillsammans med mamma, 
pappa eller någon annan vuxen utför målinrik-
tade roliga övningar. Också barnet ska anmälas 
till kursen. Kurspriset inkluderar både den vuxna 
och barnet. Ej webbanmälning. 
A160841 8.9–6.4, torsdag kl. 17.00–17.45
 Maria Kramar-von Numers, 
 gymnastiksalen

Gymnastik för barn och vuxna, Stoa 
(37 €/termin, vuxen och barn)  
För barn (3–5 år) som tillsammans med mamma, 
pappa eller någon annan vuxen utför målinriktade 
roliga övningar. Också barnet ska anmälas till 
kursen. Kurspriset inkluderar både den vuxna och 
barnet. Kursen ordnas i samarbete med Folkhäl-
san i östra Helsingfors r.f. Ej webbanmälning. 
A160928 5.9–10.4, måndag kl. 16.45–17.30
 Johanna Björklund, musiksalen
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Gymnastik för 4–5-åringar, Rastis 
(25 €/termin) 
Ej webbanmälning. Ej 12.10. 
A160842 6.9–11.4, tisdag kl. 17.30–18.15
 Sofia Jakas, gymnastiksalen

Gymnastik för 6–7-åringar, Rastis  
(25 €/termin) 
Ej webbanmälning. Ej 12.10. 
A160843 6.9–11.4, tisdag kl. 18.15–19.00
 Sofia Jakas, gymnastiksalen

Babyberöring (17 €)
Lär dig beröra barnet på ett tryggt och avkopp-
lande sätt och förstärk anknytningen mellan dig 
och barnet. Vi diskuterar också bl.a. beröringens 
betydelse, barnets utvecklingsfaser och föräld-
rarnas eget välmående. 
A160855 14.9–12.10, onsdag kl. 15.00–16.30
 Gabriela Langinauer, yogastudion

Mammagympa (32 €/termin)
Kom med och träna upp konditionen och muskel-
styrkan efter förlossningens eftergranskning. Ta 
gärna babyn med dig. 
A160840 5.9–10.4, måndag kl. 14.00–15.00
 Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Vandringar
Vandring i Lapakisto friluftsområde 
(17 €) 
Lapakisto ligger i närheten av Lahtis. Vandring-
ens längd är ca 13–15 km. Ta med vägkost, ter-
mosflaska och lämplig utrustning. Vi träffas  
kl. 8.25 på järnvägsstationen och tar tåget till 
Lahtis. Resekostnader tillkommer. 
A160943 12.10, onsdag kl. 9.00–19.00
 Johanna Söderholm

Vandring i Kopparnäs friluftsområde 
(17 €) 
Vandringen i skärgårdsnaturen är omväxlande 
med sandstränder och branta klippor, längd ca 
10–12 km. Ta med vägkost, termosflaska och 
lämplig utrustning. Vi träffas kl. 9.00 vid Kiasmas 
busshållplats och åker med buss till Ingå. Rese-
kostnader tillkommer. 
A170222 11.5, torsdag kl. 9.00–18.00
 Johanna Söderholm

Feministisk vandring i Berghäll, se sidan 5.
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Ansvarig
Fil.mag. Anna Weber-Länsman
anna.weber-lansman@arbis.hel.fi 
Tfn 040 172 3735, (09) 310 494 79

Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00.

Anmälningar tas emot från onsdag 17.8 
kl. 10.00. Se anmälningsschemat på insidan av 
bakpärmen.

 = kurs med individuell undervisning

 = kurs med undervisning i smågrupp

Sång
På grund av det begränsade antalet studieplat-
ser kan du delta i bara en kurs med individuell 
undervisning.

Solosång (112 €/termin) 
Under solosångskursen behandlar vi klang, fra-
sering, andning och uttryck utgående från din 
egen nivå. Du garanteras plats på kursen under 
två läsår. Individuell undervisning 30 minuter per 
vecka. Läraren kontaktar deltagarna och delar 
ut lektionstiderna. Om du är borta mera än tre 
gånger per termin förlorar du din studieplats. 
A160341 5.9–11.4, måndag kl. 12.15–15.15
  tisdag kl. 12.15–15.15 
  Marika Kivinen och Charlotta Sevón, 
  rum 119, rum 007 och rum 401 A

Solosång med Petra (82 €/termin) 
För dig som fyllt 16 år och vill utveckla din sång-
röst. Vi övar teknik, tolkning och uppträdande 
och utgår från din egen favoritmusik. Lektionsti-
den är 45 minuter varannan vecka. Du garante-
ras plats på en sångkurs under två läsår. Torsdag 
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1.9 kl. 19 träffas alla Petras elever i rum 401 A 
och får sina individuella lektionstider. 
A160375 5.9–10.4, måndag kl. 16.45–20.00,
  torsdag kl. 14.30–20.15 
  Petra Schauman, rum 401 A

Solosång, Stoa (112 €/termin) 
Sångkurs för vuxna som vill utveckla sin sång-
röst. Vi övar sångteknik och lär oss ny repertoar. 
Individuell undervisning 30 minuter per vecka. 
Läraren kontaktar kursdeltagarna och delar ut 
lektionstiderna. Du garanteras plats på kursen 
under två läsår. Om du är borta mer än tre gång-
er per termin förlorar du din studieplats. 
A160482 A 5.9–10.4, måndag kl. 18.45–20.15
A160483 B 6.9–11.4, tisdag kl. 13.00–14.30
  Päivi Kannisto, pianoklassen, Stoa

Solosång (87 €/termin) 
Vi sjunger i en liten grupp på tre personer, 45 
minuter varje vecka. Uppsjungning och utveck-
ling av sångrösten och -tekniken ingår. Varje 
deltagare får också individuell undervisning inför 
gruppen. Om du är borta mer än tre gånger per 
termin förlorar du din studieplats. Åldersgräns 16 
år. 
A160376 5.9–10.4, måndag kl. 20.00–20.45
  Petra Schauman, rum 401 A

Klassisk sång (87 €/termin) 
Vi sjunger i en liten grupp på fyra personer. Upp-
sjungning och utveckling av sångröst och -teknik 
ingår. Du får också individuell undervisning inför 
gruppen. Tyngdpunkten ligger på den klassiska 
traditionens sångteknik och repertoar. Om du är 
borta mer än tre gånger per termin förlorar du din 
studieplats. Åldersgräns 16 år. 
A160355 A 5.9–10.4, måndag kl. 13.30–14.30
  Carolina Backman, rum 401 A
A160356 B 5.9–10.4, måndag kl. 14.45–15.45
  Carolina Backman, rum 401 A
A160343 C 6.9–11.4, tisdag kl. 15.15–16.15
  Marika Kivinen och Charlotta Sevón, 
  rum 401 A

Pop- och jazzsång (87 €/termin) 
Vi sjunger i en liten grupp på fyra personer. 
Uppsjungning och utveckling av sångrösten och 
-tekniken ingår. Varje deltagare får också indivi-
duell undervisning inför gruppen. Tyngdpunkten 
ligger på pop- och jazztraditionens sångteknik 
och repertoar. Om du är borta mer än tre gång-
er per termin förlorar du din studieplats. Ålders-
gräns 16 år. 
A160352 A 5.9–10.4, måndag kl. 12.30–13.30
A160353 B 5.9–10.4, måndag kl. 15.45–16.45
  Carolina Backman, rum 401 A
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Pop- och rocksång (27 €)
Vi betonar behandlingen av rytmen, fraseringen 
och den allmänna ”grooven”. Uppsjungning, and-
ningsövningar och inövning av deltagarnas egen 
repertoar ingår. Du får individuell undervisning 
30 minuter per dag då du sjunger inför gruppen 
enligt Master Class-modellen. Läraren kontaktar 
deltagarna före kursstarten. Inga förkunskaper 
behövs. 
A160499 21–22.10, fredag kl. 16.00–20.30
  lördag kl. 10.30–15.15 
  Carolina Backman, rum 007

Musikalklubb för ungdomar (åk 7–9) 
(50 €) 
Vi övar sång och teater i grupp och sätter ihop en 
liten musikal till julen. Inga tidigare erfarenhet av 
sång eller teater krävs, men ett genuint intresse 
att jobba i grupp. Du kan välja inriktning på 
musik eller tal. Anmälningar till musikinriktningen: 
kansliet@arbis.hel.fi och till teaterinriktningen: 
https://pilvikanava.fi/norromstan. 
A160684 7.9–30.11, onsdag kl. 15.00–16.30
  Jesper Eklund (musik), Mia Portin 
  (teater), Åshöjdens grundskola

Bli bekant med din sångröst (27 €)
Vi bekantar oss med den personliga och na-
turliga sångrösten. Målet är att hitta sin egen 
sångröst och lära sig att använda den så att det 

känns bra och rösten flyter fritt. Vi jobbar med 
grundteknik utan höga prestationskrav. Du kan 
sjunga sånger eller göra uppsjungningsövningar. 
Varje elev får individuell undervisning 30 min./
dag inför gruppen. 
A160677 7–8.10, fredag kl. 16.00–20.30,
  lördag kl. 10.30–15.15 
  Carolina Backman, rum 007

Estill Voice Training, nybörjarkurs (17 €)
Estill Voice Training baserar sig på djupgående 
röstforskning utvecklad av den amerikanska 
sångerskan och pedagogen Jo Estill på 1980-ta-
let. Metoden passar sångare, talare, skådespe-
lare eller andra som behöver rösten i sitt arbete. 
Grundprincipen är att alla har en vacker röst och 
kan utveckla den ytterligare. Metoden passar alla 
musikstilar. 
A160892 A 14–15.10, fredag kl. 16.30–18.45,
  lördag kl. 10.00–14.30 
A170189 B 24–25.3, fredag kl. 16.30–18.45,
  lördag kl. 10.00–14.30 
  Outi Kähkönen, rum 119

Fila på sången! (27 €)
Ska du uppträda med en sång på din väns fö-
delsedag, bröllop, dop eller annan tillställning? 
Vill du ha professionell hjälp med sångteknik, 
tolkning och med att öva scennärvaro framför en 
liten publik? Kom på kurs och fila på din sång. 
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Varje elev får individuell undervisning 30 minu-
ter/dag och sjunger inför gruppen enligt Master 
Class-modellen. 
A170040 3–4.3, fredag kl. 16.00–20.30,
  lördag kl. 10.30–15.15 
  Carolina Backman, rum 007

Körer och allsång
Allsång (37 €/termin)
”... vem kan förstå vem kan veta allting det un-
derbara, tonerna hjälper oss ana.” Kom med och 
stäm in i sången! Vi sjunger sånger från när och 
fjärran, allt från svängiga valser till snyftiga balla-
der. Sångerna ackompanjeras på piano och pas-
sar alla rösttyper oberoende av sångarbakgrund. 
A160869 7.9–12.4, onsdag kl. 14.15–15.45
  Anna Weber-Länsman, rum 119

Blandad kör: Nordsjö sångkör, Stoa 
(37 €/termin) 
Välkommen med i Nordsjö sångkör! Nordsjö 
sångkör är en blandad kör för alla damer och 
herrar som vill sjunga varierande repertoar i trev-
ligt sällskap. Ingen tidigare körerfarenhet eller 
notläsningsförmåga krävs. 
A160879 5.9–10.4, måndag kl. 18.40–20.10
  Jessica Lång, terrariet, Stoa

Blandad kör: Årgångssången  
(37 €/termin) 
Du som har körerfarenhet, kan sjunga och ej är 
purung. Vi är kören för dig. Kom och bekanta dig 
med oss. För mer information kontakta körens 
dirigent Kicki Thelestam, the.kicki@kolumbus.fi. 
A160396 6.9–11.4, tisdag kl. 15.00–16.30
  Kicki Thelestam, rum 119

Damkör: Vox Femina (37 €/termin)
Vox Femina är damkören för dig som vill sjunga 
och uttrycka sångarglädje genom olika musik-
stilar. På övningarna sjunger vi flerstämmigt och 
övar grunderna i sångteknik. Inga förkunskaper 
behövs. Repertoaren är bred och vi uppträder 
regelbundet. Välkommen med! 
A160452 8.9–6.4, torsdag kl. 18.00–19.30
  Martina Brunell och Mauriz Brunell, 
  rum 119

Manskör: Out ’n loud (49 €/termin)
Kom med i Out’n loud, sångglada killar i alla 
åldrar. Finlands första gaykör framför gamla och 
kända men också okonventionella sånger främst 
på svenska och finska. Nutidsmusik och klassi-
ker smälter ihop till en färgglad helhet när killarna 
stiger upp på scenen. Närmare uppgifter: www.
outnloud.fi eller veli.toppinen@outnloud.fi. 
A160880 5.9–10.4, måndag kl. 19.00–21.15
  Hilkka Kangasniemi, rum 119
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Sjung på svenska (SFI Arbis)  
(18 €/termin) 
Kom med och lär dig svenska genom sång! Vi 
bekantar oss med finlandssvenska och svenska 
folkvisor och deras historia, trubadurtoner och 
inslag från modern populärkultur. På kursen sjun- 
ger vi en- och tvåstämmigt och lär oss ny reper-
toar på gehör. För sångglada SFI:are och andra 
som vill bekanta sig med den svenska visskatten. 
A160932 22.9–6.4, torsdag kl. 9.30–11.00
  Anna Weber-Länsman och 
  Alexandra Ramsay, rum 119 

Sing along! (27 €)
Come and sing along famous pop and folk tunes 
written by songwriters like Bob Dylan, Simon and 
Garfunkel, the Beatles and more. You will learn 
how to sing effortlessly using the correct singing 
support and some basic vocal techniques. Ev-
erybody is welcome, no prior music education or 
singing experiences is required. 
A160865 27.9–8.11, tisdag kl. 18.00–19.30
  Ólafur Torfason, rum 119

Sjung från noter, se sidan 101.

Piano
På grund av det begränsade antalet studieplat-
ser kan du delta i bara en kurs med individuell 
undervisning.

Pianospel (112 €/termin) 
Undervisning i pianospel och fritt ackompan-
jemang. Kursen passar deltagare på alla nivåer. 
Individuell undervisning 30 minuter per del-
tagare. Läraren kontaktar deltagarna och delar 
ut lektionstiderna. Du garanteras plats på en pia-
nokurs under två läsår. Om du är borta mera än 
tre gånger per termin förlorar du din studieplats. 
A160877 A 8.9–6.4, torsdag kl. 12.00–13.30
  Anna Weber-Länsman, rum 007
A160464 B 8.9–6.4, torsdag kl. 14.30–17.00
  Philip Ljung, rum 119, rum 007
A160468 C 9.9–7.4, fredag kl. 12.45–14.15
  Philip Ljung, rum 119, rum 007

Pianospel, Stoa (112 €/termin) 
Pianoundervisning i både klassisk och lätt musik 
och fritt ackompanjemang för barn i skolåldern 
och för vuxna. Individuell undervisningen 30 
min./vecka. Läraren kontaktar deltagarna och 
delar ut lektionstiderna. Du garanteras plats på 
kursen under två läsår. Om du är borta mera än 
tre gånger per termin förlorar du din studieplats. 
A160480 A 5.9–10.4, måndag kl. 15.00–18.30
A160481 B 6.9–11.4, tisdag kl. 14.45–16.15
  Päivi Kannisto, pianoklassen, Stoa

Pianospel (87 €/termin) 
Pianoundervisning för två pianister 30 minuter 
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per vecka. Du får turvis individuell handledning 
av läraren. Kursen passar också som familjekurs 
(förälder och barn eller för syskon). För elever 
på alla nivåer. Läraren kontaktar deltagarna och 
delar ut lektionstiderna. Om du är borta mera än 
tre gånger per termin förlorar du din studieplats. 
A160469 9.9–7.4, fredag kl. 14.30–16.00
  Philip Ljung, rum 007

Piano, fritt ackompanjemang  
(87 €/termin) 
Du lär dig grundackompanjemang i olika stilar 
och får spela allt från vals och pop till bossanova. 
Vi spelar både tillsammans i en grupp på tre 
pianister och individuellt. För dig som har spelat 
piano och har grundkunskaper i notläsning. Om 
du är borta mera än tre gånger per termin förlorar 
du din studieplats. Åldersgräns 16 år. 
A160400 5.9–10.4, måndag kl. 17.15–18.00
  Stella Mickelsson, rum 007

Pianoband 1 (87 €/termin) 
Du lär dig grunderna i pianospel och får spela 
både tillsammans i en grupp på tre pianister och 
individuellt. På programmet finns musik i olika 
stilar, improvisationsövningar och grunderna i fritt 
ackompanjemang. Åldersgräns 16 år. Om du är 
borta mera än tre gånger per termin förlorar du 
din studieplats. 

A160894 8.9–6.4, torsdag kl. 13.45–14.30
  Anna Weber-Länsman, rum 007

Pianoband 2 (87 €/termin) 
Pianoband 2 är för dig som har spelat piano i 1–2 
år och har grundläggande kunskaper. Vi spelar 
tillsammans i en grupp på tre pianister och du får 
också individuell handledning under lektionen. 
Om du är borta mer än tre gånger per termin 
förlorar du din kursplats. Åldersgräns 16 år. 
A160398 A 5.9–10.4, måndag kl. 16.15–17.00
A160934 B 5.9–10.4, måndag kl. 18.15–19.00
  Stella Mickelsson, rum 007

Pianoband 3 (87 €/termin) 
Pianoband 3 är för dig som har spelat piano i 2–3 
år. Vi spelar tillsammans i en grupp på tre pianis-
ter och du får också individuell handledning un-
der lektionen. Vi spelar musik i olika stilar, impro-
viserar och gör övningar i fritt ackompanjemang. 
Om du är borta mer än tre gånger per termin 
förlorar du din studieplats. Åldersgräns 16 år. 
A160399 5.9–10.4, måndag kl. 15.30–16.15
  Stella Mickelsson, rum 007

Piano, fritt ackompanjemang,  
intensivkurs (17 €) 
En kurs för dig som har grundkunskaper i pia-
nospel. Undervisning i smågrupp på tre elever 
där alla har sin egen keyboard. Gruppen träffas 
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tre fredagar med två veckors mellanrum. Du lär 
dig att ackompanjera i olika stilar utgående från 
ackordbeteckningar. Också improvisation ingår. 
Mångsidigt kursmaterial ingår och du får också 
jobba med egna låtval. 
A170028 13.1, 27.1 och 10.2, 
  fredag kl. 16.30–18.00 
  Stella Mickelsson, rum 007 

Fördjupning i pianoteknik (17 €)
Under kursen får du lära dig pianoteknikens 
viktigaste hand- och armrörelser. Genom några 
enkla övningar får du möjlighet att prova den nya 
kunskapen i praktiken. Förbered ett pianostycke 
som du kan spela igenom, gärna ett stycke där 
någonting känns fysiskt obekvämt, svårt, eller 
rentav omöjligt. Undervisningen sker i grupp. 
Åldersgräns 16 år. 
A160470 A 26.10 och 29.10, 
  onsdag kl. 17.30–20.30, 
  lördag kl. 10.00–13.00 
A170038 B 15.3 och 18.3, 
  onsdag kl. 17.30–20.30, 
  lördag kl. 10.00–13.00 
  Philip Ljung, rum 119

Gitarr
På grund av det begränsade antalet studieplat-
ser kan du delta i bara en kurs med individuell 
undervisning.

Klassisk gitarr, Stoa (112 €/termin) 
Grunderna i klassiskt gitarrspel och fritt ackom-
panjemang utgående från ackordbeteckningar. 
Individuell undervisning 30 minuter per vecka. 
Läraren kontaktar kursdeltagarna och delar ut 
lektionstiderna. Du garanteras plats på en gi-
tarrkurs under två läsår. Om du är borta mera än 
tre gånger per termin förlorar du din studieplats. 
A160680 A 6.9–11.4, tisdag kl. 16.30–18.30
A160681 B 6.9–11.4, tisdag kl. 19.30–20.00
  Jukka Malinen, pianoklassen, Stoa

Gitarrspel, fortsättningskurs, Stoa 
(85 €/termin) 
Vi spelar allt från klassiskt till popmusik i en liten 
grupp på tre gitarrister. För dig som hanterar 
knäpp- och kompspel på gitarr. Kursdeltagarna 
från förra årets nybörjarkurs har förtur till 
fortsättningskursen. Grundkunskaper i notläsning 
är önskvärda. Åldersgräns 16 år. Om du är borta 
mer än tre gånger per termin förlorar du din stu-
dieplats. 
A160682 6.9–11.4, tisdag kl. 18.45–19.30
  Jukka Malinen, pianoklassen, Stoa
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Gitarr: rock, blues och jazz  
(112 €/termin) 
Vi spelar bluesbaserad musik och övar ackom-
panjemang och soloimprovisation. Individuell 
undervisningen 30 minuter per vecka. Läraren 
kontaktar deltagarna och delar ut lektionstiderna. 
För deltagare på alla nivåer. 
Du garanteras plats på en gitarrkurs under två 
läsår men om du är borta mer än tre gånger per 
termin förlorar du din studieplats. 
A160851 7.9–12.4, onsdag kl. 15.00–17.30
  Joona Björkroth, rum 007

Gitarr: rock, blues & jazz,  
nybörjarkurs (87 €/termin) 
Vi spelar bluesbaserad musik i en liten grupp på 
tre gitarrister. Övningar i ackompanjemang och 
soloimprovisation ingår. Du garanteras plats på 
motsvarande fortsättningskurs nästa läsår. Ålders- 
gräns 16 år. Alla smågruppselever träffas 5.9 kl. 
18, då läraren gör gruppindelningen. Om du är 
borta mer än tre gånger/termin förlorar du din 
studieplats. 
A160853 7.9–12.4, onsdag kl. 18.00–18.45
  Joona Björkroth, rum 007

Gitarrspel: rock, blues & jazz, 
fortsättningskurs (85 €/termin) 
Vi spelar bluesbaserad musik i en liten grupp på 

tre gitarrister. För dig som har grundläggande, 
1–3 års kunskaper i gitarrstudier. Övningar i 
ackompanjemang och soloimprovisation ingår. 
Åldersgräns 16 år. Alla smågruppselever träffas 
5.9 kl. 18, då läraren gör gruppindelningen. Om 
du är borta mer än tre gånger/termin förlorar du 
din studieplats. 
A160854 7.9–12.4, onsdag kl. 18.45–19.30
  Joona Björkroth, rum 007

Gitarrackompanjemang, nybörjarkurs 
(37 €/termin) 
På kursen lär du dig gitarrackord för pop, rock, 
folkmusik och visor. Vi spelar tillsammans och 
går igenom tekniken med komphanden och väns- 
tra handens ackordgrepp. Undervisning i musik-
teori ingår. Inga förhandskunskaper behövs. Un-
dervisningen sker i grupp. Åldersgräns 16 år. 
A160422 8.9–6.4, torsdag kl. 17.05–18.35
  Joona Björkroth, rum 007

Gitarrackompanjemang,  
fortsättningskurs (37 €/termin)
På fortsättningskursen finslipar du dina gamla 
kunskaper och lär dig nya speltekniker. Passar 
för dig som har 1–2 års kunskaper i gitarr. Vi 
fokuserar på blues, pop, rock, folkmusik, visor 
och övar också olika afroamerikanska kompstilar. 
Lätta improvisationsövningar och mer musikteori 
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ingår. Undervisningen sker i grupp. Åldersgräns 
16 år. 
A160423 8.9–6.4, torsdag kl. 18.40–20.10
  Joona Björkroth, rum 007

Kompa barnvisor på gitarr (27 €)
På kursen lär du dig ackompanjera enkla barn-
visor på gitarr. Vi övar grundackord på instru-
mentet, olika ton- och taktarter, fingerknäpp 
och andra sätt att rytmiskt variera kompet. Du 
uppmuntras också att sjunga medan du spelar. 
Kursen innehåller grundläggande musikteori, 
men betoningen ligger på spelandet tillsammans. 
A160683 A 26.9–14.11, 
  måndag kl. 10.00–11.30 
A170112 B 23.1–20.3, 
  måndag kl. 10.00–11.30 
  Anna Weber-Länsman, rum 007

Gitarrworkshop: Jamma Blues (17 €)
Kom med och diskutera, lyssna på bluesmusik 
och jamma på gitarr. Lätta improvisationsövning-
ar ingår. Kursen är nybörjarvänlig. Undervis-
ningen sker i grupp. Åldersgräns 16 år. Ta med 
egen gitarr (nylon eller stålsträngad). Kom med! 
A170031 20–21.1, fredag kl. 17.00–19.15,
  lördag kl. 10.00–14.15 
  Joona Björkroth, rum 007

Gitarrworkshop: Johnny Cash (17 €)
På den här kortkursen spelar vi kända låtar 
av Johnny Cash på gitarr och diskuterar hans 
musik. Kursen är nybörjarvänlig. Undervisningen 
sker i grupp. Åldersgräns 16 år. Ta med egen 
gitarr (nylon eller stålsträngad). Kom med! 
A160424 2–3.12, fredag kl. 17.00–19.15,
  lördag kl. 10.00–14.15 
  Joona Björkroth, rum 007

Orkestrar
Stråkorkester: Arbis Camerata  
(37 €/termin) 
Arbis stråkorkester är för dig som äger ett 
stråkinstrument, har basfärdigheter i notläsning 
och vill musicera i grupp. Allt från svängiga tan-
gor till den klassiska musikens pärlor står på re-
pertoaren. Orkestern uppträder regelbundet och 
samarbetar med Arbis blåsorkester. Kom med 
och spela och bli förtjust i stämningen. 
A160486 8.9–6.4, torsdag kl. 16.25–17.55
  Samuli Sandberg, rum 119

Blåsorkester (37 €/termin)
Välkommen att spela i Arbis blåsorkester! 
Orkestern har en bred repertoar och spelar 
musik i många olika stilar. Orkestern uppträder 
ofta på konserter och andra evenemang och 
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samarbetar också regelbundet med andra en-
sembler och körer. Färdigheter i notläsning och 
erfarenhet av att spela ett blåsinstrument ensam 
eller i grupp önskas. 
A160484 9.9–7.4, fredag kl. 18.45–20.15
  Johan Cantell, rum 119

Familjekurser
Familjerytmik (28 €/termin, vuxen med barn)
För barn i åldern 1–3 år som redan börjat gå och 
tillsammans med pappa, mamma eller någon an-
nan vuxen vill delta i en rolig musikstund en gång 
i veckan. Vi sjunger, rimmar och ramsar, leker, 
dansar och spelar på rytminstrument. Barnen ska 
ha innetossor eller halkstrumpor på sig. Också 
barnet ska anmälas till kursen. Ej webbanmälan. 
A160937 6.9–11.4, tisdag kl. 10.30–11.15
  Anna Weber-Länsman, rum 119

Kom och sjung med ditt barnbarn!  
(28 €/termin, vuxen med barn) 
Förkorta ditt barnbarns dagisdag och kom och 
sjung med den lilla en gång i veckan. Ni får en 
tumisdag börjande med en rolig sång- och lek-
stund som ni sedan kan avsluta med saft och 
bulle i kaféet. Vi sjunger barnvisor, rimmar, dan-
sar och spelar på rytminstrument. Barnen ska ha 
innetossor på sig. För mor- eller farföräldrar och 
barn i åldern 3–5 år. 

A160867 5.9–10.4, måndag kl. 15.00–15.45
  Anna Weber-Länsman, rum 119

Musikskoj för 5–6-åringar (17 €)
Vi lär oss musikens grunder via sång och lek. Vi 
sjunger enkla sånger, spelar på rytminstrument, 
har rörelse- och sånglekar, rytmiska danslekar 
och mycket annat roligt. Barnet ska ha inne- 
tossor på sig. Det 5–6-åriga barnet kommer  
ensamt på lektion men föräldern kan vara med 
första gången. Alla kan sjunga och spela – häng 
med på musikskoj! 
A160936 21.9–7.12, onsdag kl. 17.15–18.00
  Katja Lindroos, rum 119

Övrig musik
Vi går på konsert (13 €/termin)
En skara musikvänner går på konsert tillsam-
mans. Före konserten får du höra om musikens 
bakgrund och efteråt kan du vädra åsikter med 
andra. Fyra musikträffar och fyra konsertbesök 
per termin med klassisk musik. Första träffen 
är 21.9 på Arbis, då du får höra om musiken på 
RSO-konserten samma kväll kl. 19.00 i Musikhu-
set. Biljetter ca 25 €/konsert.
Bindande anmälningar till RSO-konserten 21.9 
för dem som har plats på kursen tas emot under 
tiden 17–24.8 per e-post: anna.weber-lansman@
arbis.hel.fi eller per sms 040 172 3735. 

Musik



101

A160873 21.9, 5.10, 12.10, 23.11,
  25.1, 1.2, 29.3 och 12.4,  
  onsdag kl. 16.00–17.30 
  Gustav Nyström, rum 305

Sjung från noter (27 €)
Om notbilden är oklar är det här kursen för dig. 
Kursen hjälper dig att förbättra din notläsnings- 
och tonträffningsförmåga. Många praktiska 
övningar ingår och du får nyttiga tips på hur du 
orienterar dig i dina sångnoter. En- och flerstäm-
mig sång från noter, rytmövningar och grunderna 
i musikteori ingår i kursen. 
A170027 10.1–14.2, tisdag kl. 16.30–18.00
  Stella Mickelsson, rum 007

Skriv ner en melodi (27 €)
Du får de verktyg som behövs för att kunna 
skriva ner en enkel och bekant melodi. Många 
praktiska övningar ingår och vi använder pianot 
som hjälpmedel. Musikteorins grunder ingår i 
kursen och du lär dig bl.a. rytmer och dur- och 
mollackordets uppbyggnad. Kursen rekommend-
eras för dem som går på kursen Skriv egna låtar 
med start 1.11. 
A160402 13.9–18.10, tisdag kl. 16.30–18.00
  Stella Mickelsson, rum 007

Skriv egna låtar (17 €)
Vill du prova på att skriva egen musik? Hur kan 
en bra låt vara uppbyggd? Hurdana sångtex-
ter berör? Den här kursen ger dig inspiration 
och verktyg för att komma igång med att skriva 
egna låtar. Det är till fördel att kunna grunderna 
i notskrift och/eller ackordbeteckningar. Kursen 
Skriv ner en melodi med start 13.9 passar som 
introduktion. 
A160419 1–29.11, tisdag kl. 16.30–18.00
  Lotta Ahlbeck, rum 007

Mat och musik, se sidan 54.
Musik med Garageband (Mac), se sidan 71.
Chanson française, se sidan 127.

Musikevenemang
Flamenco mellan saga och sanning, 
se sidan 11.
Vårkonsert på G18, se sidan 12.

Musik
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Människa, samhälle  
och kultur

Ansvarig
Fil.dr Alexandra Ramsay
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi  
Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89

Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00.

Anmälningar tas emot från onsdag 17.8 kl. 10.00. 
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Filosofi och livsvisdom 
Samtal – sokratisk dialog (17 €)
Vad är lycka? Vad är det att vara modig? Vad 
är inspiration? Vardagens filosofiska frågor dis-
kuteras under ledning av en ”ovetande” filosof. 
Kursen bygger på deltagarnas egna erfarenheter 
och du lär dig att föra ett bra samtal. 
A170143 21.1–4.2, lördag kl. 13.00–15.15
  Marianne Airisniemi och 
  Bernt Österman, rum 416

Gör din egen skattkarta (17 €)
Vi har alla drömmar och förväntningar. Ett bra 
sätt att manifestera dessa drömmar är att skapa 
en egen skattkarta genom att samla fotografier, 
bilder, texter etc. Kursen inleds med en ledd 
meditation för att du bättre ska kunna fokusera 
på hur just din dröm ser ut. 
A170139 27–28.1, fredag kl. 18.05–20.15,
  lördag kl. 10.00–15.00 
  Lia Lindström, rum 412 

Historia
Första världskriget – en vändpunkt  
i historien (36 €/termin)
Kriget pågick mellan 1914 och 1918 och hade 
långtgående konsekvenser. Det ”Stora kriget“ 
granskas ur olika synvinklar. Kursen ger dig för-
ståelse för skeenden som påverkar våra liv än i 
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dag. En del av kursen är föreläsningar och en del 
lektioner där kursdeltagarna diskuterar. 
A160441 5.9–10.4, måndag kl. 12.30–14.00
  Peter Ragnvaldsson, rum 316 

Italian High Renaissance Masters  
(38 €) 
This year the course focusses especially on the 
key High Renaissance artists in Rome included 
Michelangelo, the greatest sculptor and fresco 
painter of the day; Raphael, the finest painter; 
Correggio, famous for his illusionistic Assumption 
of the Virgin, in Parma Cathedral. 
A160428 7.9–16.11, onsdag kl. 18.05–19.35
  Nicola Rainò, rum 305 

Möbler och inredning under  
senrokokon (30 €/termin)
En kurs för dig som är intresserad av antikviteter. 
Vad kan gamla bouppteckningar säga om böck-
erna i bokhyllan och berätta om ett hem och en 
familj? Hur dukade man till fest? I kursen ingår 
musei- och biblioteksbesök och den avslutas 
med en utfärd till Åbo i maj 2017. Resekostnader 
och inträdesavgifter tillkommer. 
A160674 7.9–5.4 (ingen kurs 2.11–1.2), 
  onsdag kl. 16.30–18.00 
  Catarina Welin, rum 316

Okända kvinnor som byggt Finland 
(19 €) 
Känner du till någon kvinna som gjort en insats 
för bildningen eller kulturen i det självständiga 
Finland men som nu är mer eller mindre bort-
glömd? Kom med och berätta så att hennes 
gärning lever vidare. I samarbete med Bildnings-
alliansen och Helsingfors svenska Marthaförening. 
A160736 7.9–30.11, onsdag kl. 15.30–17.00 
  Alexandra Ramsay, 
  Marthaföreningens utrymmen, 
  Simonsgatan 12

Nordbor i Rom (17 €)
Vilket intryck har den eviga staden gjort på den 
heliga Birgitta, vem var helgonet Maria Elisa-
beth Hasselbladh och hur såg hon på Rom? På 
kursen presenteras Rom som det upplevts av 
några kända personer från Sverige och Finland. 
Kursen kan kombineras med en resa till Rom 
23–27.3.2017. Mera information på www.ilmonet.
fi och på www.hel.fi/arbis. 
A160427 22.10 och 12.11, lördag kl. 12.00–15.15
  Eva Ahl-Waris, rum 414 

Grannar på Sturegatan (13 €)
Arbis verkar under läsåret 2016–2017 på Stur-
egatan 2. Vi är grannar med bl.a. Kulturhuset, 
Borgbacken, Leninparken och Arbetarbostads-

Människa, samhälle och kultur
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museet. Lär dig mera om nöjesparken, Alvar 
Aaltobyggnaden, stadsoasen och Helsingfors 
stad som förutseende byggherre i början av 
1900-talet. Ett besök på museet ingår. Träff utan-
för Arbis. 
A160732 22.9, torsdag kl. 15.30–17.00
  Alexandra Ramsay

Gamla kyrkoparken (13 €)
Monumenten i parken vittnar om pestepidemin 
som i början av 1700-talet tog två tredjedelar av 
stadens befolkning, intagningen av Helsingfors 
1918 och rika stadsbors liv och gärning. Vilka 
historier döljs under gräset på gravgården och i 
husen som omger parken? Ett besök i träkyrkan 
ingår. Träff vid pestporten på Bulevarden. 
A160733 29.9, torsdag kl. 17.00–18.30
  Alexandra Ramsay

Helsingfors på 1700-talet, se sidan 6.
Möt författaren: Carl Fredrik Sandelin, 
se sidan 5. 
Miina Sillanpää – pigan som blev minister, 
se sidan 5. 
Silverbägaren berättar, se sidan 9.
The Iconography of the Cross, se sidan 9.
Kultur och kamp – feministisk vandring i 
Berghäll, se sidan 5.
Mannerheim och Ryssland, se sidan 136.
Ryska klassiker på svenska, se sidan 136.

Släktforskning
Är vi släkt? (53 €)
En nybörjarkurs i släktforskning. Kursen ordnas 
i samarbete med Helsingfors svenskspråkiga 
gymnasier men är öppen för alla intresserade. 
Datorvana krävs. 
A160430 15.8–21.11, måndag kl. 14.45–16.15
  Peter Ragnvaldsson och 
  Alexandra Ramsay, rum 316

Släktforskning, fortsättningskurs (38 €)
En kurs för dig som gått en grundkurs i släkt-
forsk ning och nu vill fortsätta. Forskning med 
hjälp av databaser på nätet, med domböcker och 
med kartor. Handledda sökningar på nätet under 
kursens gång. Kursen formas enligt deltagarnas 
behov. Repetition i att läsa gamla handstilar. 
A170142 18.1–5.4, onsdag kl. 18.05–19.35
  Alexandra Ramsay, rum 316

Grundkurs i släktforskningsprogram 
(17 €) 
Du lär dig grunderna i hur du använder ett släkt-
forskningsprogram på din dator. Genomgång 
av olika program som finns och gemensamma 
övningar med ett av programmen (Holger8). 
Släktforskningsprogram underlättar din släktforsk- 
ning i och med att du kan samla all information 
på ett ställe. 

Människa, samhälle och kultur



105

Människa, samhälle och kultur

A160702 A 3.10–24.10, måndag kl. 16.30–18.00
A170167 B 21.1–11.2, lördag kl. 10.00–13.00
  Peter Ragnvaldsson, rum 404

Släktforskningsprogram,  
fortsättningskurs (17 €)
När du har gått den här kursen är du säker på 
ditt släktforskningsprogram på datorn och känner 
till de flesta av programmets möjligheter. Innehål-
let justeras efter deltagarnas önskemål. 
A170177 18.3, lördag kl. 10.00–15.00
  Peter Ragnvaldsson, rum 404

Håll i gång din släktforskning (17 €)
Träffar för dig som har gått ett par kurser och/
eller forskar på egen hand. Deltagarna presen-
terar sin forskning och får hjälp med eventuella 
problem och tips för vidare forskning. Den första 
gången en presentation av och diskussion kring 
My Heritage och några andra gratisprogram för 
släktforskare på nätet. 
A160740 14.9, 28.9, 26.10 och 23.11, 
  onsdag kl. 18.05–19.35 
  Alexandra Ramsay, rum 317

Släktforska på internet, nybörjarkurs 
(17 €) 
Arkiv, bibliotek och föreningar erbjuder mångsi-
diga internetresurser för släktforskare. På kursen 
lär du dig använda de vanligaste digitala käl-

lorna genom handledda informationssökningar. 
Förhandskrav: grundfärdigheter i släktforskning 
och datorvana. 
A160726 22.10, lördag kl. 10.00–15.00
  Gunilla Peräsalo, rum 404

Släktforska på internet,  
fortsättningskurs (17 €)
Vill du fördjupa dina kunskaper i släktforskning 
och hitta ännu flera intressanta databaser på in-
ternet? På kursen får du en inblick i både inhem-
ska och utländska digitala källor. Handledda in-
formationssökningar och möjlighet att på förhand 
skicka dina frågor till läraren. Förhandskrav: 
grundfärdigheter i släktforskning och datorvana. 
A160727 4.2, lördag kl. 10.00–15.00
  Gunilla Peräsalo, rum 404

Arkivera dina eller släktens minnen 
(17 €) 
Har du gamla papper hemma som behöver sor-
teras? Har du brev, foton och andra dokument 
som du ärvt och behöver få ordning på? Vill du 
möjligen donera dessa till något arkiv? Kom med 
och få ordning på dina eller släktens minnen. 
A160440 12.1–2.2, torsdag kl. 18.05–20.30
  Peter Ragnvaldsson, rum 218

Soldatforska (38 €)
De flesta finländare har en eller flera soldater i 
släkten. Lär dig hur man släktforskar om dem. 
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Kusen ger  också en överblick över militärväsen-
dets utveckling och soldaternas, officerarnas och 
deras familjers liv under åren1536–1917. 
A160698 5.9–14.11, måndag kl. 18.05–19.35
  Peter Ragnvaldsson, rum 305 

Släktforskning kring Östersjön (27 €)
Många finländare har släktrötter i länderna kring 
Östersjön. På den här kursen lär du dig att forska 
i Sverige, Tyskland, Baltikum och Ryssland med 
hjälp av bl.a. databaser på internet. 
Ingen undervisning 16.1, 27.2 och 20.3. 
A170131 9.1–27.3, måndag kl. 18.05–19.35
  Peter Ragnvaldsson, rum 404

Släkthistoriska föredrag, se sidan 5.

Rådgivning i släktforskning (6 €/gång)
Rådgivning ges främst i samband med under-
visningen. Om du är släktforskare och har gått 
en grundkurs kan du också få råd om hur du 
söker i olika databaser på internet, använder 
ett släktforskarprogram på dator eller tyder 
ett gammalt dokument m.m. Du kan även dis-
kutera med Arbis lärare om din forskning och 
om hur du skall komma vidare.
Rådgivningen ordnas enligt behov. Ställ frågor 
på förhand och boka en tid av  
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi.

Samhälle
How to thrive in a multicultural  
society (17 €)
Have you ever wondered how to get the most out 
of living in a multicultural society or how to inte-
grate into your host society? Would you like to 
learn about communication skills in a cosmopoli-
tan setting? The course is a hands-on introduc-
tion to the essentials of cross-cultural traits and 
differences and their social implications. 
A170119 26.1–16.2, torsdag kl. 16.30–18.00
  Farid Karimi, rum 122

Berättelser om kvinnor i Helsingfors 
(19 €) 
Vi vet häpnadsväckande lite om Helsingfors som 
en stad för kvinnor. På den här kursen berättar 
vi och tecknar ned historier om kvinnor i Helsing-
fors under Finlands självständighetstid. Kursen 
är en del av Finlands 100-årsjubileum och ord-
nas i samarbete med Bildningsalliansen. 
A170138 18.1–5.4, onsdag kl. 16.30–18.00
  Alexandra Ramsay, rum 412

Familjecafé Bubbel, Stoa (ingen avgift)
Familjecafé Bubbel är för dig som är hemma 
med barn. Här kan du träffa andra föräldrar och 
barn. På Bubbel är programmet fritt men familjer-
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107

na har tillgång till leksaker, böcker, pyssel- och 
teckningsmaterial. Ingen förhandsanmälan be-
hövs och familjerna kan komma när det passar. 
I samarbete med Svenska Kvinnoförbundet i 
Sörnäs. Se www.bubbel.fi. 
A160783 7.9–24.5, onsdag kl. 10.00–13.00,
  fredag kl. 10.00–13.00 
  Elin Andersson, rum 8, Stoa

FemF – Feministiskt Forum 2016, se sidan 8.
Kultur och kamp – feministisk vandring i 
Berghäll, se sidan 5.
Romska röster, se sidan 11.
Höstfest med Ny Tid: Möt Joe Hill, se sidan 7.

Ekonomi och arbetsliv
Moderna medel för jobbsökning (38 €)
På kursen lär du dig bl.a. att göra en video-cv, 
att uppdatera din vanliga cv och att skriva ett 
intressebrev och en öppen jobbansökan. Du får 
också öva dig att gå på en jobbintervju. Aktuella 
tips om var och hur du kan söka jobb t.ex. på 
sociala medier. 
A160728 6.9–29.11, tisdag kl. 12.30–14.00
  Tina Romberg, rum 405 A

Ekonomi så att man begriper (17 €)
Finlands ekonomi stampar på stället. Hand-
lar det om en konjunktursvacka eller ett bryt-
ningsskede? Kom och diskutera aktuella ekono-
miska händelser och placera in dem i ett större 
sammanhang.  
A160735 20.9–22.11, tisdag kl. 18.05–19.35
  Katarina Sehm-Patomäki, rum 412

Den ekonomiska tillväxten?, se sidan 4.

Människa, samhälle och kultur
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Natur, miljö,  
teknik och trafik

Ansvarig
Fil.dr Alexandra Ramsay
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi  
Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89

Studierådgivning tisdag 11.8 kl. 9.00–12.00.

Anmälningar tas emot från onsdag 17.8 
kl. 10.00. Se anmälningsschemat på insidan av 
bakpärmen.

Natur, miljö, teknik och trafik 
Svampkunskap på exkursion (17 €)
Lär dig svampar på en exkursion i Noux. Start  
kl. 10.00 vid Noux friluftsstuga. Närmare upp- 
lysningar alexandra.ramsay@arbis.hel.fi. 
A160802 10.9, lördag kl. 10.00–16.00
  Anders Albrecht

Driv din stuga med sol- och  
vindenergi (17 €)
Ingen elkabel till holmen? Då är detta en kurs för 
dig. Vi går igenom hur fotovoltaiska solpaneler, 
vattenvärmande solfångare och småskaliga vind-
turbiner fungerar och hur de bäst kan användas 
vid din fritidsbostad. Tillsammans planerar och 
budgeterar vi din investering, räknar lönsamhet 
och diskuterar vad man kan installera själv. 
A170107 18.1–1.2, onsdag kl. 16.30–18.00
  Henry Ericsson, rum 316

Jordvärme, bergvärme, luftvärme? 
Se sidan 12. 
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Matematik
Abikurs i kort matematik (38 €)
Gamla luckor ger ofta problem. Vi koncentrerar 
oss på centrala begrepp och ämnesområden, 
uttryck och ekvation, procenträkning, funktioner 
och deras grafer, geometri, trigonometri och 
problemlösning. 
A170133 9.1–13.3, måndag kl. 16.30–18.00
  Sanna Kellokoski, rum 218

Abikurs i lång matematik (38 €)
Kursen tränar dig i gymnasiekursen i lång 
matematik genom att gå igenom tidigare års 
studentprov. Under kursen räknar vi tillsammans 
och enskilt och diskuterar den teori som upp-
gifterna baserar sig på. 
A170132 9.1–13.3, måndag kl. 16.30–18.00
  Anders Svartström, rum 305

Matteklinik (17 €)
Stödundervisning i matematik främst för gymna-
sieelever men också för andra som vill fräscha 
upp sina kunskaper. Undervisningen formas 
enligt elevernas behov. Om du har särskilda öns-
kemål eller det är något du vill fråga om, skriv till 
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi. 
A160819 Första träffen 6.9, 
  tisdag kl. 18.05–19.35 
  Läraren meddelas senare, rum 405 A

Sjöfart och navigation
Skärgårdsskepparexamen (38 €)
Kursen vänder sig till alla som rör sig på sjön 
och måste känna till sjövägsregler, sjökort, kom-
pass, positionsbestämningar, fart-, tids- och 
distansberäkningar m.m. Deltagarna kan efter 
genomgången kurs avlägga Finlands Naviga-
tionsförbunds examen. En examensavgift på 20 € 
tillkommer. 
A160724 5.9–28.11, måndag kl. 18.05–19.35
  Kristian Thulesius, rum 218 

Kustskepparexamen (38 €)
Kursen är en fortsättning på Skärgårdsskep-
parkursen och ger fördjupad kunskap i navigation 
utomskärs och behandlar bl.a avdrift, ström-
mar, tidvatten och grunderna i de elektroniska 
hjälpmedlen. Kustskepparexamen ger också 
möjlighet att skaffa ett Internationellt förarbrev för 
fritidsbåt. Efter kursen ordnas examen enligt Fin-
lands Navigationsförbunds regler. En examens-
avgift på 20 € tillkommer. 
A170134 9.1–3.4, måndag kl. 18.05–19.35
  Kristian Thulesius, rum 218

Natur, miljö, teknik och trafik
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Ansvariga
Fil.mag. Heidi Huovilainen,
engelska, estniska, finska och  
svenska (beställda kurser) 
heidi.huovilainen@arbis.hel.fi  
Tfn 040 172 3737, (09) 310 494 85 

Fil.mag. Anna Långstedt-Jungar,
främmande språk  
förutom engelska och estniska 
anna.langstedt-jungar@arbis.hel.fi 
Tfn 040 162 2516, (09) 310 494 82

Fil.mag. Annette Jansson, 
nordiska språk, svenska/Swedish,  
modersmål och litteratur 
annette.jansson@arbis.hel.fi  
Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80  

Studierådgivning tisdag 9.8 kl. 9.00–12.00 
Danska, isländska, norska och svenska tfn 
040 334 5115, engelska, estniska och finska tfn 
040 172 3737, övriga språk tfn 040 162 2516. 
Kurslitteraturen finns till påseende i biblioteket.

Anmälningar tas emot från torsdag 11.8 kl. 10.00. 
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Nivåtestning och språkexamina
Om du vill testa din nivå i engelska, franska, 
italienska, spanska, svenska eller tyska kan du 
göra ett riktgivande test på internet. Länken hittar 
du på Arbis hemsida under rubriken Språk. 

Språk
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Biblioteket
På entréplanet ligger Arbis bibliotek. Här kan du 
låna kursböcker, studera eller använda studie-
rummets datorer. 

Biblioteket strävar efter att ha tre exemplar av 
varje kursbok i språk; två för hemlån och ett refe-
rensexemplar, som bara kan läsas på biblioteket, 
märkta med ”ej hemlån”.  Lånetiden för kurs-
böcker i språk är tre veckor. Det går att förnya 
om ingen annan reserverat boken. Då måste den 
returneras. 
På biblioteket finns också ett litet urval av aktuell 
skön- och facklitteratur på en rad olika språk: 
engelska, tyska, franska, ryska m.fl. som upp-
dateras hela tiden. Du är alltid välkommen att 
lämna inköpsförslag och önskemål. 
I anslutning till biblioteket ligger studierummet. 
Där kan du använda datorer med de vanligaste 
programmen. Utskrifter kostar 50 c/kopia. 

Öppettider under terminerna:  
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00
fredag kl. 10.00–13.00
Utanför terminerna: 
måndag–torsdag 10.00–16.00, 
fredag kl. 10.00–13.00.

Prepkurser för olika examina
Arbis ordnar prepkurser för Cambridge First 
Certificate, Cambridge Certificate in Advanced 
English, för Allmän språkexamen i svenska på 
mellannivån och högsta nivån och för det så kall-
lade lilla och stora språkprovet i finska. Dess-
utom ordnas prepkurser för abiturienter i moders-
mål och i finska. Se respektive språk.

Allmän språkexamen
Vid Arbis kan du avlägga Allmän språkexamen i 
svenska på alla nivåer. Höstens prov hålls 19.11 
och vårens 22.4. Provet på grundnivå kostar 100 €, 
på mellannivå 123 € och på högsta nivå 160 €. 

Grundnivån motsvaras av A1 och A2 i den eu-
ropeiska referensramen för språk, mellannivån 
av B1 och B2 och högsta nivån av C1 och C2. I 
examen testas den funktionella språkfärdighe-
ten både skriftligt och muntligt. Du kan avlägga 
provet oberoende av var och hur du uppnått din 
språkfärdighet. På Arbis mångsidiga språkkurser 
kan du fräscha upp och komplettera dina tidigare 
kunskaper före examen. 
Anmälning till höstens prov 1–30.9 och till 
vårens prov 1–28.2. Närmare upplysningar ger 
Heidi Huovilainen, tfn 040 172 3737 och Arbis 
kansli, tfn 310 494 94. Anmälningen sker till Arbis 
kansli.
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Svenska för språkexamen för statsförvalt-
ningen (goda/nöjaktiga kunskaper), det s.k. 
lilla språkprovet
För närmare information om provet, kontakta 
Heidi Huovilainen tfn 040 172 3737 eller 
heidi.huovilainen@arbis.hel.fi 

Språkfärdighetsskalan
enligt den europeiska referensramen för språk:

Grundläggande språkfärdighet
A1
Kan förstå och använda mycket enkla ord och 
fraser. Kan presentera sig själv och ställa eller 
besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller 
inom vanliga ämnesområden. Kan samtala på ett 
enkelt sätt om den andra personen är beredd att 
prata långsamt och tydligt eller omformulera sig.

A2
Kan förstå fraser och vanliga ord som rör person-
liga förhållanden, t.ex. information om sig själv 
och sin familj, närmiljön och vardagliga syssel-
sättningar. Kan delta i samtal och rutinuppgifter 
som kräver ett enkelt och direkt utbyte av infor-
mation om välkända ämnen och sysselsättningar. 
Kan på ett enkelt sätt beskriva sig själv, sin familj 
och sitt arbete.

Självständig språkfärdighet
B1
Kan förstå huvudinnehållet i tydligt standard-
språk om välkända företeelser som arbete, skola, 
fritid o.s.v. Klarar av de flesta situationer som 
kan uppstå vid resor i länder eller områden där 
språket talas. Kan yttra sig om välkända ämnen 
och personliga intresseområden på ett enkelt 
och sammanhängande sätt. Kan binda samman 
fraser på ett enkelt sätt för att beskriva erfaren-
heter och händelser, drömmar, förhoppningar 
och framtidsplaner. Kan kortfattat motivera åsik-
ter och idéer.

B2 
Kan följa huvuddragen i komplexa texter. Förstår 
också facktexter inom det egna specialområdet. 
Kan kommunicera så pass flytande att ett samtal 
med en infödd löper i stort sett utan problem. 
Kan klart och detaljerat beskriva förhållanden 
inom egna intresse- och erfarenhetsområden. 
Kan förklara en ståndpunkt och ange för- och 
nackdelar med olika alternativ.

Kompetent språkfärdighet
C1 
Kan läsa krävande texter och är även medveten 
om ett underförstått innehåll. Kan uttrycka sig 
nästan helt obehindrat utan att alltför märkbart 
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söka efter ord. Kan använda språket på ett effek-
tivt och flexibelt sätt både i sociala sammanhang 
och under utbildning och studier. Kan uttala sig 
klart och välstrukturerat om komplexa sakförhål-
landen och ge utförliga beskrivningar.

C2
Kan utan problem förstå så gott som allt den hör 
eller läser samt referera fakta och argument i en 
sammanhängande framställning. Kan uttrycka 
sig spontant och helt flytande i så gott som alla 
situationer. Kan förstå och använda stilvariationer 
och överföra nyanser.

Indelningen av Arbis språkkurser enligt den 
europeiska språkfärdighetsskalan är endast 
vägledande.

Test
Om du ännu är osäker på din nivå kan du gå in 
på Arbis hemsida www.arbis.hel.fi och göra själv-
bedömningstestet.

The common European Framework of 
Reference for Languages  
Below is a simplified overview illustrating how the 
levels relate to speaking skills.

A1
Very basic concrete communication. Survival vo-
cabulary and very limited knowledge of grammar. 
Capable of very short one or two word answers 
about personal and familiar topics.

A2
Simple and direct exchange of information pos-
sible about familiar and routine tasks. Can ask 
for and provide everyday goods and services. 
Can deal with simple transactions in shops, post 
offices and banks.

B1
Understands the main points of clear standard 
input on familiar matters. Can enter unprepared 
into conversation about familiar topics and con-
nect ideas in a simple way. Can provide informa-
tion, take messages, give simple instructions and 
deal with less routine problems, e.g. complaints. 
Can describe events, experiences, hopes and 
ambitions, give reasons, explanations of plans 
and opinions.
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B2 
Understands the main points of both concrete 
and abstract input. Can take active part in dis- 
cussions on familiar topics, support ideas, dis-
cuss advantages and disadvantages, speculate 
about causes and hypothetical situations. Can 
interact spontaneously and fluently enough with 
a native speaker to avoid strain for either party.

C1
Capable of fluent, spontaneous almost effort-
less communication. Can understand extended 
speech and present clear detailed descriptions of 
complex subjects. Can use the language flexibly 
and effectively for social, academic and profes-
sional purposes.

C2
Almost native speaker level. Can interact spon-
taneously and with ease. Consistent grammati-
cal accuracy even when otherwise engaged or 
distracted. Extensive knowledge of idioms and 
colloquial expressions. Able to use different de-
grees of formality and differentiate finer shades 
of meaning.

Online Learning Tools (6 €)
Discover how to make use of techology to 
enhance your language learning. Come and 
learn step-by-step how to use vocabulary-
learning apps and websites on your computer, 
tablet or smartphone, along with fun ideas on 
how to review vocabulary interactively. Work-
shop languages: English and French. 
A160944 A 20.10, torsdag kl. 16.30–18.00
A160945 B 27.10, torsdag kl. 16.30–18.00
  Bianca Biro, rum 404, språkstudion 
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Arabiska
Arabiska för nybörjare (37 €/termin)
(A1) Introduktion i språket och kulturen. Tonvik-
ten ligger på praktiska färdigheter men du får 
också lära dig något om alfabetet. Läraren talar 
svenska. 
A160504 7.9–12.4, onsdag kl. 16.30–18.00
  Khalifa Boughdiri, rum 416 

Danska
Grundnivå
Dansk sprog og kultur I (50 €)
(A1) På dette begynderkursus får deltagerne 
kendskab til dansk sprog og kultur, så de bedre 
kan kommunikere med danskere – og især for-
stå talt dansk. Deltagerne skal kunne svensk. 
Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: 
Dansk? – Ja, tak! 
A160581 7.9–30.11, onsdag kl. 18.05–20.30
  Johanna Toivonen, rum 415 

Dansk sprog og kultur II (38 €)
(A2) Kurset er et fortsættelseskursus til Dansk 
sprog og kultur I. Vi skal arbejde videre med at 
lytte, tale og skrive dansk. I undervisningen in-
dgår autentisk tale fra bl.a. dansk radio og TV. 

Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: 
Dansk? – Ja, tak! 
A170052 11.1–12.4, onsdag kl. 18.05–19.35
  Johanna Toivonen, rum 415 

Dansk lørdag (17 €)
En dansk lørdag med lytteforståelse, kommu-
nikationsøvelser, dansk film samt information 
om aktuelle begivenheder i Danmark. Vi spiser 
fælles frokost, evt. danske smørrebrød, som vi 
køber fra en butik i nærheden. 
A160706 A 8.10, lördag kl. 10.00–14.15
A170124 B 18.3, lördag kl. 10.00–14.15
  Johanna Toivonen, rum 415 

Mellannivå
Dansk sprog og kultur III (38 €)
(B1–B2) Kurset er et fortsættelseskursus for 
dig, der allerede forstår dansk ret godt. Du kan 
måske også tale og skrive noget på dansk. Men 
det er ikke et krav. Undervisningen fokuserer på 
mere krævende øvelser i lytteforståelse. Kursus-
materiale: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? 
– Ja, tak! 
A160580 8.9–1.12, torsdag kl. 18.05–19.35
  Laurits Möller, rum 417 

Konversation på dansk I (38 €)
(B1) Hvis du allerede forstår dansk på et jævnt 
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niveau, men endnu ikke har haft modet til at kas-
te dig ud i den drilske udtale, så henvender dette 
kursus sig til dig. Gennem forskellige samtale- 
og oplæsningsøvelser arbejder vi med at få et 
grundlæggende kendskab til den danske udtales 
regler og logik. 
A170051 12.1–6.4, torsdag kl. 18.05–19.35
  Laurits Möller, rum 417 

Konversation på dansk II (37 €/termin)
(B2–C1) Målgruppen er kursusdeltagere, som 
gerne vil vedligeholde eller forbedre deres 
mundtlige dansk. Deltagerne har stor indflydelse 
på indholdet, men tanken er, at vi diskuterer ak-
tuelle emner og tager udgangspunkt i forskellige 
kulturelle indslag. Grammatiske spørgsmål kan 
tages op og behandles efter behov. 
A160579 6.9–11.4, tisdag kl. 18.05–19.35
  Laurits Möller, rum 319 

Engelska
Grundnivå
Basic English (37 €/termin)
(A1–A2) Would you like to become stronger in 
English, but have just never had time to learn 
it properly? Join us! This basic-level course is 
aimed mainly at students who would like to learn 

English enough to communicate in daily situa-
tions. The focus will be on improving your spoken 
and written skills. 
A160575 8.9–6.4, torsdag kl. 18.05–19.35
  Michaela Sundholm, rum 314 

Walk & Talk in English! (20 €)
(A2–C2) These four meetings offer a chance to 
socialise and chat together in English in a small 
group outside the classroom. We’ll enjoy walks 
and some fresh air. Also, at least one visit to a 
cultural centre. NB! We may have to pay an en-
trance fee at some places. This course is open to 
anyone. 
A170180 4–25.4, tisdag kl. 10.00–11.30
  Roger Munn, rum 319 

Mellannivå
Effective English Course (37 €/termin)
(B1) You have a background in English, but 
would like to improve your fluency. This course 
will improve your spoken abilities and grammati-
cal knowledge to communicate fluently and effec-
tively. There will be listening, reading, speaking 
and writing tasks, but above all, lots of practice 
through simulation, play and discussions. 
A160547 7.9–12.4, onsdag kl. 16.30–18.00
  Sven Fernandez, rum 414 
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Everyday English (40 €/termin)
(B1) Come and get talking in English. Working 
in pairs and small groups we’re going to have 
lots of fun talking about family, home, health and 
other topics that you are interested in. You’re 
going to be given the structures, vocabulary and 
practise to help you feel confident in everyday 
English conversations. 
A160866 7.9–12.4, onsdag kl. 18.05–19.35
  Rebecca von Bonsdorff, rum 122 

Pronunciation Course (30 €)
(B1–B2) This course is very practical and de-
signed to help intermediate and more advanced 
English language learners improve their pronun-
ciation, articulation and speech. The teacher will 
focus on common words and offer practical solu-
tions for improved pronunciation. The course is 
modelled on British English. 
A160545 18.10–22.11, tisdag kl. 16.30–18.00
  John Wedlake, rum 404, språkstudion 

Into Professional English (30 €)
(B1–B2) Do you want to take steps into working 
in English? This short course will give you the 
tools and confidence to help you get into a ca-
reer by using professional English. Working with 
a native-English speaking teacher, you will learn 
how to effectively complete and negotiate job ap-

plications, CVs, job interviews and more. 
A170186 10.1–14.2, tisdag kl. 14.15–15.45
  Rebecca von Bonsdorff, rum 417 

English for Tourism (41 €)
(B1–B2) Practise your language skills the active 
way! Taking the role of both “guide” and “tour-
ist” in turns, come and learn more English while 
enjoying walks in and around the central parts of 
Helsinki. The course consists of four sessions, 
one preparatory plus three guided tours. 
A170073 18.3–8.4, lördag kl. 10.00–14.00
  lördag kl. 10.00–14.00 
  Michaela Sundholm, rum 316 

English Conversation (40 €/termin)
(B2) Have you studied English but have trouble 
conversing naturally? In this conversation 
course, we will focus on building the tools nec-
essary to navigate this unpredictable social dis-
course. Using pair, group and general discussion 
you will learn how to communicate confidently on 
a variety of topics and hopefully have a lot of fun 
in the process! 
A160544 6.9–11.4, tisdag kl. 18.05–19.35
  John Wedlake, rum 122 

The English Village Revealed (40 €/termin)
(B2) Ever wanted to know what it would be like 
to live in a typical English village like the one in 
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Midsomer Murders? In this course we’ll explore 
that world as presented in a Channel 4 TV docu-
mentary series: traditions under threat, commu-
nities undergoing changes, the future for rural 
communities. Discussions, reading and vocabu-
lary exercises. 
A160673 8.9–6.4, torsdag kl. 12.30–14.00
  Camilla Bergendahl, rum 301 

English Literature Book Club (30 €)
(B2) We’ll read a novel together in English: The 
Curious Incident of the Dog in the Night-Time 
by Mark Haddon. It’s part comedy, part mystery, 
part heartbreaker – and great fun to read. We’ll 
discuss the book and also act out some scenes 
from the stage play to really bring the story to life. 
Classes: 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 15.11 and 29.11. 
A160627 20.9–29.11, tisdag kl. 14.15–15.45
  Zoë Chandler, rum 416 

English for Busy People (13 €/termin)
(B2–C1) Articles, audio/video clips are offered on 
a learning platform. Keep up-to-date with world 
news, read articles on lifestyle and human inter-
est stories, listen to the radio, all online – you 
decide how much or how little you work with the 
material. Six optional writing tasks a term are 
corrected and commented on. Self-study mate-
rial provided. 

A160549 Introduktion 15.9 och 19.1,
  torsdag kl. 18.05–21.15 
  Camilla Bergendahl, rum 404 

English for You (40 €/termin)
(B2) Brush up your English with studying and 
discussing shorter newspaper articles, radio/
video programmes on current topics and inter-
views. Grammar revision when needed. Upper-
intermediate level. 
Kursen vänder sig till dig som läst grunderna i 
engelska, men som vill fräscha upp och fördjupa 
dina kunskaper i att förstå och själv göra dig 
förstådd. 
A160661 7.9–12.4, onsdag kl. 16.30–18.00
  Camilla Bergendahl, rum 319 

Preparation for Cambridge Exams (65 €)
(B2) An intensive course revising and extend-
ing the language skills needed for the FCE and 
IELTS (score 5–6) examinations administered by 
Cambridge University. Also suitable as a general 
refresher course of basic language skills. Inte-
grated practice in listening, speaking, reading 
and grammar based on the two exam formats. 
A160669 6.9–29.11, tisdag kl. 18.05–20.30
  Camilla Bergendahl, rum 414 
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Writing for Cambridge Exams:  
Basic Course (27 €)
(B2) A flexible web-based course for practice in 
writing English (corresponds with FCE and IELTS 
score 5–6). Covers the basic exam types of both 
exams. Opportunity to take part in a simulated 
exam with individual feedback at the end of the 
term. For further exam information, see  
http://www.finnbrit.fi/examinations.html. 
A160550 Introduktion 15.9,
  torsdag kl. 18.05–21.15 
  Camilla Bergendahl, rum 404 

Writing for Cambridge Exams:  
For the Ambitious (27 €)
(B2) A flexible web-based course for practice in 
writing English on B2 level, including structural 
practice. A continuation of the Basic Course for 
those who desire a higher grade in FCE or IELTS. 
Opportunity to take part in a simulated exam with 
individual feedback at the end of the term. 
A160551 Introduktion 15.9, 
  torsdag kl. 18.05–21.15 
  Camilla Bergendahl, rum 404 

Writing Short Stories in English (30 €)
(B2) This course will be fun to anyone who either 
enjoys writing stories or would like to give it a try. 
During the course we will discuss (in English) the 

elements of a short story. Some honoured guests 
will be invited to join the class for the final ses-
sion in order to choose a winning story. 
A160439 6.9–11.10, tisdag kl. 16.30–18.00
  John Wedlake, rum 314 

Avancerad nivå
Crime and Punishment (40 €/termin)
(C1) A course for those of you who would like to 
develop your fluency through reading modern 
crime fiction, doing challenging vocabulary exer-
cises and participating in free class discussions 
on motives, plots and psychological credibility. 
You should be prepared to read 15–20 pages at 
home every week and do some written exercises. 
A160671 5.9–10.4, måndag kl. 12.30–14.00
  Camilla Bergendahl, rum 416 

Focus on the Press (40 €/termin)
(C1) Come and improve your English by discuss-
ing current topics and articles from mainly British 
newspapers and magazines. You should have a 
good basic vocabulary. Various exercises includ-
ing vocabulary work, language structures, and 
discussions. 
A160672 6.9–11.4, tisdag kl. 12.30–14.00
  Camilla Bergendahl, rum 415 

Språk: Engelska



121

Activate Your English (37 €/termin)
(C1) An opportunity to update and improve your 
English, both spoken and written. A general 
course with topical and interesting subjects at 
an advanced level, leading up towards C2. Main 
emphasis on vocabulary, collocation, idioms and 
oral communication. 
A160664 7.9–12.4, onsdag kl. 18.05–19.35
  Camilla Bergendahl, rum 319 

Early Birds (40 €/termin)
(C1) This course will appeal to you if you want 
to practise and develop your spoken English at 
an advanced level. We’ll read about and discuss 
various issues and cultural topics, past and pres-
ent. Also, opportunities to widen your vocabulary, 
learn idioms, fine-tune grammar; plus listening 
practice. Suggestions for topics are welcome. 
A160332 8.9–6.4, torsdag kl. 9.30–11.00
  Roger Munn, rum 415 

The Cambridge Certificate of  
Advanced English (86 €)
(C1) An intensive course revising and extending 
the language skills needed for the Cambridge 
Certificate in Advanced English examination or 
IELTS (Academic). Main emphasis on the use of 
English, shades of meanings and different styles. 
Also reading different sorts of texts and various 

listening exercises. Training of the different exam 
formats. 
A170104 10.1–16.5, tisdag kl. 18.05–20.30
  Camilla Bergendahl, rum 414 

Writing for CAE: Basic Course (20 €)
(C1) A flexible web-based course for practice in 
writing the basic tasks tested in the Cambridge 
Advanced Exam and IELTS Academic (score 
6–7). Opportunity to take part in a simulated 
exam with individual feedback at the end of the 
term. 
A160552 Introduktion 19.1, 
  torsdag kl. 18.05–21.15 
  Camilla Bergendahl, rum 404 

Writing for CAE: For the Ambitious  
(20 €) 
(C1) A flexible web-based course for practice in 
writing the basic tasks tested in the Cambridge 
Advanced Exam and IELTS Academic, including 
structural practice. A continuation of the Basic 
Course for those who need to hone their skills 
for a higher score. Opportunity to take part in a 
simulated exam with individual feedback at the 
end of the term. 
A170044 Introduktion 19.1, 
  torsdag kl. 18.05–21.15 
  Camilla Bergendahl, rum 404 
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Lectures in English
Staging Shakespeare Today, se sidan 7.
Meet the Author: Mintie Das, se sidan 8.

Estniska
Grundnivå
Nybörjarkurs i estniska (37 €/termin)
(A1) På den här nybörjarkursen lär du dig 
grunderna i språket för att småningom kunna 
bilda meningar och producera tal. Du lär dig 
nyttiga fraser för vardagslivet och för resor till 
Estland och redan efter höstterminen kan du pre-
sentera dig, berätta om dina fritidsintressen och 
beställa mat på restaurang. Undervisningen sker 
på finska och estniska. 
A160574 7.9–12.4, onsdag kl. 14.15–15.45
  Lia Sarlin, rum 417 

Estniska på resan (30 €)
(A1) Kom med och träna inför resan till Estland! 
På restaurangen och kaféet, på hotellet och på 
spa... Vi övar de viktigaste orden och fraserna. 
På kursen lär du dig saker som du har nytta av 
på dina Estlandsresor så att du kan njuta av 
resorna på ett helt nytt sätt. Läraren talar lite 
svenska.

A160688 1.10, 22.10, 12.11 och 26.11, 
  lördag kl. 13.30–16.00 
  Inkeri Jääskeläinen, rum 316 

Mellannivå
Estniska fjärde året (37 €/termin)
(B1) Vi fördjupar språkkunskaperna genom att 
läsa texter och diskutera varierande ämnen. Ditt 
ordförråd utvidgas och du lär dig mera om seder 
och bruk i Estland. Kursen lämpar sig för dig som 
har läst estniska 3–4 år. Kursen har rikligt med 
kommunikativa övningar både i par och i grupp 
för aktivering och fördjupning av basordförrrådet. 
A160875 8.9–6.4, torsdag kl. 14.30–16.00
  Irja Tiits, rum 417 

Lõunatuul 2 (37 €/termin)
(B1–B2) Kursus sobib nendele, kes on õppinud 
eesti keelt 3–5 aastat. Kursuse põhirõhk on suu-
lise väljendusoskuse arendamisel. Harjutame 
kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlus-
situatsioonides. Laiendame sõnavara, loeme ja 
tõlgime tekste, teeme erinevaid kõne- ja kuula-
misharjutusi unustamata grammatikat. 
A160347 5.9–10.4, måndag kl. 18.45–20.15
  Irja Tiits, rum 319 
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Finska
Grundnivå
Suomi 1 (37 €/termin)
(A1) Learn to communicate in practical everyday 
situations. You will learn the basics of Finnish 
grammar and vocabulary and also a lot of useful 
phrases and expressions. The course also in-
cludes topics about Finnish culture. At the begin-
ning, the teaching will be in English – if needed 
– later, it will be in Finnish. 
A160556 5.9–10.4, måndag kl. 18.05–19.35
  Noora Helkiö, rum 215 

Suomi 2 (37 €/termin)
(A1) This course follows on from Suomi 1 but you 
can join the course directly if you have studied 
some Finnish and already have basic language 
skills. In this course you will learn vocabulary and 
pronunciation. You will also study grammar and 
practise everyday conversation. The teaching will 
be in Finnish – but English can be used when 
needed. 
A160449 8.9–6.4, torsdag kl. 14.15–15.45
  Jarna-Maija Malka, rum 414 

Tutustu Suomeen (52 €/termin)
(A1) Det här är en praktisk kurs i finska för ny-

börjare med mindre tonvikt på grammatik. Du lär 
dig enkla fraser för vardagslivet för att klara dig 
på finska. Vi gör rundvandringar och studiebesök 
med betoning på de mest grundläggande språk-
brukssituationerna i vardagen. Du lär dig också 
något om finländska seder och bruk. 
A160342 8.9–6.4, torsdag kl. 9.30–12.00
  Heidi Huovilainen, rum 215 

Verbit ja arkisanasto (30 €)
(A1–A2) Miten suomen kielen verbit taipuvat? 
Harjoitellaan! Muodostamme myönteisiä ja kiel-
teisiä lauseita. Teemme kysymyksiä ja käsky-
muotoja arkisanoista. Myös aikamuodot käydään 
läpi. Lyhyt kotiläksy seuraavaksi kerraksi. Edel-
lisen kerran asiat kerrataan seuraavalla tunnilla. 
Opettaja puhuu rauhallisesti ja selkeästi. Tarvit-
set vihon ja kynän. 
A160870 6.9–11.10, tisdag kl. 16.30–18.00
  Mervi Lundmark, rum 412

Äännä suomea! (30 €)
(A1–A2) Opiskelemme suomen aakkoset ja 
äänteet. Miten äännän, kun vokaaleja tai kon-
sonantteja on kaksi (tuli – tuuli – tulli)? Miten 
sanat puheessa sidotaan yhteen: Tule käymään 
(kirjoitettuna) – Tulek käymään (puhuttuna)? 
Harjoitellaan äng-äännettä (sänky) ja sitä, miten 
sanat sanotaan loppuun asti. Myös R-kirjaimen 
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ääntäminen ja sanapaino. 
A160871 18.10–22.11, tisdag kl. 16.30–18.00
  Mervi Lundmark, rum 412

Asiointisuomea (40 €/termin)
(A2) Tällä kurssilla harjoittelemme suomen kielen 
puhumista arkipäivän tilanteissa kuten postissa, 
pankissa, ostoksilla, kirjastossa ja lääkärissä. 
Kurssilla teemme paljon hyödyllisiä ja hauskoja 
keskusteluharjoituksia. Tutustumme myös suo-
malaiseen kulttuuriin. Kurssiin sisältyy vierailuja 
eri paikkoihin Helsingissä. 
A160401 6.9–11.4, tisdag kl. 14.30–16.00
  Noora Helkiö, rum 122

Rakenteet käyttöön (37 €/termin)
(A2–B1) Kurssilla opiskellaan suomen kielioppia, 
rakenteita ja sanastoa hyvin monipuolisesti. Teh-
dään harjoitustehtäviä ja käsitellään arkielämän 
ja yhteiskunnan teemoja Otavan oppikirjasta 
Oma Suomi 2. Rakenteiden käyttöä aktivoidaan 
myös innostavien pelien ja toiminnallisten harjoit-
teiden avulla. 
A160631 8.9–6.4, torsdag kl. 18.05–19.35
  Jenni Sistonen, rum 316

Suomen kielen kielioppia 2 (40 €/termin)
(A2) Tule kurssille kertaamaan suomen kieliop-
pia! Tällä kurssilla jatkamme suomen kieliopin 
kertaamista hauskoilla ja monipuolisilla harjoituk-

silla. Kieliopista opiskelemme mm. verbimuotoja, 
nominityyppejä, sijamuotoja, rektioita, adjektiiveja 
ja numeraaleja. 
A160555 5.9–10.4, måndag kl. 16.30–18.00
  Noora Helkiö, rum 319 

Taitavaksi kielenkäyttäjäksi (37 €/termin)
(A2) Opiskelemme kurssilla kieltä monipuolis-
ten harjoitusten avulla. Oppimateriaali: Suomen 
mestari 3 (kappaleet 1–6) ja opettajan oma 
materiaali. Kurssin teemat: ympäristönsuojelu ja 
kierrätys, kulttuuri ja taide, historia ja yhteiskunta, 
kirjeet ja sähköpostit, perhe-elämä, kulttuurierot 
ja stereotypiat. 
A160554 7.9–12.4, onsdag kl. 16.30–18.00
  Helinä Kekki, rum 417

Mellannivå
Förbättra din finska (30 €)
(B1) ”Vad är skillnaden mellan ”Syön omenan” 
och ”Syön omenaa”? Hur används nekande form 
i finskan och vad består satsmotsvarigheter av? 
På kursen repeterar vi och övar sådant som del-
tagarna tycker är svårt i finskan – speciellt gram-
matik, men t.ex. ordförråd och läsförståelse kan 
också inkluderas. Kursen är upplagd speciellt för 
gymnasieelever. 
A160800 6.10–10.11, torsdag kl. 16.30–18.00
  Kristiina Kurki, rum 314 
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Sujuvampaa suomea (37 €/termin)
(B1–B2) Tällä kommunikatiivisella kurssilla vah-
vistetaan suullista kielitaitoa. Kurssilla keskus-
tellaan pareittain ja ryhmissä Samalla kartalla 2 
-kirjan tekstien pohjalta. Suullista ilmaisua har-
joitellaan myös pelien ja draaman avulla. Lisäksi 
harjoitellaan tekstinymmärrystaitoja, kuuntelutai-
toja ja kerrataan rakenteita. 
A160576 5.9–10.4, måndag kl. 16.30–18.00
  Jarna-Maija Malka, rum 314

”Suomen kieli on hauskaa kun sen osaa!”

Torstai-illan turinat (37 €/termin)
(B1–B2) Tällä kurssilla vahvistetaan erityisesti 
suullista suomen kielen taitoa. Keskustellaan mo-
nipuolisesti eri aiheista Art Housen kirjan Samalla 
kartalla 3 -tekstien avulla. Pari- ja ryhmäkeskus-
telujen lisäksi harjoitellaan tekstinymmärtämistai-
toja ja tehdään rakenteita koskevia harjoituksia. 
A160634 8.9–6.4, torsdag kl. 19.45–21.15
  Jenni Sistonen, rum 319 

Finska för abiturienter (41 €)
(B2) På kursen fördjupar vi oss i studentprovet 
i finska. Vi tar fram viktiga saker i texter och lär 
oss att formulera svar. Grammatik, ordförråd, 
läs- och hörförståelse ingår. På kursen skrivs ett 
sammandrag och en essä. Kursen är upplagd 
enligt A-finskans fordringar i studentexamen. 

A170165 10.1, 12.1, 17.1, 19.1, 24.1, 26.1, 
  31.1, 2.2 och 7.2,  
  tisdag kl. 16.30–18.00, 
  torsdag kl. 16.30–18.00 
  Kristiina Kurki, rum 412 

Helsinki kirjallisuudessa -lukupiiri (30 €)
(B2) Kokoonnumme syksyn aikana keskustele-
maan suomeksi Helsinkiin sijoittuvasta kirjalli-
suudesta kaikkiaan kuusi kertaa. Tarkoituksena 
on tutustua kotimaisen kirjallisuuden klassikoihin 
nykykirjallisuutta unohtamatta. Aloituskerralla 
keskustelemme Kjell Westön palkitusta teoksesta 
Kangastus 38. 
A160703 8.9., 22.9., 4.10., 18.10., 17.11. ja 1.12., 
  tisdag kl. 16.30–18.00, 
  torsdag kl. 16.30–18.00 
  Jarna-Maija Malka, rum 314

Prepkurs i finska (50 €)
(B2) En webbkurs med strukturövningar, text-
förståelse och uppsatsskrivning. Kursen lämpar 
sig som förberedelse för språkexamen för stats-
förvaltningen. Också lämplig för alla som vill för-
bättra sina skrivkunskaper. 
An online course to teach grammar and vocabu-
lary, reading comprehension and essay writing. 
A160553 Helinä Kekki
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Avancerad nivå
Iso kielitutkinto (74 €)
(C2) Valtionhallinnon erinomaista taitoa osoitta-
van kielitutkinnon valmennuskurssi. Sopii myös 
sellaisille, jotka haluavat kerrata suomen kielen 
rakenteita ja harjoitella asiatekstien kirjoittamista. 
Kurssin tehtävät tehdään verkkopohjaisen oppi-
misympäristön kautta. 
A170045 Helinä Kekki

Franska
Grundnivå
Franska (37 €/termin)
(Franska I avser första årets studier, II andra 
årets osv.) 
A160611 I (A1) 8.9–6.4, 
   torsdag kl. 19.45–21.15 
   Michaela Sundholm, rum 301
A160612 II (A1) 5.9–10.4, 
   måndag kl. 18.05–19.35 
   Camilla Bergendahl, rum 301  
A160637 III (A2) 7.9–12.4, 
   onsdag kl. 19.45–21.15 
   Maïmouna Jagne-Soreau, rum 414
A160640 IV (A2) 6.9–11.4, 
   tisdag kl. 16.30–18.00 
   Hanna-Maija Linna-Sjövall, rum 215

A160642 V (A2) 7.9–12.4, 
   onsdag kl. 18.05–19.35 
   Maïmouna Jagne-Soreau, rum 414 
A160646 VI (B1) 5.9–10.4, 
   måndag kl. 16.30–18.00 
   Camilla Bergendahl, rum 301 

Café Français (13 €)
Kom med och umgås och spela olika sällskaps-
spel på franska! Läraren bakar något gott fransk 
och du får gärna själv ta med dig något franskt 
(ost, croissants, saucisson eller dylikt) att äta. 
Glad stämning utlovas. (21.1 spel på grundnivå 
A1–A2, 11.3 spel på mellannivå B1–B2). 
A170086 A 21.1, lördag kl. 13.00–15.15
A170092 B 11.3, lördag kl. 13.00–15.15
  Maïmouna Jagne-Soreau, rum 122

Uttalskurs i franska (27 €)
(A1–A2) En kurs för dig som läser franska på 
grundnivå. Uttal och intonation övas med mång-
sidiga övningar i multimedieklassen. Målet är 
att göra dig medveten om vad du kan förbättra i 
ditt uttal och ge dig verktyg för hur du kan jobba 
vidare på egen hand. Läraren talar franska och 
engelska. 
A170160 7.3–11.4, tisdag kl. 18.05–19.35
  Solène Terisse, rum 404

Språk: Franska



127

Börja tala franska (37 €/termin)
(A2) En kurs för dig som har läst franska i ett par 
år och vill använda kunskaperna i praktiken. Vi 
diskuterar, spelar, läser och övar uttal tillsam-
mans med kursboken som utgångspunkt. Fokus 
ligger på olika muntliga övningar för att bygga 
upp det aktiva ordförrådet. Vi bekantar oss också 
med fransk kultur och franskt vardagsliv. 
A160662 6.9–11.4, tisdag kl. 12.30–14.00
  Maïmouna Jagne-Soreau, rum 301 

Chanson française (27 €)
(A2–B1) Dans ce cours nous écoutons et parlons 
des grands noms de la chanson française/yéyé: 
Dalida, France Gall, Jacques Dutronc, Claude 
Francois… Nous nous intéressons à leur vie, 
leur époque et aux  paroles de leurs chansons 
les plus célèbres. 6 fois. 
A170105 10.1–14.2, tisdag kl. 18.05–19.35
  Maïmouna Jagne-Soreau, rum 301 

Mellannivå
Webbkurs i franska (38 €)
(B1) Följ med de spännande händelserna på 
L’Hotel des Cent-Pommiers i Normandie sam-
tidigt som du repeterar grammatik och läser 
texter, lyssnar och gör skriftliga övningar. Du job-
bar i egen takt. Kursen kan påbörjas under hela 

läsåret. För anmälning och närmare information, 
ta kontakt med Anna Långstedt-Jungar  
(anna.langstedt-jungar@arbis.hel.fi). 
A160767 Camilla Bergendahl, 

S’amuser en français (37 €/termin)
(B1) Notre priorité est d’utiliser activement nos 
compétences et notre vocabulaire, aussi bien à 
l’oral qu’à l’écrit. Pour cela nous débattons de 
l’actualité, jouons à des jeux de société, discu-
tons la culture française etc. Nous travaillons 
aussi la compréhension orale et la prononciation, 
et révisons la grammaire. 
A160665 5.9–10.4, måndag kl. 12.30–14.00
  Maïmouna Jagne-Soreau, rum 414 

Cours de prononciation (27 €)
(B1–B2) Vous avez toujours des difficultés à 
prononcer le français même si vous l’avez étudié 
pendant plusieurs années et possédez un niveau 
intermédiaire ? Ce cours est là pour vous donner 
les clés afin de pouvoir améliorer et développer 
vos compétences. 
A160769 25.10–29.11, tisdag kl. 18.05–19.35
  Solène Terisse, rum 404

Parlons français! (40 €/termin)
(B1–B2) Et passons de la théorie à la pratique 
dans une ambiance détendue ! Ce cours est 
l’occasion d’activer votre français, d’élargir votre 
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vocabulaire, d’aiguiser vos bases grammatica-
les, et de prendre de l’assurance à l’oral autour 
de l’actualité, de textes littéraires, de paroles de 
chansons, de documents vidéos, etc. 
A160471 6.9–11.4, tisdag kl. 16.30–18.00
  Elodie Cenni, rum 301 

Objectif: France – Nouvelle version! 
(40 €/termin) 
(B2) Pour cette saison, la compréhension orale 
et la pratique de la conversation seront mises à 
l’honneur! Des documents audio/vidéo complé-
teront plus régulièrement l’étude de nos tradition-
nels textes écrits sur la culture et l’actualité fran-
çaise. La grammaire sera approchée selon vos 
besoins ponctuels. Lancez-vous et venez nous 
rejoindre! 
A160472 5.9–10.4, måndag kl. 12.30–14.00
  Elodie Cenni, rum 415 

Français avec August (37 €/termin)
(B2) Diskussion, hörförståelseövningar och 
grammatikrepetition. 
A160670 7.9–12.4, onsdag kl. 18.05–19.35
  August Tarkkio, rum 215 

Kiosque (40 €/termin)
(B2) Nous lisons et discutons des textes de la 
presse écrite francophone pour développer com-
pétences orales et vocabulaire, exercices de 
grammaire à l’appui. 

A160404 7.9–12.4, onsdag kl. 14.15–15.45
  Christine Beaurain-Heikinheimo, 
  rum 414 

Une soirée française (40 €/termin)
(B2) Si vous aimez partager vos idées, échanger 
vos pensées en utilisant la langue de Molière sur 
des sujets très diversifiés, des sujets parfois dé-
licats ou bien très relaxants alors frappez à notre 
porte, asseyez-vous et qu´on commence ! 
A160753 8.9–6.4, torsdag kl. 19.00–20.30
  Olivier Parisot, rum 215 

Avancerad nivå
Pour les amis du polar (40 €/termin)
(C1) Approfondissez votre français en lisant et 
discutant des polars modernes authentiques. 
Soyez prêt à lire environ 15–20 pages (de livre 
de poche) pour chaque leçon. Exercices de 
structures et de vocabulaire. 
A160695 8.9–6.4, torsdag kl. 16.30–18.00
  Camilla Bergendahl, rum 215 

Vive le week-end ! (40 €/termin)
(C1) Finissez la semaine en beauté par une 
heure trente de francais. On discute, commente 
et analyse l’actualité de notre monde avec bien-
sûr un zeste d´humour sans oublier quelques 
exercices pour se détendre et se rafraîchir les 
méninges. Venez nombreux ! 
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A160697 9.9–7.4, fredag kl. 11.45–13.15
  Olivier Parisot, rum 415 

Cercle de lecture (8 €/termin)
(C1) Nous nous rencontrons les 14.9, 5.10, 18.1, 
1.3 pour discuter de romans actuels français. 
Nous avons également un groupe Facebook 
sur lequel nous partageons différents articles, 
critiques ou documentaires relatifs à l’œuvre qui 
nous intéresse (1 nouveau livre par rencontre). 
Contacter le secrétariat d’Arbis pour connaître 
les livres discutés. 
A160623 14.9–1.3, onsdag kl. 16.30–18.00
  Maïmouna Jagne-Soreau, kaféet

Le Paris des artistes au XIXe siècle  
(30 €) 
(C1) Cette série de conférences a pour objet de 
faire découvrir Paris au XIXe siècle. Chaque sé-
ance s’attache à décrire un quartier de la ville 
et à retracer les amitiés et le mode de vie des 
artistes qui y habitèrent. 
A160426 27.10–1.12, torsdag kl. 16.30–18.00
  Laura Gutman, rum 305

Conférence en français
Faire entendre sa voix! Se sidan 11.

Grekiska
Grundnivå
Nygrekiska för falska nybörjare  
(37 €/termin) 
(A1) För dig som redan har bekantat dig med det 
grekiska alfabetet. Du lär dig enkla fraser som du 
har nytta av i praktiska situationer. 
A160476 5.9–10.4, måndag kl. 18.05–19.35
  Athina Tsentemeidou, rum 122 

Lätt fortsättningskurs i nygrekiska  
(40 €/termin) 
(A2–B1) För dig som redan läst grekiska några 
år. Kom med och utvidga dina kunskaper. Fokus 
ligger på den muntliga kommunikationen och att 
våga prata. 
A160477 5.9–10.4, måndag kl. 16.30–18.00
  Athina Tsentemeidou, rum 122 

Holländska, se Nederländska

Isländska
Island och isländska (40 €/termin)
(A1–A2) Kursen “Introduktion till Island och det 
isländska språket” fortsätter och vi lär oss mer 
om Islands historia, isländsk natur och isländskt 
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samhälle. Lärarens eget material. Målet med 
kursen är att öka kunskapen om Island och 
förmågan att föra enkla samtal på isländska i 
vardag liga situationer. 
A160705 8.9–6.4, torsdag kl. 11.00–12.30
  Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä, rum 417 

Italienska
Grundnivå
Italienska (37 €/termin)
(Italienska I avser första årets studier, II andra 
årets osv.) 
A160407 I (A1) 14.9–12.4, 
   onsdag kl. 19.45–21.15 
   Corinna Casi, rum 416 
A160408 II (A1) 14.9–12.4, 
   onsdag kl. 18.15–19.45 
   Corinna Casi, rum 416 
A160410 III (A2) 13.9–11.4, 
   tisdag kl. 18.05–19.35 
   Corinna Casi, rum 415 
A160411 IV (A2) 13.9–11.4, 
   tisdag kl. 14.50–16.20 
   Corinna Casi, rum 415 

Ciao! Italienska I (60 €)
En nybörjarkurs som ordnas i samarbete med 
stadens svenskspråkiga gymnasier. Alla intresse-
rade är välkomna! 
A160501 15.8–21.11, måndag kl. 14.45–16.15
  Corinna Casi, rum 415 

Ciao! Italienska II (60 €)
Kursen ordnas i samarbete med Helsingfors 
svenskspråkiga gymnasier och kräver att du har 
läst Italienska I eller har motsvarande kunskaper 
(ca 50 h). Alla intresserade är välkomna! 
A170193 13.2–29.5, måndag kl. 14.45–16.15
  Corinna Casi, rum 415 

Repetitionskurs i italienska (37 €/termin)
(A2) För dig som har läst italienska ca 3–4 år och 
vill fräscha upp dina kunskaper. 
A160701 5.9–10.4, måndag kl. 16.30–18.00
  Paola Vernizzi-Krause, rum 415 

Parliamo italiano (37 €/termin)
(A2–B1) Questo corso dará ampio spazio alla co-
municazione orale e al dialogo. Per approfondire 
la conoscenza della cultura, storia e della societá 
italiana leggeremo assieme testi dal nuovo libro 
e li discuteremo in classe. 
A160412 13.9–11.4, tisdag kl. 16.30–18.00
  Corinna Casi, rum 415 
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Mellannivå
Conversiamo divertendoci (37 €/termin)
(B1) Mångsidiga diskussionsövningar med ut-
gångspunkt i lätta tidningsartiklar och korta film-
snuttar. 
A160700 5.9–10.4, måndag kl. 18.05–19.35
  Paola Vernizzi-Krause, rum 415 

L’Italia in italiano (40 €/termin)
(B2) I Grandi Uomini nella storia d’Italia. Ogni 
lezione un personaggio, l’ epoca, le opere, lettura 
e commento di testi e video per fare conversazi-
one. Da Dante a Machiavelli a Leonardo a Fellini: 
una storia d’Italia per conoscerla attraverso i 
suoi protagonisti. Ma anche per rispondere alla 
domanda: “Chi cavolo era questo Cavour?”. 
A160456 6.9–11.4, tisdag kl. 16.30–18.00
  Nicola Rainò, rum 414 

Avancerad nivå
L’Opera lirica italiana (40 €/termin)
(C1) L’Ottocento è il momento più alto della lirica 
italiana. All’inizio il “bel canto” con Rossini, Doni-
zetti e Bellini, che incarnano lo spirito romantico. 
La metà del secolo è l’”età dell’oro” della lirica, 
dominata da Verdi: ideali storici e tragici (Na-
bucco, Aida, Don Carlos) e la trilogia popolare: 
Traviata, Trovatore, Rigoletto. 

A160459 8.9–6.4, torsdag kl. 16.30–18.00
  Nicola Rainò, rum 414 

Storia dell’Arte italiana (40 €/termin)
(C1) Il Rinascimento maturo in Italia. Dopo i 
grandi maestri del Quattrocento, il centro dell’arte 
italiana da Firenze si sposta a Roma, Milano, 
Venezia. Il Cinquecento è il punto più alto della 
creatività, con le opere di Michelangelo, Raffa-
ello, i Bellini, Giorgione, Tiziano. A confronto con 
l’ arte nordica di Dürer e i fiamminghi. 
A160457 8.9–6.4, torsdag kl. 18.05–19.35
  Nicola Rainò, rum 414 

Conferenze in italiano
In viaggio con l’angelo, se sidan 8.

Mat och språk, se sidan 47.

Japanska
Japanska andra året (37 €/termin)
(A1) Under det andra året dyker vi lite djupare in i 
det japanska språket. Tonvikten ligger fortfarande 
på muntlig kommunikation och praktiska fär-
digheter. Vi bekantar oss även med den japanska 
skriften och lär oss lite kanjitecken. Geografi, kul-
tur, seder och historia ingår också. Nya deltagare 
som kan lite japanska från förut är välkomna. 
A160614 8.9–6.4, torsdag kl. 18.05–19.35
  Pontus Andersson, rum 301 
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Jiddisch
Jiddisch andra året (37 €/termin)
(A1) Tyngdpunkten ligger på förståelsen av enk-
lare texter, men även språkets övriga delmoment 
behandlas. Förutom den engelskspråkiga lärobo-
ken används sånger och sångtexter för att illust-
rera de jiddischtalandes historia och kultur. 
A160618 5.9–10.4, måndag kl. 19.45–21.15
  Rogier Nieuweboer, rum 414 

Katalanska
Katalanska – introduktionskurs (30 €)
(A1) En kortkurs för dig som är nyfiken på det 
katalanska språket och kulturen och vill lära dig 
lite turistkatalanska. Läraren talar engelska. 
A170055 28.2–11.4, tisdag kl. 18.05–19.35
  Jordina Frago, rum 301 

Kinesiska
Grundnivå
Nihao! Kinesiska I  (60 €)
En nybörjarkurs som ordnas i samarbete med 
stadens svenskspråkiga gymnasier. Alla intresse-
rade är välkomna! 
A160930 15.8–21.11, måndag kl. 14.45–16.15
  Yu Ramsay, rum 215 

Nihao! Kinesiska II (60 €)
Kursen ordnas i samarbete med Helsingfors 
svenskspråkiga gymnasier och kräver att du har 
läst Kinesiska I eller har motsvarande kunskaper 
(ca 50 h). Alla intresserade är välkomna! 
A170208 13.2–29.5, måndag kl. 14.45–16.15
  Yu Ramsay, rum 215 

Kinesiska i tal och skrift (37 €/termin)
(A1) Du lär dig rikskinesiskt vardagsspråk på ett 
enkelt och lättsamt sätt och fortsätter med den 
grundläggande grammatiken. Du lär dig också 
om den kinesiska kulturen och det kinesiska 
samhället och får en god bas för fortsatta studier. 
Minst ett års (ca 50 h) förkunskaper krävs. 
A160803 6.9–11.4, tisdag kl. 16.30–18.00
  Yu Ramsay, rum 316 

Mellannivå
Fortsättningskurs i kinesiska  
(49 €/termin) 
(B1–B2) Den här kursen passar både dig på 
B1- och B2-nivå som önskar utveckla dina språk-
kunskaper med tonvikten på praktiska övningar. 
Detaljerad information om kursens upplägg fås 
av läraren vid kursens början. 
A160804 6.9–11.4, tisdag kl. 18.05–20.20
  Yu Ramsay, rum 316 
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Koreanska
Korea i fokus (27 €)
K-pop, K-drama, online spel, PSY, virala video-
klipp, modedesign, musik ... Korea är inne just 
nu! Kursen passar dig som är intresserad av den 
koreanska (ungdoms)kulturen och vill lära dig lite 
mera om Sydkorea. Du får också lära dig några 
ord och fraser på koreanska och bekanta dig 
med olika sociala umgängesregler. 
A170225 1.3–5.4, onsdag kl. 16.30–18.00
  Min Young Lee, rum 122 

Latin
Latin andra året (37 €/termin)
(A1) Du fördjupar dina kunskaper om böjnings-
läran och lär dig mera om den klassiska kulturen 
och dess senare betydelse samt om latinets his-
toria. 
A160571 5.9–10.4, måndag kl. 16.30–18.00
  Robert Luther, rum 215 

Nederländska
Nederländska andra året (37 €/termin)
(A1) På den här kursen utökar du dina kun-
skaper i nederländska (holländska) och bekantar 
dig med den nederländska och belgiska kulturen. 

Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska färdighet-
er som du har nytta av vid ett besök i Nederlän-
derna eller Flandern. 
A160619 7.9–12.4, onsdag kl. 19.45–21.15
  Rogier Nieuweboer, rum 215 

Norska
Norsk i arbeidslivet (52 €/termin)
(B1) Dette kurset forbereder deg på det norske 
arbeidslivet. Vi ser på alt fra søknader, CV, kultur 
på arbeidsplassen og organisering. Det norske 
språket vil ha en stor plass på kurset, og vi vil 
ha en grundig gjennomgang av både bruk og 
grammatikk. Dette kurset passer for alle som vil 
lære seg norsk, og spesielt for de som vil jobbe i 
Norge. 
A170227 5.9–3.4, måndag kl. 18.05–20.30
  Ivar Glette, rum 416 

Portugisiska
Portugisiska andra året (37 €/termin)
(A1) Diga em português! Säg det på portugi-
siska! För dig som har lite förkunskaper och vill 
fortsätta att bekanta dig med den brasilianska 
och portugisiska kulturen. Du lär dig det vardag-
liga språket med tonvikt på kommunikation och 
praktiska färdigheter. 
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A160569 6.9–11.4, tisdag kl. 18.05–19.35
  Andrea Brandão-Berglund, rum 215

Mat och språk, se sidan 47.

Rumänska
Salut România! Fortsättningskurs  
(37 €/termin) 
(A2) Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska 
färdigheter och muntlig kommunikation. Nya del-
tagare som kan rumänska från förut är välkomna. 
Läraren talar rumänska och engelska. 
A160942 7.9–12.4, onsdag kl. 18.05–19.35
  Bianca Biro, rum 314 

Ryska
Grundnivå
Ryska (37 €/termin)
(Ryska I avser första årets studier, II andra årets 
osv.) 
A160490 I  (A1) 8.9–6.4, 
   torsdag kl. 18.05–19.35 
   Maria Hokkanen, rum 307 
A160794 II (A1) 7.9–12.4, 
   onsdag kl. 16.30–18.00 
   Masha Ginman, rum 307 

A160797 III (A2) 7.9–12.4, 
   onsdag kl. 18.05–19.35 
   Masha Ginman, rum 307 
A160567 IV (A2) 5.9–10.4, 
   måndag kl. 16.45–18.00 
   Sonja Biese, rum 414 
A160806 V (A2) 8.9–6.4,
   torsdag kl. 16.30–18.00 
   Anna Långstedt-Jungar, rum 415 

Ryska I, intensivkurs (86 €)
(A1) En nybörjarkurs i ryska som går två dagar i 
veckan och avancerar i rask takt.  Kursen ordnas 
i samarbete med yrkeshögskolan Arcada. 
A160443 5.9–7.12, måndag kl. 11.00–12.30
  onsdag kl. 15.00–16.30 
  Anna Långstedt-Jungar, rum 415 

Ryska II, intensivkurs (86 €)
(A1) Kursen går två dagar i veckan och avancer-
ar i rask takt. Kursen  ordnas i samarbete med 
yrkeshögskolan Arcada. 
A170034 9.1–12.4, måndag kl. 11.00–12.30
  onsdag kl. 15.00–16.30 
  Anna Långstedt-Jungar, rum 415 

Ryska III, intensivkurs (86 €)
(A2) Kursen går två dagar i veckan och avancer-
ar i rask takt. Kursen ordnas i samarbete med 
yrkeshögskolan Arcada. 
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A160444 5.9–7.12, måndag kl. 09.15–10.45
  onsdag kl. 13.30–15.00 
  Anna Långstedt-Jungar, rum 415 

På ryska tack! (30 €)
(A1) Po-russki pozjalujsta! Några ord och fraser 
räcker långt. En kortkurs både för dig som vill 
turista i Ryssland och för dig som jobbar i ett 
serviceyrke och vill lära dig lite ryska. Inga för-
kunskaper krävs. 
A160573 2.3–6.4, torsdag kl. 16.30–18.00
  Olga Mezhevich, rum 122 

Repetitionskurs i ryska (37 €/termin)
(A2) En kurs för dig som har läst ryska på Arbis 
i 4–5 år eller har motsvarande förkunskaper och 
nu vill både fräscha upp och fördjupa dina  
kunskaper. 
A160568 5.9–10.4, måndag kl. 18.05–19.35
  Sonja Biese, rum 414 

Vardagsryska (37 €/termin)
(A2) Våga prata fastän dina kunskaper ännu inte 
är så djupa eller tvärtom kanske har rostat. Ge-
nom textläsning, dialoger och samtal om lättsam-
ma ämnen bygger du upp ditt aktiva ordförråd. 
A160807 6.9–11.4, tisdag kl. 12.30–14.00
  Anna Långstedt-Jungar, rum 215 

Mellannivå
Fortsättningskurs i ryska – Pojehali! 
(37 €/termin) 
(B1) En kurs på lätt mellannivå för dig som redan 
har grundkunskaper i ryska och vill gå vidare. 
Du utvecklar ditt ordförråd, utvidgar grammatik-
kunskaperna och förbättrar din förmåga att förstå 
talad ryska och att uttrycka dig och delta i lätta 
diskussioner. 
A160336 8.9–6.4, torsdag kl. 16.30–18.00
  Maria Hokkanen, rum 307 

Avancerad nivå
ПОГОВОРИМ! (40 €/termin)
(B2–С1) Курс предназначен для тех, кто уже 
свободно говорит по-русски. На занятиях мы 
будем говорить о новостях, обсуждать статьи. 
В начале каждого  занятия обсудим, что  
произошло за неделю у вас и в современном 
мире. Каждый может выбрать сам тему или 
статью для беседы. 
A160403 7.9–12.4, onsdag kl. 16.30–18.00
  Lia Sarlin, rum 314 

Föreläsningar på ryska
Svenskfinland ur ett ryskt perspektiv, 
se sidan 6.
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Språkresa till Sankt Petersburg
Kom med på en veckas språkresa till Sankt 
Petersburgs bästa språkskola Liden & Denz  
23–30.4. Skolan ligger mitt i centrum, ett sten-
kast från Ryska museet och Nevskij prospekt.
Arbis elever erbjuds en intensivkurs i ryska 
(20 h) enligt individuell nivå i en internationell 
grupp med max. 12 deltagare.  Du kan välja 
mellan att bo i familj eller på hotell. Skolan 
ordnar också utflykter, bl.a. finns det möjlighet 
att delta i en guidad heldagstur till Kronstadt.  
Mera information (om pris etc.) fås under 
hösten. Reseledare är Arbis språklärare Anna 
Långstedt-Jungar (anna.langstedt-jungar@ 
arbis.hel.fi) och ansvarig researrangör är 
White House EG. Anmälningar senast 9.2 till 
Arbis kansli.

Övriga kurser i ryska
Ryska klassiker på svenska (17 €)
Fräscha upp dina kunskaper om rysk litteratur 
och kom med och diskutera dina favoritverk av 
författare som Pusjkin, Tolstoj, Dostojevskij och 
Bulgakov och deras betydelse i världslitteraturen. 
Kursen går på svenska med ryska inslag. (3 ggr.) 
A160577 2–16.11, onsdag kl. 16.30–18.00
  Olga Mezhevich, rum 316 

Mannerheim och Ryssland (13 €)
År 2017 har det gått 150 år sedan Mannerheim 
föddes. Guiden Olga Mezhevich berättar om 
Mannerheims anknytning till Ryssland och om 
hans tid i den kejserliga ryska armén, 24.3. 
på Arbis och 31.3. på Mannerheimmuseet i 
Brunnsparken (inträdesavgift tillkommer). Kort-
kursen går på svenska med ryska inslag. 
A170053 24–31.3, fredag kl. 11.00–12.30
  Olga Mezhevich, rum 122

Spanska
Grundnivå
Spanska (37 €/termin)
(Spanska I avser första årets studier, II andra 
årets osv.) 
A160891 I (A1) 8.9–6.4,
   torsdag kl. 12.30–14.00 
   Jenny Kajanus, rum 415 
A160878 IIA (A1) 6.9–11.4, 
   tisdag kl. 18.45–20.15 
   Jenny Kajanus, grupprummet, Stoa
A160885 IIB (A1) 7.9–12.4, 
   onsdag kl. 12.30–14.00 
   Jenny Kajanus, rum 301 
A160893 III (A2) 7.9–12.4, 
   onsdag kl. 18.05–19.35 
   Julieta Arenas Morán, rum 301 
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A160886 IV (A2) 8.9–6.4,
    torsdag kl. 14.15–15.45 
   Jenny Kajanus, rum 415 
A160887 VA (A2) 6.9–11.4, 
   tisdag kl. 17.00–18.30 
   Jenny Kajanus, grupprummet, Stoa
A160890 VB (A2) 8.9–20.4, 
   torsdag kl. 16.30–18.00 
   Jenny Kajanus, rum 316 

Spanska I, intensivkurs (74 €)
(A1) En nybörjarkurs i spanska som går två kväl-
lar i veckan och avancerar i rask takt. 
A160689 5.9–30.11, måndag kl. 19.45–21.15
  onsdag kl. 16.30–18.00 
  Julieta Arenas Morán, rum 301 

Spanska II, intensivkurs (74 €)
(A1) För dig som läst lite spanska förut (ca 50 h). 
Kursen går två kvällar i veckan och avancerar i 
rask takt. 
A170117 9.1–12.4, måndag kl. 19.45–21.15
  onsdag kl. 16.30–18.00 
  Julieta Arenas Morán, rum 301 

¡Tapas por favor! (30 €)
(A2) Att gå ut och äta tapas är en viktig umgän-
gesform i Spanien. Vad är tapas? Hur tillreder man 
dem? Finns det regionala skillnader? På den här 
kortkursen (6 ggr) får du svar på frågorna. Du lär 

dig också nya ord och får öva dig i praktiska situa-
tioner som du har nytta av då du besöker en tapas-
bar. Ca 2–3 års förkunskaper i spanska krävs. 
A160596 13.9–18.10, tisdag kl. 18.05–19.35
  Alvaro Corredor Ochoa, rum 301 

Tapas i köket, se sidan 48.

Mellannivå
Disfrutando del español (40 €/termin)
(B1) Durante el curso se darán las herramientas 
necesarias a los estudiantes para que puedan 
mantener conversaciones y escribir textos so-
bre diversas situaciones, prácticas y usuales en 
español, así como elevar su comprensión de la 
lengua, tanto de forma oral como escrita. 
A160897 7.9–12.4, onsdag kl. 19.45–21.15
  Julieta Arenas Morán, rum 301

Expresión y acción en español (17 €)
(B1) En este divertido e interactivo taller desarrol-
larás habilidades para expresarte mejor física y 
oralmente. Usamos técnicas de teatro y oratoria 
para darte mayor seguridad en situaciones diarias 
de comunicación. Una mezcla de actividades y 
juegos para aprovechar tu imaginación y creativi-
dad al máximo. Viernes y sábad 11.11, 12.11. 
A160924 11–12.11, fredag kl. 17.30–19.45
  lördag kl. 11.00–13.15 
  Julieta Arenas Morán, rum 215 

Språk: Spanska



138

Presencia Latinoamericana (40 €/termin)
(B2) El objetivo de este curso es dialogar sobre 
la historia, cultura y política de Latinoamérica por 
medio de lecturas escogidas. ¡Una conversación 
sin restricciones! 
A160811 6.9–11.4, tisdag kl. 16.30–18.00
  Sergio Prudant, rum 122 

Practicar y comunicar (37 €/termin)
(B2) Curso de español entretenido y dinámico 
para los interesados en perfeccionar sus habili-
dades orales y escritas. ¡Ven y aprende el idioma 
a través del estímulo y los intereses mutuos! Dife-
rentes actividades serán organizadas para ofrecer 
un curso estimulante e interactivo para todos. 
A160487 8.9–6.4, torsdag kl. 14.15–15.45
  Sven Fernandez, rum 301 

Avancerad nivå
La tertulia (40 €/termin)
(C1) Objetivo: espacio de libre conversación, con 
el análisis semanal de artículos de la prensa de 
España. Para mejorar el conocimiento de la re-
alidad española y del idioma castellano. 
A160810 6.9–11.4, tisdag kl. 18.05–19.35
  Sergio Prudant, rum 314 

Mat och språk, se sidan 47.
Flamenco mellan saga och sanning, 
se sidan 11.

Språkresa till Madrid 
Res med Arbis till Madrid 2–9.4 och gå på 
en veckas språkkurs i en mycket uppskattad 
familjeägd språkskola mitt i centrala Madrid. 
Skolan erbjuder en intensivkurs i spanska som 
omfattar 20 h undervisning i grupper om max. 
8 deltagare. Ett mångsidigt fritidsprogram in-
går, bl.a. en utflykt till Segovia. Inkvarterings- 
möjligheterna är många: familj, hostel, hotell 
eller internat. Mera information (om pris, flyg-
tider etc.) fås under hösten (anna.langstedt-
jungar@arbis.hel.fi). Reseledare är Arbis 
språklärare Jenny Kajanus och ansvarig rese-
arrangör är White House EG. Anmälning ar 
senast 26.1 till Arbis kansli.

Svenska
Grundnivå
Svenska 1–6 
The course consists of 6 parts (Svenska 1–6). No 
previous knowledge of Swedish is required for the 
first part (Svenska 1). Reduced fee due to external 
financing. Course books: Rivstart A1+A2 Textbok 
(Student’s book) and Övningsbok (Workbook). 
Please note! We use the 2014 Edition for Svenska 
1–2, and the 2007 Edition for svenska 3–6. 
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Parts 1–3 cover chapters 1–10 in the book, and 
correspond to level A1 on the Common European 
Framework of Reference for Languages, while 
parts 4–6 cover chapters 11–20 and correspond 
to level A2. This course is also part of the SFI 
Arbis Integration programme, see page 160. 

The Common European Framework of 
Reference for Languages, see page 114.

Those who complete the course can continue on 
Intermediate Level (Svenska 7–12).

Autumn 2016
Svenska 1, Stoa (25 €)
A160648 8.9–1.12, Thursdays 17:30–20:00
  Olga Kekkonen, room 8, Stoa

Svenska 1–2 (49 €).
A160675 5.9–2.12, 
  Mondays and Fridays 9:30–12:00 
  Mirja Pekanmäki, 
  room 319, Sturenkatu 2

Svenska 1–2, Stoa (49 €)
A160643 5.9–2.12, 
  Mondays and Fridays 13.30–16.00 
  Jenny Kajanus, grupprummet, Stoa

Svenska 1–3 (66 €)
A160639 5.9–2.12, Mondays, Wednesdays and 
  Fridays 9:30–12:00 
  Ingrid Rönnow, 
  room 215, Sturenkatu 2

Svenska 2, Stoa (25 €)
A160656 6.9–29.11, Tuesdays 17:00–19:30
  Mirja Pekanmäki, room 8, Stoa

Svenska 3 (25 €)
A160655 5.9–28.11, Mondays 17:00–19:30
  Bodil Wadenström, 
  room 417, Sturenkatu 2

Svenska 3, Stoa (25 €)
A160653 8.9–1.12, Thursdays 17:00–19:30
  Bodil Wadenström, grupprummet, Stoa

Svenska 3–4 (49 €)
A160676 5.9–2.12, 
  Mondays and Fridays 9:30–12:00 
  Bodil Wadenström, 
  room 416, Sturenkatu 2

Svenska 4, Stoa (25 €)
A160660 7.9–30.11, Wednesdays 17:30–20:00
  Olga Kekkonen, grupprummet, Stoa
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Svenska 5 (25 €)
A160707 6.9–29.11, Tuesdays 17:00–19:30
  Bodil Wadenström, 
  room 416, Sturenkatu 2

Svenska 5–6 (49 €)
A160678 5.9–2.12, 
  Mondays and Fridays 9:30–12:00 
  Jenny Kajanus, room 316, Sturenkatu 2

SPRING 2017
Svenska 1–2 (49 €)
A170126 10.1–11.4, 
  Tuesdays and Thursdays 13:00–15:30 
  Bodil Wadenström, 
  room 319, Sturenkatu 2

Svenska 2, Stoa (25 €)
A170085 12.1–6.4, Thursdays 17:30–20:00
  Olga Kekkonen, room 8, Stoa

Svenska 3, Stoa (25 €)
A170094 10.1–11.4, Tuesdays 17:00–19:30
  Mirja Pekanmäki, room 8, Stoa

Svenska 3–4 (49 €)
A170108 9.1–10.4, 
  Mondays and Fridays 9:30–12:00 
  Mirja Pekanmäki, 

  room 319, Sturenkatu 2

Svenska 3–4, Stoa (49 €)
A170150 9.1–24.4, 
  Mondays and Fridays 13:30–16:00 
  Jenny Kajanus, grupprummet, Stoa

Svenska 4 (25 €)
A170093 9.1–10.4, Mondays 17:00–19:30
  Bodil Wadenström, 
  room 417, Sturenkatu 2

Svenska 4, Stoa (25 €)
A170091 12.1–6.4, Thursdays 17:00–19:30
  Bodil Wadenström, grupprummet, Stoa

Svenska 4–6 (66 €)
A170080 9.1–12.4, Mondays, Wednesdays and 
  Fridays 9:30–12:00 
  Ingrid Rönnow, room 215, Sturenkatu 2

Svenska 5, Stoa (25 €)
A170099 11.1–12.4, Wednesdays 17:30–20:00
  Olga Kekkonen, grupprummet, Stoa

Svenska 5–6 (49 €)
A170109 9.1–10.4, 
  Mondays and Fridays 9:30–12:00 
  Bodil Wadenström, 
  room 416, Sturenkatu 2
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Svenska 6 (25 €)
A170125 10.1–11.4, Tuesdays 17:00–19:30
  Bodil Wadenström, 
  room 416, Sturenkatu 2

Other courses on basic level:
Tala svenska 2 (28 €)
(A1–A2) En kurs för dig som redan kan lite sven-
ska men vill komma i gång med att prata. Vi dis-
kuterar, spelar spel, sjunger, lyssnar till musik och 
övar oss i olika sociala situationer på svenska. 
Den här kursen ingår i integrationsprogrammet. 
A160713 7.9–30.11, onsdag kl. 9.30–12.00
  Annette Jansson, rum 301

Skriv och uttala svenska 1 (28 €)
(A2) En kurs där du får individuell handledning i 
att skriva och uttala svenska. För kursdeltagare 
på Svenska 3–6. 
A160711 6.9–29.11, tisdag kl. 9.30–12.00
  Bodil Wadenström, rum 416

Skriv och uttala svenska 2 (28 €)
(A2) En kurs där du får individuell handledning i 
att skriva och uttala svenska. För kursdeltagare 
på Svenska 5–8. 
A170129 11.1–12.4, onsdag kl. 9.30–12.00
  Bodil Wadenström, rum 301

Svenska klubben, Stoa (41 €)
(A2) En lättsam diskussionskurs för dig som har 
läst svenska i skolan men har glömt det mesta. 
Vi hoppar över grammatiken och tränar på att 
våga tala! 
A170120 10.1–18.4, tisdag kl. 14.30–16.00
  Jenny Kajanus, rum 8, Stoa

Helsingfors på svenska 2 (28 €)
(A2) Det här är en praktisk kurs i svenska för 
dem som redan kan lite svenska. Vi bekantar oss 
med utbudet på svenska i Helsingfors via studie-
besök, matlagning, musik, konst och hantverk. 
A160716 5.9–28.11, måndag kl. 12.30–15.00
  Heidi Huovilainen, rum 319

Mellannivå
Svenska 7–12 
Kursen består av sex fristående delar (Svenska 
7–12). Kursen passar både den som har läst 
Svenska 1–6 och den som har haft svenska i 
skolan och vill fräscha upp sina tidigare kunska-
per. Du kan välja att avlägga hela kursen eller 
bara ett enskilt moment. Vi använder boken 
Rivstart B1 + B2 och kompletterar med diskus-
sioner, webbmaterial och olika sorters aktiveran-
de övningar. Delarna 7–9 omfattar kapitlen 1–9 
(nivå B1) och delarna 10–12 kapitlen 10–18 (nivå 
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B1–B2). Den som har avlagt nivå B1 kan också 
välja att fortsätta med kursen Svenska för Allmän 
språkexamen (se sidan 143).

Europeiska referensramen för språk, se sidan 
114.

Hösten 2016
Svenska 7, Stoa (50 €)
A160658 5.9–28.11, måndag kl. 17.00–19.30
  Margaretha Fagerström, 
  grupprummet, Stoa

Svenska 7–8 (98 €)
A160679 5.9–12.12, 
  måndag och fredag kl. 9.30–12.00 
  Heidi Huovilainen, rum 417

Svenska 9 (50 €)
A160710 6.9–29.11, tisdag kl. 17.00–19.30
  Ingrid Rönnow, rum 307

Svenska 9–10 (98 €)
A160708 6.9–1.12, 
  tisdag och torsdag kl. 13.00–15.30 
  Bodil Wadenström, rum 319

Våren 2017
Svenska 7–8 (98 €)
A170110 9.1–24.4, 
  måndag och fredag kl. 9.30–12.00 
  Jenny Kajanus, rum 316

Svenska 8, Stoa (50 €)
A170098 9.1–10.4, måndag kl. 17.00–19.30
  Margaretha Fagerström, 
  grupprummet, Stoa

Svenska 9–10 (98 €)
A170111 9.1–10.4, måndag och fredag 
  kl. 9.30–12.00 
  Heidi Huovilainen, rum 417

Svenska 10 (50 €)
A170128 10.1–11.4, tisdag kl. 17.00–19.30
  Ingrid Rönnow, rum 307

Svenska 11 (50 €)
A170127 11.1–12.4, onsdag kl. 13.00–15.30
  Mirja Pekanmäki, rum 215

Övriga kurser på mellannivå: 
Kafésvenska, mellannivå (37 €/termin)
(B1) Kom med i vår diskussionsgrupp där vi träffas 
en gång i veckan i Arbis kafé och talar om allt mel-
lan himmel och jord – på svenska. Kursen bygger 
både på lärarens material och på fri diskussion. 
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A160584 A 5.9–10.4, måndag kl. 13.00–14.30
  Hélène Selenius, kaféet
A160583 B 7.9–12.4, onsdag kl. 18.10–19.40
  Mirja Pekanmäki, kaféet
A160582 C 6.9–11.4, tisdag kl. 13.00–14.30
  Hélène Selenius, kaféet

Svenska för allmän språkexamen, 
mellannivå
(B1) Kursen är upplagd enligt fordringarna för all-
män språkexamen i svenska på mellannivå och 
lämpar sig också för utlänningar bosatta i Finland. 
Vi gör skrivuppgifter, diskuterar och jobbar med hör 
- och läsförståelseövningar. Allmän språkexamen 
i svenska arrangeras på Arbis efter kursens slut. 
Anmälningen till provet görs separat på kansliet. 
A160633 A (41 €) 5.9–14.11, 
  måndag kl. 18.05–19.35 
  Katja Peltola, rum 316
A160635 B (53 €) 7.9–16.11, 
  onsdag kl. 9.30–12.00 
  Jenny Kajanus, rum 416
A170075 C (41 €) 9.1–10.4, 
  måndag kl. 18.05–19.35 
  Katja Peltola, rum 316
A170076 D (53 €) 11.1–19.4, 
  onsdag kl. 9.30–12.00 
  Jenny Kajanus, rum 416

Diskutera på svenska! (37 €/termin)
(B1) En kurs för dig som vill aktivera din svenska 
genom diskussion. Vi diskuterar aktuella ämnen, 
läser artiklar och andra korta texter. 
A160586 6.9–11.4, tisdag kl. 11.00–12.30
  Marina Giljam, rum 301

Grammatik och struktur (53 €)
(B1) Behöver du repetera eller bli bättre på svensk 
grammatik? Då är den här kursen perfekt för dig! 
På kursen övar och repeterar vi centrala gram-
matikstrukturer med praktiska uppgifter. Vi tar bl.a. 
upp  substantivets böjning, verb- och tempusböj-
ning samt ordföljd. Kursens innehåll formas enligt 
kursdeltagarnas behov och önskemål. 
A160630 7.9–30.11, onsdag kl. 9.30–12.00
  Heidi Huovilainen, rum 319

Nyhetssvenska  (38 €)
(B1) En kurs för dig som redan kan lite svenska 
och vill öva dig i att läsa, förstå och skriva sven-
ska med hjälp av lättlästa nyheter. 
A160714 5.9–28.11, måndag kl. 12.30–14.00
  Annette Jansson, rum 417

Yrkessvenska (49 €/termin)
(B1–B2) Målet med kursen är att ge färdigheter 
att effektivt klara vanliga arbetssituationer på 
svenska, som till exempel kundkontakter, möten, 
presentationer, att skriva e-post och andra doku-
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ment. Kursen tar också upp kulturell kompetens 
på arbetsplatsen. Fokus ligger på kommunikativa 
övningar. 
A160709 8.9–6.4, torsdag kl. 17.00–19.30
  Ingrid Rönnow, rum 319

Skönlitteratur på svenska (37 €/termin)
(B2–C1) Vill du läsa och prata om skönlitteratur 
på svenska? Vi träffas i biblioteket och diskuterar 
texter som läraren valt ut. 
A160693 6.9–11.4, tisdag kl. 13.15–14.45
  Marina Giljam, biblioteket

Avancerad nivå
Tänk och tyck! (37 €/termin)
(B2–C1) Vad diskuterar man i Sverige i dag? En 
diskussionskurs där vi följer med den svenska sam- 
hällsdebatten och tänker och tycker i olika rikt-
ningar. Läraren talar med sverigesvensk accent. 
A160585 7.9–12.4, onsdag kl. 16.30–18.00
  Mirja Pekanmäki, rum 215

Aktuellt på svenska 1 (41 €)
(B2–C1) Vi tränar svenska genom att läsa och 
diskutera aktuella artiklar och se korta tv-reporta-
ge. Vi läser bl.a. Ny Tid, en fri vänstertidning med 
fokus på kultur, samhälle och debatt. Följ med 
vad som händer i världen och uttryck dina åsikter 
på svenska. (Ingen lektion 26.9 och 5.12). 

A160629 5.9–12.12, måndag kl. 16.30–18.00
  Alexandra Ramsay, rum 416

Aktuellt på svenska 2 (41 €)
(C1) Vi tränar svenska genom att läsa och disku-
tera aktuella texter, allt från nyheter till skönlitte-
ratur utgående från vad som är aktuellt och från 
kursdeltagarnas önskemål. 
A170074 9.1–10.4, måndag kl. 16.30–18.00
  Sofia Hägglund, rum 416

Diskutera mera! Stoa (40 €/termin)
(C1) En kurs för dig som vill aktivera din svenska 
genom diskussion. Vi diskuterar aktuella äm-
nen, läser artiklar och andra korta texter och ser 
video snuttar på svenska. 
A160652 6.9–11.4, tisdag kl. 10.30–12.00
  Mirja Pekanmäki, grupprummet, Stoa

Vi läser deckare på svenska, Stoa  
(38 €) 
(C1) Det här är en kurs för dig som älskar mord 
och mysterier. Vi läser en deckare under hösten 
utgående från deltagarnas önskemål. Vi disku-
terar läsningen och går igenom svåra ord och 
begrepp. Vi tittar också på filmatiseringen ifall det 
finns en sådan. 
A160834 6.9–29.11, tisdag kl. 14.30–16.00
  Mirja Pekanmäki, rum 8, Stoa
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Pratmakarna (40 €/termin)
(C1) Vi är en grupp glada seniorer som samtalar 
om aktualiteter och nyheter för att upprätthålla 
kunskaperna i svenska och utöka ordförrådet. 
A160628 8.9–6.4, torsdag kl. 11.00–12.30
  Birgit Storå, rum 416

Svenska för allmän språkexamen, 
högsta nivån (50 €)
(C1) Kursen är upplagd enligt fordringarna för 
allmän språkexamen i svenska på högsta nivån. 
Vi utvidgar ordförrådet genom textförståelse och 
jobbar med hörförståelseövningar, skriver och 
diskuterar. Allmän språkexamen i svenska arran-
geras på Arbis efter kursens slut. Anmälningen 
till provet görs separat på Arbis kansli. 
A160931 A 1.10, 15.10, 29.10 och 12.11, 
  lördag kl. 10.00–16.00 
A170212 B 11.2, 4.3, 18.3 och 1.4, 
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Mirja Pekanmäki, rum 416

Skriv på svenska! (27 €)
(C1) Det här är en kurs för dig som vill bli bättre 
på att skriva svenska, t.ex. brev, e-postmed-
delanden och åsiktstexter. Vi gör olika typer av 
skrivövningar under kursen och bearbetar dem. 
A170077 28.2–11.4, tisdag kl. 18.05–19.35
  Marina Giljam, rum 417 

Tyska
Grundnivå
Tyska (37 €/termin)
(Tyska I avser första årets studier, II andra årets 
osv.) 
A160454 I (A1) 8.9–6.4,
   torsdag kl. 16.30–18.00 
   Heidi Huovilainen, rum 301 
A160492 III (A1) 6.9–11.4, 
   tisdag kl. 16.30–18.00 
   Regine Ehlert, rum 417 
A160503 IV (A2) 7.9–12.4, 
   onsdag kl. 16.30–18.00 
   Anna Långstedt-Jungar, rum 415 

Mellannivå
Deutsch ohne Stress, Stoa (40 €/termin)
(B1) In dieser fröhlichen Gruppe diskutieren wir 
frei über allgemein interessierende Themen aus 
Deutschland und Finnland, lachen viel, stellen 
Fragen, sehen kurze Filmszenen und Bilder, und 
einige Teilnehmer machen (ganz freiwillig!) kurze 
Präsentationen über eigene Themen, alles ohne 
Stress, jeder macht mit so gut er kann! 
A160415 7.9–12.4, onsdag kl. 16.30–18.00
  Susanne Mensing-Varila, rum 8, Stoa
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Deutsch im Fokus (37 €/termin)
(B1) Der Kurs führt in den Alltag der Menschen 
in den deutschsprachigen Ländern ein. Der 
Schwerpunkt  liegt auf dem Sprechen, aber Sie 
stärken auch ihre kommunikative Kompetenz im 
Hören, Lesen und Schreiben. 
A160927 8.9–6.4, torsdag kl. 18.05–19.35
  Anna Långstedt-Jungar, rum 415 

Ab ins Museum! (27 €)
(B1) Wir besuchen verschiedene Museen und 
Galerien in der Innenstadt und sprechen auf 
Deutsch über Kunst, Ausstellungen, Gemälde, 
Projekte und Objekte. Wir teffen uns direkt vor 
Ort.(Treffpunkt wird rechtzeitig bekannt gegeben 
und evtl. Eintrittskarten zählt jeder Teilnehmer 
selber). 
A170030 2.3–6.4, torsdag kl. 11.00–12.30
  Susanne Mensing-Varila

Deutsch für Fortgeschrittene  
(40 €/termin) 
(B2) Diese engagiert-aktive Gesprächsgruppe 
diskutiert aktuelle Texte zu gesellschaftlichen und 
kulturellen Themen aus Deutschland und Finn-
land und  stellt (auf freiwilliger Basis) Präsenta-
tionen zu eigenen Interessensgebieten vor. 
A160413 5.9–10.4, måndag kl. 12.30–14.00
  Susanne Mensing-Varila, rum 301 

Praktisches Deutsch (37 €/termin)
(B2) Wir machen eine Sprachreise durch aktu-
elle Themenfelder, wie auch spannende Gram-
matikexkursionen, die uns das Fundament und 
den Rahmen für Schreib- und Sprechsituationen 
geben. 
A160494 6.9–11.4, tisdag kl. 14.15–15.45
  Regine Ehlert, rum 301 

Deutsch interessant (40 €/termin)
(B2) Wir lesen gemeinsam Artikel über deutsche 
Besonderheiten und Landeskunde und sprechen 
und lachen dabei über unsere eigenen Erfahrun-
gen zum Thema, vergleichen mit Finnland und 
schweifen ab zu allem, was uns in diesem Zusam-
menhang interessant erscheint. Freie, gemütliche 
Gruppenatmosphäre, alle Altersgruppen. 
A160414 6.9–11.4, tisdag kl. 16.30–18.00
  Susanne Mensing-Varila, rum 319 

Alltagsdeutsch (37 €/termin)
(B2) Wollen Sie fließender sprechen, neue Rede-
mittel erlernen, Ihren Wortschatz erweitern und 
die deutsche Grammatik sicherer anwenden? 
Dann ist dies genau der richtige Kurs für Sie. Im 
Unterricht trainieren wir vor allem das freie Spre-
chen und Hörverstehen, zu Hause vertiefen Sie 
Ihre Fertigkeiten mithilfe kurzer Texte und schrift-
licher Übungen. 

Språk: Tyska



147

A160808 7.9–12.4, onsdag kl. 10.30–12.00
  Claudia Jeltsch, rum 415 

Avancerad nivå
Zeitgenössische Literatur, ernst und 
heiter! (40 €/termin)
(C1) Im Kurs behandel wir neue 
deutschsprachige Literatur in allen Facetten. 
Welche Themen sind aktuell? Wie ernst oder 
heiter und humoristisch wird unsere moderne 
Welt gespiegelt? Die TeilnehmerInnen können 
aktiv an der Gestaltung des  Lesestoffs mit-
wirken. 
A160500 5.9–10.4, måndag kl. 14.30–16.00
  Heidi Hübner, rum 307 

Deutsch für Sprachbegeisterte  
(40 €/termin) 
(C1) Sprachbegeisterte und Liebhaber der 
deutschen Sprache finden sich in diesem Kurs. 
Aktuelles und Kulturelles, Austausch und Kom-
munikation mit und ohne Grammatik stehen im 
Mittelpunkt. Idiomatik und Redewendungen, 
modernes Neudeutsch und “altmodische“ Wend-
ungen existieren in Eintracht nebeneinander. 
A160488 5.9–10.4, måndag kl. 16.30–18.00
  Heidi Hübner, rum 307 

Konversation Deutsch (40 €/termin)
(C1) In unserer Konversationsgruppe reden wir 
über alles, was Jung und Alt interessiert: Kultur, 
Lebensart, aktuelles Tagesgeschehen, große 
Ereignisse und kleine Dinge, die das Leben  
lebenswert machen. 
A160899 9.9–7.4, fredag kl. 12.00–13.30
  Claire Scheunemann, rum 301 

Vortrag auf Deutsch
Das Leben ist keine Kunst: Gespräch mit 
Wladimir Kaminer, se sidan 6.

Mat och språk, se sidan 47.

Online Learning Tools (6 €)
Discover how to make use of techology to 
enhance your language learning. Come and 
learn step-by-step how to use vocabulary-
learning apps and websites on your computer, 
tablet or smartphone, along with fun ideas on 
how to review vocabulary interactively. Work-
shop languages: English and French. 
A160944 A 20.10, torsdag kl. 16.30–18.00
A160945 B 27.10, torsdag kl. 16.30–18.00
  Bianca Biro, rum 404, språkstudion 

Språk: Tyska



148

Ansvarig 
Alexandra Ramsay, fil.dr
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi 
Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89 
Studiehandledning enligt överenskommelse och 
då en ny studiehelhet inleds.

Allmän info och tenter: 
Enni Grundström, tfn (09) 310 494 76
enni.grundstrom@arbis.hel.fi

Anmälningar tas emot från onsdag 17.8 
kl. 10.00. Se anmälningsschemat på insidan av 
bakpärmen.

Öppna universitetet har inga inträdesförhör 
men observera att vissa kurser har förhands-
krav. Det är ibland viktigt att gå kurserna i en 
viss ordning. Du kan tentera akademiska kurser 
och på så sätt samla studiepoäng som du kan 

få dig tillgodoräknade vid ett universitet i ett se-
nare skede. Du kan delta i kurserna också utan 
att tentera, men även i detta fall bör du betala 
både en kursavgift och en avgift till respektive 
universitet. Också om du jobbar kan du studera 
vid öppna universitetet eftersom föreläsningarna 
hålls under kvällstid och under veckoslut.
Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp). 
Grundstudierna omfattar minst 25 poäng och 
ämnesstudierna minst 60 poäng. Universitets-
examen avläggs i två steg, där kandidatexamen 
omfattar 180 poäng och magisterexamen ytterli-
gare 120 poäng.
Läsåret 2016–2017 ordnar Helsingfors arbis 
studier i juridik och i pedagogik (allmän och vux-
enpedagogik) tillsammans med Helsingfors uni-
versitet (HU).
Utbildning i logopedi och i tillämpad pedagogik 

Öppna 
universitetskurser
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ges i samarbete med Centret för Livslångt Lä-
rande vid Åbo Akademi (ÅA).

Kursfordringarna
Ämnesbeskrivningarna, kursfordringarna och 
tentlitteraturen för varje ämne hittar du på  
https://studieinfo.fi/wp/sv/ och i sin helhet på 
https://www.helsinki.fi/sv/oppna-universitetet.
Om du studerar enligt Åbo Akademis fordringar 
finns noggrannare beskrivningar på adressen 
http://www.abo.fi/student/opuamnen.
Kursbeskrivningar med upplysningar om kurslit-
teraturen finns också på ilmonet.fi i samband 
med varje enskild kurs. 

Kurslitteratur
På entréplanet ligger Arbis bibliotek. Här kan du 
låna kursböcker, studera eller använda studie-
rummets datorer. Biblioteket strävar efter att ha 
1–2 exemplar av varje kursbok. Lånetiden är en 
vecka. Det går bra att förnya en bok om ingen 
annan reserverat den. Om kursboken är utlånad 
eller inte finns i Arbis bibliotek samlingar rekom-
menderas att använda Helsingfors universitets 
bibliotek eller Helsingfors stadsbibliotek. 
I anslutning till biblioteket ligger studierummet. 
Där kan du jobba på datorer med de vanligaste 
programmen. Utskrifter kostar 50 c/kopia. 

Fjärrlån 
Det är möjligt att fjärrlåna kursböcker till Arbis 
bibliotek. Lämna in din beställning till biblioteket i 
god tid innan du behöver ditt material. 
Fjärrlåneavgiften är 10 euro per bok. För mer 
information gällande fjärrlån kontakta biblioteket.

Öppettider under terminstid: 
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00 
fredag kl. 10.00–13.00 
Utanför terminstiderna: måndag–torsdag  
kl. 10.00–16.00, fredagar kl. 10.00–13.00.

Anmälan och avgifter till Helsingfors univer-
sitet och Åbo Akademi
Om du följer Åbo Akademis undervisning på Ar-
bis anmäler du dig under den första lektionen på 
en blankett som du får på Arbis. Till Helsingfors 
universitet anmäler du dig elektroniskt. Då du 
anmält dig till en kurs på Arbis, via Ilmonet eller 
vårt kansli, får du en länk för anmälning till HU av 
oss. 
Du betalar både kursavgifter till Arbis och studie-
avgifter till det universitet eller den högskola som 
du studerar vid. Studieavgifterna varierar beroen-
de på universitet och är 10−100 €/läsår eller per 
studiehelhet. Kursdeltagare som är inskrivna för 
kandidat- eller magisterexamen vid Åbo Akademi 
under läsåret 2016–2017 betalar inte någon stu-
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dieavgift utan endast en arrangörsavgift för att 
delta i Åbo Akademis öppna universitetskurser.
Både Arbis kursavgift och universitetets/högsko-
lans studieavgift måste vara betalda för att du 
ska kunna delta i en kurs och för att studiepresta-
tionerna skall registreras vid respektive Öppna 
universitet.
Mera information får du under den första lektio-
nen på varje kurs.

Intyg
Universiteten ger på begäran intyg över god-
kända tentamina. När din studierätt är i kraft kan 
du beställa ett inofficiellt studieutdrag direkt ur 
Helsingfors universitets studieregister Web-Oodi. 
Ett intyg över en slutförd studiehelhet får du på 
begäran. Läs mera på https://www.helsinki.fi/sv/
oppna-universitetet
Åbo Akademi: Mer information och kontaktinfor-
mation, http://www.abo.fi/student/opuintyg

Akademiska tentamina
Vissa kurser tenteras med hemarbeten, andra 
genom litteraturtentamen. Mera information får 
du av läraren på den första lektionen och vid be-
hov också av de ÖU-ansvariga på Arbis.
Allmänna litteraturtenter ordnas på Arbis två–tre 
gånger per termin. Du har möjlighet att tentera 

vid tre, på varandra följande tillfällen, efter en 
avslutad kurs.
Höstterminen: lö 12.11 och fr 9.12  
Vårterminen: lö 14.1, lö 11.2, lö 4.3, lö 8.4, fr 19.5 
Lördag kl. 10.00–13.00, fredag kl. 17.00–20.00.

Anmäl dig till Arbis kansli senast två veckor före 
tentamen. Tentamensavgiften för extra tentamina 
och externa tentander är 30 €/tent. Dessutom 
kan i vissa fall en tilläggsavgift på 45 € tillkomma. 
Vid tentamen ska du kunna styrka din identitet 
med ett id-kort utfärdat av finländsk polismyndig-
het.

Grundstudier i pedago-
gik (allmän och vuxen-
pedagogik) 25 sp (HU)
Målet med grundstudierna är att studenten blir 
förtrogen med de centrala frågeställningarna och 
teoritraditionerna inom allmän pedagogik och 
vuxenpedagogik och utvecklar sitt pedagogiska 
tänkande. Kurserna ordnas i samarbete med HU 
och är gemensamma för pedagogik och vuxen-
pedagogik. På vissa kurser ges datorstödd un-
dervisning i någon inlärningsmiljö. Instruktioner 
ges då kurserna börjar.
I fordringarna för studiehelheten 25 sp ingår fem 
delkurser. 
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Introduktion till pedagogik (5 sp) (57 €)
Kursen handlar om utbildningen i olika sociala 
och kulturella kontexter. På kursen presenteras 
centrala pedagogiska begrepp och aktuella frå-
geställningar. Öppna uni-avgifter tillkommer. 
A160949 13.9–11.10, tisdag kl. 16.30–19.45
  Lili-Ann Wolff, rum 218 

Utveckling, lärande och motivation  
(5 sp) (57 €)
På kursen behandlas bl.a. psykologi som veten-
skap, biologiska förutsättningar för utveckling 
och lärande, uppmärksamhet, minnet och dess 
struktur och funktioner, inlärningsteorier, språk-
utveckling och tänkande, samt motivation och 
social förmåga. Öppna uni-avgifter  tillkommer. 
A160952 25.10–29.11, tisdag kl. 16.30–19.45
  Katarina Perander-Norrgård, rum 218

Didaktik (4 sp) (57 €)
Kursen behandlar undervisning och lärande i ett 
mångkulturellt samhälle. Deltagarnas förmåga att 
planera undervisning och kritiskt och analytiskt 
förhålla sig till didaktiska frågeställningar utveck-
las. På kursen behandlas också hur man bemö-
ter studerande med särskilda behov. Öppna uni-
avgifter tillkommer. 
A160953 10.1–14.2, tisdag kl. 16.30–19.45
  Monica Londen, rum 218 

Flerspråkighet, mångfald och social 
rättvisa (5 sp) (57 €)
Kursen behandlar centrala begrepp och teorier 
inom fältet mångfald och undervisning. Dess-
utom behandlas relationerna mellan språk, iden-
titet och kultur, samt förmågan att se språk som 
resurs och alla elever som en del av mångfalden. 
Även kritisk granskning av rådande normer.  
Öppna uni-avgifter tillkommer. 
A170229 7.3–11.4, tisdag kl. 16.30–19.45
  Ida Hummelstedt-Djedou, rum 218 

Orientering till pedagogisk forskning 
(5 sp) (57 €)
Kursen behandlar pedagogiskt och vuxenpeda-
gogiskt forskningsarbete, forskarsamfund och 
olika sätt att närma sig forskning. Det rekom-
menderas att den studerande har avlagt kursen 
G1 Introduktion till pedagogik före denna kurs. 
Öppna universitets-avgifter tillkommer. 
A170228 25.4, 2.5, 6.5, 9.5 och 16.5, 
  tisdag kl. 16.30–19.45, 
  lördag kl. 12.00–15.45 
  Pia Mikander, rum 218 , rum 316 
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Juridik (HU)
Grundkursen i juridik (3 sp) är en kurs som ges 
enbart vid Helsingfors universitets öppna univer-
sitet.

Grundkurs i juridik (3 sp) (57 €/termin)
Kursen är en introduktion till juridiska studier. 
Den är obligatorisk för dem som  deltar i ämnes-
studier i juridik vid Öppna universitetet. Kursen 
lämpar sig också för dem som vill lära känna 
juridisk terminologi på svenska. Den är också en 
kurs som förbereder för studier i rättsvetenskap. 
Öppna uni-avgifter tillkommer. 
A160951 29.9–27.10, torsdag kl. 16.30–19.45
  22.10, lördag kl. 10.00–13.15 
  Désirée Söderlund, rum 218

Logopedi (ÅA)
Ämnet logopedi beskriver och förklarar olika for-
mer av kommunikationssvårigheter på grund av 
röst, tal eller språkstörningar, hur de bedöms och 
behandlas.

Grunder i talvetenskaper, (5 sp) (75 €)
Målet med kursen är att ge grunderna för det 
centrala innehållet inom logopedi. Öppna uni-
avgifter tillkommer.

 

A160956 14–15.10, 28–29.10 och 11–12.11, 
  fredag kl. 16.30–19.45, 
  lördag kl. 10.00–15.00 
  Susanna Simberg, rum 415 

Rösten (5 sp) (75 €)
Kursen ger en bred kännedom om  rösten i teori 
och praktik. Kursen passar bra för dig som är 
allmänt intresserad av människans röst eller dig 
som redan arbetar med rösten som arbetsred-
skap eller har planer på att arbeta i ett sådant 
yrke. Öppna uni-avgifter tillkommer. 
A170231 13–14.1, 27–28.1 och 10–11.2, 
  fredag kl. 16.30–19.45, 
  lördag kl. 10.00–15.00 
  Susanna Simberg, rum 415 

Utveckling av tal, språk och  
kommunikation, (5sp) (75 €)
Målet med kursen är att ge ingående kännedom 
om utvecklingen av språk, tal och kommunika-
tion. Öppna uni-avgifter tillkommer. 
A160957 10–11.3 och 24–25.3, 
  fredag kl. 16.30–19.45, 
  lördag kl. 10.00–15.00 
  Susanna Simberg, rum 415 

Öppna universitetskurser



153

Tillämpad pedagogik (ÅA)
Läsåret 2016–2017 kan man igen läsa pedago-
gisk handledning (10 sp) vid Arbis.

Pedagogisk handledning (10 sp) 
(26 €/termin) 
Kursdeltagarna får grundläggande kunskaper i 
pedagogisk handledning, ökad medvetenhet om 
handledningsprocessen och beredskap att ge-
nomföra handledningssamtal. 
A160962 9–10.12, 27–28.1 och 24–25.3, 
  fredag kl. 16.30–19.45, 
  lördag kl. 10.00–16.00 
  Lilian Rönnqvist, rum 417

Information om alla de enskilda kurserna hittas 
på www.ilmonet.fi. 

Öppna universitetskurser
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Welcome to Arbis!
We offer many courses for adults.
Practise your Swedish, meet nice people and 
learn new and interesting things!
At Arbis you can study several different subjects in 
the daytime, in the evening or at weekends. Don’t 
worry if you are not yet fluent in Swedish, you can 
join many of our courses, such as: yoga, singing, 
guitar, piano, knitting, jewellery, pottery, waterco-
lour painting, photography, how to use PhotoShop, 
how to use Excel, history, cooking and baking and 
many more. You can also study languages such 
as English, Finnish, French, German and Spanish.
In addition, we offer Swedish language courses 
both at beginner and more advanced levels. Also, 
there is the Arbis programme for Immigrants (see 
page 160)
More details of our courses in English are on page 
157. 

Välkommen till Arbis!
Vi har kurser för vuxna. 
Tala svenska, träffa trevliga människor och lär dig 
nya intressanta saker!
Hos oss kan du studera många olika ämnen på 
dagen, kvällen och på veckoslut. Många av våra 
kurser passar också dig som inte ännu pratar så 
bra svenska.
Du kan välja bland kurser som yoga, dans, sång, 
gitarr, piano, stickning, smyckestillverkning, kera-
mik, måla i akvarell, fotografering, Excell, Photo- 
shop, historia, teater, matlagning och bakning. På 
Arbis kan du också studera olika språk, till exem-
pel finska, engelska, franska, spanska och tyska.
Dessutom har vi kurser i svenska, både för nybör-
jare och för dig som kan lite mera. På Arbis kan du 
också delta i integrationskurser för invandrare, se 
sidan 160. 
Några kurser går på engelska. De finns på sidan 
157.

Invandrare  
Immigrants  

Maahanmuuttajat 
and “Arbis in English”
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Добро пожаловать в Арбис на 
курсы для взрослых!
У нас вы сможете говорить по-шведски, 
встречаться с интересными людьми и 
одновременно учиться чему-то новому. Курсы, 
многие из которых подходят даже тем, кто 
еще не очень хорошо говорит по-шведски, 
проходят как в утреннее, так и в вечернее 
время. 
Йога, танцы, музыка, рукоделие, 
компьютерные курсы, кулинария, театральная 
студия, а также различные иностранные 
языки (например, финский, английский, 
французский, испанский, немецкий и т.д.) – 
это лишь немногая часть из того, чем можно 
заниматься в Арбисе.
Помимо этого, Арбис организует курсы 
шведского языка как для начинающих, так 
и тех, кто уже неплохо говорит по-шведски.  
В нашем центре устраиваются также 
интеграционные курсы для иностранцев (см. 
стр. 160).
 
Ознакомиться с нашими англоязычными 
курсами можно на странице 157! 

!(Arbis) سيبرأ يف مكب ًالهسو ًالهأ
!نيدشارلل تارود انيدل

 ملعتو نيفيطل صاخشأ لباق ،ةيديوسلا كتغل سرام
.مامتهالل ةريثم ةديدج ءايشأ

 يف انعم ةفلتخملا عيضاوملا نم ديدعلا ةسارد كنكمي
 انيدل .عوبسألا ةياهن ةلطع يفو ءاسملاو ،حابصلا
 ال نيذلا كئلوأ اضيأ بسانت يتلا تارودلا نم ديدعلا
.دعب ةيديوسلا نوملكتي

 ،صقرلا ،اغويلا :تارودلا نيب نم رايتخالا كنكمي
 تارهوجملا عنص ،ةكايحلا ،ونايبلا ،راتيغلا ،ءانغلا
 ريوصتلا ،ةيئاملا ناولألاب مسرلاو راخفلاو
 حرسملاو خيراتلا ،بوشوتوف ،لسكإ ،يفارغوتوفلا
 ةسارد اضيأ كنكمي Arbis يف .زبَخلاو خبطلاو
 ةيزيلجنإلاو ةيدنلنفلا كلذ يف امب ،ةفلتخم تاغل
.ةيناملألاو ةينابسإلاو ةيسنرفلاو

 ،ةيديوسلا ةغللا يف تارود انيدل ،كلذ ىلع ةوالعو
 نيذلا كئلوأل ةبسنلابو نيئدتبملل ةبسنلاب ءاوس
 كنكمي Arbis يف .ليلقب كلذ نم رثكأ ةغللا نونقتي
 رُز ،نيرجاهملل جامدنالا تارود يف ةكراشملا اضيأ
.160 ةحفصلا

 ىلع انيدل ةيزيلكنإلا ةغللا تارود ىلع روثعلا كنكمي
!157 ةحفصلا

Courses in English
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The office Helsingfors Arbis, 
   Sturenkatu 2, 00510 Helsinki,  
   Tel. (09) 310 494 94,  
   E-mail: kansliet@arbis.hel.fi 

Office opening hours 
10.8, 11.8, 15.8, 16.8, 17.8 and 18.8  
open 10:00–17:00 
24.8–3.9 and 5.12–5.1 
open Monday to Thursday, 10:00–15:00
7.9–4.12 and 9.1–12.4
open Mondays to Thursdays, 10:00–20:00,  
Friday 10:00–13:00 

Terms of payment 
We will invoice you for each course. Please, 
make sure you pay by the due date. 
Reduction of fee
Unemployed people and people with especially 
low income can apply for a reduced fee. More 
information from the Arbis office. 
Cancellation 
Courses with more than 6 course sessions can 
be cancelled without a fee during the first three 
weeks of the course, but please cancel your 
registration as soon as possible if you cannot at-
tend the course. Courses with less than 6 course 
sessions can be cancelled without a fee up to 
one week before the start of the course.

Please note! We will charge you the fee if you 
do not cancel your registration in time. 

Kontakt och information

Enrolments start in August: 
Enrol by Internet: www.ilmonet.fi, 
Phone: (09) 310 494 94 or by visiting the office:  
Sturenkatu 2, 00510 Helsinki (see office hours 
above)

10.8 from 10:00  Domestic science,  
    Home and Gardening

11.8 from 10:00  Languages,  
    SFI Arbis, SFX Svenska,  
    Swedish for parents

15.8 from 10:00  Arts, sculpture, photography,  
    IT 

16.8 from 10:00   Handicraft, literature, theater,  
    Swedish as a mother tongue

17.8 from 10:00   Music, People, society  
    and culture, Open University, 
    Nature, environment, tech- 
    nology and transport 

18.8 from 10:00   Physical education, well-being
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How to thrive in a multicultural 
society (17€)
Have you ever wondered how to get the most out 
of living in a multicultural society or how to inte-
grate into your host society? Would you like to 
learn about communication skills in a cosmopoli-
tan setting? The course is a hands-on introduc-
tion to the essentials of cross-cultural traits and 
differences and their social implications. 
A170119 26.1–16.2, torsdag kl. 16.30–18.00
  Farid Karimi, 122 

How to come up with good ideas? (17 €)
In this course we will discuss some easy and 
available methods to improve your creativity 
either alone or in your team as well as the stages 
for making those ideas more tangible. These 
techniques can push you to forge new connec-
tions, think differently and consider new perspec-
tives in  your career or entrepreneurship. Du kan 
ställa frågor också på svenska. 
A160896 11–25.10, tisdag kl. 17.30–20.00
  Jennifer Ramirez, rum 313

Arbis library
Welcome to the Arbis library! The primary mission of 
the library is to support your studies at Arbis. It offers 
a wide range of books, magazines and newspapers, 
mostly in Swedish, but we also have books and 
publications in English and other languages. You’ll 
also find Finnish-Swedish newspapers and a selec-
tion of Scandinavian journals. In addition, we have 
Easy Reading books in Swedish, children books and 
audiobooks. You can use the library computers, as 
well, and print documents. Please also note that the 
library hosts numerous public events and lectures. 
Read more about the library online, and follow us on 
Facebook and Instagram, and don´t hesitate to con-
tact us for further information. We warmly welcome 
you to the library at Sturenkatu 2. 
Opening hours:
Monday–Thursday: 10:00–19:00
Friday: 10:00–13:00
Tel: 040-334 67 37, (09) 310 494 84
Email: biblioteket@arbis.hel.fi
Staff:
Librarian Ylva Larsdotter,
ylva.larsdotter@arbis.hel.fi
Library assistent: Marianne Jäntti-Sevon, 
marianne.jantti-sevon@arbis.hel.fi 

Courses in English
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and marketing of podcasts. Basic Windows skills 
are needed. 
A160765 12.10–2.11, onsdag kl. 16.30–19.35
  Gregory Mark Pellechi, rum 404

Creative photography for women (27 €)
The course aims at teaching how “to explore the 
world through feminine eyes”. You will be rooted 
in your own identity and get inspired by famous 
women-photographers such as Alexandra Bou-
lat, Letizia Battaglia and Diane Arbus. Students 
will be required to produce an assignment every 
lesson. Kursdeltagarna kan ställa frågor också 
på svenska. 
A170178 3.3–7.4, fredag kl. 10.00–11.30
  Alessandra Garusi, rum 313

Visual diaries for women (27 €)
The course aims at teaching how to realize a 
visual diary. The use of collage, snapshots of 
friends, family, and home/studio, but also scenic 
and urban settings and interiors. You will get 
inspired by Robert Frank’s late visual diaries. 
The images will be accompanied by short notes, 
pieces of conversations. Du kan ställa frågor 
också på svenska. 
A160845 7.10–2.12, fredag kl. 10.00–11.30
  Alessandra Garusi, rum 313

E-commerce platforms for  
small entrepreneurs (17 €)
Are you a crafter? A designer? Do you own a 
clothes line? Do you sell a service? Are you plan-
ning to launch an online shop for your products? 
In this course we will discuss the different options 
available online for small entrepreneurs to set up 
and manage a store. This is a beginners intro-
ductory course. Du kan ställa frågor också på 
svenska. 
A160900 8.2–1.3, onsdag kl. 17.30–20.00
  Jennifer Ramirez, rum 313

Social media clinic (17 €)
You have come a long way setting up your face-
book page, now what? Come and discuss with 
us about your questions related to social media 
and get help and support. We will be discussing 
different topics regarding promotion, visibility, 
aesthetics, planning, and more. Du kan ställa 
frågor också på svenska. 
A160898 1–15.11, tisdag kl. 17.30–20.00
  Jennifer Ramirez, rum 405 A

Podcasts – Internet Radio (17 €)
Podcasts: Not just a stupid name. You will plan, 
script, record and produce pilot episodes of pod-
casts in small groups on the topic you choose. 
You will also learn about the business, hosting 



159

Introduction to Indian Cooking & 
Spices (Beginners course) (23 €)
This class focusses on basic vegetarian Indian 
cooking and you will learn about the use of 
various Indian spices and their health benefits. 
This is the menu: lentil soup, pilaf (rice), chapati 
(bread), raita (flavoured yogurt) and kheer (des-
sert). Vegetarian cooking. The teacher comes 
from India. 
A160729 16.9, fredag kl. 17.00–20.45
  Purnima Gupta, undervisningsköket

Rajasthani Indian Cooking Class (25 €)
In this class, you will learn about cooking authen-
tic Rajasthani vegetarian food, a speciality of 
western India. The menu is: kadi pakoda (curry), 
baingan bharta (aubergine), rice, roti (bread), 
shahi bread pudding (dessert). The teacher 
comes from India. Vegetarian cooking. 
A160731 1.10, lördag kl. 10.00–13.45
  Purnima Gupta, undervisningsköket

Indian Snacks & Street Food (25 €)
This class is about learning how to cook snacks 
and also Indian street food, both of which are 
very spicy and tasty. On the menu: lassi (drink), 
pav bhaji, matar chaat, tamarind chutney, corian-
der chutney, bhel puri. Vegetarian cooking. The 
teacher comes from India. 

A160739 14.10, fredag kl. 17.00–20.45
  Purnima Gupta, undervisningsköket

Gujarati Indian Cooking Evening (25 €)
This class focusses on cooking Indian Gujarati 
vegetarian food, which is less spicy but still tasty. 
On the menu: aloo sabzi (potato curry), bhindi 
(okra), roti (bread), pilaf (rice), shrikhand (des-
sert). Vegetarian cooking. The teacher comes 
from India. 
A170140 13.1, fredag kl. 17.00–20.45
  Purnima Gupta, undervisningsköket

Indian Festive Meal Cooking (25 €)
In this class, you will learn how to cook food for 
Indian festival Diwali, the Hindu festival of lights. 
On the menu: Matar paneer (cheese curry), raita 
(flavoured yogurt), kachori (bread), kheer (des-
sert). Vegetarian cooking. The teacher comes 
from India. 
A170141 11.2, lördag kl. 17.00–20.45
  Purnima Gupta, undervisningsköket

Courses in English
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Beskrivning 
Vill du integrera dig på svenska (eller tvåspråkigt) 
i Helsingfors? På Helsingfors arbis kan du stu-
dera svenska, praktisk finska och samhällskun-
skap. Programmet innehåller karriärcoaching och 
arbetspraktik. Under studieåret kan du studera 
16–26 timmar per vecka. Studieprogrammet 
uppfyller Arbets- och näringsbyråns krav på en 
integrationsutbildning (frivilliga studier med inte-
grationsstöd). 

Reservera en tid för ett nivåtest och ett indivi-
duellt samtal (obligatoriskt), 11.8, onsdag kl. 
10.00–17.00, Min young Lee, t. 040 550 5802,  
E-post: min.lee@arbis.hel.fi.

Swedish for parents, se sidan 164.

Description
Do you want to integrate in bilingual Helsinki 
in Swedish? In Helsingfors arbis you can study 
comprehensive  Swedish, practical Finnish and 
societal themes. The programme offers career 
coaching and a six-week work placement in 
the spring. The weekly total hours of studies 
vary from 16 hours to 26 hours, according to 
the student’s personal study plan. This study 
programme meets the Employment Office (TE 
Services) requirements for an integration training 
course (self-motivated studies with an integration 
benefit).

Each SFI student must take our language test to 
determine the best SFI level, and also to book 
an appointment with a study counsellor to agree 
on a study and career coaching plan, and an in-
dividual study plan. Please book an appointment 
for a language test and a career coaching plan 
(this is required), 11.8, wednesday 10:00–17:00, 
Min young Lee, Tel. 040 550 5802,  
E-mail: min.lee@arbis.hel.fi  

Swedish for parents, see page 164.

Invandrarkoordinator / Coordinator of immigration Min Young Lee
                tfn 040 550 5802, (09) 310 494 96 
                min.lee@arbis.hel.fi
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SFI 1 (130 €/term)
Starting level 0 – target level A2.2  
A160955 5.9–2.12 and 9.1–2.6 
  (18.4–26.5 work  
  placement)

Autumn: 5.9–2.12

Mon, Wed and Fri 9:30–12:00:
Swedish (Svenska 1–3)
Tue 9:30–12:00:
Swedish (Tala svenska 1)
Tue 13:00–14:30:
Study and Career Coaching  
(Val av yrke) 
Thu 9:30–12:00:
Selfstudies or  
Finnish course  
(Tutustu Suomeen) or  
Music course  
(Sjung på svenska) or  
IT course (Repetera på dator) 
Thu 12:30–15:00:
Swedish & Society  
(Helsingfors på svenska 1)

Courses in English

Spring: 9.1–2.6

Mon, Wed and Fri 9:30–12:00:
Swedish (Svenska 4-6) 
Tue 9:30–12:00: 
Swedish (Tala svenska 3) 
Tue 13:00–14:30: 
Study and Career Coaching  
(Arbetslivskunskap) 
Thu 9:30–12:00:
Selfstudies or  
Finnish course  
(Tutustu Suomeen) or  
Music course  
(Sjung på svenska) or  
IT course (Repetera på dator) 
Thu 12:30–15:00:
Swedish & Society  
(Livet i Finland) 

18.4–26.5: Work placement 
(Arbetslivsperiod)

SFI 2 (130 €/termin)
Startnivå A1.2 – mål A2.2 
A160958 5.9–2.12 och 9.1–2.6
  (18.4–26.5 arbetslivs- 
  period)

Hösten: 5.9–2.12

Måndag och fredag 9.30–12.00: 
Svenska 3–4: 
Måndag 12.30–15.00: 
Helsingfors på svenska 2 
Tisdag 9.30–12.00: 
Skriv och uttala svenska 1
Tisdag 13.00–14.30: 
Arbetslivskunskap 
Onsdag 9.30–12.00:
Tala svenska 2
Torsdag 9.30–12.00: 
Repetera på dator eller 
Tutustu Suomeen eller  
Sjung på svenska 
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Våren: 9.1–2.6 

Måndag och fredag 9.30–12.00:
Svenska 5–6
Tisdag 9.30–12.00:
Tala svenska 3
Tisdag 13.00–14.30: 
Arbetslivskunskap
Onsdag 9.30–12.00: 
Skriv och uttala svenska 2 
Torsdag 9.30–12.00:
Repetera på dator eller 
Tutustu Suomeen eller  
Sjung på svenska: 
Torsdag 12.30–15.00:  
Livet i Finland 

18.4–26.5: Arbetslivsperiod 

SFI 3 (130 €/termin)
Startnivå A2 – mål B1 
A160959 5.9–2.12 och 9.1–2.6
  (18.4–26.5 arbetslivs 
  period)

Hösten: 5.9–2.12

Måndag och fredag 9.30–12.00:
Svenska 5–6
Måndag 12.30–15.00:
Helsingfors på svenska 2  
Tisdag: 9.30–12.00: 
Skriv och uttala svenska 1
Tisdag 13.00–14.30: 
Val av yrke 
Onsdag 9.30–12.00:
Tala svenska 2 
Torsdag 9.30–12:00: 
Repetera på dator eller 
Tutustu Suomeen eller 
Sjung på svenska

Våren: 9.1–2.6 

Måndag och fredag 9.30–12.00: 
Svenska 7–8
Tisdag 9.30–12.00: 
Tala svenska 3
Tisdag 13.00–14.30: 
Arbetslivskunskap 
Onsdag: 9.30–12.00: 
Skriv och uttala svenska 2 
Torsdag 9.30–12.00: 
Repetera på dator eller 
Tutustu Suomeen eller 
Sjung på svenska
Torsdag 12.30-15.00: 
Livet i Finland: 

18.4–26.5: Arbetslivsperiod 

Integration Programme for Immigrants
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SFI 4 (120 €/termin)
Startnivå A2.2 – mål B1.2 
A160960 5.9–2.12 och 9.1–2.6
  (18.4–26.5 arbetslivs- 
  period)

Hösten: 5.9–2.12
Måndag och fredag 9.30–12.00:  
Svenska 7–8 
Måndag 12.30–14.00: 
Nyhetssvenska  
Tisdag 11.00–12.30:
Diskutera på svenska
Tisdag 13.00–14.30:
Val av yrke 
Onsdag 9.30–12.00: 
Grammatik och struktur 
Torsdag 9.30–12.00: 
Repetera på dator eller 
Tutustu Suomeen eller  
Sjung på svenska

Våren: 9.1–2.6
Måndag och fredag 9.30–12.00: 
Svenska 9–10:
Tisdag 11.00–12.30:
Diskutera på svenska: 
Tisdag 13.00–14.30:
Arbetslivskunskap 
Onsdag 9.30–12.00: 
Allmän språkexamen  
(ASE)-prepkurs
Torsdag 9.30–12.00:
Repetera på dator eller 
Tutustu Suomeen eller  
Sjung på svenska

18.4–26.5: Arbetslivsperiod 

SFI–andra året  
(120 €/termin)
Startnivå A2.2 – mål B1.2 
A160861 5.9–2.12 och 9.1–2.6
  (18.4–26.5 arbetslivs 
  period)

Hösten: 5.9–2.12
Måndag och fredag 9.30–12.00:
Svenska 7–8
Måndag 12.30–14.00: 
Nyhetssvenska
Tisdag 11.00–12.30:
Diskutera på svenska
Onsdag 9.30–12.00:
Grammatik och struktur
Onsdag 13.00–14.30:
Yrke och samhälle
Torsdag 9.30–12.00: 
Repetera på dator eller 
Tutustu Suomeen eller  
Sjung på svenska

Integration Programme for Immigrants
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Våren: 9.1–2.6:
Måndag och fredag 9.30–12.00:
Svenska 9–10
Tisdag 11.00–12.30:
Diskutera på svenska 
Onsdag 9.30–12.00:
Allmän språkexamen (ASE) 
-prepkurs
Onsdag 13.00–14.30:
Yrke och samhälle 
Torsdag 9.30–12.00: 
Repetera på dator eller 
Tutustu Suomeen eller  
Sjung på svenska

18.4–26.5: Arbetslivsperiod 

SFX Svenska
SFX Svenska kombinerar studier i svenska med 
närvårdarstudier. Under läsåret 2016–2017 stu-
derar deltagarna till närvårdare i Fortbildnings-
centret Prakticum samtidigt som de får undervis-
ning i svenska på Arbis. Till studierna hör också 
inlärning i arbete samt handledning. Som ett 
extra stöd i studierna har alla deltagare möjlighet 
att få en mentor via Föreningen Luckan rf.
Projektet finansieras av Europeiska Socialfonden 
och genomförs i samarbete med Luckan rf och 
Fortbildningscentrum Prakticum.
Kontakta   
Ann-Marie Rosenqvist-Berg, tfn. 040-550 6549 
E-post: annmarie.rosenqvistberg@arbis.hel.fi

Swedish for parents
If you are a parent with a child or children under 
3 years of age, you are provided with free on-site 
child care while you study Intensive Swedish 
(Starting level – onwards)
5.9–2.12 (25,00 €) and 9.1–12.4 (25,00 €) 
Monday and Friday 9:30–12:00. 
For more information: 
Min young Lee, Tel. 040 550 5802,  
E-mail: min.lee@arbis.hel.fi

Integration Programme for Immigrants

Get together
Get to know others who study Swedish. 
Lunch and information about Swedish activi-
ties in the Capital region. Register to: 
Min Young Lee, Tel. 040 550 5802,  
E-mail: min.lee@arbis.hel.fi 
Wednesday 28th September at 12:00–15:00  
in Arbis’ café.
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Välkommen till Vanda arbis!

Institutets kansli: 
Näckrosvägen 5, 01300 Vanda, tfn 8392 4342

Utbildningschef  
Heli-Kaarina Degerman 
09-83923068 
fornamn.efternamn (på) vantaa.fi

Studiesekreterare 
Elisa Hamafaraj 
09-83923166 
fornamn.efternamn (på) vantaa.fi

Anmälning till höstterminen 2016 
Anmälningen är bindande, du kommer att få 
faktura enligt din anmälan. Att bli borta från tim-
marna är inte en annullering av din anmälan. 
Anmälningen är delad i ämnesgrupper och börjar 
enligt listan nedan onsdagen 10.8.2015 klockan 
13.00 och fortsätter hela höstterminen. 
- 10.8. Hushåll, Hem och trädgård 
- 11.8. Språk 
- 15.8. Bildkonst, Informationsteknik 
- 16.8. Hantverk, Litteratur, teater och modersmål  
- 17.8. Musik, Människa, samhälle och kultur,  
   Natur, miljö, teknik och trafik  
- 18.8. Motion, hälsa och välmående 

Vanda arbis
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Hur anmäler du dig på kurs? 
På internet www.ilmonet.fi, per telefon, 8392 
3068 (svenska) eller 8392 4342 fr.o.m. 10.8 kl. 
13.00–15.00. Efter denna tid kan man anmäla 
sig till studiesekreteraren mellan kl.12.00–14.00 
eller via webben.

Undervisingsställen: 
Opistotalo, Näckrosvägen 5 
Helsinge skola och gymnasium, Övitsbölevägen 3 
Mårtensdals skola, Bredbergsgränden 4 
Martinlaakson koulu, Mårtensdalsstigen 4 
Myyrinki, Kopparbergsvägen 10 B, 3:e våning 
Vaskivuoren lukio, Flodvägen 4

Historia
1700-talets kulturella utveckling
V161349  9 krt / 42 € 
ti 18.30–20.00 
13.9.–7.12. 
18.1.–10.5. 
Platsen meddelas kursdeltagarna, Ulla Bäck 
Vi bekantar oss med Västeuropas 1700-tal med 
tonvikt på konst, musik, litteratur och samhällsut-
vecklingen. Kursen ordnas i samarbete med AV i 
Korso. Gruppen sammankommer en gång i må-
naden. Intresserade kan anmäla sig per tfn 823 
1368/Lindström. Föreläsningstillfällen bestäms 
under vår första träff.

Språk
Svenska
Svenska för invandrare -  
Ruotsia maahanmuuttajille -  
Swedish for immigrants
V161418 24 krt / 86 € 
må 18.00–19.30 
12.9.–28.11. 
9.1.–3.4. 
Vaskivuoren lukio, Katja Kela 
Kirja: Rivstart A1+A2 textbok & övningsbok, 2014 
Vill du lära dig svenska? Vi startar från grunder-
na. Haluatko oppia ruotsia? Aloitamme alkeista 
Would you like to learn Swedish? We´ll start from 
the basics.

Danska
Danska I
V161038 24 krt / 86 € 
ti 17.30–19.00 
13.9.–29.11. 
10.1.–4.4. 
Martinlaakson koulu, Laura Salonen 
Kirja: Karin Guldbæk-Ahvo, Johanna Toivonen: 
Dansk? - Ja, tak! 
Vill du lära dig danska. Nu kan du börja från 
grunderna. Danska och svenska har mycket ge-

Vanda arbis



167

Vanda arbis

mensamt och det blir lätt att lära sig danska när 
man vet var skillnaderna mellan de två skandina-
viska språken finns.

Danska II
V161039 24 krt / 86 € 
ti 19.15–20.45 
13.9.–29.11. 
10.1.–4.4. 
Martinlaakson koulu, Laura Salonen 
Kirja: Bostrup, Lise: Danskere - En lærebog i 
dansk for udlændinge 
För dig som har studerat danska ungefär ett år. 
Boken kan du beställa t.e.x. från Adlibris.

Engelska
Professional Speaking Skills, C1
V161434 12 krt / 52 € 
fr 19.30–21.00 
16.9.–9.12. 
Myyrinki, Sven Fernandez 
Afraid of speaking in front of people, or lacking 
the skills to do it?   Preparing yourself for that 
next, important, job interview? Or perhaps you 
are an experienced speaker looking to learn 
some new skills, or refresh some old ones!   
Come join us and learn the techniques of suc-
cessful speakers, and excel at communicating 

in any setting; whether every day, business or 
academic. 
The course is aimed towards anyone who is in 
need of improving their communication skills.   
The course is dictated wholly in English, and the 
participants should speak the language fluently.

Spanska
Spanska för nybörjare, A1
V161433 12 krt / 51 € 
må 19.30–21.00 
12.9.–28.11. 
Helsinge skola och gymnasium, Sven Fernandez 
Kirja: Nuevo Español en Marcha 1 
Har du velat studera Spanska men inte haft tid?   
Låter detta romantiska språk fint och varmt?   
Eller kanske du planerar en resa till ett spansk-
talande land och behöver en grundläggande 
behärskning av språket?   Kom med och ha det 
roligt!   Sven talar både Spanska och Svenska 
som modersmål (och dessutom lite Finska).   Vi 
kommer att basera lektionerna på mycket samtal, 
simuleringar, skådespel och lek.   Betoningen är 
på att TALA, därav börjar vi hålla samtal redan 
vid första lektionen.
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Ryska
Ryska alfabetet för barn och ungdomar
V161563 12 krt / 51 € 
on 17.00–18.30 
14.9.–30.11. 
Helsinge skola och gymnasium, Carola Siffrén 
Den här kursen är ämnad för barn och tonåring-
ar, i första hand för elever i åk 5-9. Vi lär oss det 
kyrilliska alfabetet och övar att läsa enkla texter 
på ryska. Samtidigt övar vi uttal och lär oss ord 
och fraser. Vi lär oss också att hälsa, ta avsked 
och presentera oss själva och andra. Dessutom 
övar vi att ställa enkla frågor och berätta om oss 
själva. Kursen ger dessutom en viss inblick i den 
ryska kulturen. Den är en god förberedelse för 
den som planerar att börja läsa ryska i gymna-
siet.

Lär dig det ryska alfabetet!
V161565 12 krt / 51 € 
on 18.45–20.15 
14.9.–30.11. 
Helsinge skola och gymnasium, Carola Siffrén 
Skulle du vilja kunna läsa vad det står på skyl-
tar i Ryssland?  Önskar du kunna säga några 
elementära fraser på ryska? Då är den här 
kursen något för dig! Vi går igenom det kyrilliska 
alfabetet och övar att läsa enkla texter på ryska. 
Samtidigt övar vi uttal och lär oss en hel del ord 

och fraser. Vi behandlar också hur man hälsar, 
tar avsked och presenterar sig själv och andra. 
Dessutom tränar vi att ställa enkla frågor och 
berätta litet om oss själva. Kursen ger även en 
viss inblick i den ryska kulturen.

Litteratur
Litteraturkretsen
V161230 8 krt / 38 € 
to 18.30–20.00 
15.9.–8.12. 
12.1.–6.4. 
Mårtensdals skola, Heli-Kaarina Degerman 
Ett diskussionsforum för bokvänner. Vi läser allt 
från klassiker till nyaste nytt: inhemskt, utländskt 
och nordiskt. Vi träffas en gång i månaden, fyra 
gånger per termin. De övriga kurskvällarna be-
stäms under den första träffen. Första boken på 
hösten Rudyard Kipling Kim.

Konst
Skulptur
V161343 21 krt / 123 € 
lö 11.15–13.45 
24.9.–26.11. 
14.1.–8.4. 
Vantaan opistotalo, Keita Ioka 
Skulptur för både nybörjare och längre hunna. 
Vi skulpterar i olika material så som lera, gips, 
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trädsnitt, ståltråd. I kursen ingår också skulpte-
ring efter naken modell. Ingen undervisning 5.11. 
och 25.2.

Musik
Svängig körsång med Halsbandet
V161605 26 krt / 127 € 
on 18.00–20.30 
7.9.–7.12. 
11.1.–5.4. 
Helsinge skola och gymnasium, Victoria Serge-
enko 
Halsbandet sjunger all slags rytmmusik. Nya 
sångare hjärtligt välkomna. Insjungning ordnas.  
Tid och mera information ger Gun Mickos, tfn 
050 527 0447.

*Sång utan krav- En veckoslutskurs 
för alla sångintresserade 1
V161322 2 krt / 50 € 
lö 10.00–16.30 
sö 10.00–16.30 
17.9.–18.9. 
Myyrinki, Carolina Backman

*Sång utan krav- En veckoslutskurs 
för alla sångintresserade 2
V161055 2 krt / 50 € 

lö 10.00–16.30 
sö 10.00–16.30 
15.10.–16.10. 
Myyrinki, Carolina Backman

*Sång utan krav- En veckoslutskurs 
för alla sångintresserade 3
V161323 2 krt / 50 € 
lö 10.00–16.30 
sö 10.00–16.30 
12.11.–13.11. 
Myyrinki, Carolina Backman 
Har du alltid drömt om att sjunga? Har du velat 
utbilda din röst men har inte haft möjligheten till 
det? Skulle du vilja sjunga bekanta eller helt nya 
sånger med pianoackompanjemang eller vida-
reutveckla bl.a. andningen och röstkvaliteten? 
Skulle du vilja jobba med teknik och tolkning un-
der ett veckoslut? Vi sjunger upp, gör andnings-
övningar, jobbar bl.a. med tolkning och sångtek-
nik. Kom med och upplev något nytt och roligt! 
Varje elev får 2x90 min privatundervisning under 
ett veckoslut. Läraren kontaktar sina elever före 
kursens början. Kom med och sjunga och ha det 
kul! Inga förhandskunskaper behövs! Eleven kan 
också ta med sig egna noter/sånger!
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Motion
Kundaliniyoga
V161375 12 krt / 84 € 
må 18.15–19.45 
12.9.–28.11. 
Vantaan opistotalo, Sara Simberg 
Välkommen med på tvåspråkig kundaliniyoga. 
Kundaliniyoga är en dynamisk och mångsidig 
form av yoga som passar alla. Den består av fy-
siska övningar, andningsövningar, ljudvibrationer 
(mantra), avslappning och meditation. Kundalini-
yogan bidrar bland annat till förbättrad hälsa och 
självkännedom samt ökad medvetenhet om din 
inneboende potential. Ha med kläder som det 
är bekvämt att röra sig i. Yogaövningarna görs 
barfota, yllesockor och en varmare tröja är sköna 
att ha under avslappningen. Mattor finns men ta 
gärna med din egen yogamatta ifall du redan har 
en.
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Stoa, Åbohusvägen 1, Östra Centrum
Rastis, Nordsjö lågstadieskola, Fjärdstråket 6, 
invid Nordsjö metrostation 
Botby grundskola, Blomängsvägen 2, 
invid Botby metrostation 

Arbis Östras kansli finns i Stoa (2 våningen) 
Öppet: 5.9–4.12 och 9.1–12.4 
måndagar kl. 12.00–13.00  
och enligt överenskommelse. 
Telefon: (09) 310 494 94 
E-post: kansliet@arbis.hel.fi

Kontaktperson:
Birgitta Lindberg, fys.ter. 
birgitta.lindberg@arbis.hel.fi  
Tfn 040 334 5112, (09) 310 494 74

Evenemang och föreläsningar
Konstens natt i Stoa, se sidan 4.
Romska röster i Stoa, se sidan 11.
Lucia i Stoa, se sidan 9.
Seniorsurf, se sidan 6.

Bildkonst, formgivning  
och fotografering
Brukskeramik, Stoa, se sidan 18. 
Dekor på keramik, Stoa, se sidan 18. 
Experimentell keramik, Stoa, se sidan 17. 
Keramik, fortsättningskurs, Stoa, se sidan 18. 
Keramik, nybörjarkurs Stoa, se sidan 18. 
Keramik, Stoa, se sidan 17.
Konst- och keramikworkshop för 7–12-åringar, 
Stoa, se sidan 17. 
Materiallära, Stoa, se sidan 18. 

Helsingfors arbis 

Arbis Östra – kurser i Stoa, Rastis, Botby och Hertonäs
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Konstterapi, Stoa, se sidan 17. 
Porslinsmålning, Stoa, se sidan 15. 
Skulptur, Stoa, se sidan 20.

Hantverk
Hjälp, jag har inget att sätta på mig! Stoa, 
se sidan 28. 
Syjunta – vad gör man där? Stoa, se sidan 29. 
Restaurera gamla möbler, se sidan 23. 
Möbeltapetsering, se sidan 24. 
Träslöjd, se sidan 25. 
Reparera gamla fönster, se sidan 25. 

Hushåll
Mellanmålskurs för barn i åk 3–6, Rastis, 
se sidan 55. 
Italienskt med barnen, Stoa – tillsammans, 
se sidan 53. 
Mat med Kalle Anka, Stoa – tillsammans, 
se sidan 54.

Informationsteknik
iPad, grunderna, Stoa, se sidan 61. 
WindowsPhone Tips & Tricks, se sidan 64. 
IT-rådgivning, Stoa, se sidan 74.

Litteratur, teater och modersmål
Ordverkstad i Botby, se sidan 76.

Motion, hälsa och välmående
Motionsgymnastik, Rastis, se sidan 80. 
Gymnastik för 4–5-åringar, Rastis, se sidan 90. 
Seniordans, Stoa, se sidan 84. 
Core-träning och stretching, Stoa, se sidan 80. 
Seniorgymnastik för damer, Stoa, se sidan 83. 
Gymnastik för 6–7-åringar, Rastis, se sidan 90. 
Gymnastik för barn och vuxna, Stoa, se sidan 
89. 
Motionsgymnastik, Stoa, se sidan 81. 
Hathayoga, Stoa, se sidan 87. 

Musik
Klassisk gitarr, Stoa, se sidan 97. 
Gitarrspel, fortsättningskurs, Stoa, se sidan 97. 
Blandad kör: Nordsjö sångkör, Stoa, se sidan 
94. 
Pianospel, Stoa, se sidan 95. 
Solosång, Stoa, se sidan 92. 
Familjecafé Bubbel, Stoa, se sidan 106.

Språk
Deutsch ohne Stress, Stoa, se sidan 145. 
Spanska, Stoa, se sidan 136.
Svenska 1–6, Stoa, se sidan 139.
Svenska 7 och 8, Stoa, se sidan 142. 
Svenska klubben, Stoa, se sidan 141. 
Diskutera mera! Stoa, se sidan 144. 
Vi läser deckare på svenska, Stoa, se sidan 144.

Kurser i Stoa, Rastis och Botby
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Bildkonst, formgivning och 
fotografering
Bygg en drönare eller ett modellflygplan, se 
sidan 16. 
Konst- och keramikworkshop för 7–12-åringar, 
Stoa, se sidan 17. 

Hantverk
Halmarbeten, se sidan 26. 
Julkortsverkstad, se sidan 26. 
Julvaka, se sidan 34. 
Ljusstöpning, se sidan 26.  
Japanska washi-ägg, se sidan 27.  
Miniatyrer och dockskåpsprylar, se sidan 27.  
Konstens natt i Stoa, se sidan 4.  
Snickra tillsammans, Kottby, se sidan 25.  
Händig, hantverk för barn, se sidan 33. 
Hantverk för 9–12-åringar, se sidan 34. 

Hushåll
Halloweenparty för lågstadiebarn på höstlovet, 
se sidan 55.  
Mellanmålskurs på hösten för barn i åk 3–6, 
Rastis, se sidan 55.  
Gör babymaten själv – tillsammans, se sidan 53.  
Bamsemat – tillsammans, se sidan 52.  
Discomat – tillsammans, se sidan 52.  

Fantasifull kalastårta – tillsammans, se sidan 52.  
Fredagsmys – tillsammans, se sidan 52.  
Halloween – tillsammans, se sidan 52.  
Italienskt med barnen, Stoa – tillsammans, 
se sidan 53.  
Julsånger och pepparkakor – tillsammans, 
se sidan 53.  
Mat med Kalle Anka, Stoa– tillsammans, 
se sidan 54.  
Påskgott – tillsammans, se sidan 54.  
Riddarmat – tillsammans, se sidan 53.  
Sagor och mat – tillsammans, se sidan 53. 
Sockerfri kalasmat – tillsammans, se sidan 52.  
Texmex – tillsammans, se sidan 54.  
Vegetariskt för skolbarn – tillsammans, 
se sidan 53.  
Mat och musik från bondgården – tillsammans, 
se sidan 54. 
Hygienpass, se sidan 58. 

Informationsteknik 
Musik med Garageband (Mac), se sidan 71.

Litteratur, teater och modersmål
Ordverkstad i Botby, se sidan 76.  
Prepkurs i modersmål, se sidan 76.  
Teaterklubb för 8–12-åringar, se sidan 77.  

Familje-, barn- och ungdomskurser

Familje-, barn- och ungdomskurser
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Läsåret 2014–2015

Motion, hälsa och välmående
Gymnastik för 4–5-åringar, Rastis, se sidan 90.  
Cirkus (7–11 år), se sidan 89.  
Gymnastik för 6–7-åringar, Rastis, se sidan 90.  
Gymnastik för barn och vuxna, se sidan 89.  
Gymnastik för barn och vuxna, Stoa, 
se sidan 89.  
Mammagympa, se sidan 90.  
Babyberöring, se sidan 90. 

Musik
Kom och sjung med ditt barnbarn!, se sidan 100.  
Familjerytmik, se sidan 100.  
Musikskoj för 5–6-åringar, se sidan 100.  
Musikalklubb för ungdomar (åk 7–9), 
se sidan 93. 

Människa, samhälle och kultur
Familjecafé Bubbel, Stoa, se sidan 106.   

Natur, miljö, teknik och trafik
Abikurs i kort matematik, se sidan 109.  
Abikurs i lång matematik, se sidan 109.  
Matteklinik, se sidan 109.  

Språk
Förbättra din finska, se sidan 124.  
Finska för abiturienter, se sidan 125. 

Speciellt för gymnasieelever  
och abiturienter
Skrivverkstad för gymnasister, se sidan 76.
Prepkurs i modersmål, se sidan 76.
Finska för abiturienter, se sidan 125.
Förbättra din finska, se sidan 174.
Abikurs i kort matematik, se sidan 109.
Abikurs i lång matematik, se sidan 109.
Matteklinik, se sidan 109.

Speciellt för seniorer 
Seniormålarna Pang, se sidan 15.
Blandad kör: Årgångssången, se sidan 94. 
Seniordrama, se sidan 77.
Seniorkurser i gymnastik, se sidan 82. 
Seniorkurser i hushåll, se sidan 55. 
Informationsteknik:
Bekanta dig med sociala medier på smarttelefon 
eller pekplatta, se sidan 60. 
iPad, grunderna, Stoa, se sidan 61. 
iPhone, grunderna, se sidan 62. 
Kom igång med din iPad, riktigt långsam takt, 
se sidan 62. 
Seniorkurs: E-post, se sidan 61. 
Seniorkurs: Grunderna i datoranvändning – 
Windows 10, se sidan 60 och 63. 
Internet, långsam takt, se sidan 61. 
Vardags-IT, se sidan 60.

Familje-, barn- och ungdomskurser
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Arbis bibliotek

Biblioteket 
på entréplanet är öppet  
under terminerna:  
5.9–3.12 och 9.1–8.4   
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00 
fredag kl. 10.00–13.00 

Utanför terminerna:  
måndag–torsdag kl. 10.00–16.00 
fredag kl. 10.00–13.00 

Undantag från ordinarie öppettider i samband 
med helger och liknande meddelas separat. 

Observera att biblioteket har nya öppettider från 
höstterminen 2016. 

Kontaktinformation: 
Tfn: 040 334 6737, (09) 310 494 84  
epost: biblioteket@arbis.hel.fi 

Vi som jobbar på biblioteket: 
Ylva Larsdotter, bibliotekarie
ylva.larsdotter@arbis.hel.fi 
Marianne Jäntti-Sevon, biblioteksfunktionär
marianne.jantti-sevon@arbis.hel.fi

Följ oss på Facebook. Där får du tips om 
böcker och litteratur, författar- och littera-
turkvällar, evenemang, nyheter i bok- och 
kulturvälden. Välkommen att diskutera, kom-
mentera eller bara gilla Arbis bibba.

Arbis bibliotek
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Arbis bibliotek – öppet för alla 
Biblioteket är till för att stödja och berika dina 
studier. På biblioteket kan du studera, koppla av, 
fördjupa dina studier och intressen. Biblioteket är 
ett öppet och serviceinriktat pedagogiskt rum och 
ett unikt svenskspråkigt bibliotek i huvudstads-
regionen. Vi tar mycket gärna emot gruppbesök. 
Förboka det gärna. 

Bibliotekets samlingar
På biblioteket hittar du ett stort utbud av skön- 
och facklitteratur, kursböcker, dagstidningar och 
tidskrifter. Största delen är på svenska men det 
finns också litteratur på andra språk. Här finns 
också barn- och ungdomsböcker, ljudböcker och 
lättlästa böcker. 
Biblioteket prenumererar på dagstidningar från 
hela Svenskfinland samt Helsingin Sanomat. De 
finns i pappers- och i digitalversion. Utöver dessa 
har vi ett stort utbud av tidskrifter inom olika 
ämnesområden. Vi tar gärna emot önskemål och 
inköpsförslag. 

Studierummet 
Bredvid biblioteket ligger ett studierum med da-
torer med de vanligaste programmen. Två av da-
torerna har InDesign, Photoshop och Illustrator.  
Det är möjligt att för 50 c/ark skriva ut dokument 
och dokumenten kommer ut i biblioteket. 

Biblioteket på webben 
På bibliotekets hemsida hittar du allt du behöver 
veta om biblioteket. Här kan du söka i katalogen 
för att se vilka böcker och tidskrifter biblioteket 
har och om de finns tillgängliga. Här finns även 
information om vad som händer inom ramen för 
bibliotekets verksamhet som författarbesök och 
evenemang. Biblioteket finns också på sociala 
medier.

Regnbågshyllan
Här hittar du landets första svenskspråkiga 
Regnbågshylla där vi lyfter fram vårt utbud av 
HBTIQ-litteratur. Ge gärna förslag och synpunk-
ter på innehållet i hyllan. Hyllan är till för alla 
intresserade i alla åldrar som vill veta mer om 
böcker med Regnbågstema. 

Så här lånar du 
Du behöver inte delta i någon kurs för att an-
vända bibliotekets tjänster och utbud. Biblioteket 
har inget lånekortsystem utan du lånar genom att 
visa ditt identitetsbevis. Lånetiden är tre veckor 
med undantag av kurslitteratur samt nya popu-
lära böcker med lång kölista som har en lånetid 
på en vecka. Det senaste numret av tidskrifter 
lånas inte ut.  
Du kan förnya dina lån tre gånger. Efter det 
måste du lämna in boken för påseende innan du 
kan låna den på nytt. Om boken eller tidskriften 

Arbis bibliotek
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är reserverad kan du inte förnya lånet. Kom in till 
biblioteket, ring, skicka e-post eller SMS när du vill 
förnya eller göra en reservation. 
Du får inte någon påminnelse om när lånet förfaller. 
Det är på ditt eget ansvar att returnera lånet i tid. Två 
gånger per år skickas en påminnelse om returnering 
av försenade lån ut. Om lånen inte returneras kan 
du bli avstängd från kursverksamheten vid Arbis. Vid 
förkommet eller förstört material betalar du ersättning 
eller ersätter materialet med ett nytt motsvarande 
exemplar. Från och med höstterminen är det möjligt 
att returnera böcker till biblioteket endast under öp-
pettiderna. 

OBS! Från och med höstterminen 2016 kommer 
biblioteket att börja ta ut förseningsavgifter. 
Förseningsavgift/dygn/material: 0,50 €
Du betalar förseningsavgiften på kansliet med 
kontanter eller kort. Du förlorar din lånerätt om ditt 
skuldsaldo är 12,00 € eller mera.  

Lånen är personliga. Om boken eller tidskriften är 
utlånad kan du reservera den. När den kommit in 
meddelar biblioteket dig antingen personligen, per 
telefonsamtal, e-post eller SMS. Den står då i reser-
vationshyllan en vecka. 

Välkommen till biblioteket på entréplanet på  
Sturegatan 2. 

Arbis bibliotek

”Det är så fantastiskt att sitta här på 
bibban. Omgiven av alla ord och all 
kunskap. Arbis är fantastiskt och ni 
får aldrig sluta.”
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Galleri Arbis är öppet under terminerna  
5.9–4.12.2016 och 9.1–12.4.2017 
måndag–fredag kl. 9.00–20.30.
Öppet utanför terminerna 
måndag–fredag kl. 9.00–16.00.

Kontaktperson för Galleri Arbis är  
Hans-Peter Holmstén, 
tfn 040 509 0976, (09) 310 494 73 
hans-peter.holmsten@arbis.hel.fi.

Utställningar i vitrinerna 
I Arbis vitriner visas arbeten främst från hant-
verks- och konstkurser. Om du har något du vill 
ställa ut till glädje för andra kan du kontakta 
Peggy Danska, 
tfn 040 334 5113, (09) 310 494 78
peggy.danska@arbis.hel.fi.  

Utställningar under hösten 2016
Klippan – smått och stort från Björneborg
Klippan handlar om små och stora landskap från 
en klippa i Björneborg. Kristian Frantz, fotograf, 
Amatörfotografklubben i Helsingfors r.f.
29.8–17.9

Astas bästa målningar 
Asta Lappalainen målar aktivt på Arbis och under 
de senaste tjugo åren har hennes motiv utgjorts 
av nära och kära vänner från Helsingfors.
20.9–8.10

Picassorna & Dorrit 
Målargruppen Picassorna vill ihågkomma sin 
färgstarka målarsyster Dorrit Lindström som inte 
lämnade någon oberörd med sin konst.
11–29.10

Galleri Arbis
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Måla expressivt
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.  
Konstnärlig ledare är Carolin Koss.
1–19.11

Olja, akvarell och pastell
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.  
Konstnärliga ledare är Hans-Peter Holmstèn  
och Aras Jarjis.
22.11–9.12

Utställningar under våren 2017
Kursarbeten 

Teckningar och målningar
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.  
Konstnärlig ledare är Tapio Tuominen.
10.1–28.1

Målningar
Kursdeltagarna ställer ut sina målningar.  
Konstnärlig ledare är Marina Ciglar.
31.1–17.2  

Skulptur och orientalisk målning
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.  
Konstnärlig ledare är Keita Ioka.
28.2–18.3

Senormålarna Pang
Kursdeltagarna ställer ut sina målningar.  
Konstnärlig ledare är Anna Mäkelä.
20.3–10.4

Galleri Stoa
Tillsammans! 
Lärare och kursdeltagare, äldre och yngre, 
med olika kulturella utgångspunkter strålar 
samman i en gemensam konstutställning. 
10–27.1

Åbohusvägen 1, Stoa, Östra Centrum.
Öppet: mån–tor kl. 10–20, fre kl. 10–18  
och lör–sön kl. 10–16.

Galleri Arbis
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Kafé Arbis
på entréplanet 
är öppet under terminerna  
5.9–4.12.2016 och 9.1–12.4.2017  
måndag–torsdag kl. 10.00–20.00 och  
fredag kl. 10.00–15.00. 

Utanför terminerna är kaféet öppet kortare tider 
eller enligt överenskommelse.

Kaféet förestås av Lotta Grönvall, 
tfn 040 594 3151. 
lotta.gronvall@hotmail.com

I kaféet kan du avnjuta kaffe, te, kakao eller  
andra drycker med en nygräddad bulle, tårtbit 
eller annat gott. Det finns också smörgåsar och 
salta pajer. Vid lunchtid kan du välja mellan  
dagens soppa och någon matig sallad.

Kafé Arbis
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Arbis vision Ett Arbis för alla 

Arbis värderingar
Kursdeltagaren i fokus, kunskap som egenvärde, 
flexibilitet, fördomsfrihet, mångfald, miljömedveten-
het och en levande och korrekt svenska.

Arbis verksamhetsidé
Helsingfors Arbis är ett öppet och inkluderande 
svenskt rum som ger invånarna möjligheter att 
inhämta nya kunskaper och färdigheter och att 
integreras på svenska. Arbis erbjuder upplevelser 
och gemenskap och främjar den finlandssvenska 
kulturen och kunskaper i svenska.

Info om Arbis

Hitta Arbis på Facebook!  
www.facebook.com/helsingfors.arbis
Följ med nyheter och tips om vad som händer på Arbis. 

 

Info om  
Helsingfors arbis

Läsåret 2016–2017
Höstterminen 5.9–4.12.2016 
Vårterminen 9.1–12.4.2017

Inga kurser under sportlovet  
20–26.2.2017

Följ Arbis på Twitter
@Hforsarbis

Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis
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Kursavgiften
När den kurs som du har anmält dig till har fått ett 
tillräckligt antal anmälda, får du ett mejl att du kan 
betala kursavgiften på ilmonet.fi. Kortkurser som 
inte startar i början av terminen, öppnas för betal-
ning ett par veckor innan de går av stapeln. Du får 
då ett mejl om det. Om du inte betalar på ilmonet.fi 
under de kommande två veckorna får du en faktura 
på posten istället. 
På kansliet kan du betala kontant, med bankkort el-
ler med kreditkort. Betalda avgifter återbetalas inte. 
Påminnelseavgiften för en obetald faktura är 5 euro. 
Obetalda kursavgifter skickas till indrivning. Om fak-
tureringsadressen är en annan än din hemadress, 
meddela vänligen kansliet, tfn (09) 310 494 94.

Nedsatt kursavgift och studiesedlar
På grund av extern finansiering från Utbildnings-
styrelsen, s.k. studiesedlar, kan Arbis också i år 
erbjuda ett visst antal kurser till en lägre kursavgift.  
De här kurserna riktar sig till seniorer, invandrare 
och personer med funktionshinder. Också andra, 
t.ex. arbetslösa och personer som lyfter hemvårds- 
och moderskapsstöd eller har mycket låga inkoms-
ter, kan skriftligt anhålla om studiesedlar hos rektor. 
Den som blir beviljad en studiesedel får sin kursav-
gift sänkt. Syskonrabatt ges efter skriftlig anhållan 
till barn under 16 år. Rabatterade avgifter gäller inte 
kurserna i matlagning och vattengymnastik. 

Anmälning
Läs om anmälningen på sidan 192 och på bak-
pärmens insida.

Kursavgifter läsåret 2016–2017
Direktionen har fastställt kursavgifterna 26.3.2015.
 1– 4  lekt.  13,00 € 40–52 lekt.   74,00 € 
 5–10 lekt. 17,00 € 53–65 lekt.   86,00 € 
11–16 lekt. 27,00 € 66–78 lekt.   98,00 € 
17–26 lekt. 38,00 € 79–91 lekt. 116,00 € 
27–39 lekt. 50,00 € 92–   133,00 € 
En lektion är 45 minuter.
Matlagningsdemonstrationer 13,00 €/gång 
Matlagningskurser 13,00 €/gång + ingredienser
Pianotimmar och solosång 82,00–112,00 €/termin
Rådgivning 6,00 €/gång 
Beställda kurser 100,00 €/lektion
Kurser i gymnastik och dans: 
Ovanstående grundavgifter x 1,5
Öppna universitetskurser: 
Ovanstående grundavgifter x 1,5
Rektor kan i särskilda fall prissätta en kurs  
annorlunda än de avgifter som fastslagits ovan.

Fritt inträde till Arbis föreläsningar,  
evenemang och konserter

Info om Arbis
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Info om Arbis

Annulleringsvillkor
Att lämna fakturan obetald är inte en annulle-
ring. Meddela alltid kansliet om du vill 
annullera en anmälning eller om du avbryter 
en helårskurs. Det räcker inte heller att med-
dela enbart läraren.  
Du kan annullera ditt deltagande i en kurs utan 
avgift 
- två veckor innan kursen börjar om det är en  
  matlagningskurs 
- en vecka innan kursen börjar om det är en  
  annan kortkurs med 6 eller färre kursgånger  
- till och med den tredje kursveckan om det är  
  en längre kurs med fler än 6 kursgånger. 
Annars debiterar vi den fulla kursavgiften för 
terminen ifråga. 
Du kan ringa (09) 310 494 94, mejla  
kansliet@arbis.hel.fi eller besöka kansliet.
Betalda avgifter återbetalas inte.

Frånvaro
Du behöver inte meddela om du är borta en eller 
ett par gånger från en kurs, bara om du kommer 
att vara borta en längre tid eller om du går på en 
kurs med väldigt få deltagare.

Inställda kurser
En kurs kan inhiberas om minimiantalet kursdel-
tagare inte uppfylls. Kansliet kontaktar i så fall de 

anmälda. En kurs kan också avbrytas om antalet 
kursdeltagare flera gånger under kursens gång un-
derskrider minimiantalet. Om läraren är förhindrad 
att hålla en lektion och det inte går att få en vikarie, 
försöker kansliet meddela deltagarna att lektionen 
är inhiberad. Kom därför ihåg att meddela kansliet 
om ditt telefonnummer har ändrats. En inhiberad 
lektion berättigar inte till sänkt kurspris.

Intyg
över en slutförd kurs under läsåret får du på 
begäran kostnadsfritt av läraren. För ett intyg över 
kursdeltagande under tidigare läsår debiterar 
Arbis 10 €.

Ändringar i kursprogrammet
kan förekomma. På webben och i kansliet finns 
den färskaste informationen. 

Så här tar du dig till Arbis 
Allmänna kommunikationsmedel
Spårvagn: 1, 3, 8, 9 
Buss:   23, 51, 58, 58B, 70T, 502, 640 
Metro: Sörnäs + 1,2 km till fots, ca 15 min. 
  Sörnäs + spårvagn 8 
  Hagnäs + buss 23 (stannar framför Arbis)

Närmaste stadscykelstation ”Borgbacken” i  
hörnet av Helsingegatan och Sturegatan.
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Parkering 
Arbis har tyvärr inga parkeringsplatser för 
kursdeltagare. Gatuparkeringen i de omgivande 
kvarteren är avgiftsbelagd (zon 3). 

Taxi
Arbis vaktmästare kan hjälpa till med att ringa  
en taxi. 

Till Arbis i rullstol
Till Arbis kan du komma också i rullstol. Strax till 
höger om infarten finns det en invalidparkerings-
plats och bredvid den en ingång till hissen. Ring 
på porttelefonen så öppnar vaktmästaren dörren 
till hissen. Arbis har också en rullstol som du kan 
låna. Ring i så fall i förväg till vaktmästaren, tfn 
(09) 310 494 92.

Bra att veta
Arbis postadress:
Helsingfors arbis, PB 5200 
00099 Helsingfors stad

Barn på kurs
Institutets kurser är i första hand riktade till vuxna 
men Arbis ordnar också familjekurser och kurser 
för barn och ungdomar. Till familjekurserna an-
mäls alltid både barnet och den vuxna.

Försäkring
Varken vuxna eller minderåriga kursdeltagare är 
försäkrade av institutet. Därför är det viktigt för 
den som t.ex. går på en slöjdkurs att ha en egen 
olycksfallsförsäkring. 

Kunddatorer
Det finns internetanslutna datorer i alla våningar. 
På dem du kan göra snabba besök på internet, 
t.ex. googla, kolla e-post eller sköta bank- 
ärenden. Ifall du vill skriva ut ett dokument se 
sidan 176.

Pappersinsamling/avfallssortering
För att främja en hållbar utveckling sorterar Arbis 
sitt avfall. I varje klassrum finns det en pappers- 
korg för blandavfall och en kartong för vitt pap-
per. I kaféet finns det ett kärl för avfall som 
komposteras.

Presentkort
I kansliet kan du köpa presentkort som kan 
användas till en eller flera kurser. Du bestämmer 
själv summan för presentkortet.

Studierådgivning
Tisdagen den 9 augusti kl. 9.00–12.00 finns alla 
planeringsansvariga lärare på plats för att ge 
studierådgivning. Då kan du ringa till dem eller 
komma på personligt besök. 

Info om ArbisInfo om Arbis
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Trådlöst nätverk
Arbis har ett trådlöst nätverk (WLAN) som täcker 
så gott som hela huset och kan användas utan 
avgift av alla Arbis besökare. Nätverket är skyd-
dat. Be om lösenordet av vaktmästarna eller i 
kansliet.

Hyr rum på Arbis!
Planerar du ett seminarium eller något evene-
mang? Kanske Arbis kunde vara ett lämpligt 
ställe att arrangera det på. Allmännyttiga ideella 
föreningar och ad hoc-arbetsgrupper får under 
läsåret 2016–2017 använda Arbis lokaler för att 

hålla möten utan att betala hyra. Närmare infor-
mation får du av Lena Elander, 
tfn (09) 310 494 88, lena.elander@arbis.hel.fi.

Barnkalas på Arbis 
Vill du ordna ett annorlunda barnkalas till ett facilt 
pris? Kontakta kansliet för närmare information 
om våra kalasförslag, tfn (09) 310 494 94.

Info om Arbis Info om Arbis

Direktionen 1.1.2013–31.5.2017
Ordförande      Marcus Rantala   (Johanna Stenman)  SFP 
Viceordförande     Christel von Martens   (Mikael von Nandelstadh) SDP 
Medlemmar      Peter Stormbom  (Maria-Elena Cowell)  Saml  
        Eppie Eloranta    (Panu Hämäri)   Saml 
        Liisa Niekka    (Ari Lainevuo)   Gröna 
        Pirjo Työrinoja    (Mikael Storsjö)   Grön 
        Erwin Woitsch    (Ulla Käyhkö)   VF 
        Pekka Tiusanen   (Helena Kantola)   Sannf 
        Marja-Leena Itälehto-Supponen   (Andreas Forsberg)  KD

Stadsstyrelsens företrädare  Antti Koskela    (Kaarin Taipale)  SDP
Som direktionens sekreterare fungerar biträdande rektor Pamela Granskog.
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Arbis timlärare
Bildkonst, formgivning 
och fotografering
Sirkku Ala-Harja
Emma Blomqvist
Marina Ciglar
Johanna Grönqvist
Carola Haaparinne
Anna Hackman
Björn Holm
Keita Ioka
Aras Jarjis
Martti Korpijaakko
Carolin Koss
Katja Kotikoski
Lia Lindström
Anna Mäkelä
Peter Ragnvaldsson
Nicola Rainò
Andrej Scherbakov-Parland
Sinikka Siekkeli
Tapio Tuominen
Catarina Welin
Karin Widnäs
Sofia Wilkman
Anders Zitting
Marina Zitting

Hantverk
Barbro Blomster
Clarice Finell
Gunnel Forsström
Peter Hirvonen
Erika Kihlman
Eva Kyrklund
Jenny Langenskiöld
Annika Linder Airava
Monica Lindqvist
Lia Lindström
Mikaela Lindström
Annika Lund
Malin Meikop
Marcus Mohlin
Malin Mäkinen
Kristina Palmgren
Marina Peltonen
Ana Maria Ramírez
Jennifer Ramirez
Annika Saloranta
Nina Schwarz
Hannele Seppinen
Sinikka Siekkeli
Cecilie Sundman
Benita Suomi
Marianne Thun-Ericsson
Nina Westerlund
Tom Wiberg 

Hem och trädgård
Agneta Berglund
Lia Lindström
Lars Svartström

Hushåll
Francesco Benedetti
Andrea Brandão-Berglund
Alvaro Corredor Ochoa
Elisabeth Eriksson
Pamela Granskog
Larrie Griffis
Purnima Gupta
Mia Hansson
Maria Hokkanen
Ylva Larsdotter
Tove Lindqvist
Monica Lindström
Susanne Mensing-Varila
Louise Mérus
Yu Ramsay
Toni Rautakoski
Marianne Rönnholm
Carina Sontag
Maia Söderlund
Maria Turtschaninoff
Nina Westerback
 

Arbis timlärare
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Informationsteknik
Lotta Ahlbeck
Elmer Bergman
Jan Olav Bergman
Jens Brännback
Fredrik Bäck
Henry Ericsson
Carina Frondén
Alessandra Garusi
Lisa Gerkman
Ulf Ginman
Björn Holm
Johanni Larjanko
Oscar Lindh
Gregory Mark Pellechi
Jennifer Ramirez
Manu Raster
Patrik Sandberg
Andrej Scherbakov-Parland
Daniel Sjöberg
Bengt Sjöström
Dennis Storhannus

Litteratur, teater och  
modersmål
Carita Backström
Jesper Eklund
Barbro Enckell-Grimm

Marina Giljam
Pamela Granskog
Johanna Grönqvist
Barbara Huldén
Herman Karlsson
Topi Lappalainen
Stefanie Lindroos
Christoffer Mellgren
Alexandra Ohls
Maja Ottelin
Karolina Sveiby
Viveca Vuontela

Motion, hälsa och välmående
Marianne Airisniemi
Johanna Björklund
Emma Blomqvist
Gunilla Cavonius
Ulla Ek
Gaby Gahnström
Joanna Gefwert
Tomas Grönvall
Carola Haaparinne
Bengt Holmström
Sofia Jakas
Nita Jokela
Sirpa Jäppinen
Sanna Karlsson-Sutisna

Maria Kramar-von Numers
Gabriela Langinauer
Magnus Lassander
Benjamin Lemberg
Ulrika Lillsunde
Gia Mellin-Kranck
Kiki Molander
Nora Palmgren
Heidi Palmu
Kaisa Pyhälä
Tina Romberg
Jan Rundt
Carola Saloranta
Monica Schwela
Hannele Sievers
Sara Simberg
Freia Stenbäck
Johanna Söderholm
Ulrika Söderholm
Christian von Alfthan
Riikka Wallin
May Österholm

Musik
Lotta Ahlbeck
Carolina Backman
Joona Björkroth
Martina Brunell

Arbis timlärare
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Mauriz Brunell
Johan Cantell
Jesper Eklund
Maïmouna Jagne-Soreau
Hilkka Kangasniemi
Päivi Kannisto
Philip Ljung
Jessica Lång
Jukka Malinen
Stella Mickelsson
Gustav Nyström
Samuli Sandberg
Petra Schauman
Charlotta Sevón
Kicki Thelestam
Ólafur Torfason

Människa, samhälle och kultur
Eva Ahl-Waris
Marianne Airisniemi
Elin Andersson
Ida Hummelstedt-Djedou
Farid Karimi
Min Young Lee
Monica Londen
Pia Mikander
Katarina Perander-Norrgård
Gunilla Peräsalo

Peter Ragnvaldsson
Nicola Rainò
Tina Romberg 
Ann-Marie Rosenqvist-Berg
Lilian Rönnqvist
Katarina Sehm-Patomäki
Susanna Simberg
Désirée Söderlund
Catarina Welin
Lili-Ann Wolff
Bernt Österman

Natur, miljö, teknik och trafik
Anders Albrecht
Henry Ericsson
Sanna Kellokoski
Anders Svartström
Johanna Söderholm
Kristian Thulesius

Språk
Pontus Andersson
Julieta Arenas Morán
Christine Beaurain-Heikinheimo
Camilla Bergendahl
Sonja Biese
Bianca Biro 
Rebecca von Bonsdorff
Khalifa Boughdiri

Andrea Brandão-Berglund
Corinna Casi
Elodie Cenni
Zoë Chandler
Alvaro Corredor Ochoa
Regine Ehlert
Margaretha Fagerström
Sven Fernandez
Jordina Frago
Marina Giljam
Masha Ginman
Ivar Glette
Laura Gutman
Noora Helkiö
Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä
Maria Hokkanen
Heidi Hübner
Sofia Hägglund
Maïmouna Jagne-Soreau
Claudia Jeltsch
Inkeri Jääskeläinen
Jenny Kajanus
Helinä Kekki
Olga Kekkonen
Kristiina Kurki
Min Young Lee
Hanna-Maija Linna-Sjövall
Mervi Lundmark

Arbis timlärare
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Robert Luther
Jarna-Maija Malka
Susanne Mensing-Varila
Olga Mezhevich
Roger Munn
Laurits Möller
Rogier Nieuweboer
Olivier Parisot
Mirja Pekanmäki
Katja Peltola
Sergio Prudant
Nicola Rainò
Yu Ramsay

Ingrid Rönnow
Lia Sarlin
Claire Scheunemann
Hélène Selenius
Jenni Sistonen
Birgit Storå
Michaela Sundholm
August Tarkkio
Solène Terisse
Irja Tiits
Johanna Toivonen
Athina Tsentemeidou
Paola Vernizzi-Krause

Bodil Wadenström
John Wedlake

Öppna universitetskurser
Ida Hummelstedt-Djedou 
Monica Londén
Pia Mikander,
Katarina Perander-Norrgård
Susanna Simberg 
Désirée Söderlund
Lilian Rönnqvist
Lili-Ann Wolff

Arbis timlärare
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Rektor  
 Moa Thors, fil.mag.
 moa.thors@arbis.hel.fi 
 Tfn 040 334 5110, (09) 310 700 77 
Biträdande rektor
 Pamela Granskog, fil.mag.
 pamela.granskog@arbis.hel.fi 
 Tfn 040 509 73 52, (09) 310 494 61  
Planeringsansvariga lärare
 Bildkonst, formgivning och fotografering 
 Hans-Peter Holmstén, konstkand.
 hans-peter.holmsten@arbis.hel.fi  
 Tfn 040 509 0976, (09) 310 494 73
 Hantverk 
 Peggy Danska, textillärare
 peggy.danska@arbis.hel.fi  
 Tfn 040 334 5113, (09) 310 494 78
 Hushåll 
 Ghita Henriksson, ped.mag.
 ghita.henriksson@arbis.hel.fi  
 Tfn 040 334 5114, (09) 310 700 82
 Informationsteknik 
 Jan Amnell (vikarie)
 jan.amnell@arbis.hel.fi 
 Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77
 Litteratur, teater och modersmål 
 Annette Jansson, fil.mag.
 annette.jansson@arbis.hel.fi  
 Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80

 Motion, hälsa och välmående /
 kontaktperson i Arbis Östra
 Birgitta Lindberg, fys.ter.
 birgitta.lindberg@arbis.hel.fi 
 Tfn 040 334 5112, (09) 310 494 74
 Musik 
 Anna Weber-Länsman, mus.mag.
 anna.weber-lansman@arbis.hel.fi 
 Tfn 040 172 3735, (09) 310 494 79 
 Människa, samhälle och kultur / 
 Natur, miljö, teknik och trafik / 
 Öppna universitetskurser 
 Alexandra Ramsay, fil.dr
 alexandra.ramsay@arbis.hel.fi  
 Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89
 Språk 
 Främmande språk
 Anna Långstedt-Jungar, fil.mag.
 anna.langstedt-jungar@arbis.hel.fi  
 Tfn 040 162 2516, (09) 310 494 82 
 Svenska (beställda kurser), 
 finska och främmande språk 
 Heidi Huovilainen, fil.mag.
 heidi.huovilainen@arbis.hel.fi  
 Tfn 040 172 3737, (09) 310 494 85
 Svenska/Swedish, nordiska språk 
 Annette Jansson, fil.mag.
 annette.jansson@arbis.hel.fi  
 Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80

Kontaktinformation
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Ekonomichef 
 Lena Elander, tfn (09) 310 494 88 
 lena.elander@arbis.hel.fi
Byråföreståndare 
 Jan Rundt, tfn (09) 310 494 87 
 jan.rundt@arbis.hel.fi
Byråsekreterare
 Annika Grönqvist, tfn (09) 310 494 86 
 annika.gronqvist@arbis.hel.fi
Kurssekreterare
 Enni Grundström, tfn (09) 310 494 76
 kansliet@arbis.hel.fi  
 enni.grundstrom@arbis.hel.fi
Kvällskanslist 
 tfn (09) 310 494 94, kansliet@arbis.hel.fi
Informatör, webbansvarig 
 Maria Lindh, tfn 040 334 5116, (09) 310 700 84
 maria.lindh@arbis.hel.fi
Invandrarkoordinator 
 Min Young Lee, (vikarie)
 tfn 040 550 5802, (09) 310 494 96 
 min.lee@arbis.hel.fi
Projektledare för SFX Svenska 
 Ann-Marie Rosenqvist-Berg
 tfn 040 550 6549, (09) 310 70120 
 annmarie.rosenqvistberg@arbis.hel.fi
IT-ansvarig 
 Ulf Ginman, tfn 040 334 6744, (09) 310 795 70
 ulf.ginman@arbis.hel.fi

Bibliotekspersonal
 Tfn 040 334 6737, (09) 310 494 84  
 biblioteket@arbis.hel.fi
 Ylva Larsdotter, bibliotekarie
 ylva.larsdotter@arbis.hel.fi
 Marianne Jäntti-Sevon, biblioteksfunktionär
 marianne.jantti-sevon@arbis.hel.fi
Vaktmästare 
 Tfn (09) 310 494 92,  
 vaktmastare@arbis.hel.fi
 Inger Averi (dag)
 inger.averi@arbis.hel.fi
 Gani Dreshaj (dag)
 gani.dreshaj@arbis.hel.fi
 Jesse Saranko (kväll)
 jesse.saranko@arbis.hel.fi
Städare
 Tfn (09) 310 494 91  
 Birgit Haatainen,
 birgit.haatainen@arbis.hel.fi
 Hanna Kohtitski 
 hanna.kohtitski@arbis.hel.fi
Garderob dagtid  
 Mikael Ilmoni och Stefan Müntzel
 Tfn (09) 310 494 92

Kontaktinformation
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Anmälningar tas emot från 10.8 till hela läsårets 
kurser, såväl till kurser som börjar på hösten som 
till kurser som börjar på våren.  
Anmälningarna sker ämnesvis enligt schemat 
på följande sida. 

Du kan anmäla dig via webben, per telefon 
eller genom ett personligt besök. 

Ilmonet är huvudstadsregionens kommunala 
arbetar- och medborgarinstituts gemensamma 
anmälningssystem på webben. Där hittar du alla 
Arbis kurser. De olika kurserna öppnas för anmä-
lan kl. 10.00 enligt schemat på följande sida. Du 
kan anmäla dig dygnet runt.

På webben ser du i realtid om det finns lediga 
platser på en kurs. Då du anmält dig ser du 
genast om du är med på kursen eller står i kö till 
den kurs du valt. 

För att kunna webbanmäla dig måste du regist-
rera dig på ilmonet.fi. Du kan registrera dig, alltså 

göra ett användarnamn och lösenord, antingen 
på nätet på adressen ilmonet.fi, eller genom att 
kontakta kansliet via e-post kansliet@arbis.hel.fi 
eller per telefon (09) 310 49494.

Handledning i användningen av Arbis webban-
mälningssystem ges måndag 8.8 och tisdag 9.8 
kl. 9.00–11.00 i Arbis dataklass. 
Under anmälningsdagarna 10–11.8 och 15–18.8 
är dataklassen öppen för webbanmälningar  
kl. 9.30–11.00 med en handledare på plats.

Telefon (09) 310 494 94 
Telefonanmälningar tas under anmälnings- 
dagarna emot enligt schemat på följande sida.

Besök
Sturegatan 2 
Under anmälningsdagarna tas anmälningar  
emot enligt schemat på följande sida på Sture-
gatan 2, därefter under kansliens öppettider 
både på Sturegatan 2 och i Arbis Östra, Stoa, 
Åbohusvägen 1, se öppethållningstiderna på 
bakpärmen.

SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG

Så här anmäler du dig



ANMÄLNINGSSCHEMA 2016–2017

Onsdag 10.8 kl. 10.00– Hushåll 
Hem och trädgård 

Torsdag 11.8 kl. 10.00– Språk och tidigare öppnade ämnen

Måndag 15.8 kl. 10.00– Bildkonst, formgivning och fotografering
Informationsteknik och tidigare öppnade ämnen

Tisdag 16.8 kl. 10.00– Hantverk 
Litteratur, teater och modersmål 

och tidigare öppnade ämnen
Onsdag 17.8 kl. 10.00– Musik

Människa, samhälle och kultur 
Natur, miljö, teknik och trafi k och tidigare öppnade ämnen

Torsdag 18.8 kl. 10.00– Motion, hälsa och välmående och tidigare öppnade ämnen

Anmälning på ilmonet dygnet runt efter att ämnet ”öppnats” kl.10.00 respektive dag.

Anmälning per telefon och besök på Sturegatan 2 
10.8, 11.8, 15.8, 16.8, 17.8 och 18.8 kl. 10.00–17.00.        
22.8–1.9 måndag–torsdag, kl. 10.00–15.00 alla ämnen.
Från 5.9 enligt kansliets öppethållningstider under hela arbetsåret.

Du kan anmäla dig till hela arbetsårets kurser, 
både till kurser som börjar på hösten och till kurser som börjar på våren.
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Sturegatan 2,  
00510 Helsingfors

Kansliet (entréplanet) 
 Öppet: Under terminerna  
 5.9–4.12.2016 och 9.1–12.4.2017 
 Måndag–torsdag kl. 10.00–20.00, 
 fredag kl. 10.00–13.00. 
 Utanför terminerna 
 måndag–torsdag kl. 10.00–15.00. 
 Telefon (09) 310 494 94 
 E-post		 kansliet@arbis.hel.fi

Vaktmästarna 
 Telefon (09) 310 494 92 
 E-post		 vaktmastare@arbis.hel.fi

Kaféet (entréplanet) 
 Öppet: Under terminerna  
 5.9–4.12.2016 och 9.1–12.4.2017  
 Måndag–torsdag kl. 10.00–20.00,  
 fredag kl. 10.00–15.00. 
 Telefon 040 594 3151

Biblioteket (entréplanet) 
 Öppet: Under terminerna 
 5.9–4.12.2016 och 9.1–12.4.2017  
 Måndag–torsdag kl. 10.00–19.00,  
 fredag kl. 10.00–13.00. 
 Utanför terminerna  
 måndag–torsdag kl. 10.00–15.00. 
 Telefon (09) 310 494 84 
 E-post		 biblioteket@arbis.hel.fi

Arbis Östra 
Åbohusvägen 1, Stoa, Östra Centrum  
Kansliet (2 våningen) 
 Öppet: 5.9–4.12.2016 och 9.1–12.4.2017 
 måndagar kl. 12.00–13.00  
 och enligt överenskommelse. 
 Telefon (09) 310 494 94 
 E-post		 kansliet@arbis.hel.fi

 www.hel.fi/arbis


