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Arbis & Medis
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Huvudstadsregionens medborgar- och arbetarinstituts  
gemensamma kursanmälningssystem

KURSSÖKNING
1. Om du har kurskoden, skriv in den i sökfältet och klicka på SÖK.
2. Du kan också skriva vilket sökord som helst i fältet. Ilmonet söker ordet både i kursnamn och i kursbeskrivningar.  
3. Om du klickar på ÄMNE får du en överblick över ämnesgrupperna och kan välja önskvärt alternativ.  
4. Under INSTITUT kan du välja ett visst institut eller flera.
5. Under UNDERVISNINGSPLATS kan du välja den undervisningsplats du är intresserad av. 
6. Under AVANCERAD SÖKFUNKTION hittar du flera sökalternativ.
7. Radera sökkriterierna genom att klicka på TÖM. Obs! Alla sökkriterier gäller tills du har klickat på TÖM, även om menyn är stängd.

REGISTRERING
Registrera dig som användare med dina nätbankskoder. Då får du användarnamn och lösenord så att du sedan kan anmäla dig till kurser. 
Om du saknar bankkoder kan du registrera dig på Ilmonet via e-post eller telefon.
Obs! Personer under 18 år kan inte anmäla sig på Ilmonet, utan måste anmäla sig via telefon.
1. Börja genom att klicka på ”Inloggning” på toppmenyn (uppe till höger i den gråa balken) och sen  
   Logga in-knappen till vänster under ”Med nätbankskoder”.
2. Välj institut och klicka på ”Identifiera dig med nätbankskoder”.
3. Systemet styr dig till tunnistus.suomi.fi-webbplatsen där identifieringen sker.
4. Efter avklarad identifiering öppnar sig dina personuppgifter.
5. Granska och korrigera vid behov personuppgifterna. Kom ihåg att uppdatera mobiltelefonnummer och e-postadress.  
    Skapa själv ett eget användarnamn och lösenord.
6. Klicka sedan på Uppdatera.
7. Nu kan du bekanta dig med kursutbudet och anmäla dig.

ANMÄLNING
Obs! Personer under 18 år kan inte anmäla sig på Ilmonet, utan måste anmäla sig via telefon.
 1. Logga in med användarnamn och lösenord.
 2. Följ instruktionerna för kursökning tills du hittar önskad kurs.
 3. Öppna kursinformationen genom att klicka på kursnamnet.
 4. Anmäl dig genom att klicka på Anmälningsknappen. Obs! Knappen blir synlig först då det är möjligt att anmäla sig till kursen.
 5. Du får en bekräftelse på din anmälan till din e-postadress.

HAR DU GLÖMT ANVÄNDARNAMNET?
Om du har glömt ditt användarnamn ska du välja Inloggning i fliken högst uppe på sidan och sedan klicka på ”Glömt dina 
inloggningsuppgifter?” eller på frågetecknet som syns till höger om fältet för användarnamn. Då får du fram en ny sida där du kan beställa ett 
nytt användarnamn som kommer till din e-postadress. I fältet skriver du in den e-postadress som finns i dina personuppgifter på Ilmonet och 
klickar på Sänd. Du kan också logga in med dina nätbankkoder och ändra dina personuppgifter samt användarnamn och lösenord.

HAR DU GLÖMT LÖSENORDET?
Om du har glömt lösenordet ska du klicka på ”Glömt dina inloggningsuppgifter?” eller på frågetecknet som syns till höger om fältet för 
lösenord. Då får du fram en ny sida där du kan beställa en aktiveringskod till den e-postadress som du uppgett i systemet. I fältet skriver du 
det användarnamn som finns i dina personuppgifter på Ilmonet och klickar på Sänd. Kopiera sedan aktiveringskoden till den sida som öppnar 
sig och skriv in lösenordet i de fält som syns.
Obs! Aktiveringskoden för lösenordet skickas bara om användarnamnet är korrekt. Av datasäkerhetsskäl meddelar systemet dock varje gång 
att aktiveringskoden har skickats.

Helsingfors 
Esbo 
Vanda
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Huvudstadsregionens arbetar- och medborgarinstituts 
gemensamma gratistidning där vårterminen 2015 
presenteras. 
Utdelning som en annonsbilaga i Hufvudstadsbladet 

i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och 
Sibbo. Tidningen kan också avhämtas på Helsingfors 
arbis, Dagmarsgatan 3 eller läsas elektroniskt på  
www.hel.fi/arbis 

Varje institut ansvarar för innehållet på sina sidor.
Tidningens layout Maria Lindh, Helsingfors arbis. 
Pärmbild Anne Killström. 
Tryckt på Kirjapaino Uusimaa 2014.

Nyårsbilagan 2015
Kom till arbis eller medis i huvudstadsregionen 
för att pröva på något nytt, utveckla dig som 
människa eller fördjupa dina kunskaper i något 
du redan kan!

I Helsingfors arbetar vi huvudsakligen i Tölö och 
i Östra centrum i Stoa, i Esbo på ett tiotal ställen, 
i Grankulla i Petra, och i Kyrkslätt, i Sibbo och 
i Vanda på flera olika platser. Vi erbjuder alltså 
ett nätverk av möjligheter för dig att syssla med 
givande studier i mera teoretiska ämnen eller i 
handens arbete. Oberoende av var du är man-
talsskriven, kan du anmäla dig som studerande 
till kurserna på alla institut. 

Broschyren du nu håller i din hand presenterar 
i korthet kursverksamheten under vårterminen 
2015. Vårterminen inleds i början av januari och 
slutar i april. Något institut har också en sommar-
termin. En del kurser från höstterminen fortsät-
ter under vårterminen och många helt nya kurser 
startar på våren. Det kan också finnas plats på 
kurser som har börjat redan i höstas, så det lönar 
sig alltid att höra sig för. 

Människans intelligens ligger i handens kompe-
tens, lär den antika filosofen Aristoteles ha sagt. 
Det här är något att minnas i tider där datatek-
niken och automatiseringen lätt glömmer bort 
det livsviktiga behovet av kulturella möten mel-
lan människor på ett annat plan än i den virtuella 
världen. 

Medborgarinstitutens verksamhet kan fung-
era både som en väckarklocka för det nya i vår 
omgivning och som en motpol till det genom de 
mänskliga värden verksamheten står för.

I den här bilagan presenterar vi varje instituts 
program skilt för sig. Gå in på våra hemsidor el-
ler ta per telefon kontakt med våra kanslier för 
närmare information om de olika kurserna. 

Arbetar- och medborgarinstituten i Esbo, Vanda 
och Helsingfors har ett gemensamt kursanmäl-
ningssystem, Ilmonet.fi. Grankulla medborgar-
institut/Kauniaisten kansalaisopisto är i det här 
skedet anslutet till systemet bara genom en länk 
på första sidan av ilmonet.

Välkommen!

Innehållsförteckning
Helsingfors arbis .......................................................   2

Esbo arbis .................................................................... 15

Grankulla medborgarinstitut ............................... 19

Vanda vuxenutbildningsinstitut ......................... 20

Sibbo medborgarinstitut ......................................  21

Kyrkslätts medborgarinstitut ...............................  21
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ilmonetrådgivning
7.1, onsdag kl. 12.00–16.00, 
rum 31

Vill du anmäla dig eller betala dina 
kursavgifter på ilmonet, men är 
osäker på hur det fungerar? På 
ilmonetrådgivningen får du hjälp. 
Ta med dig dina bankkoder, om 
du vill betala dina avgifter under 
rådgivningen.

Bildkonst, 
formgivning 
och  
fotografering
Vi har kurser i teckning, grafik, mål-
ning och skulptur med olika tekniker 
för varierande uttrycksbehov. Vi ord-
nar också kurser i svart-vit fotografe-
ring med traditionell mörkrumsteknik 

och digitalfotografering med olikar-
tade fotodesignmöjligheter. Det finns 
också konstkurser för barn och ung-
domar. 

Konstterapi 
16–17.1, fredag kl. 17.30–20.30, lör-
dag kl. 10.00–16.00. (26 €)

Nybörjarkurs i oljemålning 
13.1–14.4, tisdag kl. 18.00–20.30. 
(48 €) 

Akvarelldagar på Sveaborg 
3–5.6, onsdag–fredag kl. 10.00–14.00. 
(26 €) 

Arkitekturpromenad: Brunnsparken
18.4, lördag kl. 13.00–14.30. 
(12 €)

Konst- och kulturresa till Mänttä  
27.2, fredag kl. 8.00–20.00.  
(16 € + utgifter för resan)

Fotografera med konstnärlig  
inriktning
31.3–21.4, tisdag kl. 9.30–12.45.  
(26 €)

Olika knep för bildbehandling, 
grundkurs 
16.1–13.2, fredag kl. 10.15–12.45. 
(36 €)

Olika knep för bildbehandling,  
fortsättningskurs 
27.2–17.4, fredag kl. 10.15–12.45. 
(36 €)

Fotografering och mörkrumsteknik  
8.1–12.2, torsdag kl. 17.30–20.45. 
(36 €)

Vandring till Emil Cedercreutz 
skulpturer (12 €)
Hästen var ett centralt motiv för 
Emil Cedercreutz. Vi inleder med 
att se på hans förslag till Aleksis 
Kivi-monument som finns i Auro-
raparken i Malmbrinken. Därefter 
tar vi oss med spårvagn till Veten-
skapernas hus på Kyrkogatan som 
inrymmer Emil Cedercreutz relief-
konst. Samling i Arbis foajé.
A150191  
19.1, måndag kl. 13.00–14.30 
Hans-Peter Holmstén

Välkommen till

Vårterminen börjar måndag 12.1 och slutar lördag 
18.4. Sommarterminen tar vid omedelbart efter 
det och pågår en vecka in i juni. Du kan få detal-
jerad information om alla kurser i vår kurskatalog, 
som kommer ut varje höst och finns tillgänglig inte 
bara på Arbis vid Dagmarsgatan och på Stoa, utan 
runtom i stan, t.ex. på Luckan och på biblioteken. 
Den allra färskaste informationen får du alltid på 
webben på www.hel.fi/arbis eller genom att ringa 
till vårt kansli på tfn (09) 310 494 94. 

Du kan anmäla dig till kurserna via webben, per 
telefon eller genom ett personligt besök. Läs in-
struktionerna på pärmens insida. 

Det finns ännu plats på många kurser som 
börjat på hösten. Titta närmare i kurskatalo-
gen eller på ilmonet.fi.

Arbis har säkert nånting också för dig!
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Klicka på kursen för att anmäla dig.

Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

https://ilmonet.fi/#sv/code=A150080
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150069
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150069
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150069
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150030
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150030
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150030
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150081
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150081
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150081
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150072
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150072
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150072
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150033
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150033
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150033
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150033
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150076
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150076
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150076
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150076
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150034
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150034
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150034
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150034
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150050
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150050
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150050
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150191
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Måleri- och collageverkstad 
(36 €)
På kursen kombinerar vi måleri- och 
collageteknik med både traditionella 
och nya tekniker. Vi prövar på nya 
spännande redskap, medier och an-
dra konstnärliga material. Vi använ-
der oss också av decoupageteknik 
för att skapa olika strukturer. Kursen 
passar alla nivåer.
A150188 
22.1–16.4, torsdag kl. 13.00–
14.30, Nina Albrecht, rum 41

Måleriverkstad Drop-in 
(6 €/gång)
Kom när du kan, vill och har lust! 
En möjlighet för dig som arbetar 
dagtid, har obekväm arbetstid eller 
bara drömmer om att utveckla en 
målande och tecknande tillvaro. Du 
kan vara nybörjare eller mer erfa-
ren målare. Vi arbetar tillsammans 
i lugn och ro under trevliga former.
A150195 
16.1–17.4, fredag kl. 17.15–19.45, 
Marina Ciglar, rum 41
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Upplev och skapa på ön Leros 18–25.4.2015

Aarne Nuortila arbete från arbis konstkurser

I Egeiska havet, strax utanför den tur-
kiska kusten, ligger ön Leros. Arbis 
kulturresa i april går dit. ”...skönhet, 
obeskrivlig frid och världsöppenhet”, 
skriver Göran Schildt om ön till Georg 
Henrik von Wright i ett brev daterat i 
maj 1967. Leros blev båten Daphnes 
hemhamn och den plats där Göran 
Schildt skrev bl.a. sin biografi över Al-
var Aalto. Genom ett samarbete med 
Christine och Göran Schildts stiftelse 
och Friman resor kan Arbis erbjuda 
en resa till ön med kurser i foto, skri-
vande eller konst. Magnus Lindberg, 
stiftelsens projektchef, är reseledare 
och dessutom lärare på fotokursen. 
Deltagarna får uppleva en genuin 
Medelhavsmiljö och bekanta sig med 
Göran och Christine Schildts värld på 
ön. 

Skriv om livsresan (20 h)
Oberoende av ålder har du startat din 
livsresa. Vi stannar upp för att reflek-
tera i samtal och sammanfatta i nå-
got du skriver. Vi gör det på ett lek-
fullt sätt med utgångspunkt i grekisk 
mytologi och särskilt i berättelsen om 
Odysseus irrfärder. Tag med penna 
och anteckningsbok.
Alexandra Ramsay

Kreativ fotografering (20 h)
Vi beger oss ut på fotovandring på  
ön Leros med fokus inställt på kreativ 
fotografering. Vi jobbar med land-
skapsfoto, porträtt, människostudier, 
skymnings- och morgonfotografering. 
Vi tränar oss i att förmedla känslor via 
bild och se det vackra i det fula.
Magnus Lindberg

Måla i akvarell (20 h)
Vi målar utomhus med akvarell eller 
andra vattenlösliga målfärger och fo-
kuserar på marina och specifikt gre-
kiska inslag i kultur- och naturmiljön. 
Ta med eget konstnärsmaterial. 
Hans-Peter Holmstén 

Resans pris:
Den här resan ordnas med 27 del-
tagare. Du betalar 1 195 €/person. 
Enkelrumstillägg 190 €. 
I priset ingår: 
- Flygbiljetter Helsingfors-Aten-Hel-
singfors och Aten-Leros-Aten 
- Transport flygfältet-hotellet-flygfäl-
tet på Leros 
- Inkvartering på ett trevligt hotell  
  på Leros 7 nätter inkl. frukost

 
  

- Välkomstmiddag  
- Avslutningsmiddag   
- Rundtur på Leros inkl. lunch 
- Besök på Villa Kolkis inkl. lunch 
- Båttur inkl. lunch 
- Kursavgift  
- Alla skatter och avgifter

Sista anmälningsdag 31.1.2015. 
Anmälningar till Friman resor/ Inger 
Holmberg tfn. (019) 248 1090 eller 
inger.holmberg@frimanresor.fi 
Förskottsbetalning 300 €/person 
betalas efter att anmälningstiden 
gått ut. Slutbetalning 2 månader före 
avresan.
Läs mera på www.hel.fi/arbis 
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Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

https://ilmonet.fi/#sv/code=A150188
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150188
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Hantverk
Hantverkssektorns mål är att ge 
kunskap och färdigheter i prak-
tiska ämnen, att upprätthålla hant-
verkstraditioner och att ge skapar-
glädje åt kursdeltagare i alla åldrar. 
Vi erbjuder kurser i färgning, 
träslöjd, restaurering av möb-
ler, fönster och böcker, sömnad, 
hobby och grundläggande un-
dervisning i handkonst för barn. 
På kurserna för vuxna och barn får du 
och ditt barn uppleva glädjen av en 
gemensam aktivitet. 

Dekorationsmålning – bokstäver 
och siffror  
16–20.2, måndag–fredag kl. 10.00–
14.15 (36 €)

Restaurera gamla möbler E  
12.1–23.3, måndag kl. 9.00–13.15. 
(72 €)

Restaurera gamla möbler F  
13.1–24.3, tisdag kl. 9.00–13.15.  
(72 €)

Restaurera gamla möbler G  
13.1–24.3, tisdag kl. 17.00–21.15. 
(72 €)

Restaurera gamla möbler H  
15.1–26.3, kl. 10.00–14.15. (72 €)

Restaurera gamla möbler I  
13–17.4, måndag–fredag kl. 9.00–
13.15. (36 €)

Restaurera gamla möbler J 
4–8.5, måndag–fredag kl. 10.00–
14.15. (36€)

Möbeltapetsering D  
14.1–25.3, onsdag kl. 10.00–14.15. 
(72 €)

Möbeltapetsering E 
17.1, 24.1, 7.2, 28.2 och 7.3, lördag 
kl. 10.00–16.00. (48 €)

Möbeltapetsering F  
20–24.4, måndag–fredag kl. 17.00–
21.15. (36 €)

Möbeltapetsering G 
25–29.5, måndag–fredag kl. 17.00–
21.15. (36 €)

Möbeltapetsering, Rastis B  
13.1–24.3, tisdag kl. 17.00–21.15. 
(72 €)

Reparera gamla fönster C  
15.1–26.3, torsdag kl. 17.00–21.15. 
(72 €)
Reparera gamla fönster D  
16.1–27.3, fredag kl. 10.00–14.15. 
(72 €)
Reparera gamla fönster E 
18–22.5, måndag–fredag kl. 17.00–
21.15. (36 €)
Träslöjd B 
12.1–23.3, måndag kl. 17.00–21.15. 
(72 €)
Lampskärmar  
13.1–10.2, tisdag kl. 18.05–20.30. 
(26 €)
Marmorering av överdragspapper 
för böcker  
6–7.2, fredag kl. 12.00–18.00, lördag 
kl. 10.00–16.00. (26 €)
Japanska washi-ägg  
17–31.3, tisdag kl. 18.05–20.30 (16 €)
Den personliga scarfen 
23–24.1, fredag kl. 18.00–20.30, kl. 
10.00–16.00. (16 €)  
Bli du med overlockmaskinen  
6–7.2, fredag kl. 17.00–21.15, lördag 
kl. 10.00–16.00. (26 €) 
Sy till vår och sommar  
4–8.5, måndag–fredag kl. 10.00–
13.15. (36 €)
Hantverk för 9–12-åringar 
1–5.6, måndag–fredag kl. 10.00–
14.30. (48 €)  
Klädsömnadskurs för 10–15-åringar 
1–5.6, måndag-fredag kl. 10.00–
14.30. (36 €) 
Vävkurs för 10–15-åringar 
8–12.6, måndag–fredag kl. 10.00–
14.30. (36 €)

Design Jewellery in Silver (48 €)
An introduction to basic silver-
smithing. You will learn many dif-
ferent techniques such as wire-
work, hammerwork, soldering, 
beading, wrapping and crimping. 
You will also be guided and sup-
ported in designing different styles 
of jewellery. The teacher speaks 
English and Spanish. Material fee. 
A150175 
14.1–15.4, onsdag kl. 18.05–20.30 
Ana Maria Ramírez, rum 47

Plats finns på sömnadskurserna:
Klädsömnad med Clarice 
torsdagar 18.05–20.30,  
kurskod: A140378

Sy nytt eller ändra gamla plagg, 
Stoa  
torsdagar 9.30–12.45,  
kurskod: A140352

Textilrådgivning (6 €/termin)
Behöver du hjälp med att sy eller 
ändra något plagg? Vill du använda 
Arbis textilklass och dess utrust-
ning? Detta kan du göra utan att 
binda dig till en helårskurs. Peggy 
Danska finns på plats tisdagar kl. 
13.00–15.30 i rum 46, under vår-
terminen 13.1–14.4. Reservera tid 
måndagar mellan 15.30 och 16.30, 
tfn 040 3345113.

Hushåll
Matlagningskurserna går av stapeln 
i vårt undervisningskök. Vi har tema-
baserade kurser av varierande längd 
för såväl gammal som ung, novis eller 
gourmetkock. Mat och språk samt 
främmande matkulturer kombineras 
ofta. Kurserna hålls både dag- och 
kvällstid. Maten tillreds av eleverna 
och höjdpunkten är att tillsammans få 
avnjuta maten. 
Herrar i köket 
13.1–3.2, tisdag kl. 10.00–13.45 (85 €)

5:2-dieten 
14.1, onsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
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Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

https://ilmonet.fi/#sv/code=A150028
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150028
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150028
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150028
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150006
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150006
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150006
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150007
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150007
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150007
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150008
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150008
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150008
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150009
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150009
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150010
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150010
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150010
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150011
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150011
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150011
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150012
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150012
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150012
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150014
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150014
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150014
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150015
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150015
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150015
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150016
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https://ilmonet.fi/#sv/code=A140378
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140352
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Kashmiri Indian Cooking Class 
(25 €)
This class focusses on typical Kash-
miri dishes. The students will get to 
know about Indian spices and their 
health benefits. Also, they will learn 
special cooking techniques and pro-
cedures used in Indian cooking. The 
menu is as follows: Dum Aloo (po-
tatoes cooked in spicy curry), Aloo 
Gobhi (spicy cauliflower with pota-
toes and peas), Kashmiri Pulao (rice 
dish), Raita (flavoured yogurt), Palak 
Poori (spinach puffed bread) and Suji 
Halwa (dessert)
A150185 
30.1, fredag kl. 17.00–20.45 
Mia Hansson, Purnima Gupta,  
undervisningsköket

Mellanmål för lågstadiebarn,  
Rastis (15 €)
Kom och laga lätta, läckra och nyttiga 
mellanmål som du sedan själv kan 
tillreda hemma. Ta med eget förklä-
de. Arbis ordnar kursen i samarbe-
te med föräldraföreningen NoRa rf. 
Anmälan till Arbis kansli 09-310 494 
94 eller kansliet@arbis.hel.fi. Max 10 
elever ryms med på kursen.
A150183 
24.3–14.4, tisdag kl. 14.30–16.00 
Ghita Henriksson, Unkan

Helsingfors arbis  
Hushåll 

Mannerheims middagar 
7.3, lördag kl. 10.00–13.45. (35 €)

Kombinera mat och vin 
11.3, onsdag kl. 17.00–20.00. (30 €)

Leckere Gerichte mit Sauerkraut 
13.3, fredag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Bli din egen konditor 
18.3, onsdag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Silk Road Cuisine 
19.3, torsdag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Grönsaksrätter till sommarbordet 
21.3, lördag kl. 10.00–13.45. (25 €)

Vårens buffébord 
23.3, måndag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Menu di primavera 
25.3, onsdag kl. 17.00–20.45. (35 €)

Bamsemat 
27.3, fredag kl. 16.30–19.30. (25 €)

Läcker vårbrunch 
30.3, måndag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Popular Japanese Dishes 2 
31.3, tisdag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Grekisk påskmat 
1.4, onsdag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Alla champagner är mousserande, 
men... 
8.4, onsdag kl. 17.00–20.00. (55 €)

Vårens primörer 
13.4, måndag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Vi firar våren med primörfyrverkeri  
14.4, tisdag kl. 17.00–20.45. (35 €)

Barbecue 
15.4, onsdag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Arbis sommarmix för 9–11-åringar 
1–5.6, måndag–fredag kl. 9.30–13.15 
övriga aktiviteter kl. 13.15–15.30 (80 €

Hygienpass
Hygienpass för unga 3 
12.2, torsdag kl. 16.30–18.30. (30 €)
Hygienpass för unga 4 
19.3, torsdag kl. 16.30–18.30. (30 €)
Hygienpass för unga 5 
16.4, torsdag kl. 16.30–18.30. (30 €)

Gör babymaten själv 
16.1, fredag kl. 10.00–13.00. (20 €)

Toppkockens specialmeny 
19.1, måndag kl. 17.00–20.45. (35 €)

Ny i köket 
20.1–3.2, tisdag kl. 17.00–20.45 (60 €)

Vegetariska soppor och sallader 
22.1, torsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)

Turkiskt 
24.1, lördag kl. 10.00–13.45. (30 €) 

Citrusfrukter – saftiga, syrliga och 
söta 
26.1, måndag kl. 17.00–20.45. (25 €)

An African Food Journey 
29.1, torsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)

Vegetariskt med exotisk touch 
31.1, lördag kl. 10.00–13.45. (25 €) 

Sushi
4.2, onsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)

Exotiskt av närproducerat 
5.2, torsdag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Chardonnayviner från fyra olika 
kontinenter 
11.2, onsdag kl. 17.00–20.00. (30 €)

Det kinesiska nyåret 
12.2, torsdag kl. 17.00–20.45. (30 €

Romantisk middag 
13.2, fredag kl. 17.00–20.45. (30 €)

Snabbmat i gourmetstil 
24.2, tisdag kl. 17.00–20.45. (35 €)  

Matglada seniorer på kulinarisk 
resa
26.2–19.3, torsdag kl. 10.00–13.45. 
(80 €)

Pippi Långstrumps kalasmat, Stoa 
27.2, fredag kl. 16.30–19.30. (25 €)

Sydafrikanska grytor 
28.2, lördag kl. 10.00–13.45. (30 €)

Ayurvedisk mat 
2.3, måndag kl. 17.00–20.45. (25 €)

Spanska medelhavsrätter 
3.3, tisdag kl. 17.00–20.45. (25 €) 

Det är såsen som gör det 
4.3, onsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)

Vårlunch, Stoa 
5.3, torsdag kl. 10.00–13.45. (25 €)

Fransk mat och chansoner
5.3, torsdag kl. 17.00–20.45. (35 €)
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Vilda växter i maten (20 €)
Vilka vilda växter är ätbara? Hur an-
vänds de i matlagningen? I samar-
bete med Marthaförbundet erbjuder 
vi en kurs kring det temat. På kursen 
bekantar vi oss med de vanligaste vil-
da växterna och deras dubbelgång- 
are, plockreglerna, säsongen för de 
olika växterna och hur man tar vara 
på skörden. Vi tillreder stärkande 
drycker, gör en kirskålspaj och en 
grön omelett, friterar maskrosknop-
par och nässlor samt smakar på 
sparris av duntrav. Alla rätter spräng-
fyllda av nyttigheter!
A150184 
12.5, tisdag kl. 17.00–20.45 
Ghita Henriksson och Elisabeth 
Eriksson undervisningsköket

Matdemonstrationer
En demonstration pågår ungefär en tim-
me och består av en praktisk förevisning 
av hur maten tillreds och avsmakning 
av rätterna. I avgiften 12 euro ingår ett 
receptblad, för extra receptblad betalas 
1 euro kontant på plats. De 30 först an-
mälda har företräde men du kan kom-
ma och titta om det råkar finnas ytter-
ligare lediga platser. Anmäl dig senast 
dagen innan för att säkert finnas med 
på deltagarlistan. På webben kommer 
menyerna som tillreds under matlag-
ningsdemonstrationerna att synas nå-
gra veckor före själva demonstrationen. 
Blinier 
21.1, onsdag kl. 13.00–14.00. (12 €)
Vinterfiskar  
11.2, onsdag kl. 13.00–14.00. (12 €)
Upptäcktsfärd bland grönsaker 
25.2, onsdag kl. 13.00–14.00. (12 €)
Färgstarkt och smakrikt 
11.3, onsdag kl. 13.00–14.00. (12 €) 
Påskmat 
24.3, tisdag kl. 13.00–14.00. (12 €)
Sparris 
9.4, torsdag kl. 13.00–14.00. (12 €)

Informations- 
teknik
Arbis IT erbjuder grund- och fortsätt-
ningskurser, fördjupade kurser och kur-
ser för seniorer. Dessutom anordnas 
enskilda föreläsningar och på hand-
ledd IT-rådgivning kan kursdeltagarna 
få hjälp med speciella dataproblem. 

Fil- och mapphantering med  
Windows 
31.3–14.4, tisdag kl. 9.30–12.00 (16 €)

Vardags-IT, uppdatering för senio-
rer 
9.2–13.4, måndag kl. 9.30–12.00 (26 €)

Seniorkurs: Grunderna i datoran-
vändning I – Windows 
21.1–4.3, onsdag kl. 9.30–12.00 (36 €)

Vardags-IT för seniorer 
15.1–16.4, torsdag kl. 9.30–12.00. 
(36 €)

Windows 8.1 
12–26.1, måndag kl. 9.30–12.00 (16 €)

Seniorkurs: Grunderna i datoran-
vändning II – Windows 
15.1–5.2, torsdag kl. 9.30–12.45 (26 €)

Seniorkurs: Grunderna i datoran-
vändning III – Windows 
9–30.3, måndag kl. 9.30–12.00 (26 €)

Seniorkurs: Grunderna i datoran-
vändning III – Windows 8 
6.2–6.3, fredag kl. 9.30–12.00. (26 €)

Linux för hemmabruk 
12–19.1, måndag kl. 9.30–12.00 (16 €)

Mac, fil- och mapphantering med 
egen dator 
13–20.1, tisdag kl. 9.30–12.00. (16 €)

Mac, fortsättning med egen dator 
12–26.3, torsdag kl. 9.30–12.00 (16 €)

Mac, iPhoto, iTunes med egen dator 
10.2–24.3, tisdag kl. 13.30–16.00. 
(36 €)

Word 2013 
31.3–21.4, tisdag kl. 13.30–16.00. 
(26 €)

Pivottabeller i Excel 
19.1–2.2, måndag kl. 15.30–18.00. 
(16 €)

Upptäck Googles möjligheter 
9.3–13.4, måndag kl. 13.30–16.00. 
(26 €)

Skräddarsydda webbsidor, Dream-
Weaver 
2–23.2, måndag kl. 17.45–21.00 (26 €)

Facebook 
8–15.4, onsdag kl. 9.30–12.00. (16 €)

Sociala medier, långsam takt 
20.1–24.2, tisdag kl. 17.00–19.30. 
(26 €)

Illustrator 
12.1–2.2, måndag kl. 15.00–17.30. 
(26 €)

Photoshop CS5, fortsättning 
24.3–7.4, tisdag kl. 17.00–20.15 (12 €)

Behärska din digikamera 
6–7.3, fredag kl. 16.30–20.45, lördag 
kl. 10.00–16.00. (26 €)
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https://ilmonet.fi/#sv/code=A150118
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150184
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iPad, grunderna B
26.1–2.2, måndag kl. 9.30–12.00 (16 €)
Nyttiga iPad-program för hem och 
fritid 
5.3–9.4, torsdag kl. 14.00–15.30 (16 €)
Windows: pekplatta, telefon och 
dator 
10–24.3, tisdag kl. 9.30–12.00. (16 €)
Pekplatta och mobiltelefon, An-
droid 
3–10.3, tisdag kl. 9.30–12.00. (16 €)
WhatsApp m.m. för smarttelefon 
26.2–5.3, torsdag kl. 18.15–19.45. 
(12 €) 
iPad, iPhone och Mac 
10.2–3.3, tisdag kl. 9.30–12.00 (16 €)
Foton med smarttelefon, långsam 
takt 
9.2–2.3, måndag kl. 13.30–16.00 (16 €)
Smarttelefon, Stoa 
27.1–3.2, tisdag kl. 9.30–12.00 (16 €)
PowerPoint 
4–18.3, onsdag kl. 18.05–20.35 (16 €)
Lär dig göra en e-bok 
10–11.4, fredag kl. 16.30–19.45, lör-
dag kl. 10.00–14.15. (16 €)
InDesign, grunderna 
13.1–3.2, tisdag kl. 17.30–20.45 (26 €)
InDesign, fortsättning 
11.2–25.2, onsdag kl. 17.30–20.45. 
(16 €)
Klubb IDA 
16.1, 6.2, 13.3 och 17.4, fredag kl. 
18.00–20.30. (26 € )
Service Design with Innovative,  
Collaborative and Visual Methods 
2.2–2.3, måndag kl. 16.00–18.30 (26 €)

IT-rådgivning 
Behöver du hjälp med din dator, 
mobiltelefon, iPad, digitalkamera 
eller något program, kom då till IT-
rådgivning. 
IT-rådgivning, Dagmarsgatan
15.1–23.4, torsdag kl. 13.00–
16.15. (6 €/gång)
IT-rådgivning, Stoa
27.1–31.3, tisdag kl. 13.00–14.30.  
(6 €/gång)

Gör musik på egen dator (Mac) 
(16 €)
Vill du lära dig om ljudbehandling, 
inbandning och elektronisk musik 
med iLife-programmet Garage-
Band? Under kursen får du indivi-
duell handledning och lär dig det 
nyttiga och roliga inom musikljudbe-
handling. Ta med din dator och gär-
na egna hörlurar.
A150093 
14.1–4.2, onsdag kl. 16.30–18.00 
Lotta Ahlbeck, rum 31

Driv din stuga med solenergi 
(12 €)
Saknar du elkabel till holmen? 
Då är detta en kurs för dig. Vi går 
igenom hur PV-solpaneler och vat-
tenvärmande solfångare bäst kan 
användas på sommarstugan. Vi dis-
kuterar vad man kan köpa, hur det 
skall installeras och vad man kan 
göra själv.
A150187 
2–16.3, måndag kl. 18.45–20.15 
Henry Ericsson, rum 31

iPad, grunderna C (16 €)
Vi bekantar oss med pekdatorn iPad 
och dess användningsområden, 
t.ex. surfning på internet, e-post, bil-
der, filmer, musik, spel och e-böcker. 
Ta med din egen iPad.
A150186 
9–23.3, måndag kl. 16.00–18.30 
Jan Amnell, rum 31

IT-föreläsningar
Bli du med datorn
14.1, onsdag kl. 9.30–11.00

Datateknik förr, nu och i framtiden
24.2, tisdag kl. 18.05–19.35

Helsingfors arbis  
it

Litteratur,  
teater och  
modersmål
Arbis erbjuder film- och dramaklubbar 
och litteraturcirklar kring olika teman. 
Det finns verksamhet för olika ålders- 
och målgrupper, t.ex. barn, seniorer 
och invandrare. Inom modersmålet 
ordnas specialkurser som kreativt  
skrivande och att skriva lättläst. 

Berättelser om exil och flersprå-
kighet 
14.1, 11.2, 11.3 och 8.4, onsdag  
kl. 18.05–19.35. (16 €)

DocPoint 2015: Watch and discuss 
documentary movies 
21.1, 4.2 och 11.2, onsdag kl. 18.30–
20.00. (16 €)

Prepkurs i modersmål 
7.1–4.3, onsdag kl. 16.30–19.30 (26 €)

Att skriva lättläst 
13.2, 27.2 och 13.3, fredag kl. 13.00–
15.30. (16 €)

Motion, hälsa 
och välmående
Målet med gymnastik-, dans- och 
hälsosektorn är att främja hälsan på 
alla delområden genom att inspirera 
och motivera kursdeltagarna att ta
hand om sin hälsa.
  Vi erbjuder allt från lugnare yoga- 
och stretchingkurser till mera fartfyllda 
dans- och motionskurser. Vi har kur-
ser för olika åldrar, allt från föräldra-
barnkurser till seniorkurser och vi ord-
nar dem för både nybörjare och mera 
vana motionärer.

Tabata – låt dig inspireras! 
7–28.4,tisdag, 7.4 kl. 17.00–18.30, 
tisdag, 14–28.4 kl. 17.00–17.45 (24 €)

Buggdans 
13.3–14.3, fredag kl. 16.30–18.45, 
lördag kl. 10.00–13.00. (24 €

Sällskapsdanser 
23–24.1, fredag kl. 16.30–18.45, lör-
dag kl. 10.00–13.00. (24 €)
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Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

https://ilmonet.fi/#sv/code=A150104
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150104
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150078
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150078
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150078
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150042
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150042
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150042
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150146
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150146
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150146
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150157
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150157
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150157
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150041
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150041
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150046
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150046
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150046
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150024
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150024
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150110
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150110
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150144
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150144
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150144
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150096
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150096
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150097
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150097
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150097
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150117
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150117
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150117
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150138
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150138
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150138
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150001
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150001
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150001
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150017
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150017
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150017
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140834
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140834
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140834
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140834
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150154
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150154
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150154
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150154
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150158
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150158
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140834
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140834
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140834
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150159
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150159
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150159
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150101
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150101
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150101
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150100
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150100
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150100
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150093
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150187
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150186
https://www.facebook.com/pages/Helsingfors-arbis-it/714700705274379?fref=ts
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Andas effektivt! II  
7.2, lördag kl. 10.00–13.30. (12 €)
Första hjälpen I  
3–24.3, tisdag kl. 18.05–21.15. (33 €)
Lär dig leva livet – nu! 
15.1–12.2, torsdag kl. 18.05–19.35. 
(16 €)
Meditation 
31.1, 14.2, 7.3, 21.3 och 18.4, lördag 
kl. 12.45–13.45. (16 €)
På spaning efter det goda minnet 
och ett gott åldrande 
4.3–1.4, onsdag kl. 10.30–12.00 (16 €)
Södra Finlands friluftsområden 
7.5, torsdag kl. 9.00–18.00. (16 €)

Det finns ännu plats på många 
kurser som börjat på hösten. 
Titta närmare i kurskatalogen 
eller på ilmonet.fi.

Musik
Målet med musikundervisningen är att 
i en uppmuntrande och prestationsfri 
studiemiljö erbjuda kursdeltagaren 
nya former av musikupplevelser. Kur-
serna är öppna för alla oberoende av 
musikalisk bakgrund.
  Arbis erbjuder kurser i praktiska och 
teoretiska musikämnen. Man kan stu-
dera klassisk musik, pop och jazzsång, 
instrumentalmusik, körsång, ensemb-
lespel eller gå på kurser i familjeryt-
mik. Undervisningen sker individuellt 
eller i grupp. Arbis erbjuder också kur-
ser i musikens teori och kortkurser i 
musikens olika delområden.
  Undervisningen är riktad till den som 
vill utöva, förstärka eller fördjupa sitt 
musikaliska intresse individuellt eller 
i grupp. Gruppundervisningen och en 
del av den individuella undervisningen 
är riktad till deltagare som fyllt 16 år.

Veckoslutskurs i pop- och rock-
sång 
30.1, fredag kl. 16.30–18.00 och 
6–7.2, fredag kl. 16.00–20.45, lördag 
kl. 10.30–15.15. (26 €)
Complete Vocal Technique, nybör-
jarkurs 
27–28.2, fredag kl. 17.00–18.30,  
lördag kl. 10.00–16.00. (16 €)

Complete Vocal Technique,  
fortsättningskurs 
27–28.3, fredag kl. 17.00–18.30, lör-
dag kl. 10.00–16.00. (16 €)

Piano: intensivkurs i fritt ackom-
panjemang 
16.1, fredag kl. 16.15–18.30 och 23–
24.1, fredag kl. 17.00–19.30, lördag 
kl. 10.00–15.30. (16 €)

Gitarrackompanjemang, fortsätt-
ningskurs 
13.1–14.4, tisdag kl. 18.05–19.35. 
(36 €)

Rösten som uttrycksmedel I
6–7.3, fredag kl. 17.00–18.30, lördag 
kl. 10.00–14.15. (16 €)

Rösten som uttrycksmedel II 
20–21.3, fredag kl. 17.00–18.30, lör-
dag kl. 10.00–14.15. (16 €)

Beatles gitarrworkshop (16 €)
Vi spelar kända Beatleslåtar på 
akustisk gitarr i en grupp på åtta 
gitarrister. Under veckoslutet lär 
du dig en handfull Beatleslåtar an-
tecknade med noter, tabulatur och 
ackorddiagram. Kursen är nybör-
jarvänlig men det är en fördel om 
du behärskar några grundläggande 
ackord.
A140955 
27–28.2, fredag kl. 17.00–19.15, 
lördag kl. 10.00–15.00 
Joona Björkroth, rum B1

Musik för kropp och själ (12 €)
Hur påverkar musiken dig? Kom 
och spela, sjung, diskutera, im-
provisera och lyssna till musik. 
Tillsammans reflekterar vi över mu-
sikens inverkan på kropp och själ. 
Inga förkunskaper behövs, bara ett 
öppet sinne och intresse för musik.
A140948 
30.1–6.2, fredag kl. 13.30–15.00 
Sara Selenius, festsalen

Sjung från noter 2 (16 €)
Fortsättningskurs i tonträffning och 
musikteori. I kursen ingår en- och 
flerstämmig sång från noter, prak-
tiska rytmövningar och musikteori. 
Kortkursen riktar sig främst till ko-
rister och andra sångare som vill 
förbättra sin notläsningsförmåga 
men är också till allmän nytta för 
andra musiker.
A140954 
13.1–10.2, tisdag kl. 16.30–18.00 
Stella Mickelsson, rum B1

Gör musik på egen dator (Mac), 
se sidan 7.

Om du går på en kurs i musik på 
Arbis har du möjlighet att hyra ett 
instrument till ett förmånligt pris. 
Kontakta Anna Weber-Länsman 
per e-post 
anna.weber-lansman@arbis.hel.fi 
eller tfn 040 172 3735.
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Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

http://ilmonet.fi/#sv/code=A150126
http://ilmonet.fi/#sv/code=A150126
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150168
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150168
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150152
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150152
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150152
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150151
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150151
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150151
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150120
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150120
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150120
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150145
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150145
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140666
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140666
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140666
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140666
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140666
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140720
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140720
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140720
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140720
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150114
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150114
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150114
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150114
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140540
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140540
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140540
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140540
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140540
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150098
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150098
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150098
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150098
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140646
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140646
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140646
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150089
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150089
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150089
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140955
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140948
https://ilmonet.fi/#sv/code=A140954
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Människa, 
samhälle  
och kultur
Undervisningen i samhälle och his-
toria ger invånarna i Helsingforsre-
gionen möjligheter att följa med och 
reagera på samhällsutvecklingen. Un-
dervisningen ger också kulturkunskap 
som stärker invånarnas identitet i ett 
globalt Helsingfors. Kurser ordnas för 
deltagare i alla åldrar. 

Samhället på svenska, SFI 
13.1–14.4, tisdag kl. 9.30–12.00 (24 €)
Släktforskningsprogram,  
fortsättningskurs 
7.2, lördag kl. 10.00–15.00. (16 €
Släktforska på internet I 
31.1, lördag kl. 10.00–15.00. (16 €)
Släktforska på internet II 
14.3, lördag kl. 10.00–15.00. (16 €
Stämplar och signaturer på  
antikviteter 
14.1, 21.1, 28.1, 4.2 och 4.3, onsdag 
kl. 18.05–19.35. (16 €)

Rådgivning i släktforskning 
(6 €/gång)
Om du är släktforskare och går 
eller har gått en grundkurs kan 
du få hjälp bl.a. med att söka i 
databaser på internet, hitta litte-
ratur och tyda gamla dokument.  
Varje torsdag 15.1–9.4 kl 15.00–
16.30 i rum 42. Ställ frågorna 
på förhand och boka en tid av  
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi

Släktforskning, fortsättnings-
kurs (36 €)
En kurs för dig som gått en nybör-
jarkurs. På kursen bekantar vi oss 
med bl.a. mantalaslängder, dom-
böcker och bouppteckningar som 
källor för släktforskning. Vi repe-
terar också grunderna i släktforsk-
ning. Du som gått en grundkurs 
men haft en lång paus i forskningen 
är också välkommen. 
A150197 
15.1–9.4, torsdag kl. 13.00–14.30 
Alexandra Ramsay, rum 42

Väntjänstkurs (16 €)
Kursen tar upp frivilligarbetets prin-
ciper och ideologi, växelverkan 
mellan människor, kriser och sor-
gearbete och frivilligarbete i prak-
tiken. Kursen ordnas i samarbete 
med Finlands Röda Kors, som står 
för eftermiddagskaffe med dopp.
A150140 
6.2–7.2, fredag kl. 10.30–16.00 
lördag kl. 10.30–16.00 
Inge Martonen, rum 13

Natur, miljö, 
teknik och  
trafik
Undervisningen ger kursdeltagarna 
aktuell kunskap om natur, miljö, åter-
vinning och trädgårdsskötsel. Dess-
utom ordnas kurser i olika spel och 
i navigation. Kurserna ordnas enligt 
deltagarnas behov. 

Kustskepparexamen 
12.1–20.4, måndag kl. 18.05–19.35. 
(36 €) 

Abi-kurs i lång matematik 
12.1–16.3, måndag kl. 16.30–18.00. 
(36 €)

Abi-kurs i kort matematik 
12.1–16.3, måndag kl. 16.30–18.00. 
(36 €)

Hem och  
trädgård
Grundkurs i trädgårdsskötsel och 
val av växter 
24.2–7.4, tisdag kl. 16.30–18.00 (16 €)

Bridge 2 
15.1–9.4, torsdag kl. 18.15–21.15 (72 €)

Det finns ännu plats på många 
kurser som börjat på hösten. 
Titta närmare i kurskatalogen 
eller på ilmonet.fi.

Arkeologisk tidsresa för åk 3–6,  
(En kurs i Haga lågstadieskola  
och en kurs i Rastis) 
Människans historia är lång och un-
der åtta träffar granskar vi forntida 
högkulturer i Egypten, Cypern och 
Mellanöstern. Vem byggde pyra-
miderna, uppfann vårt alfabet och 
dansade med tjurar? Ett museibe-
sök ingår men betalas separat.

Haga lågstadieskola (26 €)
A150192 
21.1–18.3, onsdag kl. 13.30–15.00 
Eva Ahl-Waris,  
Haga lågstadieskola 
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Rastis (26 €)
A150194 
24.2–14.4, tisdag kl. 15.00–16.30 
Eva Ahl-Waris,  
träffpunkten

Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

https://ilmonet.fi/#sv/code=A150119
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150119
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150128
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150128
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150128
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150124
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150124
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150127
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150127
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150122
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150122
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150122
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150122
mailto:alexandra.ramsay@arbis.hel.fi
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150133
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150133
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150133
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150131
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150131
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150131
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150130
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150130
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150130
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150129
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150129
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150129
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150135
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150135
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150197
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150192
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150194
https://ilmonet.fi/#sv/code=A150140
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Språk
Vi erbjuder årligen kurser i ett tjugotal 
språk. Detta läsår finns kurser i ara-
biska, danska, engelska, estniska, 
finska, franska, grekiska, isländska,  
italienska, japanska, kinesiska, kroa-
tiska, latin, nederländska, norska, ru-
mänska, ryska, spanska, svenska och 
tyska.
  Det finns dags- och kvällskurser 
med olika upplägg, allt från mer tradi-
tionella språkkurser till intensiv-, nät- 
och flerformskurser. Den europeiska 
språkfärdighetsskalan står som grund 
för nivåbestämningen (se språkfär-
dighetsskalan www.hel.fi/arbis). Inom 
många språk erbjuder vi kurser på alla 
nivåer. 
   Vi erbjuder också ett integrations-
program på svenska för invandrare, 
som inkluderar både språkstudier och 
en kurs i historia och samhälle.

Dansk sprog og kultur II 
14.1–15.4, onsdag kl. 18.05–19.35. 
(36 €)

Konversation på dansk I 
12.1–13.4, måndag kl. 18.05–19.35. 
(36 €)

Academic Writing Virtual Work-
shop  
13.1 och 14.4, tisdag kl. 18.05–19.35. 
(36 €)

English for Busy People 
Introduktion 15.1, torsdag kl. 18.05–
21.15. (16 €/termin)

The Cambridge Certificate of Ad-
vanced English 
13.1–19.5, tisdag kl. 18.05–20.30. 
(84 €)

Writing for CAE: Basic Course 
Introduktion 15.1, torsdag kl. 18.05–
21.15. (26 €)

Writing for CAE: For the Ambitious 
Introduktion 15.1, torsdag kl. 18.05–
21.15. (26 €)

Iso kielitutkinto 
Introduktion 14.1,onsdag kl. 18.05–
19.35. (72 €)

L’Hôtel des Cent-Pommiers  
Introduktion 12.1 måndag kl. 19.45–
21.15. (36 €)

Repetitionskurs i japanska 
13.1–14.4, tisdag kl. 18.05–19.35. 
(36 €) 

Ryska, intensivkurser 
12.1–29.4, måndag kl. 11.00–12.30, 
onsdag kl. 15.00–16.30. (84 €)

Uttalskurs i ryska 
27.1–10.3, tisdag kl. 18.30–20.00. 
(26 €)

Finska för abiturienter (26 €)
På kursen fördjupar vi oss i stu-
dentprovet i finska. Vi tar fram vik-
tiga saker i texter och lär oss att 
formulera korta svar. Grammatik, 
ordförråd, läs- och hörförståelse 
ingår också. Under kursen skrivs 
ett sammandrag och en essä som 
läraren korrigerar. Kursen är upp-
lagd enligt A-finskans fordringar i 
studentexamen. Den 27.1 och 4.2 
hålls kursen i rum 34, den 5.2 slutar 
kursen undantagsvis kl. 19.00. 
A150174 
15.1, 22.1, 27.1, 29.1, 4.2, 5.2  
och 12.2 kl. 16.30–18.00 
Tiina Mäkelä, rum 22

På ryska tack! (26 €)
(A1) Po-russki pozjalujsta! Några 
ord och fraser räcker långt. En kort-
kurs både för dig som vill turista i 
Ryssland och för dig som jobbar i 
ett serviceyrke och vill lära dig lite 
ryska. Inga förkunskaper krävs.
A150181 
2.3–20.4, måndag kl. 16.30–18.00 
Helena Lundberg, rum 12

Turistkroatiska (26 €)
(A1) Skall du resa till Kroatien? 
Kom med på en kortkurs och lär 
dig nyttiga ord och fraser. Du får 
också veta mycket om kultur och 
sevärdheter. Undervisningen går 
på svenska. 
A150190 
24.2–14.4, tisdag kl. 18.05–19.35 
Zlatko Uvalic, rum 12

Språkresor
Ryska i S:t Petersburg
Res med Arbis till S:t Petersburg 
7–14.6 och gå på en intensivkurs i 
ryska vid språkskolan Liden&Denz 
(www.lidenz.ru). Bo i familj och upplev 
vardagslivet i ett ryskt hem. Möjlighet 
till hotellinkvartering finns också. Med 
på resan följer Arbis lärare i ryska Anna 
Långstedt-Jungar. För arrangeman-
gen står White House EG. Närmare up-
plysningar av Anna Långstedt-Jungar,  
anna.langstedt-jungar@arbis.hel.fi, 
tfn 040 162 2516.
Obs! Språkresan är i första hand 
avsedd för Arbis kursdeltagare. 

Spanska i Granada
Res med Arbis på språkresa till 
Granada 7–14.6. Språkskolan Cas-
tila (www.castila.es) erbjuder dig 
en intensivkurs i spanska enligt din 
egen nivå. Utfärd och kulturella pro-
gram ingår. För arrangemangen står 
White House EG. Med på resan följer 
Arbis lärare i spanska Jenny Kaja-
nus, som också ger mera information 
jenny.kajanus@arbis.hel.fi, 
tfn 040 334 5115
Obs! Språkresan är i första hand 
avsedd för Arbis kursdeltagare.
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Svenska 
Swedish
Svenska 1, Stoa 
Stoa, Turunlinnantie 1, room 8 
14.1–15.4, Wednesdays 17:00–
19:30. (24 €)

Svenska 1–2, Stoa  
Stoa, Turunlinnantie 1, room 8 
12.1–17.4, Mondays and Fridays 
13:15–15:45. (48 €)

Svenska 1–2 
12.1–17.4, Mondays and Fridays 
9:30–12:00. (48 €)

Svenska 2  
13.1–14.4. Tuesdays 17:00–19:30. 
(24 €)

Svenska 2, Stoa  
Stoa, Turunlinnantie 1, room 8 
13.1–14.4, Tuesdays 17:00–19:30.
(24 €)

Svenska 3–4 
12.1–17.4, Mondays and Fridays 
9:30–12:00. (48 €)

Svenska 4, Stoa  
Stoa, Turunlinnantie 1, grupprummet 
12.1–13.4, Mondays 17:00–19:30. 
(24 €)

Svenska 4 
12.1–13.4, Mondays 17:00–19:30. 
(24 €)

Svenska 4–6
12.1–17.4, Mondays, Wednesdays 
and Fridays 9:30–12:00. (65 €)

Svenska 5–6 (Group 4) 
12.1–17.4, Mondays and Fridays 
9:30–12:00. (48 €)

Svenska 7, Stoa 
Stoa, Turunlinnantie 1, rum 8
15.1–16.4, torsdag kl. 17.00–19.30. 
(48 €)

Svenska 7–8  
12.1–17.4, måndag och fredag  
kl. 9.30–12.00. (96 €)

Svenska 8  
13.1–14.4, tisdag kl. 17.00–19.30 (48 €)

Svenska 9-10 
13.1–16.4, tisdag och torsdag  
kl. 13.00–15.30. (96 €)

Svenska 10 
15.1–16.4, torsdag kl. 17.00–19.30. 
(48 €)

Svenska för allmän språkexamen, 
mellannivå 
12.1–13.4, måndag kl. 18.05–19.35. 
(36 €) 

Lättläst på svenska 
16.1, 30.1, 13.2, 27.2, 13.3, 27.3 och 
10.4, fredag kl. 13.00–14.30. (26 €)

Svenska för allmän språkexamen, 
högsta nivån 
14.3, 28.3 och 11.4, lördag  
kl. 10.00–16.00. (36 €)

Kafésvenska, mellannivå D (36 €)
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. 
A150182 
13.1–14.4, tisdag kl. 13.00–14.30 
Pamela Granskog, kaféet

Öppna uni- 
versitetskurser
Öppna universitetet har inga inträdes-
förhör. Du kan tentera akademiska 
kurser och på så sätt ”samla” studie-
poäng som du kan få dig tillgodoräk-
nade vid ett universitet i ett senare 
skede. Du kan delta i kurserna också 
utan att tentera. Även om du jobbar 
kan du studera vid öppna universitetet 
eftersom föreläsningarna hålls under 
kvällstid och under veckoslut. Arbis 
samarbetar med olika universitet be-
roende av ämne. 

Den holländska konstens 
guldålder, 5 sp 
28.2, 13.3 och 14.3, fredag kl. 16.30–
19.45, lördag kl. 10.00–15.00. (39 €)

Grunderna i jazzsång, 3 sp 
17.1, 31.1 och 7.2, lördag kl. 10.00–
16.00, 24.1 och 14.3, lördag kl. 
13.00–16.00. (72 €) 

G3 Individ och samhälle, 4 sp 
26.2–12.3, torsdag kl. 16.30–19.45. 
(39 €)

G5 Didaktik, 4 sp 
13.1–3.2, tisdag kl. 16.30–19.45.(39 €)

G6 Orientering till pedagogisk 
forskning, 5 sp 
Tenttillfällen 11.4, lördag kl. 10.00–
13.00, 8.5 och 5.6, fredag kl. 17.00–
20.00. (30 €) 

Vuxenneuropsykologi, 5 sp 
16.1, 17.1, 30.1 och 31.1, fredag kl. 
16.30–19.45, lördag kl. 10.00–15.00. 
(54 €)

Allmän språkexamen
Vid Arbis kan du avlägga allmän 
språkexamen i svenska på alla 
nivåer. Vårens prov hålls 18.4. 
Provet på grundnivå kostar 90 €, 
på mellannivå 100 € och på högsta 
nivå 145 €. 
Grundnivån motsvaras av A1 och 
A2 i den europeiska referensra-
men för språk, mellannivån av B1 
och B2 och högsta nivån av C1 och 
C2. Iexamen testas den funktionella 
språkfärdigheten både skriftligt och 
muntligt. Du kan avlägga provet 
oberoende av var och hur du upp-
nått din språkfärdighet. På Arbis 
mångsidiga språkkurser kan du 
fräscha upp och komplettera dina 
tidigare kunskaper före examen. 
Anmälning till vårens prov 2–27.2. 
Närmare upplysningar ger Heidi 
Huovilainen, tfn 040 172 3737 och 
Arbis kansli, tfn 310 494 94. Anmäl-
ningen sker till Arbis kansli.
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Föreläsningar 
och  
evenemang
På Arbis ordnas det varje vecka före-
läsningar av specialister och sakkun-
niga från olika områden. De flesta är 
på svenska, men vi har också intres-
santa föreläsningar på många av de 
främmande språk som vi undervisar 
i. Förutom föreläsningar ordnar Arbis 
också evenemang av olika slag, bl.a. 
Arbismarknaden i mars. Här gäller det 
att inte bara se i vår kurskatalog, utan 
också följa med på webben.

Det är fritt inträde till föreläsningar 
och evenemang och ingen förhands-
anmälan behövs. Välkommen! 
Bli du med datorn
En överblick över de vanligaste pro-
grammen och de extra tillbehör som 
du kan behöva.
Björn Holm
14.1, onsdag kl. 9.30–11.00, rum 31

På djupet med författaren 
Mårten Westö 
I novellsamlingen “Som du såg 
mig då” är medelåldern stommen 
för historierna. Det är också en 
bok om val, ögonblicken som kom 
och gick, men också om drömmar.  
Ylva Larsdotter intervjuar.
15.1, torsdag kl. 18.05–19.35, 
biblioteket

Vådan av att vara överklass 
Laura Kolbe intervjuas av Fredrik 
Wahlström om sin nya bok om 
eliten i Finland, “Yläluokka – ole-
misen sietämätön vaikeus”.
20.1, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Knattefilm: Loranga, Masarin och 
Dartanjang
Knattebio på bibban. För 4–6-åringar
i en vuxens sällskap.  
I samarbete med Finlandssvenskt
filmcentrum.
21.1, onsdag kl. 17.30–19.00, 
biblioteket

Lyrik 1914–1944–2014
Med anledning av jubileumsåret tittar 
vi på den finlandssvenska lyriken un-
der 100 år med fokus på åren 1914, 
1944 och 2014. Medverkar gör bl.a. 
Tatjana Brandt.  
22.1, torsdag kl. 18.05–19.35, 
biblioteket

En kväll om krigsbarn 1939–1945 
Nelly Laitinen, Svenska Litteratursäll-
skapet i Finland, presenterar ett 
undervisningsmaterial  med titeln 
”Krigets barn”. Det berättar om hur 
det var att vara barn under vinter- och 
fortsättningskriget. Nina Santavirta, 
Helsingfors Universitet, kommenterar  
utgående från forskningsprojektet 
”Barnet i stormens öga – krigsbarn då 
(1939–1945) och nu.
Nelly Laitinen och Nina Santavirta 
27.1, tisdag kl. 18.05–19.35,  
biblioteket OBS! Nytt datum!

Den klassiska sago- och sång-
stunden
Tillsammans sjunger vi de klassiska 
sångerna och lekvisorna ur Alice Teg-
nérs Nu ska vi sjunga och lyssnar 
på Elsa Beskows Olles skidfärd. En 
sång- och sagostund som tar oss med 
till förr i tiden. För 4–6-åringar.
Anna Weber-Länsman och 
Ylva Larsdotter
28.1, onsdag kl. 17.30–18.30, 
biblioteket

Möt författaren: Jolin Slotte
Jolin Slottes andra roman, Närhelst 
hon kommer, är en berättelse om 
människor, möten, Helsingfors, bib-
liotek och framförallt vikten av med-
mänsklighet i ett samhällsklimat där 
kärleken till nästan överskuggas av 
rädsla och självgodhet. 
Ylva Larsdotter intervjuar.
29.1, torsdag kl. 18.05–19.35, 
biblioteket

Sagostund för de minsta
Välkommen till biblioteket för att lys-
sna på en saga och sjunga med ditt 
barn. Passar för 1–3-åringar.
Ylva Larsdotter
3.2, tisdag kl. 10.00–10.45, 
biblioteket

Saint-John Perse, poète et diplo-
mate 
Saint-John Perse est un poète fran-
çais un peu oublié de nos jours, en 
raison peut-être de sa langue diffi-
cile. Perse obtint le prix Nobel de 
littérature en 1960. 
Michel Beniard
3.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Sänk din elräkning med nya en-
ergiformer  
Hur fungerar solpaneler, solfångare 
och jordvärme? Vad passar till villa, 
radhus, höghus? Hur kan man bäst 
dra nytta av sin egen energiproduk-
tion? Kan man sälja sin överskotts- 
energi? När lönar det sig om man 
räknar i kalla euro och cent?
Henry Ericsson
10.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Datateknik förr, nu och i framtiden
Hur har datatekniken utvecklats på 
100 år? Vilka är trenderna i dag och 
hur ser framtiden ut?
Reidar Wasenius
24.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

They Who Wear the Crown of  
England
This illustrated talk takes a look at the 
British royal family past and present, 
and asks: are they now merely blue-
blooded celebrities or do they stand 
for something more? Tea and scones 
will be served.
Roger Munn
25.2, onsdag kl. 18.05–19.35, 
undervisningsköket

Göran Schildt – humanist och  
europé 
Författaren och konsthistorikern 
Göran Schildt (1917–2009) rep-
resenterar beläsenhet, intellektu-
ell mänsklighet och tolerans. Vilken 
relevans har hans tankar i dag? 
Föreläsningen ingår i jubileumsårets 
program som också inkluderar en resa 

Foto Charlotta Boucht
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till Leros och Göran Schildts hus där.
Thomas Thessleff
26.2, torsdag kl. 18.05–19.35,  
biblioteket

Konsten att fatta ett politiskt beslut
Beslutsfattande är en komplex process. 
Dagens politiker måste ta hänsyn till väl-
jarna, partiet, de finländska myndighet-
erna och EU. Viveca Ramstedt och två 
aktuella politiker kommenterar ”svän-
gdörrssyndromet” ur politikerns, tjän-
stemannens och lobbyistens perspektiv.
3.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Möt författaren:  
Maria Turtschaninoff
Den finlandssvenska fantasyförfat-
taren Maria Turtschaninoffs bok 
Maresi – Krönikor från Röda klostret 
belönades med Finlandia Junior-pri-
set hösten 2014. Läsambassadören 
Katarina von Numers-Ekman sam-
talar med författaren om hur hon 
lärde känna den kunskapstörstande 
trettonåringen Maresi Enresdotter, 
hur hon började hitta rätt bland byg-
gnader, stigar och berg på klosterön 
Menos och hur det kändes att stå 
öga mot öga med döden.
4.3, onsdag kl 12.30–14.00  
Läsambassadören Katarina 
von Numers-Ekman intervjuar, 
festsalen

Bit inte ihop! – feministiskt 
självförsvar på jobbet 5.3, 
INSTÄLLT!

Knattefilm: Alfons Åberg
Biblioteket visar film för de minsta. Pas-
sar 4–6-åringar i en vuxens sällskap.   
I samarbete med Finlandssvenskt film-
centrum.
14.3, lördag kl. 13.00–14.30, 
biblioteket

Superfood – vad är det?
Kakao, kallpressad olivolja, chiafrön, 
maca, lucuma och spirulina kal-
las superfood för att de innehåller 
mer vitaminer, mineraler och antioxi- 
danter än många andra födoämnen. 
Hur använder man dem? Kom och lys-
sna, lär och SMAKA!
Nina Westerback
17.3, tisdag kl. 18.05–19.35, 
undervisningsköket

Det förlorade förlovade landet
Hur skildrar de israeliska och pales-
tinska författarna sitt land? Vilka bilder 
ger oss skönlitteraturen i förhållande till 
nyhetsmedierna? Sanna Karlsson och 
Carita Backström samtalar.
19.3, torsdag kl. 18.05–19.35, 
biblioteket

Sagostund för de minsta
Välkommen till biblioteket för att lyssna 
på en saga och sjunga med ditt barn. 
Passar för 1–3-åringar.
Ylva Larsdotter
24.3, tisdag kl. 10.00–10.45, 
biblioteket

Dieu et or
“Dieu et or”, voici comment Jean Coc-
teau résume Christian Dior dans les 
années 40. À l’occasion du 110ème 
anniversaire de sa naissance, reve-
nons sur la vie et l’œuvre de ce grand 
nom de la mode française.
Elodie Cenni
24.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Arbismarknaden
Undrar du någonsin över vad Arbis 
timlärare gör när de inte undervisar? 
På Arbis jobbar flera duktiga hant-
verkare och konstnärer och på Arbis-
marknaden ställer de ut och säljer sina 
alster. Kom och gör fynd som garante-
rat är närtillverkade!
31.3, tisdag kl. 16.00–20.00, foajén

Debatt inför riksdagsvalet 
Bilda dig en uppfattning om kandi-
daterna innan du går till valurnan. 
Rita Asplund, forskningsdirektör vid 
Näringslivets forskningsinstitut, in-
leder under rubriken Tar robotarna 
över våra jobb? Moderator Staffan 
Bruun.
31.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Cómo Ser Latino 
Una guía práctica (y humorística) 
sobre la identidad latinoamericana, 
sus vicisitudes, características y se-
cretos.
Sven Fernandez
7.4, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Helsingfors gröna oaser
Alprosor, rosor, körsbär, historiska 
parker, parker för barn och hundar, 
naturenliga och strikt utformade park-
er. Ett föredrag med bilder om mång-
falden i Helsingfors parker.
Elina Nummi
9.4, torsdag kl. 18.05–19.35, 
biblioteket

Cykelverkstad@Arbis
Fixa din cykel efter vintern! Jyri Rasin-
mäki och Sebastian Oroza från Pyörien 
pyörä hjälper dig och visar hur du lagar 
punktering, ställer in bromsarna/väx-
larna, pumpar däck och oljar kedjor. 
Verktyg finns att låna. Samtidigt får du 
tips om fina cykelvägar i Helsingfors. 
Jyri Rasinmäki och Sebastian Oroza
11.4, lördag kl. 12.00–15.00, 
framför Arbis huset

Vårkonsert
En musikalisk tidsresa genom Arbis 
decennier med start år 1914. Arbis 
musikelever och lärare avslutar jubi-
leumsåret med en kavalkad i toner 
med nedtramp i tidstypiska musiksti-
lar. Fritt inträde. I pausen serveras 
räksmörgåsar i Arbis kafé (5 €/7 €). Lös 
ut din matbiljett i förväg i kaféets kas-
sa eller beställ per tfn: 040 5943151. 
17.4, fredag kl. 18.00–20.00, festsalen

Valborgskonsert med Arbis  
sinfonietta
Vi välkomnar Valborg med Arbis sinfo-
niettas glada toner. Fritt inträde.
27.4, måndag kl. 19.00–20.30,  
festsalen
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Drama i äldrevården
Föreläsningar, presentationer, 
verkstäder, föreställningar och dis-
kussioner. Närmare information un-
der vårterminen. Arrangör DOT r.f. i 
samarbete med Arbis
10–11.6, onsdag och torsdag  
kl. 9.00–16.00, festsalen

Galleri Arbis
Mitt Arbis
Ett potpurri av olika tolkningar av Arbis 
betydelse för människan. 
12–31.1
Målargruppen Pang
Anna Mäkelä, konstnärlig ledare 
2–21.2
Målningar
Marina Ciglar och Tapio Tuominen, 
konstnärliga ledare 
23.2–14.3
Skulptur och orientalisk målning  
Keita Ioka, konstnärlig ledare 
16.3–2.4
Vårens samlingsutställning
Hans-Peter Holmstén, Hanna Uggla 
och Johan Vestin, konstnärliga ledare 
7–25.4
Elevarbeten från Tölö 
specialiseringsgymnasium och 
Etu-Töölön lukio
27.4–16.5

Galleri Stoa 
Lek med tråd och garn
Arbis elever i knyppling, stickning 
och vävning visar sin kreativitet. 
27.1–13.2
Åbohusvägen 1, Stoa, Östra 
Centrum. 
Öppet: mån–tors kl. 10–20, 
fre kl. 10–18 och lör–sön kl. 10–16.

Arbis bibliotek
Välkommen till Arbis bibliotek – 
öppet för alla!
Biblioteket på tredje våningen är till för 
att stödja och berika dina studier men 
du behöver inte delta i någon kurs för 
att använda bibliotekets tjänster. Det 
är ett vitalt och dynamiskt pedagogiskt 
rum och en unik mötesplats på Arbis 
och i Helsingfors. Biblioteket erbjuder 
ett gediget och aktuellt utbud av skön- 
och facklitteratur, kursböcker, dagstid-
ningar och tidsskrifter. Bredvid biblio-
teket finns ett studierum med datorer. 
I läshörnan på bottenvåningen finns 
en bokbytarhylla.  
På bibliotekets hemsida får du veta 
vad som händer på biblioteket. Du 
får tips och information om aktuella 
ämnen och ny litteratur. Där hittar du 
också bibliotekets katalog. www.arbis.
hel.fi/bibliotek

Öppettider: 
Under terminen 12.1–18.4: 
måndag–torsdag kl. 12.00–20.00,  
fredag kl.10.00–13.00. 
Utanför terminen:  
måndag–torsdag kl. 10.00–15.00.

Kontaktinformation: 
Telefon: 040 334 67 37, (09) 310 494 
84, 
E-post: biblioteket@arbis.hel.fi
Besöksadress: Helsingfors Arbis 
Dagmarsgatan 3, tredje våningen

Arbis jubileumsbok Delad glädje – 
Helsingfors arbis 1914–2014 
till salu i kansliet, pris 30 €.

Välkommen!
Helsingfors arbis
Dagmarsgatan 3, Främre Tölö
Kansliet (1 våningen)
 Öppet under terminen 12.1–18.4:
 måndag–torsdag kl. 10.00–20.00 
 fredag kl. 10.00–13.00.
 Utanför terminen 
 måndag–torsdag kl. 10.00–15.00.
 Telefon:(09) 310 494 94
 E-post: kansliet@arbis.hel.fi
Postadress: 
 Helsingfors arbis  
 PB 5200
 00099 Helsingfors stad
Arbis Östra
Åbohusvägen 1, Stoa,  
Östra Centrum
Kansliet (2 våningen)
 Öppet under terminerna:
 Måndagar kl. 12.00–14.00 och  
 enligt överenskommelse.
 Telefon: (09) 310 494 99
 E-post: kansliet@arbis.hel.fi
Postadress:
 Helsingfors arbis – Östra
 PB 5200  
 00099 Helsingfors stad
www.hel.fi/arbis

Hitta Arbis på Facebook
På facebook kan du följa med ny-
heter och tips om vad som händer 
på Arbis, kommentera eller komma 
med egna förslag på program. 
www.facebook.com/helsingfors.arbis

Arbisbloggen
Personalen på Arbis bloggar om 
livet på och utanför Arbis.
arbis.ratata.fi
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Esbo arbis

Esbo arbis vill främja kreativitet och livslångt lärande och satsar på social sammanhållning. Arbis 
erbjuder en del nya kurser i konst, hantverk och musik samt olika datakurser för nybörjare, dessutom 
ordnar vi familjekurser för barn och ungdomar.  Vi satsar också på kurser i hälsa och motion samt 
ekologisk och närproducerad mat. 

Våra undervisningsplatser nns runt om i hela Esbo. era information hittar du i vårt tryckta kurspro-
gram eller på vår hemsida. Råd och information om våra kurser ger Esbo arbis vid behov. Via telefon 

   kl. . Vår besöksadress är äkkylä, Adjutantsgatan ,  vån.

Vi erbjuder studiesedelkurser till rabatterat pris för seniorer, understödda av Utbildningsstyrelsen. Kur-
serna gäller 63 år fyllda. Arbetslösa och invandrare kan också delta i dessa kurser till samma rabat-
terade pris. Övriga som vill delta betalar fullt pris. Kurser ordnas inom olika ämnen, t.ex. språk, konst, 
olika former av gymnastik och dataundervisning. Dataundervisningen sker genom kurser speciellt för 
seniorer, både nybörjare och lite längre hunna. Dessutom ordnas andra kurser, tillfällen och föreläs-
ningar med målgruppen seniorer: Handledning ges i Samserviceutrymmet i Folkhälsans hus i Vind-
ängen, Hagalund, där man får råd och info om Esbo arbis kurser och också användning av dator och 
internet, t.ex. olika dataprogram, risker med virus och hur man använder dator för att skriva e-post, 

söka information och betala räkningar via nätet. Våren 2014: onsdagar 11.00-12.30, 15.1-26.3. För mera tekniska frågor gällande 
datorer och pekplattor hänvisas till Datastugan i Östanvindsgränden 8 onsdagar 9.30-13.15, 15.1-14.5. 

Välkommen till Esbo arbis och ta del av vårt kursutbud på svenska. Nedan presenteras en del av våra kurser. Hela Esbo arbis utbud 
hittar du i kurskatalogen. Den kan avhämtas från arbis verksamhetsställen, biblioteken, samservicekontoren, köpcentra och den nns 
också på nätet .esbo. arbis.  Alla kursanmälningar endera  via den förnyade internet-portalen: .ilmonet.  eller per telefon 
09 8165 7890 kl. 12–15. För anmälningar via ilmonet behöver du nätbankskoder för att registrera dig och få eget användarnamn och 
lösenord. Då du anmäler dig via telefon uppge: Kursnummer, Personbeteckning, Namn, Adress, telefonnummer och e-postadress. 
Nämn också om du eventuellt är arbetslös.

Svenska enheten

Kursanmälningar: kl. 12–15, tfn 09 8165 7890
E-post: arbis@esbo.fi eller fornamn.efternamn@esbo.fi
Besöksadress: Adjutantsgatan 1, äkkylä, 02650 Esbo
Postadress: Esbo stads arbetarinstitut, PB 3173, 02070 ESBO STAD

PLOCK UR VÅRT KURSPROGRAM

FAMILJEKURSER

Vi ser föräldrarna som en viktig resurs i skolarbetet och barns ut-
veckling. Därför ordnar vi familjekurser tänkta för förälder och barn 
som går på kurs tillsammans för att lära av varandra och utveck-
la kontakten och beröringspunkter inom familjen. Dessutom träf-
far föräldrar och barn andra likasinnade familjer och kan knyta 
kontakter och få gemenskap och stöd även utanför kurstillfällena. 
Kursavgiften inkluderar en vuxen och ett barn.

Skapa med läderbitar 140224
46,50 € 
fr 17.30–20.00
lö–sö 10.00–16.00  14.3–16.3
Alberga, Ruusutorpan koulu, Ignatenkova Lydia. Både stora och 
små kan skapa roliga saker av läderbitar. Armband, små väskor, 
bokmärken m.m. som du kan skänka bort eller behålla själv. Lydia 
är läderkonstnär från St. Petersburg och talar engelska, språkkun-
skap är inte det viktigaste på kursen utan att skapa tillsammans. 

132931
avgiftsfri 
to 17.30–20.00  30.1–10.4

attlidens skola, Damlin Peter. Vi bygger flygande modellplan, en-
dera radiostyrda eller friflygande, från byggsats eller ritningar med 
balsa, styrox, depron och annat som byggmaterial.  Vi lär oss också 
att trimma planen så de flyger som de ska. Kursen är tänkt för för-
älder med barn och passar alla som har intresse av att bygga och 
flyga modellplan. Deltagarna står för materialkostnader. 

Esbo stads arbetarinstituts kursprogram våren 2014

Välkommen med!
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I modellflygverkstaden i attlidens skola
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ESBO ARBETARINSTITUTS KURSPROGRAM 2015

Esbo Arbetarinstitut byter närmiljö i januari 2015. Verksamheten fortsätter ändå med 
bekant profil med fokus på den fria bildningens ideal. Från att ha varit en del av det 
tvåspråkiga Espoon työväenopisto - Esbo Arbetarinstitut kommer Arbis att tillsam-
mans med dagvård, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, kultur och ung-
domsverksamhet bilda resultatenheten Svenska bildningstjänster. Här är den gemen-
samma nämnaren verksamhet på svenska för Esboborna. I en turbulent värld med 
otaliga både nationella och kommunala reformer har fullmäktige beslutat att koncen-
trera bildningstjänsterna på språklig grund, en sällsynt möjlighet som lyckas så väl vi 
alla gör den! Vi har fått en chans att tillsammans skapa meningsfullhet i vardagen för 
och med varandra. I över 15 år har dagvården, den grundläggande utbildningen och 
gymnasieutbildningen arbetat tillsammans på svenska. Erfarenheterna har varit goda 
och samarbetet med de finskspråkiga kollegerna har varit utmärkt - därför ser jag 
med tillförsikt på en framtid där vi inom det kommunala och i samarbete med tredje 
sektorn erbjuder Esbobor i alla åldrar en meningsfull och inspirerande vardag.

Barbro Högström
direktör för svenska bildningstjänster

ESBO ARBIS KONTAKTUPPGIFTER

Kundtjänst: må–fr 9–15
Faktureringsärenden/Kursanmälningar: kl. 10–12, 13–15
Tfn 09 816 57890
e-post: arbis@esbo.fi
Postadress: Esbo arbetarinstitut, PB 3560, 02070 ESBO STAD
Besöksadress: Svenska bildningstjänster kundservice, Vindgränden 6, 02100 Esbo

PLOCK UR VÅRT KURSPROGRAM

Välkommen till Esbo arbis och ta del av vårt kursutbud på svenska. Nedan presenteras 
en del av våra kurser. Hela Esbo arbis utbud hittar du i kurskatalogen. Den kan avhäm-
tas från arbis verksamhetsställen, biblioteken, samservicekontoren och köpcentra och 
den finns också på nätet www.esbo.fi/arbis. Alla kursanmälningar via den förnyade 
internet-portalen: www.ilmonet.fi eller per telefon 09 816 57890 kl. 10–12 och 13–15. 
För anmälningar via ilmonet behöver du nätbankskoder för att registrera dig och få 
eget användarnamn och lösenord. Då du anmäler dig via telefon uppge: Kursnummer, 
personbeteckning, namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Nämn också om 
du eventuellt är arbetslös. Anmäl dig i god tid! Om det inte finns tillräckligt många 
anmälda inhiberas kursen senast en vecka innan kursstart.

Vi erbjuder studiesedelkurser till rabat- 
terat pris för seniorer, understödda av 
Utbildningsstyrelsen. Kurserna gäller  
63 år fyllda. Arbetslösa och invandrare 
kan också delta i dessa kurser till samma 
rabatterade pris.

VÄLKOMMEN MED !
www.esbo.fi/arbis

ESBO ARBIS
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140012
54 € 
on 14.30–15.15  8.1–16.4

n  n 6   n.  n  n .   
baby yogan förstärker vi musklerna i mage, rygg, bäckenbotten och 
övriga kroppen. Din bebis ligger på ett underlag bredvid dig under 
passet och är med i övningarna när han eller hon är vaken. Under 
klassen är det okej att amma, mata, byta blöja och leka med bar-
net. Det är barnets behov som går först. 

Snowboard för hela familjen   140466
32 € (liftkort tillkommer)
må, ti, to, fr 17.30–21.15 27.1–31.1
Bäckström Peter och Ryynänen Åke. Vi lär oss grunderna och övar 
tillsammans. Hela familjen, unga och gamla, med nu på snow-
boardkurs! Kursen hålls i Grankulla slalombacke. 

SPRÅK

Italienska, A2   140259
36 € 
to 19.15–20.45  16.1–24.4
Hagalund, stanvindsgränden 8, V vån., ygård arina. Kom och 
diskutera på italienska. Bra för dig som vill upprätthålla dina kun-
skaper samt för dig som behärskar ’turistitalienska’ och vill lära dig 
mer. Diskussionteman rör sig kring kulturen, maten, livet i olika de-
lar av Italien. Därtill vokabulär och grammatik. 

MAT

Matcirkel för ekologisk och närproducerad mat
25 €                             133053
on 17.30–19.00   22.1–7.5

attby, attlidens skola, högstadiet, Koivikko Ursula Björnsdotter. 
Är du intresserad av ekologisk och närproducerad mat i praktiken? 
Välkommen med i vår matcirkel. Vi beställer gemensamt livsmed-
el direkt från producenter och handlare, i enlighet med säsong och 
deltagarnas önskemål. Varorna levereras till attliden där vi har vå-
ra träffar ungefär var tredje vecka. Inför påsk beställer vi lämpliga 
ingredienser och varor enligt säsongen. Vi utbyter även recept och 
goda tips samt gör studiebesök. 

Spanska tapas och varmrätter   140203
12 € + materialavgift 13 €
ti 17.30–20.30  25.3

attby, attlidens skola, högstadiet, Hansson ia. apas kan va-
ra kalla eller varma små rätter som ofta äts vid baren i spanska res-
tauranger. Vi tillreder ett urval tapas i olika former samt den span-
ska klassikern paella. 

Vinterns Wine Tasting   141290
45 € 
ma 18.00–20.30  10.2.
Hagalund, stanvindsgränden 8, IV vån., om olin. Vi be-
kantar oss med Valpolicella Classico, Ripasso och Amarone, 
Skandinaviens vintrend nummer ett. 

Vårens Wine Tasting   141291
45 € 
ma 18.00–20.30  7.4.
Hagalund, stanvindsgränden 8, IV vån., om olin. Vi smakar rö-
da viner från Sydamerika, Chile versus Argentina, druva mot dru-
va och halvblint. 

KONST

FÖRELÄSNINGAR

I Hagalund, Östanvindsgränden 8, IV vån., med Olsson Eija.

Rafael Wardi   140020
inträde 5 € 
ti 11.15–12.45  28.1

Röda rummets konstnärer   140019
21 € 
ti 11.15–12.45  4.2–4.3

Arkitektur och konstskatter i Tallinn  140022
inträde 5 € 
må 15.00–16.30  10.3

Tove Jansson 100 år   140021
inträde 5 € 
må 15.00–16.30  17.3

Teckna och måla modell   131638
48 € 
on 18.00–20.30  15.1–9.4
Alberga, Ruusutorpan koulu, Ioka Keita. änniskan som motiv. 

odellteckning har alltid varit en av hörnstenarna i konstutbildning-
en. Vi ritar croquis - snabba modellteckningar - och målar modell. 

Teckning och måleri i vattenbaserade tekniker 131640
48 € 
on 9.30–12.00  15.1–9.4
Hagalund, litarvägen 6 C, III vån., Ciglar arina. Vill du väcka, ut-
veckla eller utöka dina kunskaper i teckning och måleri? Vill du trä-
na dina talanger i en trevlig grupp? Vi arbetar med gemensamma 
uppgifter som stilleben, porträtt, självporträtt och parafras i vatten-
baserade tekniker. 

Oljemålning   131637
48 € 
må 18.00–20.30  13.1–7.4

äkkylä, Palmgren Dan. Oljefärgerna ger fantastiska möjligheter 
att skapa intressanta verk. åla intressanta motiv  uppgifter som 
tränar iakttagelseförmågan och fantasin, men också självständiga 
uppgifter. För nybörjare och för dig som redan kan grunderna. 

Flowers in watercolour   140463
40 € 
fr 17.30–20.30
lö–sö 10.00–17.00  4.4.–6.4.
Hagalund, Flitarvägen 6 C, I vån., Sterkhov Konstantin. Intensive 
course in Floral painting. Friday: Introduction - How to create a suc-
cessful flower painting. Short demo.  Getting in shape.  Painting 
with samples. Saturday: Roses - close up, bouquet, sun light. 
Unusual techniques. Negative shape. Lilac in bouquet. Wet and 
dry techniques. Sunday: Field flowers - how to paint “en plain air” 
(using samples). Shapes against the light. Negative shapes. Details 
selection. 5-6 demonstration by teacher every day. Personal gui-
ding. Wide range of technical approaches and tricks.

Sommarmålning, Villa Elfvik   140465
33 € 
må–to 10.00–15.00  2.6.–5.6.
Villa Elfvik, Berger-Eirola Stina. Bli inspirerad av försommarens grö-

na landskap runt Villa Elfvik. Vi träffas i gårdsbyggnaden. Du kan 
måla i akvarell eller akryl eller teckna i olika tekniker. Villa Elfvik ord-
nar en utställning med konstverken på hösten. 

Skapande keramik   131644
52 € + materialavgift c. 20 €
to 18.00–20.30  16.1–10.4
Esboviken, Sökövikens skola, Rantala Arja. Tillverka bruksföremål, 
skulpturer, tavlor och allt vad du kan hitta på. Vi bygger för hand och 
går igenom allmänna ytbehandlingstekniker i keramik. 

Skulptera med Keita   131639
48 € 
må 18.00–20.30  13.1–7.4
Alberga, Ruusutorpan koulu, Ioka Keita. Lär dig skulptera i olika 
material såsom lera, trä, gips, ståltråd mm. Vi kommer att ha mo-
dell några gånger. 

Dekorera och måla   131627
48 € 
to 18.00–20.30  16.1–10.4
Olars, ånskivan 2, Kranck Katarina och Eklundh aria. Sätt färg 
på omgivningen genom att måla mönster på gamla eller nya före-
mål. Det kan vara en postlåda, en korg, en kruka, skylt eller näs-
tan vad som helst. 

HANTVERK OCH HANDARBETE

Enkelt och elegant! 131620
69 € 
må 9.30–12.45  13.1–7.4
Olars, ånskivan 2, eikop alin. Sy dina kläder enligt egna mått, 
egen smak och modell. Du får vägledning med planering, ändring 
av mönster, tillskärning, provning och själva sömnaden. 

Folkdräktssömnad 140469
55 €
ti 18.00–20.30  14.1–8.4
Hagalund, Vindängens skola, Schulman aria. Kom och sy en folk-
dräkt. Varje kursdeltagare bestämmer själv vilken folkdräkt man vill 
sy. Du kan också reparera och iståndsätta, förstora och förminska 
en gammal dräkt samt förnya vissa dräktdelar som slits ut snabbare 
än andra, som t.ex. blusarna. Ett loppisfynd behöver kanske piffas 
upp med någon ny del, eller vill du sy om mormors gamla dräkt åt 
ett barnbarn kan du också göra det. Den första gången går vi ige-
nom sömnadsprinciper och användningsreglerna för folkdräkter och 
läraren tar kort upp dräkternas historia. Läraren hjälper med an-
skaffningen av material till dräkterna. 

Halvfärdiga handarbeten?   140467
55 €
må 18.00–20.30  13.1–7.4
Alberga, Ruusutorpan koulu, Holm Anna. Har du halvfärdiga hand-
arbeten liggande i knutarna. Ta med dem och gör dem färdiga el-
ler återanvänd dem i något roligare projekt. Anna visar hur du gör 
och ger dig nya krafter och nya id er! Stickningar, virkningar, klä-
der, lapparbeten - allt går. 

Dear Jane-lappteknik   131618
69 € + materialavgift 10 €
on 17.30–20.30  15.1–9.4
Alberga, Ruusutorpan koulu, Holm Anna. ane Sticklie sydde på 
1800-talet ett lapptäcke som bestod av 169 olika block. Nu kan du 
börja sy ditt eget Dear ane-täcke. Vi börjar genast första gången 

med blocken så ta med småmönstrat bomullstyg och ljust enfärgat 
tyg, till varje block en 25 x 25 cm bit av vardera. Du kan sy för hand 
eller maskin. Du får också nyttiga tips om material, böcker och in-
ternätets möjligheter för din quiltinghobby. 

MUSIK

Körsång kammarkör I   140063
55 € 
må 18.30–20.45  13.1–28.4
Lagstads skola, Kyllönen Timo- uhani. Vi sjunger traditionella och 
klassiska körsånger. Även nya sångare är hjärtligt välkomna att 
sjunga med oss. 

Musicera tillsammans   140212
51 € 
to 18.30–20.30  16.1–24.4
Stensvik, Sjögången 3, yllyoja ervi och Iida-Vilhelmiina Laine. 
Om du har erfarenhet av att spela ett instrument, välkommen med 
och spela tillsammans i grupp - schlager, Groove, klassiskt, pop, el-
ler etno? Ditt instrument kan vara vilket som helst men du bär an-
svar för dess funktionsduglighet samt transport till undervisnings-
platsen. Du kan läsa noter eller åtminstone kan du förstå olika ac-
cord. I fall du spelar ett slaginstrument bör du kunna spela i takt och 
producera olika rytmer. Tanken är att vi skall bekanta oss med oli-
ka musik genren enligt era intressen, öva tillsammans, gör egna ar-
rangemang samt framföra olika stycken och ha roligt tillsammans i 
musikens tecken. ålgrupp: ungdomar och unga vuxna.

Spela elbas tillsammans   140420
65 € 
må 17.00–20.00  13.1–23.4
Hagalund, ousenkaaren koulu. Vi lär oss grunderna i elbas - övar 
tillsammans med läraren i grupp. Vi arbetar i små grupper och lär 
oss i egen takt utan onödiga prestationskrav. Inga förhandskunska-
per förutsätts. 

TEATER

26 € 140459
ti 18.00–20.00  4.3–1.4

attby, Tiistilän koulu, Fagerudd ika. Skådespelaren ika 
Fagerudd lär oss retorik och hur vi i praktiken får vårt budskap fram-
fört genom klart tal. 

HÄLSA, MOTION, DANS OCH YOGA

Svårt att somna?   141142
23 € 
må 18.00–20.45  27.1–10.2
Hagalund, Etelä-Tapiolan lukio, Venström Daniel. Svårt att somna? 
Ligger du och vrider dig i sängen i väntan på att sömnen skall kom-
ma? Vaknar du till under natten, tankarna snurrar och du och har 
svårt att somna om? Då är detta en kurs som kan hjälpa dig. Du får 
en ökad förståelse för orsakerna bakom sömnlöshet samt konkre-
ta verktyg med bl.a. olika avslappningstekniker som hjälper dig att 
sova tillräckligt och gott.

ChiBall med Margit   132328
28 € 
må 12.00–13.00  13.1–14.4
Sökö ungdomslokal, Spångberg argit. På timmen fokuserar vi oss 
på hela kroppen så att alla huvudmuskelgrupper tänjs med hjälp av 
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tekniker. Vi går också igenom viktiga 
baskunskaper om lämpliga material, 
komposition och lite färglära. Passar 
såväl för nybörjare som längre hunna.

HANTVERK OCH
HANDARBETE

Öppna sömnadsverkstäder

Stina Berger-Eirola. Behöver du hjälp 
med dina sömnadsprojekt? Ändra 
gammalt eller sy nytt? Eller få idéer 
till nya projekt. Anmäl dig föregående 
vecka må–to 09 816 57890. 6 €/gång.

Hagalund, Flitarvägen 6 C. 150392
må 9.30–12.45 12.1–30.3

Olars, Månskivan 2. 150397
on 9.30–12.45 14.1–8.4

Folkdräktssömnad
50 € 150434
ti 18.30–21.00 13.1–7.4
Tapiola, Vindängens skola, Maria 
Schulman. Kom och sy en folkdräkt. 
Varje kursdeltagare bestämmer själv 
vilken folkdräkt man vill sy. Du kan 
också reparera och iståndsätta, för-
stora och förminska en gammal dräkt 
samt förnya vissa dräktdelar  som slits 
ut snabbare än andra, som t.ex. blu-
sarna. Ett loppisfynd behöver kanske 
piffas upp med någon ny del, eller vill 
du sy om mormors gamla dräkt åt ett 
barnbarn kan du också göra det.

DearJane, sampler eller 
MirrorMirror
65 € + materialavgift 5 € 150393
on 17.30–20.30 14.1–8.4
Leppävaara, Ruusutorpan koulu, Anna 
Holm. Stora och små amerikanska 
lapptäcksblock, bl.a. DearJane 12” 
sampler block från 1800-talet och mo-
derna nyheter – det är bara att välja 
på! Ta med bomullstyger i önskade 
färger/ nyanser, sygarn och ev. linjaler 
i tummått (om du har) så du kommer 
igång redan från första dagen. Block 
sys både med maskin och för hand.

Make insects from leather
32 € 151245
fr 17.30–20.00
lö–sö 10.00–16.00 6.2–8.2
Alberga, Ruusutorpan koulu, Lydia Ig-
natenkova. Av läderbitar kan du skapa 
fina insekter som kan användas som 
smycken eller dekorationer på väs-
kor och hattar. Ta med läderbitar (t 
ex gamla handskar, rockar el dyl), ev 
pälsbitar, en liten vass sax samt trä-

lim (Erikeeper). Läderkonstnären Ly-
dia Ignatenkova visar också tekniker 
för att forma olika slags läder. Passar 
även för barn i skolåldern. (Priset för 
en vuxen + ett barn 45 €.) Undervis-
ningsspråk engelska.

Modellflygverkstad – familjekurs
15 € 150279
to 17.30–20.00 15.1–26.3
Karakallio, Karatalo, Peter Damlin. Vi 
bygger flygande modellplan, ende-
ra radiostyrda eller friflygande, från 
byggsats eller ritningar med balsa, 
styrox, depron och annat som bygg-
material. Första gången är ett infotill-
fälle där man bestämmer vad man ska 
bygga för typ av flygplan, och vilket 
material och utrustning man behöver 
köpa och vad man kan hitta gratis av 
återanvändningsmaterial. Vi lär oss 
också att trimma planen så de flyger 
som de ska. Kursen passar alla.  Barn 
under 12 år endast i vuxens sällskap.

MUSIK

Musikteori för nybörjare
35 € 151272
ti 18.00–20.00 13.1–7.4
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet. 
Kursen riktar sig till dig som vill lära 
dig grunderna i noter och musikteori. 
Vi har 12 intressanta sitsar där musi-
kens teoretiska värld öppnas och vi 
som elever lär oss förstå vad musik 
egentligen baserar sig på. Inga för-
kunskaper behövs. Detta är en grund-
kurs för alla musikintresserade. Fråga 
efter lediga platser.

Esbo Arbis Kammarkör
50 € 150988
må 18.30–20.45 12.1–13.4
Esbo centrum, Lagstads skola, Timo- 
Juhani Kyllönen. Vi sjunger traditio-
nella och klassiska körsånger. Även 
nya sångare är hjärtligt välkomna att 
sjunga med oss.

Vi spelar tillsammans i ROCK / 
POP BAND
55 € 151189
to 18.00–21.00 29.1–23.4
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Andreas Nygård. Kom med och spela 
i band! Vi spelar gamla och nya rock- 
och poplåtar enligt deltagarnas öns-
kemål. Du behöver inte tidigare ha 
spelat i band, men det underlättar om 
du spelat ett instrument eller sjungit i 
en mikrofon tidigare.

TRÄDGÅRD

Odla exotiskt hemma
18 € 150632
lö 11.00–16.00  21.3
Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, 
IV vån., Mary Kuusisto, författare till 
”Djungelgurka, isört” och ”Pihalla kas-
vaa pepino” föreläser och presenterar 
olika exotiska frukter vi själva kan odla 
hemma. Du kan odla djungelgurkor, 
malabarspenat, gyllenbär, isört, kiwa-
no och mycket annat nästan var som 
helst: på balkong, i stora krukor på fri-
land eller i växthus. Ovanliga frukter 
och grönsaker blir vanliga när vi odlar 
dem!

Det lantliga kulturarvet - 
föreläsning
13 € 150633
må 18.00–21.00  30.3
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Maria Damlin. Maria från Maatiainen 
- Det lantliga kulturarvet ry berättar 
om föreningen och om våra ursprungs 
odlingsväxter och djur. Tips på några 
gamla kulturväxter som är lättskötta 
och lönar sig för hobbyodlare att bör-
ja med och hur man använder dem.

SAMHÄLLE

Släktforskning
43 € 150213
to 18.00–20.30 15.1–26.3
Hagalund, Etelä–Tapiolan lukio , Peter 
Ragnvaldsson. På den här kursen får 
du lära dig hur man kommer igång och 
vad det finns för möjligheter att hitta 
uppgifter om dina förfäder. Vi lär oss 
att utnyttja internet som ger betyd-
ligt snabbare resultat än arkivbesök. 
Kursen är med betoning på att lära sig 
läsa och förstå gamla handstilar.
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140012
54 € 
on 14.30–15.15  8.1–16.4

n  n 6   n.  n  n .   
baby yogan förstärker vi musklerna i mage, rygg, bäckenbotten och 
övriga kroppen. Din bebis ligger på ett underlag bredvid dig under 
passet och är med i övningarna när han eller hon är vaken. Under 
klassen är det okej att amma, mata, byta blöja och leka med bar-
net. Det är barnets behov som går först. 

Snowboard för hela familjen   140466
32 € (liftkort tillkommer)
må, ti, to, fr 17.30–21.15 27.1–31.1
Bäckström Peter och Ryynänen Åke. Vi lär oss grunderna och övar 
tillsammans. Hela familjen, unga och gamla, med nu på snow-
boardkurs! Kursen hålls i Grankulla slalombacke. 

SPRÅK

Italienska, A2   140259
36 € 
to 19.15–20.45  16.1–24.4
Hagalund, stanvindsgränden 8, V vån., ygård arina. Kom och 
diskutera på italienska. Bra för dig som vill upprätthålla dina kun-
skaper samt för dig som behärskar ’turistitalienska’ och vill lära dig 
mer. Diskussionteman rör sig kring kulturen, maten, livet i olika de-
lar av Italien. Därtill vokabulär och grammatik. 

MAT

Matcirkel för ekologisk och närproducerad mat
25 €                             133053
on 17.30–19.00   22.1–7.5

attby, attlidens skola, högstadiet, Koivikko Ursula Björnsdotter. 
Är du intresserad av ekologisk och närproducerad mat i praktiken? 
Välkommen med i vår matcirkel. Vi beställer gemensamt livsmed-
el direkt från producenter och handlare, i enlighet med säsong och 
deltagarnas önskemål. Varorna levereras till attliden där vi har vå-
ra träffar ungefär var tredje vecka. Inför påsk beställer vi lämpliga 
ingredienser och varor enligt säsongen. Vi utbyter även recept och 
goda tips samt gör studiebesök. 

Spanska tapas och varmrätter   140203
12 € + materialavgift 13 €
ti 17.30–20.30  25.3

attby, attlidens skola, högstadiet, Hansson ia. apas kan va-
ra kalla eller varma små rätter som ofta äts vid baren i spanska res-
tauranger. Vi tillreder ett urval tapas i olika former samt den span-
ska klassikern paella. 

Vinterns Wine Tasting   141290
45 € 
ma 18.00–20.30  10.2.
Hagalund, stanvindsgränden 8, IV vån., om olin. Vi be-
kantar oss med Valpolicella Classico, Ripasso och Amarone, 
Skandinaviens vintrend nummer ett. 

Vårens Wine Tasting   141291
45 € 
ma 18.00–20.30  7.4.
Hagalund, stanvindsgränden 8, IV vån., om olin. Vi smakar rö-
da viner från Sydamerika, Chile versus Argentina, druva mot dru-
va och halvblint. 

KONST

FÖRELÄSNINGAR

I Hagalund, Östanvindsgränden 8, IV vån., med Olsson Eija.

Rafael Wardi   140020
inträde 5 € 
ti 11.15–12.45  28.1

Röda rummets konstnärer   140019
21 € 
ti 11.15–12.45  4.2–4.3

Arkitektur och konstskatter i Tallinn  140022
inträde 5 € 
må 15.00–16.30  10.3

Tove Jansson 100 år   140021
inträde 5 € 
må 15.00–16.30  17.3

Teckna och måla modell   131638
48 € 
on 18.00–20.30  15.1–9.4
Alberga, Ruusutorpan koulu, Ioka Keita. änniskan som motiv. 

odellteckning har alltid varit en av hörnstenarna i konstutbildning-
en. Vi ritar croquis - snabba modellteckningar - och målar modell. 

Teckning och måleri i vattenbaserade tekniker 131640
48 € 
on 9.30–12.00  15.1–9.4
Hagalund, litarvägen 6 C, III vån., Ciglar arina. Vill du väcka, ut-
veckla eller utöka dina kunskaper i teckning och måleri? Vill du trä-
na dina talanger i en trevlig grupp? Vi arbetar med gemensamma 
uppgifter som stilleben, porträtt, självporträtt och parafras i vatten-
baserade tekniker. 

Oljemålning   131637
48 € 
må 18.00–20.30  13.1–7.4

äkkylä, Palmgren Dan. Oljefärgerna ger fantastiska möjligheter 
att skapa intressanta verk. åla intressanta motiv  uppgifter som 
tränar iakttagelseförmågan och fantasin, men också självständiga 
uppgifter. För nybörjare och för dig som redan kan grunderna. 

Flowers in watercolour   140463
40 € 
fr 17.30–20.30
lö–sö 10.00–17.00  4.4.–6.4.
Hagalund, Flitarvägen 6 C, I vån., Sterkhov Konstantin. Intensive 
course in Floral painting. Friday: Introduction - How to create a suc-
cessful flower painting. Short demo.  Getting in shape.  Painting 
with samples. Saturday: Roses - close up, bouquet, sun light. 
Unusual techniques. Negative shape. Lilac in bouquet. Wet and 
dry techniques. Sunday: Field flowers - how to paint “en plain air” 
(using samples). Shapes against the light. Negative shapes. Details 
selection. 5-6 demonstration by teacher every day. Personal gui-
ding. Wide range of technical approaches and tricks.

Sommarmålning, Villa Elfvik   140465
33 € 
må–to 10.00–15.00  2.6.–5.6.
Villa Elfvik, Berger-Eirola Stina. Bli inspirerad av försommarens grö-
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närproducerad mat i praktiken? Väl-
kommen med i vår matcirkel. Vi be-
ställer gemensamt livsmedel direkt 
från producenter och handlare, i en-
lighet med säsong och deltagarnas 
önskemål. Varorna levereras till Ar-
bis lokaliteter I Olars där vi har våra 
träffar ungefär var tredje vecka. Inför 
påsk beställer vi livsmedel som passar 
till helgen. Vi utbyter även recept och 
goda tips

Mat från Indien 1
19 € 150306
+ materialavgift mat 14 €
ti  17.30–21.00 3.2
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet. 
Doften av indisk mat får munnen att 
vattnas. Kanel, koriander, saffran, spi-
skummin och otaliga andra kryddor 
som används i det indiska köket ger 
både smak och färg åt maträtterna. 
På kursen tillreder vi olika sorters cur-
ryn med bl.a. kött och kyckling. Lärare 
är Purnima Gupta från Indien och Mia 
Hansson.

Mat från Grekland
19 € 150310
+ materialavgift mat 12 €
ti 17.30–21.00 3.3
Mattby, Mattlidens skola,  högstadiet, 
Mia Hansson. I Grekland äter man bra 
både till vardag och till fest. En vik-
tig ingrediens är olivoljan. På kursen 
tillreder vi bl.a. traditionella förrätter 
från meze-bordet, en spenat och feta-
paj samt några smakliga huvudrätter.

KONST

Från lera till skulpturer och 
föremål
50 €  150387
må 9.30–12.00  12.1–13.4
Karabacka, Karatalo, Arja Rantala. 
Forma lera på kreativt sätt till skulp-
turer och föremål efter eget intresse. 
Lär dig förstå proportioner och olika 
tekniker. Både för nybörjare och läng-
re hunna.

Keramikintensivkurs: gjut- och 
pressformer
29 €  150662
fr 18.00–20.30
lö 10.00–16.00
sö 10.00–15.00  27.2–1.3
Sököviken, Sökövikens skola, Arja 
Rantala. Under veckoslutet gör vi  
gjut- och pressformer för keramik.

SPRÅK

Nybörjarkurs i ryska
43 € 150364
ti 18.00–19.30 13.1–28.4
Mattby, Tiistilän koulu, Masha Ginman. 
Grundkurs I ryska. Lämplig för dig som 
vill bekanta dig med det ryska språket 
och även med den ryska kulturen och 
hur man uttrycker sig. Takten är effek-
tiv, du lär dig snabbt alfabetet samt 
både att prata och att läsa så du klarar 
dig bland rysktalande. Extralång kurs, 
15 veckor.

Nybörjarkurs i italienska
35 € 150359
to 19.00–20.30 15.1–16.4
Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, IV 
vån., Marina Nygård. Italienska språ-
kets grunder, vi lär oss inte bara gram-
matik och vokabulär utan även hur 
språket skall användas ’i praktiken’. 
Läraren har svenska som modersmål 
men har bott många år i Italien. Bok: 
Adesso si 1 (Gallicchio-Bornebusch, 
Rydén), även Adesso 1, den äldre upp-
lagan är ok. Fortsättning från hösten.

Tysk diskussion och repetition, A2
37 € 150372
ti 19.00–20.30 13.1–14.4
Hagalund, Etelä-Tapiolan lukio, Laura 
Trias Ferri. Vare sig du någon gång 
läst tyska men glömt det mesta, eller 
’bara’ vill upprätthålla dina nuvaran-
de kunskaper så är du välkommen till 
denna lätta diskussionskurs. Vi repe-
terar grammatik och tar upp vokabu-
lär från olika områden, men huvudsa-
ken är att du vill prata och lyssna.

Nybörjarkurs i spanska
35 € 150367
to 17.00–18.30 15.1–16.4
Hagalund, Etelä-Tapiolan lukio, Sven 
Fernandez. Vill du lära dig spanska? 
Ganska snabbt får du ett ordförråd 
du klarar dig med samt grammatik för 
att kunna uttrycka dig. Betoning på 
muntlig användning av språket. Vi går 
framåt i rask takt inspirerade av en er-
faren lärare. A 1.1 Grundnivå. Fortsätt-
ning från hösten.

MAT

Matcirkel för ekologisk och 
närpro- ducerad mat
37 € 143258
on 17.30–19.00  7.1–6.5
Olars, Månskivan 2, Ursula Koivikko. 
Är du intresserad av ekologisk och 

Oktobergruppens måleri
33 € 150432
on 15.00–16.30  14.1–25.3
Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, 
IV vån., Eija Olsson. Oktobergruppen, 
bildades 1933 som efterföljare till 
Novembergruppen, särskilt Sallinens 
1910-talsmåleri. Medlemmarna, må-
larna Sven Grönvall, Aimo Kanerva, 
Mikko Laasio och Ernst Krohn samt 
skulptörerna Sakari Tohka och Oska-
ri Jauhiainen, förenades av en natio-
nellt färgad expressionism.

Måla på Kreta
ca 900 € 151253
 12.4–19.4
Stina Berger-Eirola. Sol, hav och blom- 
mor på Kreta i april. Kom med och 
måla och njut av det härliga landska-
pet. Vi bor i den lilla staden Kalyves 
ca 20 km öster om Hania, vid havet, 
i olika apartment och studior. Vi rör 
oss med bilar eller buss och bekan-
tar oss med närliggande sevärdheter. 
Mera detaljerat program och pris se-
nare. Priset ligger kring 900 euro för 
dubbelrum. Meddela vid anmälningen 
om du vill ha enkelrum. De tio först 
anmälda ryms med. Bindande anmäl-
ningar 1.2.2015.

Alla kan! Öppen konstkurs för 
nybörjare
6 €/gång 150381
on 15.00–17.30 14.1–8.4
Hagalund, Flitarvägen 6 C, Marina 
Ciglar. Du lär dig använda färger och 
former för att uttrycka dig. Motiv ur 
måleriets historia. Lär dig se konst på 
ett nytt sätt. Tveka inte, du kan!

Teckning och måleri i 
vattenbaserade tekniker
50 € 150380
on 9.30–12.00 14.1–8.4
Hagalund, Flitarvägen 6 C, Marina Cig-
lar. Vill du väcka, utveckla eller utöka 
dina kunskaper i teckning och måleri? 
Vill du träna dina talanger i en trevlig 
grupp? Vi arbetar med gemensamma 
uppgifter som stilleben, porträtt, själv- 
porträtt och parafras i vattenbaserade 
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Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150364
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150359
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150372
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150367
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA143258
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150306
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150310
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150387
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150662
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150432
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151253
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150381
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150380
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140012
54 € 
on 14.30–15.15  8.1–16.4

n  n 6   n.  n  n .   
baby yogan förstärker vi musklerna i mage, rygg, bäckenbotten och 
övriga kroppen. Din bebis ligger på ett underlag bredvid dig under 
passet och är med i övningarna när han eller hon är vaken. Under 
klassen är det okej att amma, mata, byta blöja och leka med bar-
net. Det är barnets behov som går först. 

Snowboard för hela familjen   140466
32 € (liftkort tillkommer)
må, ti, to, fr 17.30–21.15 27.1–31.1
Bäckström Peter och Ryynänen Åke. Vi lär oss grunderna och övar 
tillsammans. Hela familjen, unga och gamla, med nu på snow-
boardkurs! Kursen hålls i Grankulla slalombacke. 

SPRÅK

Italienska, A2   140259
36 € 
to 19.15–20.45  16.1–24.4
Hagalund, stanvindsgränden 8, V vån., ygård arina. Kom och 
diskutera på italienska. Bra för dig som vill upprätthålla dina kun-
skaper samt för dig som behärskar ’turistitalienska’ och vill lära dig 
mer. Diskussionteman rör sig kring kulturen, maten, livet i olika de-
lar av Italien. Därtill vokabulär och grammatik. 

MAT

Matcirkel för ekologisk och närproducerad mat
25 €                             133053
on 17.30–19.00   22.1–7.5

attby, attlidens skola, högstadiet, Koivikko Ursula Björnsdotter. 
Är du intresserad av ekologisk och närproducerad mat i praktiken? 
Välkommen med i vår matcirkel. Vi beställer gemensamt livsmed-
el direkt från producenter och handlare, i enlighet med säsong och 
deltagarnas önskemål. Varorna levereras till attliden där vi har vå-
ra träffar ungefär var tredje vecka. Inför påsk beställer vi lämpliga 
ingredienser och varor enligt säsongen. Vi utbyter även recept och 
goda tips samt gör studiebesök. 

Spanska tapas och varmrätter   140203
12 € + materialavgift 13 €
ti 17.30–20.30  25.3

attby, attlidens skola, högstadiet, Hansson ia. apas kan va-
ra kalla eller varma små rätter som ofta äts vid baren i spanska res-
tauranger. Vi tillreder ett urval tapas i olika former samt den span-
ska klassikern paella. 

Vinterns Wine Tasting   141290
45 € 
ma 18.00–20.30  10.2.
Hagalund, stanvindsgränden 8, IV vån., om olin. Vi be-
kantar oss med Valpolicella Classico, Ripasso och Amarone, 
Skandinaviens vintrend nummer ett. 

Vårens Wine Tasting   141291
45 € 
ma 18.00–20.30  7.4.
Hagalund, stanvindsgränden 8, IV vån., om olin. Vi smakar rö-
da viner från Sydamerika, Chile versus Argentina, druva mot dru-
va och halvblint. 

KONST

FÖRELÄSNINGAR

I Hagalund, Östanvindsgränden 8, IV vån., med Olsson Eija.

Rafael Wardi   140020
inträde 5 € 
ti 11.15–12.45  28.1

Röda rummets konstnärer   140019
21 € 
ti 11.15–12.45  4.2–4.3

Arkitektur och konstskatter i Tallinn  140022
inträde 5 € 
må 15.00–16.30  10.3

Tove Jansson 100 år   140021
inträde 5 € 
må 15.00–16.30  17.3

Teckna och måla modell   131638
48 € 
on 18.00–20.30  15.1–9.4
Alberga, Ruusutorpan koulu, Ioka Keita. änniskan som motiv. 

odellteckning har alltid varit en av hörnstenarna i konstutbildning-
en. Vi ritar croquis - snabba modellteckningar - och målar modell. 

Teckning och måleri i vattenbaserade tekniker 131640
48 € 
on 9.30–12.00  15.1–9.4
Hagalund, litarvägen 6 C, III vån., Ciglar arina. Vill du väcka, ut-
veckla eller utöka dina kunskaper i teckning och måleri? Vill du trä-
na dina talanger i en trevlig grupp? Vi arbetar med gemensamma 
uppgifter som stilleben, porträtt, självporträtt och parafras i vatten-
baserade tekniker. 

Oljemålning   131637
48 € 
må 18.00–20.30  13.1–7.4

äkkylä, Palmgren Dan. Oljefärgerna ger fantastiska möjligheter 
att skapa intressanta verk. åla intressanta motiv  uppgifter som 
tränar iakttagelseförmågan och fantasin, men också självständiga 
uppgifter. För nybörjare och för dig som redan kan grunderna. 

Flowers in watercolour   140463
40 € 
fr 17.30–20.30
lö–sö 10.00–17.00  4.4.–6.4.
Hagalund, Flitarvägen 6 C, I vån., Sterkhov Konstantin. Intensive 
course in Floral painting. Friday: Introduction - How to create a suc-
cessful flower painting. Short demo.  Getting in shape.  Painting 
with samples. Saturday: Roses - close up, bouquet, sun light. 
Unusual techniques. Negative shape. Lilac in bouquet. Wet and 
dry techniques. Sunday: Field flowers - how to paint “en plain air” 
(using samples). Shapes against the light. Negative shapes. Details 
selection. 5-6 demonstration by teacher every day. Personal gui-
ding. Wide range of technical approaches and tricks.

Sommarmålning, Villa Elfvik   140465
33 € 
må–to 10.00–15.00  2.6.–5.6.
Villa Elfvik, Berger-Eirola Stina. Bli inspirerad av försommarens grö-

na landskap runt Villa Elfvik. Vi träffas i gårdsbyggnaden. Du kan 
måla i akvarell eller akryl eller teckna i olika tekniker. Villa Elfvik ord-
nar en utställning med konstverken på hösten. 

Skapande keramik   131644
52 € + materialavgift c. 20 €
to 18.00–20.30  16.1–10.4
Esboviken, Sökövikens skola, Rantala Arja. Tillverka bruksföremål, 
skulpturer, tavlor och allt vad du kan hitta på. Vi bygger för hand och 
går igenom allmänna ytbehandlingstekniker i keramik. 

Skulptera med Keita   131639
48 € 
må 18.00–20.30  13.1–7.4
Alberga, Ruusutorpan koulu, Ioka Keita. Lär dig skulptera i olika 
material såsom lera, trä, gips, ståltråd mm. Vi kommer att ha mo-
dell några gånger. 

Dekorera och måla   131627
48 € 
to 18.00–20.30  16.1–10.4
Olars, ånskivan 2, Kranck Katarina och Eklundh aria. Sätt färg 
på omgivningen genom att måla mönster på gamla eller nya före-
mål. Det kan vara en postlåda, en korg, en kruka, skylt eller näs-
tan vad som helst. 

HANTVERK OCH HANDARBETE

Enkelt och elegant! 131620
69 € 
må 9.30–12.45  13.1–7.4
Olars, ånskivan 2, eikop alin. Sy dina kläder enligt egna mått, 
egen smak och modell. Du får vägledning med planering, ändring 
av mönster, tillskärning, provning och själva sömnaden. 

Folkdräktssömnad 140469
55 €
ti 18.00–20.30  14.1–8.4
Hagalund, Vindängens skola, Schulman aria. Kom och sy en folk-
dräkt. Varje kursdeltagare bestämmer själv vilken folkdräkt man vill 
sy. Du kan också reparera och iståndsätta, förstora och förminska 
en gammal dräkt samt förnya vissa dräktdelar som slits ut snabbare 
än andra, som t.ex. blusarna. Ett loppisfynd behöver kanske piffas 
upp med någon ny del, eller vill du sy om mormors gamla dräkt åt 
ett barnbarn kan du också göra det. Den första gången går vi ige-
nom sömnadsprinciper och användningsreglerna för folkdräkter och 
läraren tar kort upp dräkternas historia. Läraren hjälper med an-
skaffningen av material till dräkterna. 

Halvfärdiga handarbeten?   140467
55 €
må 18.00–20.30  13.1–7.4
Alberga, Ruusutorpan koulu, Holm Anna. Har du halvfärdiga hand-
arbeten liggande i knutarna. Ta med dem och gör dem färdiga el-
ler återanvänd dem i något roligare projekt. Anna visar hur du gör 
och ger dig nya krafter och nya id er! Stickningar, virkningar, klä-
der, lapparbeten - allt går. 

Dear Jane-lappteknik   131618
69 € + materialavgift 10 €
on 17.30–20.30  15.1–9.4
Alberga, Ruusutorpan koulu, Holm Anna. ane Sticklie sydde på 
1800-talet ett lapptäcke som bestod av 169 olika block. Nu kan du 
börja sy ditt eget Dear ane-täcke. Vi börjar genast första gången 

med blocken så ta med småmönstrat bomullstyg och ljust enfärgat 
tyg, till varje block en 25 x 25 cm bit av vardera. Du kan sy för hand 
eller maskin. Du får också nyttiga tips om material, böcker och in-
ternätets möjligheter för din quiltinghobby. 

MUSIK

Körsång kammarkör I   140063
55 € 
må 18.30–20.45  13.1–28.4
Lagstads skola, Kyllönen Timo- uhani. Vi sjunger traditionella och 
klassiska körsånger. Även nya sångare är hjärtligt välkomna att 
sjunga med oss. 

Musicera tillsammans   140212
51 € 
to 18.30–20.30  16.1–24.4
Stensvik, Sjögången 3, yllyoja ervi och Iida-Vilhelmiina Laine. 
Om du har erfarenhet av att spela ett instrument, välkommen med 
och spela tillsammans i grupp - schlager, Groove, klassiskt, pop, el-
ler etno? Ditt instrument kan vara vilket som helst men du bär an-
svar för dess funktionsduglighet samt transport till undervisnings-
platsen. Du kan läsa noter eller åtminstone kan du förstå olika ac-
cord. I fall du spelar ett slaginstrument bör du kunna spela i takt och 
producera olika rytmer. Tanken är att vi skall bekanta oss med oli-
ka musik genren enligt era intressen, öva tillsammans, gör egna ar-
rangemang samt framföra olika stycken och ha roligt tillsammans i 
musikens tecken. ålgrupp: ungdomar och unga vuxna.

Spela elbas tillsammans   140420
65 € 
må 17.00–20.00  13.1–23.4
Hagalund, ousenkaaren koulu. Vi lär oss grunderna i elbas - övar 
tillsammans med läraren i grupp. Vi arbetar i små grupper och lär 
oss i egen takt utan onödiga prestationskrav. Inga förhandskunska-
per förutsätts. 

TEATER

26 € 140459
ti 18.00–20.00  4.3–1.4

attby, Tiistilän koulu, Fagerudd ika. Skådespelaren ika 
Fagerudd lär oss retorik och hur vi i praktiken får vårt budskap fram-
fört genom klart tal. 

HÄLSA, MOTION, DANS OCH YOGA

Svårt att somna?   141142
23 € 
må 18.00–20.45  27.1–10.2
Hagalund, Etelä-Tapiolan lukio, Venström Daniel. Svårt att somna? 
Ligger du och vrider dig i sängen i väntan på att sömnen skall kom-
ma? Vaknar du till under natten, tankarna snurrar och du och har 
svårt att somna om? Då är detta en kurs som kan hjälpa dig. Du får 
en ökad förståelse för orsakerna bakom sömnlöshet samt konkre-
ta verktyg med bl.a. olika avslappningstekniker som hjälper dig att 
sova tillräckligt och gott.

ChiBall med Margit   132328
28 € 
må 12.00–13.00  13.1–14.4
Sökö ungdomslokal, Spångberg argit. På timmen fokuserar vi oss 
på hela kroppen så att alla huvudmuskelgrupper tänjs med hjälp av 
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tekniker. Vi går också igenom viktiga 
baskunskaper om lämpliga material, 
komposition och lite färglära. Passar 
såväl för nybörjare som längre hunna.

HANTVERK OCH
HANDARBETE

Öppna sömnadsverkstäder

Stina Berger-Eirola. Behöver du hjälp 
med dina sömnadsprojekt? Ändra 
gammalt eller sy nytt? Eller få idéer 
till nya projekt. Anmäl dig föregående 
vecka må–to 09 816 57890. 6 €/gång.

Hagalund, Flitarvägen 6 C. 150392
må 9.30–12.45 12.1–30.3

Olars, Månskivan 2. 150397
on 9.30–12.45 14.1–8.4

Folkdräktssömnad
50 € 150434
ti 18.30–21.00 13.1–7.4
Tapiola, Vindängens skola, Maria 
Schulman. Kom och sy en folkdräkt. 
Varje kursdeltagare bestämmer själv 
vilken folkdräkt man vill sy. Du kan 
också reparera och iståndsätta, för-
stora och förminska en gammal dräkt 
samt förnya vissa dräktdelar  som slits 
ut snabbare än andra, som t.ex. blu-
sarna. Ett loppisfynd behöver kanske 
piffas upp med någon ny del, eller vill 
du sy om mormors gamla dräkt åt ett 
barnbarn kan du också göra det.

DearJane, sampler eller 
MirrorMirror
65 € + materialavgift 5 € 150393
on 17.30–20.30 14.1–8.4
Leppävaara, Ruusutorpan koulu, Anna 
Holm. Stora och små amerikanska 
lapptäcksblock, bl.a. DearJane 12” 
sampler block från 1800-talet och mo-
derna nyheter – det är bara att välja 
på! Ta med bomullstyger i önskade 
färger/ nyanser, sygarn och ev. linjaler 
i tummått (om du har) så du kommer 
igång redan från första dagen. Block 
sys både med maskin och för hand.

Make insects from leather
32 € 151245
fr 17.30–20.00
lö–sö 10.00–16.00 6.2–8.2
Alberga, Ruusutorpan koulu, Lydia Ig-
natenkova. Av läderbitar kan du skapa 
fina insekter som kan användas som 
smycken eller dekorationer på väs-
kor och hattar. Ta med läderbitar (t 
ex gamla handskar, rockar el dyl), ev 
pälsbitar, en liten vass sax samt trä-

lim (Erikeeper). Läderkonstnären Ly-
dia Ignatenkova visar också tekniker 
för att forma olika slags läder. Passar 
även för barn i skolåldern. (Priset för 
en vuxen + ett barn 45 €.) Undervis-
ningsspråk engelska.

Modellflygverkstad – familjekurs
15 € 150279
to 17.30–20.00 15.1–26.3
Karakallio, Karatalo, Peter Damlin. Vi 
bygger flygande modellplan, ende-
ra radiostyrda eller friflygande, från 
byggsats eller ritningar med balsa, 
styrox, depron och annat som bygg-
material. Första gången är ett infotill-
fälle där man bestämmer vad man ska 
bygga för typ av flygplan, och vilket 
material och utrustning man behöver 
köpa och vad man kan hitta gratis av 
återanvändningsmaterial. Vi lär oss 
också att trimma planen så de flyger 
som de ska. Kursen passar alla.  Barn 
under 12 år endast i vuxens sällskap.

MUSIK

Musikteori för nybörjare
35 € 151272
ti 18.00–20.00 13.1–7.4
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet. 
Kursen riktar sig till dig som vill lära 
dig grunderna i noter och musikteori. 
Vi har 12 intressanta sitsar där musi-
kens teoretiska värld öppnas och vi 
som elever lär oss förstå vad musik 
egentligen baserar sig på. Inga för-
kunskaper behövs. Detta är en grund-
kurs för alla musikintresserade. Fråga 
efter lediga platser.

Esbo Arbis Kammarkör
50 € 150988
må 18.30–20.45 12.1–13.4
Esbo centrum, Lagstads skola, Timo- 
Juhani Kyllönen. Vi sjunger traditio-
nella och klassiska körsånger. Även 
nya sångare är hjärtligt välkomna att 
sjunga med oss.

Vi spelar tillsammans i ROCK / 
POP BAND
55 € 151189
to 18.00–21.00 29.1–23.4
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Andreas Nygård. Kom med och spela 
i band! Vi spelar gamla och nya rock- 
och poplåtar enligt deltagarnas öns-
kemål. Du behöver inte tidigare ha 
spelat i band, men det underlättar om 
du spelat ett instrument eller sjungit i 
en mikrofon tidigare.

TRÄDGÅRD

Odla exotiskt hemma
18 € 150632
lö 11.00–16.00  21.3
Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, 
IV vån., Mary Kuusisto, författare till 
”Djungelgurka, isört” och ”Pihalla kas-
vaa pepino” föreläser och presenterar 
olika exotiska frukter vi själva kan odla 
hemma. Du kan odla djungelgurkor, 
malabarspenat, gyllenbär, isört, kiwa-
no och mycket annat nästan var som 
helst: på balkong, i stora krukor på fri-
land eller i växthus. Ovanliga frukter 
och grönsaker blir vanliga när vi odlar 
dem!

Det lantliga kulturarvet - 
föreläsning
13 € 150633
må 18.00–21.00  30.3
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Maria Damlin. Maria från Maatiainen 
- Det lantliga kulturarvet ry berättar 
om föreningen och om våra ursprungs 
odlingsväxter och djur. Tips på några 
gamla kulturväxter som är lättskötta 
och lönar sig för hobbyodlare att bör-
ja med och hur man använder dem.

SAMHÄLLE

Släktforskning
43 € 150213
to 18.00–20.30 15.1–26.3
Hagalund, Etelä–Tapiolan lukio , Peter 
Ragnvaldsson. På den här kursen får 
du lära dig hur man kommer igång och 
vad det finns för möjligheter att hitta 
uppgifter om dina förfäder. Vi lär oss 
att utnyttja internet som ger betyd-
ligt snabbare resultat än arkivbesök. 
Kursen är med betoning på att lära sig 
läsa och förstå gamla handstilar.
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Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150392
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150397
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150434
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150393
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151245
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150279
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151272
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150988
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151189
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150632
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150633
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150213
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boll som stöd för rörelserna. Vi ökar mobiliteten i ryggraden och ak-
tiverar de djupa musklerna som stöder kroppens hållning. Eleverna 
kan vara på varierande nivå eftersom rörelserna görs huvudsakli-
gen individuellt. 

Core Stretching   140030
32 € 
må 19.30–20.45  13.1–7.4
Olars, �ånskivan 2, �ndersson Oscar. 

133479
25 € 
må 15.00–15.45  13.1–14.4
Keski-Espoon liikunta- ja uimahalli, Ryynänen Åke. Vattengymnastik 
är en effektiv och rolig motionsform skonsam för knä, rygg och höft. 

Yoga för gravida   140144
59 € 
on 16.30–17.30  8.1–16.4
Hagalund, Flitarvägen 6 C, III vån., Lindqvist Daniela. I yoga för 
gravida gör vi övningar som är helt anpassad för dig som går i vän-
tans tider. Genom olika yogaställningar, bäckenbottenträning, and-
ningsövningar och avslappning bygger vi upp styrka och förbere-
der kroppen inför förlossningen. Yogan passar under alla skeden 
av graviditeten.

STUDIESEDELKURSER

Sittdans   140638
15 € 
fr 14.00–15.00  10.1–4.4
Suvis, Ingegerd Blomander. Sittdansen sker sittande på en stol. Du 
rör dig i följsamma rörelser till musik. Dansen har ofta en berättan-
de historia. I sittdansen dansar ledaren med hela tiden så deltagar-
na lätt kan följa ledarens rörelser. Dansfläta och granna dukar kan 
användas som hjälpmedel för att underlätta rörelserna.

SAMHÄLLE

Släktforskning   140254
48 € 
ti 18.00–20.30  14.1–8.4
Hagalund, Etelä-Tapiolan lukio, Ragnvaldsson Peter. Vi är många 
som vid något skede i vårt liv blir intresserade av var vi härstam-
mar ifrån. Då är det dags att börja släktforska! På den här kursen 
får du lära dig hur man kommer igång och vad det finns för möjlig-
heter att hitta uppgifter om dina förfäder. Vi lär oss att utnyttja in-
ternet som ger betydligt snabbare resultat än arkivbesök. Inga för-
kunskaper behövs. 

TRÄDGÅRD

Odla exotiskt hemma   140146
12 € 
må 19.10–21.00  10.3
Hagalund, Östanvindsgränden 8 �, IV vån., Kuusisto �ary. Du kan 
odla djungelgurkor, malabarspenat, gyllenbär, isört, kiwano och 
mycket annat nästan var som helst: på balkong, i stora krukor på 
friland eller i växthus. Ovanliga växter blir vanliga när vi odlar dem! 
Vårens kurs är med betoning på att komma igång med egen odling.

Vi hanterar motorsågen   140460
13 € 
må 18.30–21.00  31.3
Ryynänen Åke. Vi går igenom hur man bör hantera en motorsåg. 
Skyddsutrustning samt service som man bör göra dagligen. Kursen 
passar alla som vill göra arbetet hemma smidigare. 

INFORMATIONSTEKNIK

Digitala kartor på datorn, paddan och på våra 
gps-nagvigatorer   140461
32 € 
to 17.30–20.30  27.2–27.3
Hagalund, Östanvindsgränden 8, IV vån., Lundqvist Christer. Kartor 
till datorn, paddan och gps-navigatorn har varit dyra och ofta bund-
na till apparattillverkaren. Nu bekantar vi oss med högklassiga al-
ternativa gratis kartor och bekantar oss med att uppdatera appa-
raterna. 

INTERNET

STUDIESEDELKURSER.  Ryynänen Åke. Vi träffas på eftermidda-
gen och lär oss grunderna i hur internet kan hjälpa oss i vardags-
ärenden. 

140452
15 € 
on 14.00–17.15  29.1–12.2
Hagalund, Östanvindsgränden 8, IV vån.

Seniorinternet vi surfar och lär oss mer 140448
15 € 
on 14.00–17.15  5.3–12.3
Hagalund, Östanvindsgränden 8, IV vån.

Seniorinternet fortsättningskurs   140454
15 € 
on 14.00–17.15  26.3–9.4
Hagalund, Östanvindsgränden 8, IV vån. 

Höstens skörd av kiwano
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Crosspoint Coaching
26 € 151223
ti 18.00–20.15 27.1–10.3
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Daniel Venström. Lär dig en pedago-
gisk modell som stöder dig att uppnå 
dina mål! Du kommer bl.a. i kursen att 
bli mer medveten om din potential och 
dina möjligheter. Dessutom kommer 
du att lära dig en effektiv metod i att 
ha ett dynamiskt handlingssätt i din 
vardag med en klar och meningsfull 
vision, som lättare tar dig dit du vill.

MOTION; DANS OCH YOGA

Föräldra–barn yoga 3–6 år
48 € 150242
on 15.15–16.15 7.1–15.4
Hagalund, Flitarvägen 6 C, Catharina 
Gylling-Bärlund. I jumpan för  föräld-
rar och barn blandar vi fartfyllda öv-
ningar med avslappnade yogasagor 
och massage. Vi leker oss igenom tim-
men där barnen utmanar föräldrarna 
och magmusklerna tränas genom rö-
relseglädje och skratt.

FoB-gymnastik 4-5 år, familjekurs
40 € 150245
ti 17.45–18.30 13.1–21.4
Smedsby, Smedsby skola, Oscar An-
dersson. Ledd gymnastiktimme för 
barn tillsammans med mamma eller 
pappa. Vi tränar både koordination 
och balanssinne och har roligt tillsam-
mans. Föräldrarna kan turvis delta 
i kursen. Kursavgiften inkluderar en 
vuxen och ett barn.

Snowboard, kul tillsammans i 
backen
33 € 151190
må–fr 18–21.15, lö 12–15.15 9.2–14.2
Åke Ryynänen, Peter Bäckström. 
Snowboard är roligt och bra motion 
under vintertid. Balansen blir bra och 
feelisen utmärkt. Vi lär oss grunder-
na och övar tillsammans. Endast lift-
kort tillkommer i priset. Kursen hålls i 
Swing- hill slalombacke i Esbo.

Mamma & baby yoga
40 € 150167
on 14.15–15.00 7.1–15.4
Hagalund, Flitarvägen 6 C, Catharina 
Gylling-Bärlund. På Mamma & baby 
yogan förstärker vi musklerna i mage, 
rygg, bäckenbotten och övriga krop-
pen. Din bebis ligger på ett underlag 
bredvid dig under passet och är med 
i övningarna när han eller hon är va-
ken. Under klassen är det okej att 

amma, mata, byta blöja och leka med 
barnet. Det är barnets behov som går 
först. Ta med en filt för barnet att 
ligga på. Vi blandar fysiska övningar 
med avslappning så att ni hinner njuta 
av stunden och närheten tillsammans. 
Kräver inga förkunskaper

Djupstretching
34 € 150354
ti 19.00–20.30 13.1–7.4
Mattby, Mattlidens skola, lågstadiet. 
Lätt mjuk uppvärmning samt töjning-
ar för att uppehålla eller förbättra 
ledrörligheten, tänja musklerna och 
minska stressen. Kursen riktar sig till 
alla som vill öka rörligheten  och  lära  
sig  hur man skall töja på ett korrekt 
och säkert sätt.

Break dance
30 € 151284
to 18.30–19.30 15.1–23.4
Sököviken, Sökövikens skola. Är du in-
tresserad av att lära dig hip hop, lock-
ing och vogying. Nu har du möjlighet 
att bekanta dig med dessa dansstilar. 
Vi jobbar med dessa danser både med 
koreografi och utan koreografi.

Seniordans STUDIESEDELKURS
15 € 151301
må 14.30–15.30 12.1–23.3
Hagalund, Flitarvägen 6 C, III vån., Ca-
vonius Gunilla. Vi dansar seniordans – 
inget par behövs.

Yoga för gravida
60 € 150166
on 16.30–17.30 7.1–15.4
Hagalund, Flitarvägen 6 C, Cathari-
na Gylling-Bärlund. Genom olika yo-
gaställningar, bäckenbottenträning, 
andningsövningar och avslappning 
bygger vi upp styrka och förbereder 
kroppen inför förlossningen. Yogan 
passar under alla skeden av gravidi-
teten.

NAVIGATION

Terrester navigation, leder till 
skärgårdsskepparexamen
80 € 151163
må 18.00–19.30 12.1–20.4
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Mika Fagerudd.

Terrester navigation, leder till 
kustskepparexamen
80 € 151164
må 19.30–21.00 12.1–20.4
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Mika Fagerudd.

INFORMATIONSTEKNIK

Vi aktiva seniorer skaffar dator 
och padda
13 € 151178
ti 14.30–16.30  24.2
Hagalund, Vindängens skola, Åke Ryy-
nänen. Vad bör vi beakta när vi köper 
dator eller padda hem. Vilka olika ope-
rativsystem finns och hurudan maskin 
är bra för oss nybörjare.

Google Drive grundkurs
13 € 151180
ti 14.30–16.30 14.4–21.4
Hagalund, Vindängens skola, Åke Ryy-
nänen. Kostnadsfri högklassig moln-
tjänst för oss alla. Vi kollar igenom 
grunderna och lär oss vad webbase-
rad ordbehandling, kalkylblad och pre-
sentation innebär.

Vi sparar gamla foton och dia på 
datorn och molntjänster
33 € 151187
ti 17.30–20.30 24.2–24.3
Hagalund, Vindängens skola, Christer 
Lundqvist. Gör ett kulturdåd och spa-
ra dina gamla foton och diabilder för 
kommande generationer. På kursen 
lär vi oss olika sätt att föra över bilder 
och diabilder på vår hemdator. Vi be-
kantar oss med olika maskiner och lär 
oss göra detta arbete smidigt.

Digitala kartor på dator, paddan 
och navigatorn
29 € 151186
ti 17.30–20.30 20.1–10.2
Hagalund, Vindängens skola, Christer 
Lundqvist. Nu bekantar vi oss med 
högklassiga och alternativa gratis 
kartor och bekantar oss med hur man 
uppdaterar apparaterna.

Seniorinternet för nybörjare 
STUDIESEDELKURS
Åke Ryynänen. Vi träffas på eftermid- 
dagen och lär oss grunderna i hur 
internet kan hjälpa oss i vardagsären-
den. Inga förhandskunskaper behövs 
för denna kurs.

Hagalund, Vindängens skola.
15 € 151177
ti 14.30–16.30 20.1–10.2

Hagalund, Vindängens skola.
15 € 151179
 ti 14.30–16.30 3.3–31.3

www.esbo.fi/arbis
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Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151223
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150242
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150245
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151190
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150167
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150354
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151284
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151301
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA150166
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151163
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151164
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151178
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151180
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151187
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151186
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151177
https://ilmonet.fi/#sv/code=EA151179
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Klicka på kursen för att anmäla dig. Klicka på kursen för att anmäla dig.

https://ilmonet.fi/#sv/code=V150301
https://ilmonet.fi/#sv/code=V150261
https://ilmonet.fi/#sv/code=V150255
https://ilmonet.fi/#sv/code=V141852
https://ilmonet.fi/#sv/code=V141913
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Sibbo  
medborgarinstitut

Kyrkslätts  
medborgarinstitut

Kyrkslätts medborgarinstitut erbjuder verksamhet 
nära kommuninvånarna i Kyrkslätts och 
Sjundeå kommuner. Institutet är tvåspråkigt. 
Medborgarinstitutet har årligen ca 11 000 
undervisningstimmar med 7 500 kursdeltagare på 
50 undervisningsställen i olika delar av Kyrkslätts 
och Sjundeå kommuner. Välkommen med!

Medborgarinstitutets studieprogram delas ut 
vid läsårets början som gratis reklam till alla 
hushåll i Kyrkslätt och Sjundeå kommuner. 
Studieprogrammet kan också avhämtas från 
biblioteken inom verksamhetsområdet, från 
Kyrkslätts kommuns servicepunkt eller från 
medborgarinstitutets kansli.

På www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet hittar 
du studieprogrammet för våren 2015. Information 
om nya kurser och föreläsningar för allmänheten 
meddelar vi också i Kirkkonummen Sanomat och 
Västra Nyland.  
Följ med medborgarinstitutets annonser!  
Anmälningarna har börjat per telefon och på nätet.

Institutets kansli, Kyrkstallsvägen 61A,  
02400 Kyrkslätt,  
är öppet under läsåret måndag och fredag kl. 9–12, 
tisdag-torsdag kl. 13–16, tel. 040 1269 312.

Välkomna att studera!

Sibbo medborgarinstitut – Sipoon kansalaisopisto
arrangerar undervisning i enlighet med det 
helårsprogram som varje år distribueras till alla hem 
i Sibbo i slutet av augusti. Programmet uppdateras 
på nätet. Undervisningen omfattar allehanda 
ämnen för alla kommuninvånare oberoende av 
grundutbildning.  
Institutet är tvåspråkigt.

Anmälningar tas emot via internet:  
www.sibbo.fi/se/service/medborgarinstitutet 
eller per telefon: (09) 2353 6004 

Adress:  
Lärdomsvägen 1, 01150 Söderkulla.

Internet:  
www.sibbo.fi/se/service/medborgarinstitutet  
www.sipoo.fi/fi/palvelut/kansalaisopisto

Närmare upplysningar: 
Rektor Annelie Åkerman-Anttila (09) 2353 7040 
Institutsekreterare Ulrika Martin (09) 2353 7041
Institutsekreterare Benita Sundström (09) 2353 7043

Välkommen med!



Helsingfors arbis
(09) 310 494 94
www.hel.fi/arbis

Esbo arbis
(09) 8165 7890  
www.esbo.fi/arbis

Grankulla medborgarinstitut
(09) 5056 274 
www.grankulla.fi/medborgarinstitutet

Vanda vuxenutbildningsinstitut
(09) 8392 4342
www.vantaa.fi/aikuisopisto

Sibbo medborgarinstitut
(09) 2353 6004 
www.sibbo.fi/se/service/medborgarinstitutet

Kyrkslätts medborgarinstitut
040 1269 312 
www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet


