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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. Du kan välja 
om du vill beställa aktiveringskoden med hjälp av din e-postadress eller ditt användarnamn, fyll i fältet under rätt rubrik och klicka 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 eller e-postadressen 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 2016 
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 2015.

Nyårsbilagan 2016
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 både i teoretiska ämnen och i 
handens arbete. Oberoende av var du är man-
talsskriven, kan du anmäla dig till kurser på vilket 
institut som helst. 

Broschyren du nu håller i din hand presenterar 
i korthet kursverksamheten under vårterminen 
2016. 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 fungera 
både som en väckarklocka för det nya i vår om-
givning 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 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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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 olik- 
artade fotodesignmöjligheter. Det 
finns också konstkurser för barn och 
ungdomar. 
Akvarellmålningens ABC  
5.1–5.4, tisdag kl. 18.00–20.30 (50 €)
Fotografering och mörkrumsteknik 
7.1–11.2, torsdag kl. 17.30–20.45  
(38 €)
Konst och design på nordiska  
ambassader 
11.1–25.4, måndag kl. 13.00–14.30 
(17 €)
Konstterapi 
15–16.1, fredag kl. 17.30–20.00  
lördag kl. 10.00–16.00 (17 €)

Nordiskt landskapsfoto (27 €)
22–29.1, fredag kl. 18.00–21.00,  
lördag kl. 12.00–17.00 (27 €)

Dekorationsmålning – ådring  
22–26.2, måndag-fredag kl. 10.00–
14.15 (38 €)

Fotografera med konstnärligt öga  
29.2–21.3, måndag kl. 13.45–16.45 
(27 €)

Arkitekturpromenad: Munksnäs 
9.4, lördag kl. 13.00–14.30. (13 €)

Akvarelldagar på Sveaborg 
1–3.6, onsdag-fredag kl. 10.00– 
14.00  (27 €) 

Akvarell med nordiska herrgårds-
motiv (49 €/termin) 
Vi studerar det nordiska kulturland-
skapet och ljuset. Slottsträdgårdar 
och herrgårdar utgör ett centralt 
motiv. Kursen är en fortsättning på 
fjolårets akvarellkurs, men också 
nybörjare kan komma med. 
A150303  
7.1–7.4, torsdag kl. 10.15–12.45 
Hans-Peter Holmstén

Renaissance Art in Italy and Eu-
rope (38 €)
Renaissance art drew its inspira-
tion from the art of Classical anti-
quity, but transformed that tradition 
by the absorption of contemporary 
developments in the art of Northern 
Europe and by the application of 
the scientific knowledge of the time.
A160246  
13.1–23.3, onsdag kl. 18.00–19.30 
Nicola Rainò

Välkommen till

Vårterminen börjar måndag 4.1 och slutar lördag 
9.4. I år håller vi ingen fortsättningstermin, efter-
som vi flyttar undan den grundläggande repara-
tionen så fort vårterminen tagit slut. Läs mera om 
flytten på sidan 14. I vår egentliga kurskatalog, 
som kom ut i augusti, hittar du detaljerad informa-
tion om alla kurser. Den 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 finns alltid på 
webben på www.hel.fi/arbis, men du kan också 
ringa till vårt kansli på tfn (09) 310 494 94.
Anmäl dig till kurserna på ilmonet.fi, per telefon el-
ler genom ett personligt besök på Dagmarsgatan 3.

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!

Foto Hans-Peter Holmstén
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Bygg en egen drake (38 €)
Att stå med båda fötterna på jor-
den och ha sin drake högt uppe 
på himlen, känna hur den lever, 
hur det drar i linan, är en underbar 
upplevelse. Nu kan du lära dig att 
bygga din egen drake! Kursen pas-
sar för barn från 10 år uppåt eller 
för 7–9-åringar i sällskap med en 
vuxen. I slutet av kursen lär du dig 
flyga din drake.
A160250  
1.4–9.4, fredag kl. 17.30–20.30 
lördag kl. 10.00–16.00 
Olof Kangas

Konst- och kulturresa till Kotka 
(17 € + resekostnader)
Kom med till Kotka och upptäck 
maritimcentret Vellamo och Kym-
menedalens museum. Vi tar en tur 
förbi Korkeakoski och stannar upp 
vid Sunila fabriksområde planerat 
av Alvar Aalto. Vi reser med en be-
ställd buss och äter på Restaurang 
Laakonki. Bindande anmälan se-
nast 19.2. 
A160069 
4.3, fredag kl. 9.00–18.00 
Hans-Peter Holmstén och  
Alexandra Ramsay

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. 

Shiborifärgning 
4.1–8.2, måndag kl. 17.00–19.30 (38 €)
Restaurera gamla möbler E  
4.1–14.3, måndag kl. 09.00–13.15 
(74 €)
Träslöjd B 
4.1–14.3, måndag kl. 17.00–21.15 
(74 €)

Restaurera gamla möbler F  
5.1–15.3, tisdag kl. 09.00–13.15 (74 €)
Restaurera gamla möbler G 
5.1–15.3, tisdag kl. 17.00–21.15 (74 €)
Reparera gamla fönster C  
7.1–17.3, torsdag kl. 17.00–21.15 (74 €)
Restaurera gamla möbler H  
7.1–17.3, torsdag kl. 10.00–14.1 (74 €)
Reparera gamla fönster D
8.1–18.3, fredag kl. 10.00–14.15 (74 €)
Möbeltapetsering E (50 €) 
9.1–6.2, lördag kl. 10.00–16.00 (74 €)
Lampskärmar 
12.1–9.2, tisdag kl. 18.05–20.30 (27 €)
Möbeltapetsering, Rastis B  
12.1–22.3, tisdag kl. 17.00–21.00 (74 €)
Möbeltapetsering D 
13.1–23.3, onsdag kl. 10.00–14.15 
(74 €)
Hur få ett par välsittande byxor?  
15–23.1, fredag kl. 17.00–21.15  
lördag kl. 10.00–16.00 (38 €)
Nålbindning  
22–23.1, fredag kl. 17.00–21.15  
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)
Bli du med overlockmaskinen B 
29–30.1, fredag kl. 17.00–21.15  
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)
Marmorering av överdragspapper 
för böcker 
5–6.2, fredag kl. 12.00–18.00 lördag 
kl. 10.00–16.00 (27 €)
Tenntrådsbroderi – samisk hantverk 
5–6.2, fredag kl. 17.00–21.15 lördag 
kl. 10.00–16.00 (27 €)
Reparbeten 
12–13.2, fredag kl. 17.00–21.15  
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)
Möbeltapetsering F 
22–26.2, måndag-fredag kl. 10.00–
16.00 (50 €)
Möbeltapetsering, Rastis C 
22–26.2, måndag-fredag kl. 10.00–
14.15 (38 €)
Japanska washi-ägg 
1–15.3, tisdag kl. 18.05–20.30 (17 €)
Färgning och tygtryck, fortsätt-
ningskurs 
15.2–4.4, måndag kl. 17.00–19.30 
(38 €)
Sy till vår och sommar, Stoa 
9–13.5, måndag-fredag kl. 10.00–
13.15 (38 €)

Hantverk för 9–12-åringar 
6–10.6, måndag-fredag kl. 10.00–
14.30 (50 €)

Plats finns ännu på:
Förnya gammalt eller sy nytt, Stoa 
torsdagar 18.00–20.30,  
kurskod: A150361

Sy nytt eller ändra gamla plagg, 
Stoa  
torsdagar 9.30–12.45,  
kurskod: A150364

Knyppling 
måndagar 18.05–20.30  
kurskod: A150370

Stickning 
torsdagar 13.00–15.30  
A150369: A150370

Textilrådgivning (6 €/gång) 
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 höst-
terminen 8.9–1.12 och vårterminen 
5.1–5.4. Reservera tid måndagar 
mellan 15.30 och 16.30, tfn 040 
3345113.
A150368  
8.9–5.4, tisdag kl. 13.00–15.30 
Peggy Danska
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Överraska dig själv!
Genom sömnad, målning, teckning och slöjd kan du 
hitta ditt djupaste inre jag. Kom med på kurs!
Foto Peggy Danska 
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Hem och  
trädgård
Under den här rubriken hittar du för-
utom trädgårdskurser också schack 
och bridge. Flera av kurserna började 
redan på hösten. Titta närmare i kurs-
katalogen eller på ilmonet.fi. 

Snabbkurs i bridge  
7.1–7.4, torsdag kl. 18.00–21.00 (74 €)

Planera din perennrabatt 
21.1–18.2, torsdag kl. 18.05–19.35 
(17 €)

Odla ätbara växter
3–17.3, torsdag kl. 18.05–19.35 (17 €)

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

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 kursdelta-
garna och höjdpunkten är att tillsam-
mans få avnjuta maten. 
Rawkakor och superfood- 
smoothies B
4.1, måndag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Ayurvedisk matlagning för längre 
hunna
7.1, torsdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Blinilunch 
8.1, fredag kl. 10.00–13.45 (30 €)

Festa med färger (under rubriken 
Gourmetklubben) 
11.1, måndag kl. 17.00–20.45  (35 €)

Finare såser A
13.1, onsdag kl. 10.00–13.45 (25 €)

Mera mat för nybörjare
13.1–27.1, onsdag kl. 17.00–20.45 
(65 €)

Klassiska rätter från Grekland
14.1, torsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Herrar i köket
14.1–4.2, torsdag kl. 10.00–13.45  
(85 €)

Nötter och frön
19.1, tisdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Värmande vintersoppor
20.1, onsdag kl. 10.00–13.45 (25 €)

Hembakat bröd och färggranna 
sallader
21.1, torsdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Gör din egen pasta
23.1, lördag kl. 10.00–13.45 (30 €)

Mat enligt Michael
25.1, måndag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Finare såser B
28.1, torsdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Streetfood goes West
1.2, måndag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Grunderna i att para ihop mat och vin
3.2, onsdag kl. 17.00–20.00 (30 €)

Litteraturcafé – samiskt
3.2, onsdag kl. 10.00–13.45 (18 €)

Samisk mat 
4.2, torsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Rotfrukter och vintergrönsaker
9.2, tisdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Hjärtlig kväll  
(under rubriken Gourmetklubben) 
10.2, onsdag kl. 17.00–20.45 (35 €)

Gör babymaten själv 
10.2, onsdag kl. 10.00–13.00 (20 €)

Schwäbische Küche
11.2, torsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Bistromat
12.2, fredag kl. 17.00–20.45 (35 €)

Mat för singelhushåll
15.2, måndag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Paul Svenssons Strömsöläckerheter
17.2, onsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Julia Child
18.2, torsdag kl. 17.00–20.45 (35 €)

Nya Zeeland som vinland
2.3, onsdag kl. 17.00–20.00 (30 €)

Matglada seniorer på kulinarisk 
resa
2–23.3, onsdag kl. 10.00–13.45 (85 €)

Mat från Bangladesh 
3.3, torsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Nordisk mat  
(under rubriken Gourmetklubben) 
7.3, måndag kl. 17.00–20.45 (35 €)

Meze
8.3, tisdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Japanese dishes 2
10.3, torsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Menu di primavera
14.3, måndag kl. 17.00–20.45 (35 €)

Smakäventyr i Hong Kong
15.3, tisdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Trendiga bakverk 
17.3, torsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Fisk världen runt
18.3, fredag kl. 17.00–20.45 (35 €)

South Indian Cooking Class 
19.3, lördag kl. 10.00–13.45 (30 €)

Pasqua
21.3, måndag kl. 17.00–20.45 (35 €)

Silk Road 2
22.3, tisdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Brasilianska smårätter  
(Lanche Brasileiro)
23.3, onsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Alla champagner är skumvin men ...
30.3, onsdag kl. 17.00–20.00 (55 €)

Sparrislunch
30.3, onsdag kl. 10.00–13.45 (30 €)

Grilla
31.3, torsdag kl. 17.00–20.45 (35 €)

Sill i dill och snaps därtill
1.4, fredag kl. 17.00–20.45 (35 €)

Litteraturcafé – Sverige
1.4, fredag kl. 10.00–13.45 (18 €)

Mat för hjärnan (25 €)
Visste du att din hjärna står för bara 
ca två procent av din totala kropps-
vikt men använder över 20 % av all 
din energi? En välnärd hjärna håller 
dig frisk och glad. Vi tillreder rätter 
med fullkorn, mycket grönsaker, nöt-
ter, avokado och bra fetter. Är de här 
livsmedlen också nyckeln till ett bätt-
re minne? Kom med och diskutera.
A160265  
26.1, tisdag kl. 17.00–20.45 
Louise Mérus



5

Matdemonstrationer
En demonstration pågår ungefär en tim-
me och består av en praktisk förevisning 
av hur maten tillreds och avsmakning 
av rätterna. I avgiften 13 euro ingår ett 
receptblad, för extra receptblad betalas 
1 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 (13 €). 
A160138  
12.1, tisdag kl. 13.00–14.00 
Ghita Henriksson, Marianne Rönnholm
Mattrender (13 €) 
A160140  
18.2, torsdag kl. 13.00–14.00 
Tove Lindqvist, Ghita Henriksson
Sopplunch med fastlagswrap (13 €) 
A160139  
27.1, onsdag kl. 13.00–14.00 
Tove Lindqvist, Marianne Rönnholm
Variera påskmaten (13 €) 
A160141 22.3, tisdag kl. 13.00–14.00 
Ghita Henriksson, Marianne Rönnholm

Kalas med Blixten McQueen  
(för barn 5 år uppåt), Stoa 
18.3, fredag kl. 17.00–20.00 (25 €)

Bamses bästa  
(25 €, vuxen med barn)
Laga mat som Bamse och hans 
vänner gillar. Hur låter det med 
Farmors köttbullar, Brummelisas fil-
mjölksscones och sjörövar-Jennys 
banankaka? Kursen är avsedd för 
ett barn från 5 år uppåt som tillsam-
mans med en vuxen lagar mat.
A160263  
6.2, lördag kl. 10.00–13.00 
Karin Lindgren

Hygienpass för unga
UngInfo och Arbis erbjuder möjlighet 
för 13–29-åringar att avlägga testet. 
Detta är endast en tentamen. Länk 
till studiematerial + annan info finns 
på Ilmonet. Test + intyg kostar 30 
euro. OBS! För att kunna avlägga 
testet måste du kunna bestyrka din 
identitet med ett giltigt identitetsbevis 
utfärdat av polismyndigheten. Tenten 
börjar prick 16.30.
Hygienpass för unga 2 (30 €) 
A150582 
3.3, torsdag kl. 16.30–18.30 
Monica Lindström
Hygienpass för unga 3 (30 €)
A160112 
7.4, torsdag kl. 16.30–18.30 
Monica Lindström

En fläkt från Sydstaterna (30 €)
Vi beger oss till New Orleans och 
gör anhalter i Carolina och Geor-
gia. Vi smakar på bland annat en 
läcker Jambalaya, fluffiga biscuits 
och en riktigt söt pekannötspaj.
A160266  
4.3, fredag kl. 17.00–20.45
Marianne Rönnholm

Klassiska rätter från Nepal (30 €)
Kom och avnjut bland annat de 
traditionella rätterna dal-bhat-tar-
kari (linssås med ris och grönsaks- 
curry), momon (degknyten) och till 
dessert rispudding och nepalesiskt 
te. Favorit i repris från 2013.
A160262  
11.3, fredag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist

Mellanmål för lågstadiebarn i 
östra Helsingfors (25 €)
Kom och laga lätta, läckra och nyt-
tiga mellanmål som du sedan själv 
kan tillreda hemma. Kursplats: hus-
hållssalen i Botby grundskola. Ar-
bis ordnar kursen i samarbete med 
Folkhälsan i östra Helsingfors och 
skolorna. Info via skolans föräldra-
förening. Anmälan till Arbis kans-
li (09) 310 494 94. Max 10 elever 
ryms med på kursen.

Vuxna med barn  
i köket
(priserna är för en vuxen med barn)
All världens bulle (från 5 år uppåt)
16.1, lördag kl. 10.00–13.00 (25 €)

Kocka tillsammans 3  
(från 5 år uppåt) 
2.2, tisdag kl. 13.00–15.30 (25 €)

Smaker och toner från Astrid Lind-
grens sagor 
16.2, tisdag kl. 16.30–19.30 (25 €)

Kocka tillsammans 4  
(från 5 år uppåt) 
17.2, onsdag kl. 13.00–15.30 (25 €)

Sagomat
9.3, onsdag kl. 16.30–19.30 (25 €)

Vi firar pyjamasparty 
16.3, onsdag kl. 16.30–19.30 (25 €)

5
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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. 

Seniorkurs: Grunderna i dator-
användning I B – Windows  
4.1–8.2, måndag kl. 09.30–12.00 (19 €)
iPad, grunderna C  
4–18.1, måndag kl. 17.00–19.30 (17 €)
Lär dig skriva e-post med Gmail, 
långsam takt  
4.1–4.4, måndag kl. 16.00–17.30 (19 €)
Handla på internet 
4–11.1, måndag kl. 09.30–12.00 (17 €)
iPad, grunderna C  
4–18.1, måndag kl. 17.00–19.30 (17 €)
Word 2011 för Mac med egen dator  
5–19.1, tisdag kl. 13.00–15.30 (17 €)
Seniorkurs: Skicka E-post och  
betala räkningar på nätet  
5–19.1, tisdag kl. 09.30–12.00 (10 €)
Social Media for Small Business 
Entrepreneurs, continuation  
5.1–2.2, tisdag kl. 17.00–19.30 (27 €)
Windows 8.1, grupp C  
7–21.1, torsdag kl. 09.30–12.00 (17 €)
Photoshop CS5, grunderna B  
7–21.1, torsdag kl. 17.00–20.15 (27 €)
PowerPoint  
7–28.1, torsdag kl. 18.05–20.35 (27 €)
Klubb IDA, våren  
8.1–8.4, fredag kl. 18.00–20.30 (27 €)
Olika knep för bildbehandling, 
grundkurs  
8.1–5.2, fredag kl. 12.00–14.30 (27 €)
Vardags-IT för seniorer  
8.1–8.4, fredag kl. 09.30–12.00 (25 €)
Skräddarsydda webbsidor, Dream-
Weaver  
11–25.1, måndag kl. 17.45–21.00 (27 €)
Seniorkurs: Grunderna i datoran-
vändning III – Windows 8.1  
13–27.1, onsdag kl. 09.30–12.00 (10 €)
iPad och iCloud  
18–25.1, måndag kl. 09.30–12.00 (17 €)

Pivottabeller i Excel  
25.1–15.2, måndag kl. 17.00–19.30 
(27 €)
iPhone och iCloud  
26.1–2.2, tisdag kl. 09.30–12.00 (17 €)
Mac, fil- och mapphantering på 
egen dator  
28.1–11.2, torsdag kl. 09.30–12.00 
(17 €)
iPhone, grunderna  
1–8.2, måndag kl. 09.30–12.00 (17 €)
Pekplatta och mobiltelefon,  
Android B  
3–10.2, onsdag kl. 09.30–12.00 (17 €)
Kom igång med din iPad, långsam 
takt  
6–13.2, lördag kl. 10.00–13.15 (10 €)

InDesign, grunderna, grupp C  
10.2–9.3, onsdag kl. 17.30–20.45 (27 €)
Mac, iPhoto, iTunes med egen dator  
15.2–21.3, måndag kl. 09.30–12.00 
(27 €)
Gör enkelt en webbsida med 
Weebly 
29.2–4.4, måndag kl. 17.35–20.05 
(27 €)
Mac och iCloud  
3–10.3, torsdag kl. 09.30–12.00 (17 €)
iPad-appar, våren  
3–31.3, torsdag kl. 16.30–18.00 (17 €)
Behärska din digikamera  
4–5.3, fredag kl. 16.30–20.45,  
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)
Mac, fortsättning med egen dator  
14.3–4.4, måndag kl. 13.00–15.30 
(17 €) 

Vardags-IT, uppdatering för seniorer 
9.2–5.4, tisdag kl. 09.30–12.00 (19 €) 
Sociala medier, långsam takt  
9.2–22.3, tisdag kl. 15.30–18.00 (38 €)
InDesign, fortsättning  
15–29.3, tisdag kl. 17.30–20.45 (27 €)
Word 2013  
17.3–7.4, torsdag kl. 09.30–12.00 (17 €)
Raspberry Pi  
31.3–2.4, torsdag kl. 16.30–19.45, 
lördag kl. 10.00–14.15 (17 €)

The art of reportage (27 €)
How to build a story through ima-
ges. Getting inspired through the 
portfolios of Robert Frank, James 
Nachtwey, Letizia Battaglia, Abbas, 
Alexandra Boulat. The lessons will 
be in English but students can ask 
questions in Swedish as well.
A160259  
28.1–10.3, torsdag kl. 18.45–20.15
Alessandra Garusi 

Använd din Android-pekplatta 
produktivt (17 €)
Vi bekantar oss med applikationer 
för bland annat anteckningar, ka-
lender, kalkyl och textbehandling. 
Förkunskapskrav: grundläggande 
kunskaper i användningen av An-
droid-pekplatta, lösenord för Goog-
le play och erfarenhet av att ladda 
ned applikationer.
A160258  
1–15.3, tisdag kl. 9.30–12.00
Ulf Ginman

IT-rådgivning 
Behöver du hjälp med din dator, 
mobiltelefon, iPad, digitalkamera 
eller något program, kom då till IT-
rådgivning. 
IT-rådgivning, Dagmarsgatan 
4.1–7.4, måndag kl. 13.00–14.30, 
torsdag kl. 13.00–15.30 (6 €/gång)
IT-rådgivning, Stoa 
2.3–6.4, onsdag kl. 13.00–14.30  
(6 €/gång)

6
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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. 

Prepkurs i modersmål B
13.1–9.3, onsdag kl. 16.30–19.30 (53 €)

Norsk samtidslitteratur 
13.1–6.4, onsdag kl. 16.30–18.00 (17 €)

Så skriver du lättläst – grundkurs 
2–16.3, onsdag kl. 13.00–15.30 (17 €)

Workshop kring lättlästa faktatexter
6.4, onsdag kl. 13.00–15.30 (13 €)

Workshop i ordkonst (13 €)
Upptäck och få utlopp för din inre 
fantasi och kreativitet genom ord-
konsten – ordens och berättelser-
nas konst! Under workshopen prö-
var vi på att både skriva och berätta 
på olika sätt, leka med ord, inspire-
ras av varandra och saker runt om-
kring oss. Inga tidigare erfarenheter 
krävs – det bor en liten ordkonstnär 
inom oss alla.
A160248  
6.2, lördag kl. 13.00–16.00 
Helena von Schoultz

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.

Stolyoga  
8.1–8.4, fredag kl. 15.30–16.30 (20 €)
Shaktidans  
16.1–9.4, lördag kl. 10.00–11.30,  
lördag kl. 10.00–11.30 (25 €)
Meditation  
23.1, 6.2, 20.2, 5.3 och 19.3,  
lördag kl. 13.15–14.15 (17 €)
Buggdans B  
22–23.1, fredag kl. 16.30–18.45,  
lördag kl. 10.00–13.00 (25 €)
Pilates workshop C  
23.1, lördag kl. 09.45–12.45 (19 €)
Dansa loss med Zumba ® B  
23–30.1, lördag kl. 13.30–15.00 (19 €)
Mind Training  
5.3, lördag kl. 10.00–15.15 (17 €)
Första hjälpen I B  
29.2–21.3, måndag kl. 18.05–21.15 
(33 €)
Stresshantering  
3–17.3, torsdag kl. 18.00–21.00 (17 €)
Sällskapsdanser, nybörjarkurs B  
4–5.3, fredag kl. 16.30–18.45,  
lördag kl. 10.00–13.00 (25 €)
Feministiskt självförsvar  
4–5.3, fredag kl. 15.00–21.00,  
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)
Sällskapsdanser, fortsättningskurs  
18–19.3, fredag kl. 16.30–18.45,  
lördag kl. 10.00–13.00 (25 €)
Salsa, intensivkurs B  
19.3, lördag kl. 13.00–16.00 (19 €)
Pilates workshop D  
19.3, lördag kl. 09.45–12.45 (19 €)
Vandring i Karkali naturreservat  
12.5, torsdag kl. 09.00–18.00 (17 €)

MediYoga ® (medicinsk yoga) 
(25 €)
MediYoga ® har utvecklats i Sve-
rige och är en lugn, avslappnande 
och terapeutisk form av yoga som 
passar alla. I ett pass ingår and-
ningsövningar, en serie lugna rörel-
ser, en längre avslappning och en 
kortare meditation. Ingen tidigare 
erfarenhet behövs. MediYoga har 
positiva effekter på stress, sömn, 
högt blodtryck och smärta.
A160252  
30.1–13.2, lördag kl. 10.30–12.45 
Heidi Sundquist

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.

Piano: intensivkurs i fritt  
ackompanjemang A 
8–22.1, fredag kl. 16.30–18.00 (13 €)
Piano: intensivkurs i fritt  
ackompanjemang B 
8–22.1, fredag kl. 18.30–20.00 (13 €)
Piano: intensivkurs i fritt  
ackompanjemang C
9–23.1, lördag kl. 11.00–12.30 (13 €)
Sånger från Norden 
15–16.1, fredag kl. 16.30–18.45,  
lördag kl. 10.00–15.00. (17 €)
Gitarrworkshop: Bob Dylan 
15–16.1, fredag kl. 17.00–19.15,  
lördag kl. 10.00–15.00 (17 €)
Musikkliniken 
19.1–16.2, tisdag kl. 16.30–18.00 (17 €)
Klassisk musik av klass 
26.1–5.4, tisdag kl. 19.30–21.00 (38 €)
Ett musikäventyr A 
29.1–19.2, fredag kl. 16.30–17.15 
(19 €) 
Ett musikäventyr B
29.1–19.2, fredag kl. 17.25–18.10. 
(19 €)
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Gitarrworkshop: Popsongs 
29–30.1, fredag kl. 17.00–19.15,  
lördag kl. 10.00–15.00 (17 €)
Fila på sången! 
12–13.2, fredag kl. 16.00–20.30,  
lördag kl. 10.30–15.15 (27 €)
Fördjupning i pianoteknik 
4–5.3, fredag kl. 17.15–19.45,  
lördag kl. 10.00–12.30 (17 €)

Kom och sjung med ditt barnbarn!  
(28 €/termin, vuxen med barn)
Förkorta ditt barnbarns dagisdag 
och kom och sjung med den lilla en 
gång i veckan. Ni får en tumisdag 
börjande med en rolig sång- och 
lekstund som ni sedan kan avslu-
ta med saft och bulle i kaféet. Vi 
sjunger barnvisor, rimmar och spe-
lar på rytminstrument. Barnen ska 
ha innetossor på sig. För mor- eller 
farföräldrar och barn i åldern 3–5 
år. Också barnet ska anmälas till 
kursen. Ej webbanmälning.
A150532  
7.1–7.4, torsdag kl. 15.00–15.45 
Anna Weber-Länsman

Pianoband 2 (87 €/termin)
Pianoband 2 är för dig som har 
spelat piano i 1–2 år och har grund-
läggande kunskaper. Vi spelar 
tillsammans i en grupp på tre pia-
nister och du får också individuell 
handledning under lektionen. De 
som gått pianobandkursen 1 läsår-
et 2014–2015 har förtur till kursen. 
Åldersgräns 16 år. Om du är borta 
mer än tre gånger per termin förlo-
rar du din kursplats.
A150486  
10.9–7.4, torsdag kl. 13.30–14.15 
Anna Weber-Länsman

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.

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. Se även före-
läsningar och evenemang.

Släktforskningsprogram B 
4.1–8.2, måndag kl. 16.30–18.00  
(27 €)
Släktforskning kring Östersjön 
11.1–7.3, måndag kl. 14.30–16.00 
(38 €) 
Klara dig på svenska, SFI 
12.1–5.4, tisdag kl. 09.30–12.00 (37 €)
Nordiska hemmiljöer 
13.1–17.2, onsdag kl. 18.05–19.35. 
(27 €)
Grundkurs i bokföring 
14.1–31.3, torsdag kl. 18.05–19.35 
(38 €)
Väntjänstkurs 
5–6.2, fredag kl. 10.30–16.00,  
lördag kl. 10.30–16.00 (0 €)
Släktforskningsprogram, fortsätt-
ningskurs 
15.2–7.3, måndag kl. 16.30–18.00 
(17 €)
Affärsplanering för småföretag 
29.2–14.3, måndag kl. 15.30–18.00 
(17 €) 

Finlands turbulenta historia 
1917–1947 (17 €)
Vi går igenom den politiska utveck-
lingen i Finland från tiden strax före 
inbördeskriget 1918, själva kriget, 
tiden före konungarike eller repub-
lik till den unga statens etablering 
under mellankrigstiden. Därefter 
behandlar vi vinterkriget, mellan-
freden, fortsättningskriget med det 
därpå följande Lapplandskriget och 
tiden fram till Parisfreden 1947.
A160267  
11.1–21.3, måndag kl. 12.30–14.00 
Peter Ragnvaldsson

Fortsättningskurs för släkt- 
forskare (27 €)
En kurs för dig som gått en grund-
kurs i släktforskning och nu vill fort-
sätta. Vi bekantar oss bl.a. med oli-
ka databaser på nätet, med militära 
handlingar och domböcker. Hand-
ledda sökningar på nätet under 
kursens gång. Kursen formas enligt 
deltagarnas behov.
A160255  
12.1–5.4, tisdag kl. 13.00–15.15 
Alexandra Ramsay

Vikingaklubb för 9–12-åringar 
(27 €)
Vilka var vikingarna i Nordens his-
toria? Hur bodde de, hurudana fö-
remål hade de och hur såg de på 
världen? Kom med och bekanta dig 
med vikingatiden. Pyssel, uppgifter 
och ett museibesök ingår. Ej web-
banmälning.
A160256  
14.1–10.3, torsdag kl. 14.30–16.00 
Eva Ahl-Waris, Haga lågstadieskola

Samtal – sokratisk dialog (17 €)
Vad är lycka? Vad är det att vara 
modig? Vad är inspiration? Varda-
gens filosofiska frågor diskuteras 
under ledning av en ”ovetande” filo-
sof. Kursen bygger på deltagarnas 
egna erfarenheter och du lär dig att 
föra ett bra samtal.
A160264  
13.2–12.3, lördag kl. 13.00–15.15 
Ferdinand Garoff

”Fattig och mäktig i Helsingfors” 
– guidad stadsvandring (13 €)
Kom med på en vandring från Arbis 
i Främre Tölö via Villa Hagasunds 
trädgård, förbi minnesmärken över 
både mäktiga och fattiga kring Tö-
löviken till Vinterträdgården och Le-
ninparken. Härifrån styr vi stegen 
mot Helsingfors stadsmuseums ar-
betarbostadsmuseum i Alphyddan.
A160268  
13.4, onsdag kl. 15.30–17.00 
Eva Ahl-Waris
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Unionsgatan och Senatstorget – 
guidad stadsvandring (13 €)
Vi går från Arbis via Musikhuset 
till Kajsaniemi och Senatstorget. 
På torget beundrar vi Engels uni-
ka, enhetliga arkitektur och dryftar 
kyrkans, Helsingfors universitets, 
Senatens och borgarnas historia 
såväl på lokal som på nationell nivå. 
Besök i Storkyrkan och Universitets 
huvudbyggnad ingår.
A160269  
20.4, onsdag kl. 18.00–19.30 
Eva Ahl-Waris

Promenad i 1500-talets  
Helsingfors (13 €)
Kom med och bekanta dig med det 
ursprungliga Helsingfors och de förs-
ta stadsborna i Gammelstaden. Un-
der seklernas gång har stadsområ-
det förändrats, men med en smula 
fantasi kan man fortfarande se spå-
ren av det gamla Helsingfors mitt i 
den moderna Arabiastranden.
A160270  
27.4, onsdag kl. 17.00–18.30 
Sofia Gustafsson

Natur, miljö, 
teknik och  
trafik
Målet med undervisningen i natur, mil-
jö, teknik och trafik är att ge kursdelta-
garna aktuell kunskap på området och 
att förbereda dem för tentamina i bl.a. 
navigation och matematik. 

Kustskepparexamen
4.1–4.4, måndag kl. 18.05–19.35 (38 €)

Skärgårdsskepparexamen B
5.1–5.4, tisdag kl. 18.05–19.35 (38 €)

Abikurs i kort matematik
11.1–14.3, måndag kl. 16.30–18.00 
(38 €) 

Abikurs i lång matematik
11.1–14.3, måndag kl. 16.30–18.00 
(38 €)

Driv din stuga med solenergi
4–18.2, torsdag kl. 18.05–19.35 (17 €)

Språk
Vi erbjuder årligen kurser i ett tjugotal 
språk. Detta läsår finns kurser i dans-
ka, engelska, estniska, finska, fran-
ska, grekiska, isländska,  italienska, 
japanska, jiddisch, kinesiska, latin, 
nederländska, norska, portugisiska, 
rumänska, 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.

Ryska II, intensivkurs 
4.1–6.4, måndag kl. 11.00–12.30, 
onsdag kl. 15.00–16.30 (86 €)
Spanska II, intensivkurs 
4.1–6.4, måndag kl. 19.45–21.15, 
onsdag kl. 16.30–18.00 (74 €)
The Cambridge Certificate of  
Advanced English 
5.1–17.5, tisdag kl. 18.05–20.30 (86 €)
Asiatekstejä ja tarinoita helposti 
7.1–7.4, torsdag kl. 16.30–18.00 (38 €)

Konversation på dansk I 
7.1–7.4, torsdag kl. 18.05–19.35 (41 €)

Repetitionskurs i japanska 
7.1–7.4, torsdag kl. 18.05–19.35 (38 €)

Norsk med en twist B 
9.1, lördag kl. 10.00–14.00 (20 €)

Oh Deutschland, deine Schlager! 
12.1–16.2, tisdag kl. 18.05–19.35 (30 €)
Iso kielitutkinto 
13.1, onsdag kl. 18.05–19.35 (74 €)
Dansk sprog og kultur II 
13.1–6.4, onsdag kl. 18.05–19.35(38 €)
Island och isländska 
14.1–7.4, torsdag kl. 11.00–12.30 (41 €)

Les artistes nordiques à Paris à la 
fin du XIXe siècle 
14.1–18.2, torsdag kl. 16.30–18.00 
(30 €)
Writing for CAE: Basic Course 
14.1, torsdag kl. 18.05–21.15 (27 €)
Writing for CAE: For the Ambitious 
14.1, torsdag kl. 18.05–21.15 (27 €)

Artistic Self-Expression 
15.1–1.4, fredag kl. 18.05–19.35 (20 €)
Uttalskurs i ryska 
4.2–17.3, torsdag kl. 18.05–19.35 (30 €)
Nihao! Kinesiska II 
8.2–30.5, måndag kl. 14.45–16.15 (60 €)

Ciao! Italienska II 
8.2–30.5, måndag kl. 15.00–16.30 (60 €)

Shakespeare in Action 
1.3–7.4, tisdag kl. 18.05–19.35,  
torsdag kl. 19.30–21.15 (30 €)

9

Foto Jonas Tana
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Introduktionskurs i samiska (38 €)
(A1) Lär dig grunderna i nord-
samiska och bekanta dig med den 
samiska kulturen. Tonvikten ligger 
på praktiska vardagsfraser som du 
har nytta av vid besök i Sameland, 
Sápmi. Du lär dig om samiska tra-
ditioner, hur samerna orienterar sig 
i naturen och får veta att samiska 
har hundratals ord för snö och is 
utan att glömma renskötseltermer.
A160244 
7.1–7.4, torsdag kl. 17.00–18.30
Merja Salo

Ryska IV, intensivkurs (38 €)
(A2) En kurs för dig som läst rys-
ka ca 3 år och som är beredd att 
jobba också 2–3 timmar per vecka 
på egen hand. Kursen avancerar i 
rask takt.
A160243 
13.1–6.4, onsdag kl. 13.30–15.00
Anna Långstedt-Jungar

Förstå varandra i Norden (0 €)
Är det svårt att förstå danska? Kän-
ner du dig språkligt osäker när du 
deltar i internordiska möten? I ja-
nuari har du möjlighet att förbättra 
din förståelse av de skandinaviska 
grannspråken på en kostnadsfri 
intensivkurs. Kursen är avsedd 
för ungdomar under 30 år och ar-
rangeras i samarbete med Pohjola-
Nordens Ungdomsförbund.
A160261 
16.1, lördag kl. 12.00–16.00
Johanna Toivonen

Språkresa
Språkresa till Koblenz
Årets språkresa (5–12.6) går till Ko-
blenz, en av Tysklands äldsta och 
vackraste städer, staden där fl oderna 
Rhen och Mosel fl yter samman. ISL 
Sprachschule erbjuder Arbis kursdel-
tagare en intensivkurs enligt individu-
ell nivå och ett digert fritidsprogram 
med besök och utfärder, bl.a. till Köln. 
Närmare information i januari av 
Anna Långstedt-Jungar, 
tfn 040 162 2516.
anna.langstedt-jungar@arbis.hel.fi  
För researrangemangen står White 
House EG.

Svenska
Swedish
Svenska 1, Stoa 
5.1–5.4, tisdag kl. 17.00–19.30 (25 €) 
Svenska 1–2 
4.1–8.4, måndag kl. 13.00–15.30, 
fredag kl. 13.00–15.30. (49 €) 
Svenska 2 
4.1–4.4, måndag kl. 17.00–19.30 (25 €)
Svenska 2, Stoa 
7.1–7.4, torsdag kl. 17.00–19.30 (25 €)
Svenska 3, Stoa 
13.1–6.4, onsdag kl. 17.30–20.00 
(25 €) 
Svenska 3–4, group 2 
4.1–8.4, måndag kl. 9.30–12.00, 
fredag kl. 09.30–12.00 (49 €)
Svenska 3–4, Stoa 
4.1–8.4, måndag kl. 13.30–16.00, 
fredag kl. 13.30–16.00 (49 €)
Svenska 4 
5.1–5.4, tisdag kl. 17.00–19.30 (25 €)
Svenska 4–6 
4.1–8.4, måndag kl. 9.30–12.00, 
onsdag kl. 09.30–12.00, 
fredag kl. 9.30–12.00 (66 €)
Svenska 5–6 
4.1–8.4, måndag kl. 9.30–12.00, 
fredag kl. 9.30–12.00 (49 €)
Svenska 6, Stoa 
4.1–4.4, måndag kl. 17.00–19.30 (25 €)
Svenska 7–8 
4.1–8.4, måndag kl. 9.30–12.00, 
fredag kl. 09.30–12.00 (98 €) 
Svenska 8 
5.1–5.4, tisdag kl. 17.00–19.30 (50 €)
Svenska 8, Stoa 
7.1–7.4, torsdag kl. 17.30–20.00 (50 €)
Svenska 9–10 
5.1–7.4, tisdag kl. 13.00–15.30, 
torsdag kl. 13.00–15.30 (98 €)
Svenska 11–12 
4.1–8.4, måndag kl. 9.30–12.00, 
fredag kl. 9.30–12.00 (98 €)  
Svenska 12 
7.1–7.4, torsdag kl. 17.00–19.30 (50 €)
Svenska för allmän språkexamen, 
mellannivå, grupp C 
4.1–4.4, måndag kl. 18.05–19.35 
(41 €)  

Skönlitteratur på svenska 
8.1–8.4, fredag kl. 13.00–14.30 (38 €)
Svenska för allmän språkexamen, 
mellannivå, grupp D 
13.1–6.4, onsdag kl. 9.30–12.00 
(53 €)
Svenska för allmän språkexamen, 
högsta nivån, grupp B 
13.2–23.4, lördag kl. 10.00–16.00. 
(41 €)

Svenska 4–6 (SFX) (66 €)
Svenska 4-6, a continuation of 
svenska 1-3, cover chapters 11–20 
in the book, and correspond to lev-
el A2.2 on the Common European 
Framework of Reference for Lan-
guages. This course is part of the 
SFX programme with a limited num-
ber of places for external students. 
If you want to attend the whole SFX 
programme register only for SFX 
Svenska A160245. Reduced fee 
due to external fi nancing.
A160249 
4.1–20.5, måndag kl. 9.30–12.00 
fredag kl. 9.30–12.00
Ingrid Rönnow

Vårdsvenska – Swedish in 
health care (SFX) (66 €)
A Swedish course which focuses 
on social and health care vocabu-
lary. This course is part of the SFX 
programme with a limited number 
of places for external students. If 
you want to attend the whole SFX 
Svenska programme please regis-
ter only for SFX Svenska A160245.
A160253 
5.1–19.5, tisdag kl. 9.30–12.00
torsdag kl. 9.30–12.00
Ingrid Rönnow

10

Fria bildningen bloggar!
Följ med nio fi nlandssvenska bloggare 
som skriver om vardagen inom den fria 
bildningen på olika håll i Svenskfi nland. 
Bloggen Livslärd hittas på hbl.fi . Arbis 
representeras av rektor Moa Thors och 
biträdande rektor Pamela Granskog.
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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. 

G5 Didaktik, 4 sp (HU) 
12.1–2.2, tisdag kl. 16.30–19.45. (40 €)
Klinisk psykologi, 10 sp (ÅA) 
15.1–19.3, fredag kl. 16.30–19.45, 
lördag kl. 10.00–15.00. (57 €) 

G3 Individ och samhälle, 4 sp (HU) 
1–15.3, tisdag kl. 16.30–19.45. (40 €)
Mode, inredning och design, 5 sp 
(ÅA) 
4.3 och 18.3, fredag kl. 16.30–19.45. 
5.3 och 19.3, lördag kl. 10.00–13.00 
(40 €) 
G6 Orientering till pedagogisk 
forskning, 5 sp (HU) 
29.4–3.6, fredag kl. 17.00–20.00 (30 €)

Föreläsningar 
och 
evenemang
På Arbis ordnas det varje vecka före-
läsningar av specialister och sakkun-
niga från olika områden. De fl esta 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 februari. 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! 

IT-säkerhet
Du får veta hur du skall skydda din 
dator, telefon och pekplatta mot virus 
och annat skadligt på nätet.
Mikael Albrecht
12.1, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Georg Henrik von Wright – 100 år
Georg Henrik von Wright (1916–
2003) var och är en av Finlands mest 
kända och uppskattade akademiker 
genom tiderna. Han forskade inom 
induktiv logik, vetenskapsfi losofi  och 
medvetandefi losofi , men han skrev 
också mer allmänbegripliga fi loso-
fi ska verk som Humanismen som 
livshållning och Vetenskapen och 
förnuftet.
På Arbis ringas han in av tre experter 
som känt honom:
Lars Hertzberg: von Wright i 1900-
talets fi losofi 
Tom Reuter: G.H. von Wrights fråga: 
Vilka mentala och fysiologiska fakto-
rer styr vårt beteende?
Nora Hämäläinen: Filosofi  och sam-
tidsanalys.
14.1, torsdag kl. 18.05–19.35, 
biblioteket

Hur tog sig Island ur krisen?
Efter en kraftig expansion under 
2000-talets första år kraschade Is-
lands ekonomi med dramatiska 
fö ljder. Idag är läget under kontroll. 
Hur tog sig Island ur krisen? 
Henrik Wilén
19.1, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23
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(A1.2) SFX svenska är en språkut-
bildning som kombinerar studier i 
svenska med närvårdarstudier. Ut-
bildningen består av två delar. Den 
första delen (4.1–19.6.2016) inne-
håller studier i svenska (Svenska 
4–6) och vårdsvenska (Vårdsven-
ska – Swedish in health care), en 
prepkurs inför Prakticums inträdes-
förhör för närvårdare i maj 2016 
samt arbetsplatsbesök. För att kun-
na fortsätta utbildningen på hösten 
måste kursdeltagaren klara av in-
trädesförhöret till Prakticum. Den an-
dra delen (8.8.2016–18.6.2017) är 
närvårdarstudier och språkstudier, 
1–2 dagar arbetspraktik per vecka 
och en mentor som stödjer kursdel-
tagaren i studierna. I den andra del-
en av utbildningen avläggs två exa-
mensdelar av närvårdarstudierna. 
Målet är att stödja kursdeltagaren 
under det första studieåret så att 
hen kan fortsätta studierna på egen 
hand vid Prakticum eller genom ett 
läroavtal. Projektet fi nansieras med 
ESF-medel och genomförs i samar-
bete med Prakticum och Luckan. 

Målgrupp
Första delen: Invandrare med A1.2 
kunskaper i svenska och intresse att 
studera till närvårdare. 
Andra delen: Invandrare med kun-
skaper i svenska A2.2+ och intresse 
att studera till närvårdare.
Ekonomiskt stöd
under första delen: Om du är arbet-
slös och har rätt till integrationsstöd 
kan utbildningen godkännas som 
självmotiverade studier med integra-
tionsstöd. Om du inte har rätt till inte-
grationsstöd kan du delta i utbildnin-
gen som bisyssla. Fråga din AN-byrå 
om den kan godkänna utbildningen. 
Andra delen: Om du är arbetslös kan 
du fråga om möjligheten att studera 
SFX Svenska som självmotiverade 
studier. Fråga din AN-byrå om detta. 
Mera information 
Ann-Marie Rosenqvist-Berg 
040 550 6549, annmarie.rosenqvist-
berg@arbis.hel.fi  
A160245 pris: (0€)  
Del 1:  4.1–19.6.2016  
 Mån-Fre 9.30–12.00 
Del 2:  8.8.2016–18.6.2017

Svenska för närvårdarutbildning, 
SFX svenska
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Bok- och diskussionscirkel: 
Thomas Pikettys Kapitalet i det 
21:a århundradet.
Ekonomen Thomas Piketty och 
hans bok Capital in the Twenty-
First Century har på kort tid fått 
stort genomslag i samhällsdebat-
ten världen över. Men vad säger 
egentligen Piketty? Hur hänger 
argumentationen ihop? Och går 
teorierna att applicera på fi nländsk 
politik och ekonomisk debatt? 
23.1, 27.2 och 19.3, lördag 
kl. 14.30–15.30, biblioteket 

Filmvisning: Glasblåsarens barn
Vi ser denna klassiska barnfi lm av An-
ders Grönros, som bygger på Maria 
Gripes bok. Albert är den bästa glas-
blåsaren i Småland. Så rövas hans 
barn bort och häxan Flaxa Mildvind 
rycker in. Lämplig för sjuåringar och 
uppåt. Filmens längd 110 minuter. 
I samarbete med Walhalla rf.
23.1, lördag kl. 12.00–14.00, biblioteket

Byggstenar i den nordiska 
säkerhetspolitiken 
Det nordiska samarbetet har utveck-
lats, Sveriges och Finlands Nato-part-
nerskap stärkts, fokus riktats mot det 
nationella försvaret – samtidigt som det 
säkerhetspolitiska läget har förändrats.
Maimo Henriksson, ambassadör och 
chef för UM:s enhet för norra Europa.
26.1, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Vårt minne, vår livsberättelse 
Du lär dig hur ditt minne är uppbyggt 
och du får praktiska råd på hur du 
själv kan påverka och bevara ditt 
minne upp i hög ålder. Du lär dig 
också förstå ditt eget sätt att minnas.
Margareta Holmberg
28.1, torsdag kl. 13.00–14.00, 
Forsby servicecentral, Kottbyvägen 
11, N-huset, 1 våningen

Kan du lyssna och samtala?
Sokrates utvecklade en form av 
dialog där man hänsynsfullt lyss-
nar till varandra och uttalar sig bara 
av egen erfarenhet. Kan du sam-
tala på det sättet? Kom och hör 
om metoden och pröva på den. Se 
även kurs i sokratisk dialog.
Ferdinand Garoff
28.1, torsdag kl. 18.00–19.30, 
biblioteket

Bokafton: Mäns längtan efter 
barn 
Författarna Michel Ekman och 
Mathias Rosenlund samtalar kring 
faderskap utifrån sina respektive 
essäer i antologin ”Mäns längtan 
efter barn”.
Ylva Larsdotter intervjuar.
4.2, torsdag kl. 18.05–19.35, 
biblioteket

Il festival di San Remo in Italia 
In questa serata esploreremo insieme 
le sue tappe più signifi cative di San 
Remo, il festival di musica più impor-
tante in Italia.
Corinna Casi
9.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

S:t Valentinus – kärlek på 
medeltiden 
Vilket helgon förknippas med Alla 
hjärtans dag 14.2? En berättelse i ord 
och bild om vördnad för helgonen, 
nunnor som Kristi brud och världslig 
kärlek under medeltiden.
Eva Ahl-Waris
11.2, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Arbismarknaden 
Undrar du någonsin över vad Arbis 
timlärare gör när de inte undervisar? 
På Arbis jobbar fl era duktiga hant-
verkare och konstnärer och på Ar-
bismarknaden ställer de ut och säljer 
sina alster. Kom och gör fynd som ga-
ranterat är närtillverkade!
16.2, tisdag kl. 16.00–20.00, foajén

Høyrepopulismens fremmarsj 
i Norden
For fi re år siden var de begge politisk 
spedalske. I dag sitter både Frem-
skrittspartiet og Sann-fi nlenderne 
i sine respektive lands regjeringer. 
Hvordan gikk det til? Tidligere norsk 
journalist og sjefredaktør André Jam-
holt forsøker å fi nne noen svar.
16.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Meet the author: Hassan Blasim 
Hassan Blasim is an Iraqi-born author 
who was awarded The Independent 
Foreign Fiction Prize 2014 for his short 
story collection The Iraqi Christ. Also, 
his collection The Corpse Exhibition 
was selected by Publishers Weekly to 
be one of their Top Ten Books 2014. 
He is described by The Guardian as 

Förstå Norden 
29.1, fredag
En tidig kväll på Arbis i samarbete 
med Pohjola-Nordens avdelningar 
i Helsingfors och Nyland.
Välj en av de tre första program-
punkterna:
kl. 16.30–18.00 
Talad danska med Johanna 
Toivanen. Rum 22
Ett föredrag av fi l.mag. Eija 
Olsson: Skagenmålarna. 
Den skandinaviska konstnärskolo-
nin som under 1870- och 1880-ta-
len var verksam i Skagen på Jylland 
presenteras i ord och bild. Rum 23
Christer Haglund: Norden ur 
estnisk synvinkel. 
Kommentar av Bengt Östling. 
Rum 13
Buffé i Arbis café
kl. 18.00–19.00
Författarsamtal:
Rasbiologens gåta – Maja 
Hagerman om Herman Lundborg
kl. 19.00–20.00, festsalen
Arbis blåsorkerster underhåller
kl. 20.00–21.00

Till evenemanget behöver man inte 
anmäla sig men buffébiljetter à 10 
euro (kontant) bör reserveras eller 
utlösas på Arbis kansli senast den 
22.1. Ring (09) 310 494 94 eller 
skriv till kansliet@arbis.hel.fi .

Robotar räddar Finland 
Konsulten Christina Andersson och 
forskaren Carl-Gustav Lindén dis-
kuterar hur Finland har halkat efter 
i den tekniska utvecklingen när det 
gäller automation och robotar.
2.2, tisdag kl.18.05–19.35, rum 23

Knattefi lm: Den förträffl ige Herr 
Glad 
Vi ser fi lmen och läser ur Malin Kive-
läs och Linda Bondestams bok. Pre-
sentation av aktuell fi nlandssvensk 
barnlitteratur. Passar 4–6-åringar i 
en vuxens sällskap. I samarbete med 
Finlandssvenskt fi lmcentrum.
Ylva Larsdotter
3.2, onsdag kl. 17.30–18.30, 
biblioteket
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“perhaps the best writer of Arabic fic-
tion alive.” Author Mathias Rosenlund 
interviews Hassan Blasim.
18.2, torsdag kl.18.05–19.35,  
biblioteket

Hur ska jag hantera stugans avlopp? 
Kraven på avloppsrening i glesbygd 
har skärpts. Vad gäller för stugägaren 
som ligger utanför kommunalt av-
loppsnät? Måste man installera eget 
reningsverk? Hurdan utrustning finns 
det och vad kostar den?
Henry Ericsson 
1.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Möt författaren: Sabine Forsblom 
Sabine Forsbloms “Maskrosgudens 
barn” är en berättelse om en flickas 
uppväxt i en arbetarklassfamilj i 
1970-talets Borgå. I samtal med 
Ylva Larsdotter.
3.3, torsdag kl. 18.05–19.30,  
biblioteket

Bilden av kyrkan i medierna 
Hur formas bilden av kyrkan i medi-
erna? Chef-redaktör May Wikström 
diskuterar tillsammans med biskop
Björn Vikström. 
8.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Konsten som livshållning enligt 
Sigurd Frosterus
Itha O´Neill, kurator på Amos An-
dersons konstmuseum, berättar 
och svara på frågor om Sigurd 
Frosterus konstsyn.
10.3, torsdag kl. 18.00–19.30,  
biblioteket

Knattefilm: Mamma Mu 
Biblioteket visar film för de minsta. 
Passar 4–6-åringar i vuxet sällskap. I 
samarbete med Finlandssvenskt film-
centrum.
12.3, lördag kl. 13.00–14.00,  
biblioteket

English Pubs: inside and outside  
Pubs have been part of the fabric of 
Britain for centuries. This illustrated 
talk takes a look at some traditions 
and curiosities of English pub culture 
past and present. 
Roger Munn 
15.3, tisdag kl. 18.05–19.35,  
biblioteket

Bea Uusma: Expeditionen – min 
kärlekshistoria
Hör författaren och läkaren Bea 
Uusma berätta om Andréexpedi-
tionen, den misslyckade ballong-
färden till nordpolen som blev ett 
olöst mysterium. Boken fick Au-
gustpriset 2013. I samarbete med 
Helsingfors Kulturcentral. 
17.3, torsdag, kl. 18.05–19.30,  
rum 23
OBS! Nytt datum!

Förattarsamtal med Kaj Korkea-aho  
Hur går skrivprocessen till när man 
skriver en bok? Ett författarsamtal 
med Kaj Korkea-aho där han berättar 
om skrivandet och om sin nya bok. 
Pamela Granskog intervjuar. 
18.3, fredag kl. 09.30–11.00,  
festsalen

Vad är nordisk rätt? 
Vad skiljer oss i Norden från andra 
rättsfamiljer? Henrik Wilén intervjuar 
Johan Bärlund som är professor i nor-
disk rätt vid Helsingfors universitet.
22.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Geheimnisvolles Österreich 
Fünf Dinge, die Sie über das Land im 
Herzen Europas wahrscheinlich noch 
nicht wissen.
Christoph Rabl 
29.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Vårkonsert
Arbis musikelever och lärare avslutar 
terminen med en svängig vårkonsert.
Fritt inträde. 
2.4, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

Fantasihuset – Barnfest för alla 
barn på Annegården 
Lördagen den 2 april arrangeras en 
tillgänglig fest för barn kl. 11.00–
15.00 på Annegården, Annegatan 
30 (Tillgänglig och lugn ingång samt 
taxiparkering; Folkskolegränden 1). 
Under dagen erbjuds flera konst- 
och kulturverkstäder, teater-
föreställningar, sinnesupplevelser, 
glad gemenskap och mycket mera. 
Festen arrangeras av ett tjugotal 
olika organisationer som speciellt 
välkomnar barn med funktionsned-
sättning. 
Arbis program på festen:
Fixa något gott men utan socker! 
Workshop för barn. Socker är inte 
nyttigt, varken för vuxna eller barn! 
I Ninas workshop lär sig barnen 
laga enkla mellanmål eller godis 
utan socker. Lika gott, mer smak, 
mer näring, inget tillsatt socker.
Mera information om festen ger: 
zusan.soderstrom@luckan.fi
Program på luckan.fi eller http://
www.annantalo.fi under våren 2016
Välkomna med till Fantasihuset!

Edith Södergran, vi gratulerar 
dig på din på födelsedag 
Välkommen att fira Edith Söder-
grans födelsedag. Musik och dik-
tuppläsning. Detaljerat program 
och medverkande kommer un-
der våren. I samarbete med Edith  
Södergran-sällskapet. 
4.4, måndag, kl. 19.00–20.00,  
biblioteket

Hssan Blasim Foto Harri Hinkka
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Välkommen!
Helsingfors arbis
Dagmarsgatan 3, Främre Tölö
Kansliet (1 våningen)
 Öppet under terminen 4.1–9.4:
 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
Arbis Östra
Åbohusvägen 1, Stoa, Östra Centrum
Kansliet (2 våningen)
 Öppet under terminerna:
 Måndagar kl. 12.00–13.00 och  
 enligt överenskommelse.
 Telefon: (09) 310 494 94
 E-post: kansliet@arbis.hel.fi

www.hel.fi/arbis

Här går det under!  
Här går det under! En berättelse 
om Lilla Teatern 1940–2015 är en 
biografi över Lilla Teatern, skriven 
av Caterina Stenius. Boken åter-
speglar kultur- och teaterhistoria 
men också en del av vår egen his-
toria och av staden Helsingfors his-
toria. Men hur ser framtiden ut för 
Lilla Teatern mot bakgrunden av 
historiken?
7.4, torsdag kl. 18.05–19.35

James Bond-konsert 
Arbis sinfonietta och solister spelar 
och sjunger agentmusik. Signaturme-
lodier ur James Bond-filmerna från oli-
ka decennier står på repertoaren, allt 
från Goldfinger till modernare klassi-
ker. Välkommen, You Only Live Twice! 
Fritt inträde.
8.4, fredag kl. 19.00–20.00, festsalen

Galleri Arbis
Olja, akvarell och pastell    
Kursdeltagare ställer ut sina arbeten, 
som inspirerats av Norden. Konstnär-
liga ledare är Hans-Peter Holmstén 
och Aras Jarjis. 
5.1–23.1
Målningar         
Kursdeltagare ställer ut sina arbeten.  
Konstnärlig ledare är Marina Ciglar. 
25.1–13.2 
Skulptur och  
orientalisk målning      
Kursdeltagare ställer ut sina arbeten.  
Konstnärlig ledare är Keita Ioka. 
15.2–12.3
Seniormålarna Pang       
Kursdeltagare ställer ut sina arbeten.  
Konstnärlig ledare är Anna Mäkelä.  
14.3–9.4

Galleri Stoa 
Arbis kan!                        
Keramikarbeten från Karin Widnäs, 
Anna Hackmans och Katja 
Kotikoskis kurser samt skulpturer 
från Keita Iokas kurser. 
7.1–28.1.
Åbohusvägen 1, Stoa,  
Östra Centrum 
Öppet: mån–tors kl. 10–20,  
fre kl. 10–18 och lör–sön kl. 10–16.
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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.  
Följ gärna vad som händer på biblio-
teket via Facebook: Helsingfors arbis 
Bibliotek. 
Öppettider: 
Under terminen 4.1–9.4:
måndag–torsdag kl. 12.00–20.00, 
fredag kl.10.00–13.00. 
OBS! Med anledning av Arbis flytt 
kommer biblioteket att hålla stängt 
från det att terminen slutar fram till 
maj. Mer informationen när biblioteket 
öppnar på Sturegatan 2 kommer un-
der vårterminen.
Kontaktinformation:  
Telefon: 040 334 67 37,  
(09) 310 494 84, 
E-post: biblioteket@arbis.hel.fi
Besöksadress: Helsingfors Arbis 
Dagmarsgatan 3, tredje våningen

 Följ Arbis på Twitter
@Hforsarbis

Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis

 Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis

 Kurser och anmälning
www.ilmonet.fi 

Flyttlasset går! 
I april 2016 flyttar Arbis tillfälligt till Sturegatan 
2 eftersom huset på Dagmarsgatan 3 ska 
genomgå en grundläggande reparation. Hela 
läsåret 2016–2017 finns vi på Sturegatan, 
med Kulturhuset som närmaste granne. 

Slöjdundervisningen hålls i Hertonäs under 
läsåret. Enligt planen går flyttlasset tillbaka 
till Dagmarsgatan lagom till läsårsstarten 
hösten 2017. Välkommen till Sturegatan!

Spårvagn: 1, 3, 8, 9
Buss: 23, 51, 58, 58B, 70T, 502, 640
Metro: Sörnäs + 1,2 km till fots, ca 15 min.
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ESBO ARBIS - EN PLATS FÖR DIG!
Esbo arbetarinstitut har i snart ett år fungerat som ett självständigt institut och som en 
del av Svenska bildningstjänster. Småningom börjar vardagen för oss som arbetar inom 
institutet klarna och vi är glada över att ha ett regelbundet och fungerande samarbete med 
Omnia/Työväenopisto. Kurskatalogen kommer även framöver att innehålla både Arbis och 
Työväenopistos kursprogram.

I vårt kursutbud har vi utgått från kurser som du, som kursdeltagare, upplevt som bra och 
meningsfulla. Vi har också erbjudit en del nya kurser och startat verksamhet i för Arbis nya 
lokaler.  Förändringarna i samhället, bland annat ökad arbetslöshet och flera nyfinländare 
ger oss anledning att tänka till om Arbis kursutbud framöver. På hösten ordnade vi en kort-
kurs med målsättning att sprida kunskap om integration. Det temat arbetar vi vidare med 
och hör gärna Esbobornas synpunkter på hur vi tillsammans kan främja en meningsfull 
vardag för alla Esbobor, nya och gamla, oberoende av livssituation. 

Arbis ska fortsätta med den verksamhet som du och andra kursdeltagare upplever som 
betydelsefull. Samtidigt vill vi utveckla kursutbudet. I utvecklingsarbetet är delaktigheten 
betydelsefull och du får gärna föra fram tankar om Arbis verksamhet till oss. Det är möjligt 
per e-post, telefon, på vår Facebook-sida eller genom att du kommer till vår kundbetjäning 
på Vindgränden 6 i Hagalund, i anslutning till Svenska bildningstjänsters kundbetjäning. 
Redan nu har många Esbobor hälsat på, men också du kan ta dig en titta in i kundbetjä-
ningen som öppnades officiellt i början på december 2015. Anette och Ann ser fram emot 
att träffa dig!

Samarbetshälsningar,
Barbro Högström
Rektor, Esbo Arbetarinstitut

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 stads arbetarinstitut, PB 3560, 02070 ESBO STAD
Besöksadress: Svenska bildningstjänster kundservice, Vindgränden 6, 02100 Esbo

VÄLKOMMEN MED !
www.esbo.fi/arbis

PLOCK UR VÅRT 
KURSPROGRAM

Välkommen till Esbo arbis och ta del av 
vårt kursutbud på svenska. Här presen-
teras en del av våra kurser. Hela Esbo 
arbis utbud hittar du i kurskatalogen. Den 
kan avhämtas från Arbis verksamhets-
ställen, biblioteken, samservicekontoren 
och köpcentra och den finns också på 
nätet www.esbo.fi/arbis.  Alla kursanmäl-
ningar via webbtjänsten www.ilmonet.fi  
eller per telefon 09 8165 7890 kl. 10–12 
och 13–15. För anmälningar via ilmonet 
behöver du nätbankskoder för att re-
gistrera dig och få eget användarnamn 
och lösenord. Då du anmäler dig via 
telefon uppge: kursnummer, personbe-
teckning, 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.

ESBO ARBIS

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

15
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SPRÅK
Finska för nybörjare med nordisk 
bakgrund 
35 €                         EA160167

to 18.00–19.30                           3.3–19.5

Finno, Finno skola, Gun-Maj Roiha. En kurs 
för dig som har nordisk språkbakgrund och 
vill lära dig grunderna i det finska språket 
och att kommunicera på en vardaglig 
nivå. Kursen ger dig ett bredare ordförråd 
och en förståelse för den grundläggande 
grammatiken. Vi arbetar med texter, 
ljudklipp och grammatiska övningar samt 
övar upp den muntliga finskan genom lätta 
diskussionsövningar. 

Finska för nybörjare med nordisk 
bakgrund
35 €                        EA160168

må, ti 11–13, 14–15.30              4.1–26.1

Hagalund, Vindängens skola, Gun-Maj 
Roiha. Som ovan men intensivkurs.

Ryska - lätt diskussionskurs 
35 €                        EA160110

må 18.00–19.30                       11.1–11.4

Mattby, Mattlidens skola, lågstadiet, Masha 
Ginman. För dig som kan lite ryska och 
som framförallt vill kunna använda språket 
muntligt. Vi talar om vardagliga saker, övar 
ord och fraser samt också att förstå ryskt 
prat. 

KONST
Konstnärspar 
18 €                        EA160035

on 15.00–16.30                        13.1–27.1

Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, IV vån., 
Eija Olsson. Under tre föreläsningsgånger 
presenteras bl.a. konstnärsparen Greta-
Lisa Jäderholm och Eero Snellman, Helena 
och Paavo Tynell, Margaret MacDonald 
och Charles Rennie MacKintosh, Olga 
Gummerus och Eric O.W. Ehrström, 
Rakel och Taisto Ahtola, Thyra Malmström 
och Wilho Sjöström, Elsa och Natanael 
Beskow, Eva Bonnier och Per Hasselberg, 
Hanna Hirsh och Georg Pauli. Rikligt med 
bilder!  

Svenska guldålderns konstnärer 
18 €                         EA160036

on 15.00–16.30                         3.2–17.2

Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, IV 
vån., Eija Olsson. Följande konstnärer 
presenteras: Anders Zorn, Richard Bergh, 
Ernst Josephson, Bruno Liljefors, Georg 
Pauli, Oscar Björk, Eugene Jansson, Carl 
Nordström, Carl Larsson, Per Hasselberg, 
August Hagborg.

Inspiration Matisse! 
inträde 6 €                      EA160037

on 15.00–16.30        2.3

Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, IV vån., 
Eija Olsson. Den franske modernisten Henri 
Matisse grundade konstskolan Académie 
Matisse år 1908 i Paris. Matisseinflytandet 
i svensk och norsk konst kan ses hos hans 
elever Isaac Grünevald, Sigrid Hjerten m.fl. 

  

Mir Iskusstva - Konstens värld 
inträde 6 €                        EA160038

on 15.00–16.30                        9.3

Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, 
IV vån., Eija Olsson. Mir Iskusstva – 
”Konstens värld”  var en inflytelserik rysk 
tidskrift och en konstnärsgrupp som i 
början av 1900-talet verkade i Ryssland 
och moderniserade rysk litteratur, bildkonst 
och scenkonst. 

Alla kan! Öppen konstkurs för 
nybörjare 
6 €/gång EA160027

on 15.00–17.30 13.1–6.4

Hagalund, Flitarvägen 6 C, Marina Ciglar. 
Teckning och målning är en underbar 
hobby. 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! Ta första 
gången med dig en pensel och en liten 
låda akvarellfärger samt akvarellpapper. 

Keramikintensivkurs: bygg för 
hand 
34 €                         EA160179

fr 18.00–21.00 
lö–sö 10.00–17.00 1.4–3.4

Esboviken, Storängens skola, högstadiet, 
Arja Rantala. Under veckoslutet bygger vi 
keramik för hand. Senare en gång för gla-
sering.  

 

Keramik familjekurs 
40 €                         EA160181

lö, sö 10.00–14.30                    16.4–17.4

Esboviken, Storängens skola, högstadiet 
, Arja Rantala. Keramik intensivkurs. Stick 
händerna i leran tillsammans med barn. Ni 
kan t.ex. göra små gåvor i keramik. I priset 
ingår en vuxen och ett barn.

Keramikintensivkurs: pressformar 
och gjutformar 
34 €                           EA160177

fr 18.00–21.00
lö–sö 10.00–17.00   5.2–7.2

Esboviken, Storängens skola, högstadiet, 
Arja Rantala. Under veckoslutet gör vi gjut- 
och pressformar för keramik.  

Låt barnen uppleva färgernas värld! Barn 
utvecklas och lär via sina sinnen. På 
kursen målar, tecknar och modellerar vi 
för att på ett roligt sätt stimulera barnens 
sinnen och skapa konst. 

Karabacka, Karahuset, Katri Kortelainen. 

Färgbad för 1-2 år med förälder 
21 €  + materialavgift 10 € EA160158

ti 9.30–10.30   2.2–8.3

Färgbad för 1-2 år med förälder 
21 €  + materialavgift 10 € EA160159

ti 9.30–10.30 15.3–12.4

Färgbad för 4-11 månader med 
förälder 
21 €  + materialavgift 10 € EA160157

ti 11.00–12.00   2.2–8.3

Färgbad för 4-11 månader med 
förälder 
21 €  + materialavgift 10 € EA160160

ti 11.00–12.00                         15.3–12.4
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Vårens landskap 
44 €                           EA160033

må 10.00–15.00                         23.5–27.5

Hagalund, Vindängens skola, Marina 
Ciglar. Vi målar vårens ljusa landskap. 
Vi träffas i Arbis klassrum i Vindängens 
skola. Därifrån gör vi utfärder till olika 
stränder i närheten. Du kan måla i olika 
vattenbaserade tekniker eller teckna. Ta 
med vägkost. Akvarell, akryl eller olja.  

Från lera till skulpturer och föremål 
51 €   EA160070

må 9.30–12.00   11.1–11.4

Karabacka, Karatalo, Arja Rantala. Forma 
lera på kreativt sätt till skulpturer och 
föremål efter eget intresse. Lär dig förstå 
proportioner och olika tekniker. Både för 
nybörjare och längre hunna.   

HANTVERK OCH HANDARBETE
Pappersflätning   
28 €                         EA160182

ti 18.00–19.30
lö–sö 10.00–15.00 26.1–31.1

Olars, Månskivan 2, Ursula Koivikko. 
Återanvänd gamla tidningar! På infokvällen 
får du veta mera om material och lär dig 
rulla pappersrören som korgen flätas av. 
Under veckan kan du förbereda tillräckligt 
material för en eller några korgar till 
kursveckoslutet. 

Öppen sömnadsklass 
6 €/gång  EA160025

on 9.30–12.45 13.1–6.4

Olars, Månskivan 2, Stina Berger-Eirola. 
Skapa fritt med textilmaterial: brodera, 
applicera, använd lappar och återanvänd. 
Eller sy traditionella lapparbeten. Du får 
också idéer till trevliga små projekt. Allt är 
möjligt. 

Sy kläder 
66 €                        EA160029

ti 9.30–12.45                         12.1–5.4

Hagalund, Flitarvägen 6 C, Malin Meikop. 
Sy kläder åt dig själv eller din familj. Du får 
hjälp med mönsterritning och passform. 
Vi har symaskiner, overlockmaskiner och 
tillskärningsbord. Ta med sytillbehör.

Folkdräktssömnad 
51 €  EA160051

ti 18.30–21.00  12.1–5.4

Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, Maria 
Schulman. Varje kursdeltagare bestämmer 
själv vilken folkdräkt man vill sy. Du kan 
också reparera och iståndsätta, förstora 
och förminska en gammal dräkt samt för-
nya vissa dräktdelar som slits ut snabbare 
än andra, som t.ex. blusarna.

Spetsknyppling, vårknypplingar 
34 €                        EA160010

må 17.00–20.15                         2.5–30.5

Olars, Månskivan 2, Hedvig Seger. 
Kursen är avsedd både för nybörjare och 
fortsättare. Knyppeldyna kan man låna på 
kursplatsen.   

MAT
Matcirkel för ekologisk och 
närproducerad mat 
28 €                       EA151639

on 17.30–19.00                       13.1–18.5

Olars, Månskivan 2, Ursula Koivikko. Är 
du intresserad av ekologisk och närpro-
ducerad mat i praktiken? Välkommen 
med i vår matcirkel. Vi beställer gemen-
samt livsmedel direkt från producenter 
och handlare, i enlighet med säsong och 
deltagarnas önskemål. Varorna levere-
ras till 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.

Fisk! 
13 €  + materialavgift 12 €  EA160129

to 17.30–20.30                              17.3

Esboviken, Storängens skola, högstadiet, 
Mia Hansson. Gillar du fisk? Vill du lära 
dig tillreda olika sorters fisk och på olika 
sätt? Förutom att fisk är gott och lätt, så 
är det också nyttigt. Vi bekantar oss med 
fisksorter, lär oss att hantera både hela 
fiskar och filéer. 

LITTERATUR
”Vi skriver om det vi inte minns” 
27 €    EA160184

lö 12.00–18.00
sö 12.00–17.00 13.2–14.2

Hagalund, Folkhälsanhuset, vardags-
rummet, Ett skrivarveckoslut med Birgitta 
Boucht där vi skriver för hand i häften eller 
på lösa lappar, leker med ord, besöker fan-
tasins alla hemliga rum och verklighetens 
trångboddhet. I bästa fall hittar någon en 
guldgruva eller ett viktigt bortglömt minne.

TRÄDGÅRD
Odla exotiskt hemma 
18 €                          EA160053

lö 11.00–16.00                                  19.3

Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, IV 
vån., Mary Kuusisto, författare till ”Djungel-
gurka, isört” och ”Pihalla kasvaa pepino” 
föreläser och presenterar olika exotiska 
frukter vi själva kan odla hemma. Du kan 
odla djungelgurkor, malabarspenat, gyllen-
bär, isört, kiwano och mycket annat nästan 
var som helst: på balkong, i stora krukor på 
friland eller i växthus.

Bokashi - kompostera inne enkelt 
och luktfritt 
13 €                         EA160166

ti 18.00–20.30                                    2.2

Karabacka, Karahuset, Marina Gotthardt-
Ivars. Vill du kompostera ditt köksavfall 
och få bra mull till våren? Nu kan du göra 
det hemma i din lägenhet och inte ens den 
kalla vintern kan bromsa din kompostering. 
Med Bokashimetoden kan du inomhus 
förvandla det mesta av köksavfallet till 
nyttig mull för dina blommor och odlingar, 
enkelt och utan störande lukt. Nyttiga 
mikro-organismer sköter jobbet åt dig. 
Kom och lär dej vad som behövs för att få 
dina äppelskal och annat organiskt avfall 
till nyttig mull.
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MOTION, DANS OCH YOGA
Pranayama andningsteknik och yin 
yoga
90 €                        EA160186

on 18.45–20.15                       13.1–20.4

Smedsby, Smedsby skola, Catharina 
Gylling-Bärlund. Du lär dig den viktiga 
delen i yogan, andningen. Genom 
Pranayama andningsövningarna som du 
lär dig får du mera energi och kommer 
i balans och börjar må bra. Du får bättre 
koncentrationsförmåga, mindre stress, 
bättre närvaro m.m. I slutet av timmen 
gör vi några Yin yoga övningar, dvs. 
djupstreching.  

Djupstretching 

41 €                        EA160011

ti 19.00–20.30                       12.1–19.4

Mattby, Mattlidens skola, lågstadiet, Tove 
von Weymarn. Lätt, mjuk uppvärmning 
samt töjningar för att uppehålla eller för-
bättra 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.   

Motion för herrar på måndagen / 
STUDIESEDELKURS 
15 €                         EA151654

må 9.00–10.00                       11.1–18.4

Hagalund, Tapiolan Tennispuisto, Paula 
Vehmanen. Herrar - håll er igång! Mång-
sidig och rolig gymnastik som tränar upp 
uthålligheten, smidigheten och muskelstyr-
kan samt förbättrar balansen. Övningarna 
innehåller inga häftiga rörelser och sliter 
inte på leder.

Konditionsboxning för alla
61 €                        EA160102

to 18.30–19.30                          7.1–14.4

Hagalund, Vindängens skola, Anne 
Lindholm. Rolig och effektiv motionsform 
som fått inspiration av olika kampsport-
er. Under träningspasset övar vi olika 
slag, men boxas inte mot varandra. 

Konditionsboxning är en ypperlig 
motionsform som tränar muskelstyrka, 
uthållighet och koordination och är speciellt 
bra för att bli av med spända nackmuskler 
och stela axlar. 

Pilates med Catharina
28 €                        EA160185

on 20.15–21.00                       13.1–20.4

Smedsby, Smedsby skola, Catharina 
Gylling-Bärlund. I pilates gör vi 
kontrollerade rörelser för att sträcka 
ut och stärka dina muskler. Vi jobbar 
med att stabilisera och stärka kroppens 
stödstruktur, musklerna runt mage, rygg, 
bäckenbotten, höft och lår. Dessa bär upp 
kroppen och är väsentliga för vår hållning, 
när musklerna i kärnan är i balans med 
varandra hittar andra delar av kroppen 
lättare sin plats. Vi får styrka, spänst och 
kroppskontroll som gör att vi rör oss lättare 
i vardagslivet.

Aktiva vattengymnastik
Esboviken, Esbovikens simhall, Leena 
Kivioja. Vattengymnastik är en effektiv och 
rolig motionsform skonsam för knä, rygg 
och höft. 

Grupp I 
28 €                        EA160126
ti 12.30–13.15                       12.1–19.4

Grupp II 
28 €                        EA160127
ti 13.15–14.00                       12.1–19.4

INFORMATIONSTEKNIK
Skaffa padda och lär dig grunderna 
24 €                         EA160169

to 10.00–12.30                           7.4–1.4

Hagalund, Vindängens skola, Åke 
Ryynänen. Vad bör vi beakta när vi 
köper padda. Vilka olika operativsystem 
finns och hurudan maskin är bra för oss 
nybörjare. Vi funderar tillsammans på olika 
alternativ och kollar upp priser, samt lär 
oss grunderna i hur paddan fungerar och 
skillnaderna mellan dator och padda.

Digitala kartor på dator, paddan 
och navigatorn (s) 
29 €                          EA160163

to 17.30–20.30                         10.3–28.4

Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, IV 
vån., Christer Lundqvist. Kartor till datorn 

och gps-navigatorn har varit dyra och ofta 
bundna till apparattillverkaren. Nu bekantar 
vi oss med högklassiga alternativa gratis 
kartor och bekantar oss med att uppdatera 
apparaterna. 

Vi sparar gamla foton och dia på 
datorn och molntjänster (s) 
35 €                          EA160162

to 17.30–20.30                         21.1–10.3

Hagalund, Östanvindsgränden 8 A, IV 
vån., Christer Lundqvist. Gör ett kulturdåd 
och spara dina gamla foton on diabilder 
för kommande generationer. På kursen 
lär vi olika sätt att föra över bilder och 
diabilder på vår hemdator. Vi bekantar 
oss med olika maskiner och lär oss göra 
detta arbete smidigt. Ta första gången med 
foton du vill skanna och en minnessticka 
att spara dem på. 

SAMHÄLLE
Seniorseminarium 
avgiftsfri                          EA160165

ti 14.30–16.30                           19.1–29.3

Karabacka, Karahuset. Olika teman 
presenteras och diskuteras. Vi träffas 
varannan tisdag, första gången 19.1: 
Maria Damlin: Vad man bör tänka på då 
man handlar på nätet - risker, lagar och 
tullavgifter. Se närmare innehåll på arbis 
nätsida under våren: www.esbo.fi/arbis. 

Seniorträff
Sökö servicehus, Sökösvängen 7, Sökö 
köpcentrum. Är du intresserad av kultur 
och samhällsfrågor?

Onsdagar kl.14–15.30 

20.1 Eeva Haeggström, ”Gröna korridorer 
i Esbo, rådjur, jättebalsamin och andra in-
vandrararter”

17.2 fysioterapeut  Mikaela Wiik ,”Fysisk 
ansträngning och återhämtning” 

16.3 Claes Andersson, Dikten, drömmen 
och vår inre verklighet

13.4 Sång och allsång med gruppen VI-
SETTEN (Lasse och Lela Nybergh, Syn-
növe och Lasse af Hällström) 

Fritt inträde. Ingen förhandsanmälning. 
Program www.esbo.fi/kultur.

www.esbo.fi/arbis

18



19

Grankulla medborgarinstitut 
 
VÄLKOMMEN TILL GRANKULLA STADS 
MEDBORGARINSTITUT 
Petra, Norra Mossavägen 5 A,  
02700 Grankulla 
tfn 09-5056 274 
www.grankulla.fi/medborgarinstitutet 
e-post: petra@kauniainen.fi 
 
KONST 
INTENSIVKURS I LANDSKAPSMÅLERI  (110311K16), 27-29.5, 
Beryl Furman 
DAGSKONSTNÄRER (110312K16), 21.1-7.4, to 12-15 
CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY (110320K16), 
Saturdays 16.1 / 30.1 / 13.2 / 5.3 / 2.4 at noon-5p.m. Wang Liuhuo 
 
MUSIK 
BARBERSHOP KÖR (110102K16), 19.1-12.4, ti 17-19, 
Atte Heikkinen 
Kursen är öppen både för herrar och damer, men vi sjunger främst 
arrangemang för manskörer. Barbershop är en amerikansk stil att 
arrangera och framföra allt från jazz till pop. Tidigare erfarenhet av 
körsång rekommenderas, men är inte ett måste. Vi arbetar helt utan 
ackompanjemang. 
 
HANTVERK 
LAPPTEKNIK OCH BRODERI (110420K16), 18.1-18.4, må 
11-13.30. På kursen lär du dig sy lapparbeten i olika tekniker både 
på maskin och för hand. Vi förverkligar våra idéer såväl i traditionella 
block som med moderna metoder och tekniker. Du kan förverkliga 
dina egna idéer eller modeller som läraren presenterar. Det finns 
plats för nya studeranden!  
VÅVRÅDGIVNING  
Du kan väva i färdigt uppsatta ränningar  för en dagsavgift på 4 €. 
Det finns bl.a. mattväv, poppana, pläd, och halsduk. Du får 
handledning i att sätta igång med vävningen. Väva kan man varje 
dag kl. 8-21. Info Leena Nurmi, tel. 09-5056581 
GRUNDER OCH FORTSÄTTNING I SILVERSMIDE (110453K16),  
fr-sö 8-10.4, Annika Linder-Airava 
På kursen designar du ett smycke i silver. Du kommer att lära dig de 
olika momenten i silversmide, som att fila, såga, löda och polera. Ett 
lämpligt projekt är ett hängsmycke, ett armband eller en ring.  
LÄR DIG GÖRA EGNA SILVERKEDJOR (110454K16), 9.2 | 16.2 | 
8.3 | 15.3, ti 17.15-20.30 
MÖBELRENOVERING (110485K16), 22-26.2, må-fr 17-21, Barbro 
Blomster 
Vi renoverar trädelen på en gammal möbel med traditionella 
metoder. Vi använder bl.a. animaliskt lim och schellack.  
 
LITTERATUR OCH SPRÅK 
LITTERATURCIRKELN (110600K16)  
18.1 / 15.2 / 21.3 / 4.4, kl. 19-20.30, Nalle Valtiala 
Författarbesök. Presentation av klassisk och aktuell litteratur.  
 
SWEDISH A1 FOR BEGINNERS, CONTINUED (1120204K16), 
SWEDISH A1 FOR BEGINNERS, LEVEL 2 (120206K16) 
SWEDISH A1-A2 FOR BEGINNERS, LEVEL 3 (120208K16) 
 
ITALIENSKA B1 (120869K16),  
18.1-18.4, må 18.15-19.45, Nani Jarjis 
 
NYBÖRJARKURS I SPANSKA, FORTSÄTTNING (120711K16)  
20.1-27.4, on 17.30-19.00 
FORTSÄTTNINGSKURS I SPANSKA, (120710K16),  
20.1-27.4, on 19.10-20.40 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÄLSA OCH VÄLMÅENDE 
SENIORDANS (110501K16)  
18.1-18.4  må 12.00-13.45 
LÄTT GYMNASTIK OCH STRETCHING,  
19.1-10.5, ti 12.10-13.10, (830130K16) 
20.1-11.5, on 12.30-13.30, (830132K16) 
21.1-12.5, to 9.15-10.15, (830133K16) 
LADYSTRETCHING, (830234K16) 12.1- 17.5, ti 10-10.45 
PRANAYAMA  (830480K16), 24.1-13.3, sö 18.45-20.15 
MEDIYOGA (830435K16), 23.1-13.2, lö 13.30-15.00 
Fler gymnastikkurser finns på webben! 
 
COURSES IN ENGLISH 
FELTED HAND PUPPETS (110418K16), Fri 11 March 5-9 p.m., Sat 
12 March 10 a.m.-5:30 p.m., Yaroslava Troynich 
FELTED ROSE BROOCH (110419K16), Fri 12 February, 5:30-8:30 
p.m. Yaroslava Troynich 
 
BUDDHIST MEDITATION  AND PHILOSOPHY (130401K16), 3.2-
20.4, Wed 6:15-7:45 p.m. Silvija Budaviciute 
SELF DEFENCE AND FIGHTS (999910K16), 10.5-16.6, Tue & Thu 
6-7:30 p.m. Kaled Hegli 
 
ALIGNMENT-BASED YOGA, LEVEL 1 (830400K16)  
11.1-9.5, Mon 7.40-9.10 p.m., Nicola Moberg 
ALIGNMENT-BASED YOGA, LEVEL 2 (830401K16) 11.1-9.5, Mon 
6-7.30 p.m., Nicola Moberg 
 
WHAT IS YOGA - UNDERSTANDING THE PRACTICE 
(830482K16), 5 March, Sat 10:00-13:00, Gabriel Maldonado 
This workshop is for students of Yoga who want to deepen their 
knowledge of the roots, philosophy and basic principles of its 
practice. We will begin with a class and then move into a talk about 
its history, why we practice, what are the benefits of yoga and how to 
apply the philosophy and wisdom of yoga in our lives. This 
understanding will make our practice happier and complete. 
DEEPENING OUR YOGA PRACTICE - SUN SALUTATIONS AND 
STANDING POSES (830483K16) 19 March, Sat 10:00-13:00, 
Gabriel Maldonado 
What are the yoga poses? How are they designed? What are their 
benefits? We will go deeper into the practice of Sun Salutations and 
Standing Poses, which bring energy in our bodies and make our 
minds clearer. We will practice these poses and discuss about them 
so that you can feel confident to practice them at home and bring 
their benefits to your day to day life. 
 
ANMÄLAN 
Börjar tisdag 12.1 kl. 10.00 
www.opistopalvelut.fi/kauniainen/  
eller 09-5056274, 09-5056273, 09-5056581 
 

4.4 kl. 18 
Medborgarinstitutets vårutställning öppnas. 

Utställningen är öppen 5.4−10.4. 
 

14.4 kl. 19 
Underhållningskörens vårkonsert, Nya Paviljongen 
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Välkommen till Vanda vuxen-
utbildningsinstitut / Vanda arbis! 

Vårens kurser inleds den 11.1.2016. Se da-
tum vid respektive kurs. Kurserna och an-
mälningsanvisningarna fi nns nedan eller 
på nätet:  www.vantaa.fi /aikuisopisto. 
Läs mera om kurserna på www.ilmonet.fi . 
Välkommen på kurs!

FINNS KANSKE DIN 
KURS HÄR? KOM TILL 
VANDA ARBIS

Konst

TRADITIONELLT MÅLERI

V160748  40 t / 73 €
ti  18.00–21.15
26.1.–5.4.
POINT – Pakkalan oppimis- ja 
informaatiotalo, Carl Ahlman

LANDSKAPSMÅLERI I KLASSISK ANDA

V160749  40 t / 73 €
må  13.30–16.45
11.4.–13.6.
Opiston taidekeskus, Carl Ahlman

REALISTISK TECKNING

V160750  40 t / 73 €
on  17.00–20.15
6.4.–15.6.
Myyrinki, Carl Ahlman

Motion

KUNDALIINIYOGA

V160751  22 t / 77 €
må  18.15–19.45
18.1.–11.4.
Vantaan opistotalo, Sara Simberg

KUNDALIINIYOGA

V160752  10 t / 35 €
må  18.15–19.45
1.8.–29.8.
Vantaan opistotalo, Sara Simberg

Vuxenutbildningsinstitut på nätet  
www.vantaa.fi /aikuisopisto • www.opistopistoja.wordpress.com 
• www.facebook.com/Vantaan.aikuisopisto • www.ilmonet.fi 

*KUNDALINIYOGA FÖR MOTSTÅND-
SKRAFT OCH ENERGI

V160753  4 t / 22 €
lö  10.00–13.30
13.8.–13.8.
Vantaan opistotalo, Sara Simberg

*KUNDALINIYOGA FÖR STRESSHANTE-
RING, AVSLAPPNING OCH GOD SÖMN 

V160754  4 t / 22 €
lö  10.00–13.30
27.8.–27.8.
Vantaan opistotalo, Sara Simberg

Musik

*SÅNG UTAN KRAV – EN VECKOSLUTS-
KURS FÖR ALLA SÅNGINTRESSERADE

V160015  16 t / 43 €
lö  10.00–16.30
sö  10.00–16.30
5.3.–6.3.
Myyrinki, Carolina Backman

*SÅNG UTAN KRAV – EN VECKOSLUTS-
KURS FÖR ALLA SÅNGINTRESSERADE

V160016  16 t / 43 €
lö  10.00–16.30
sö  10.00–16.30
9.4.–10.4.
Myyrinki, Carolina Backman

*SOMMARKURS I POPJAZZ-SÅNG 1

V160369  27 t / 54 €
må  13.00–18.30
ti  13.00–18.30
on  13.00–18.30
to  13.00–18.30
13.6.–16.6.
Myyrinki, Carolina Backman

*SOMMARKURS I POPJAZZ-SÅNG 2

V160370  27 t / 54 €
må  13.00–18.30
ti  13.00–18.30
on  13.00–18.30
to  13.00–18.30
1.8.–4.8.
Myyrinki, Carolina Backman

Institutets kansli
Näckrosvägen 5, 01300 Vanda, 
tfn 09 8392 4342

Uppgifter om det svenskspråkiga 
kursutbudet fås av utbildningschef
Heli-Kaarina Degerman, 
tfn 09 83923068
fornamn.efternamn (på) vantaa.fi 

Studiesekreterare
Eila Salmberg, tfn 09 83923059
fornamn.efternamn (på) vantaa.fi 

KONTAKTINFORMATION

*SOMMARKURS I KLASSISK SÅNG

V160368  27 t / 54 €
må  13.00–18.30
ti  13.00–18.30
on  13.00–18.30
to  13.00–18.30
6.6.–9.6.
Myyrinki, Carolina Backman

Språk

SVENSKA FÖR INVANDRARE 
FORTSÄTTNINGSKURS 

V160592  30 t / 60 €
ti  14.00–16.30
19.1.–29.3.
Vantaan opistotalo, 
Heli-Kaarina Degerman
Bok: Rivstart A1+A2 textbok & 
övningsbok, 2014

DANSKA   A1.2

V160047  24 t / 52 €
ti  19.15–20.45
12.1.–5.4.
Martinlaakson koulu, Laura Salonen
Bok: Dansk, ja tak! + lärarens eget 
material

Teater och musik

SÅNG OCH MUSIK FÖR SOMMARTEATER

V160625  24 t / 51 €
sö  18.00–20.30
10.1.–6.3.
Bygård, Jesper Eklund
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Sibbo  
medborgarinstitut

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!

www.kirkkonummi.fi

www.kirkkonummi.fi

Kirkkonummen kansalaisopisto – Medborgarinstitutet i Kyrkslätt

KEVÄT / VÅREN / SPRING 2016

Ilmoittautumiset keväällä alkaville uusille ja liikun-
nan kursseille alkavat 7.12. klo 7.30. 
Anmälningar till nya och vårens motionskurser 
börjar 7.12. kl. 7.30

Tarkemmat tiedot kursseista ja päivitetty opinto-
ohjelma: www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto 
Ytterligare uppgifter och updaterad kursprogram: 
www.kyrkslatt.fi/medborgarininstitutet 

Puhelinilmoittautumiset: 7.12. klo 7.30–15.30
Telefonanmälningar: 7.12 kl. 7.30–15.30
040-1269 312, 040-1269 527 ja 040-7174 264.
Muina aikoina kanslian aukioloaikoina ma, pe klo 
9–12 ja ti–to klo 13–16
Övriga tider under kansliets öppettider må, fr. kl. 
9–12 och ti–to kl. 13–16

Ilmoittautumiset muille kursseille ovat jo alkaneet.
Anmälningar till andra kurser har redan börjat.
Tarkemmat tiedot kursseista ja päivitetty opinto-
ohjelma: www.kirkkonummi.fi/kansalaisopisto

KIRKKONUMMI / KYRKSLÄTT

MUSIIKKI / MUSIK / MUSIC 
0200073 Pop & jazz-laulun intensiivikurssi 

KÄDENTAIDOT / HANTVERK / CRAFTS

023202 Mosaiikki II
028023 Vanhan puuhuonekalun entisöinti 3
025006 Hattukurssi II
027004 Nikkarinainen-kurssi II 
025004 Inspiroivaa ompelua ja kierrätystä
028106 Miekka ja kilpi -puutyökurssi perheille II
027503 Renesanssiajan maalaus / Renesansmålning
024103 Betonia, pitsiä ja kangasta

LIIKUNTA / MOTION OCH DANS /  
SPORT AND DANCE

145510 Mindfulness intensiivikurssi
140222 Be your own personal trainer
140516 Vauva-vanhempi -tanssi 3-11kk 
140518 Aikuinen-lapsi -tanssi sisarusryhmä 
140520 Aikuinen-lapsi -tanssi 1-2 v 
146520 Helppoa hathajoogaa

KIELET / SPRÅK / LANGUAGES

017104 Suomen alkeet 1C,
017105 Suomen alkeet 2B
017106 Suomen alkeet 3A
017323 Advanced English Grammar

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNOLOGIA /  
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK / 
INFORMATION AND COMMUNICATION  
TECHNOLOGY 

ALOITTELIJOIDEN PERUSKOULUTUS /  
ADB FÖR NYBÖRJARE / IT FOR BEGINNERS 

061003 Oma Android-puhelin hyötykäyttöön  
061007 Oma iPhone-puhelin hyötykäyttöön  
061009 Oma Ipad alkeet 2 
061011 Oma Ipad jatkokurssi 2 
061014 Oma Android-tabletti hyötykäyttöön 1 
061015 Oma Android-tabletti hyötykäyttöön 2 

INTERNET/INTERNET/INTERNET 

063038 Pilvipalvelut 2 
063040 Luodaan Blogi 2 
063045 Skype-puhelut, tietoturva ja kuvapalvelut: Ti 
2.2. Skypepuhelut, Ke 3.2. Tietoturva verkossa, To 4.2. 
Kuvapalvelut 

OHJELMOINTI / PROGRAMMERING /  
PROGRAMMING 

064030 Koodiklubi 
064020 3D-peligrafiikka ja animaatiot 
064022 3D-pelikehitys 

KASVATUS/PEDAGOGIK/PEDAGOGY 

033001 MLL:n lastenhoitokurssi 

KESÄLUKUKAUSI / SOMMARTERMINEN / SUMMER

MUSIIKKI / MUSIK / MUSIC 

0200071 Laulupaja 3 
0200075 Pop & jazz-laulun kesäkurssi 

LIIKUNTA / MOTION OCH DANS /  
SPORT AND DANCE

146032 Pilates perustaso, kesälukukausi
141020 Lattarit, kesälukukausi

ALOITTELIJOIDEN PERUSKOULUTUS /  
ADB FÖR NYBÖRJARE / IT FOR BEGINNERS 

061017 Oma MAC-tietokone hyötykäyttöön 

SIUNTIO / SJUNDEÅ

KERAMIIKKA / KERAMIK / CERAMICS 

023008 Keramiikkakurssi lapsille - Keramikkurs för barn 



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

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

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


