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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



Huvudstadsregionens arbetar- och medborgarinstituts 
gemensamma gratistidning där vårterminen 2017 
presenteras. 
Utdelning som en annonsbilaga i Hufvudstadsbladet 

i Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla, Kyrkslätt och 
Sibbo. Tidningen kan också avhämtas på Helsingfors 
arbis, Sturegatan 2 eller läsas elektroniskt på  
www.hel.fi/arbis 

Varje institut ansvarar för innehållet på sina sidor.
Tidningens layout Maria Lindh, Helsingfors arbis. 
Pärmbild Jonas Tana. 
Tryckt på Edita Prima Oy 2016.

Kom till arbis eller mbi i huvudstadsregionen för 
att pröva på något nytt, utveckla dig som männis-
ka eller fördjupa dina kunskaper och färdigheter 
i något som du redan kan. Som du kanske vet är 
temat för Finlands etthundraårsjubileum tillsam-
mans. Det är något som passar väldigt bra in på 
vår verksamhet; en av ledstjärnorna för landets 
medborgarinstitut är just att göra saker tillsam-
mans, att lära sig både tillsammans med och av 
varandra. Vi är – som alltid – i tiden!

I Helsingfors arbetar vi i år huvudsakligen på 
Sturegatan 2 och i Östra centrum i Stoa, i Esbo 
på ett tiotal ställen, i Grankulla i Petra, och i Kyrk-
slätt, 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 mantalsskriven, kan du anmäla dig till kur-
ser på vilket institut som helst. 

Broschyren du nu håller i din hand presenterar 
i korthet kursverksamheten under vårterminen 
2017. 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. 

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 är i det här skedet anslutet till systemet 
genom en länk på första sidan av Ilmonet.

Välkommen!
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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 (50 €) 
Måleri med akvarell både för ny- 
börjare och längre hunna. En grund- 
lig genomgång av akvarellmålning-
ens tekniska möjligheter och olika 
motivval. Akvarellkonstens stilbil-
dande mästare presenteras. 
A170010  
10.1–11.4, tisdag kl. 18.00–20.30 
Hans-Peter Holmstén

Konst och design på de baltiska 
ambassaderna  
16.1, måndag kl. 13.00–14.30. (17 €)

Konstterapi, Stoa  
20.1–21.1, fredag kl. 17.30–20.00 
och lördag kl. 10.00–16.00. (17 €)
Ta betydligt bättre digibilder!  
20.1–21.1, fredag kl. 18.00–21.00 
och lördag kl. 11.00–16.00. (17 €)
Fotografering och mörkrumsteknik   
1.2–15.3, onsdag kl. 17.30–20.45. 
(38 €)
Fotografera porträtt och landskap  
27.2–20.3, måndag kl. 13.45–16.45. 
(27 €)

Arkitekturpromenad: Berghäll  
8.4, lördag kl. 13.00–14.30. (13 €)

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

Välkommen till

Välkommen till Helsingfors arbis och en ny termin 
fylld av spännande kurser! I den här broschyren 
presenterar vi framför allt de kurser som startar ef-
ter årsskiftet. I vår egentliga kurskatalog, som kom 
ut i augusti, hittar du detaljerad information om alla 
kurser. Den finns tillgänglig inte bara på Arbis på 
Sturegatan och på Stoa, utan runtom i stan, t.ex. 
på Luckan och på biblioteken i Helsingfors. Den 
allra färskaste informationen finns alltid på web-

ben 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  
eller genom ett personligt besök på Sturegatan 2.
Vi ses på Arbis, ditt svenska rum i Helsingfors!

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!

 Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis Konst

Konstnärernas Borgå (17 €) 
Följ med på en upptäcktsfärd till 
Borgå! Vi ser Ylva Holländers 
Lantdagstriptyk och besöker 
Konstfabriken, Borgå Gymnasiums 
bibliotek och Borgå museum, som 
bjuder på en jubileumsutställning 
med Hanna Frosterus-Segerstråles 
konst. Vi reser med en beställd 
buss och äter gott på restaurang. 
Bindande anmälan senast 24.3. 
Resekostnader cirka 50 €. 

A170041  
7.4, fredag kl. 9.00–18.00 
Hans-Peter Holmstén,  
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. 

Hantverkskafé på svenska (19 €) 
Kom med och handarbeta i gott 
sällskap. Vi stickar, virkar och 
broderar medan vi samtalar på 
svenska i Arbis kafé. Här får du 
både arbeta med händerna och 
öva din svenska. Ta med eget ma-
terial och egna verktyg. 
A170262  
10.1–11.4, tisdag kl. 13.00–14.30 
Kelsi Clayton 

Design Jewellery in Silver  
11.1–12.4, onsdag kl. 18.00–20.30 
(50 €)
Knapphalsband av gamla knappar  
13.1–14.1, fredag kl. 18.00–20.30 
och lördag kl. 10.00–16.00 (17 €)
Reparbeten 
20–21.1, fredag kl. 17.00–21.15 och 
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)
Hur ska jag hitta välsittande byxor?  
20–28.1, fredag kl. 17.00–21.15 
lördag kl. 10.00–16.00. (38 €)
Miniatyrer och dockskåpsprylar  
27–28.1, fredag kl. 18.00–20.30 och 
lördag kl. 10.00–16.00 (17 €)
Repmattor  
3.2–4.2, fredag kl. 17.00–21.15 och 
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)
Second hand-design  
3.2–4.2, fredag kl. 17.00–21.15 och 
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)
Bli du med overlockmaskinen  
10–11.2, fredag kl. 17.00–21.15 och 
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)
Nålbindning  
3–4.3, fredag kl. 17.00–21.15 och 
lördag kl. 10.00–16.00 (27 €)  
En materialavgift på 10 € tillkommer.
Japanska washi-ägg  
17–18.3, fredag kl. 18.00–20.30 och 
lördag kl. 10.00–16.00 (17 €)
Sy till vår och sommar  
24–28.4, måndag–fredag kl. 9.30–
12.45. (38 €)

Hantverk för 9–12-åringar 
5–9.6, måndag–fredag kl. 10.00–
14.15. (50 €)

Läsåret 2016–2017 försiggår Slöjdun-
dervisningen i Hertonäs,  
i Siilitien peruskoulu/Hertsikan ala-as-
teen Hillerikujan toimipiste, Illergränd 
4, alldeles nära Igelkottsvägens met-
rostation. 
Restaurera gamla möbler E  
9.1–20.3, måndag kl. 9.00–13.15  
(74 €)
Restaurera gamla möbler F  
10.1–21.3, tisdag kl. 9.00–13.15  
(74 €) 
Restaurera gamla möbler G  
10.1–21.3, tisdag kl. 17.00–21.15  
(74 €)
Restaurera gamla möbler H  
12.1–23.3, torsdag kl. 10.00–14.15  
(74 €)
Restaurera gamla möbler I 
8.5–12.5, måndag–fredag  
kl. 9.00–13.15. (38 €)
Möbeltapetsering C  
11.1–22.3, onsdag kl. 9.30–13.45  
(74 €)
Möbeltapetsering D  
14.1–11.2, lördag kl. 10.00–16.00  
(50 €)
Möbeltapetsering E 
2–5.5, tisdag–fredag kl. 9.30–14.30. 
(38 €)
Träslöjd B  
9.1–20.3, måndag kl. 17.00–21.15 
(74 €)
Reparera gamla fönster C  
12.1–23.3, torsdag kl. 17.00–21.15 
(74 €)
Reparera gamla fönster D  
13.1–24.3, fredag kl. 10.00–14.15 (74 
€)
Reparera gamla fönster E  
24–28.4, måndag och tisdag  
kl. 17.00–21.15 (38 €)

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

Handgjorda  
kalejdoskop 
Handgjorda kalejdo- 
skop är en serie handarbetsutställ-
ningar som ordnas gemensamt av 
medborgar- och arbetarinstituten 
i Finland. Utställningen består av 
liksidiga trianglar som beskriver 
konstnärens syn på vårt 100-åriga 
Finland oberoende av om materi-
alet är filt, tyg, glas, trä eller t.ex. 
metall. Av trianglarna samman-
ställs kalejdoskoputställningar på 
olika orter i Finland under 2017. 
   Vi har deltagare allt från Övre 
Torneå till huvudstadsregionen, 
från Satakunta i väst till Savolax 
i öst och till och med från det fin-
ska medborgarinstitutet Sofia i 
Spanien. Ta modigt kontakt med 
ditt lokala medborgarinstitut och 
delta i utställningen med din egen 
triangel. 
   De olika institutens utställningar 
Handgjorda kalejdoskop hittar du 
i Helsingin työväenopistos hän-
delsekalender och berättelser om 
dem på bloggen ”Opistosta käsin” 
(http://www.opistostakasin.fi/)

På Arbis är utställningen “Tusen 
sjöars land” i vitrinerna 30.1–17.2.

FÖRELÄSNING: 
Antika smycken – identifiering 
och värdering av ädelstenar  
17.1, tisdag kl. 18.00–19.30

3

Det finns ännu plats på 
många kurser som börjat 
på hösten. Titta närmare i 
kurskatalogen eller på  
ilmonet.fi.
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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. 
Bridge 2  
12.1–6.4, torsdag kl. 16.30–19.30. 
(74 €)

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. 

Blinilunch, dagkurs (25 €) 
Behöver du tips för blinifesten? 
Vi tillreder en måltidshelhet med 
klassiska blinier med ett par olika 
tillbehör och en passande för- och 
efterrätt. Öl och en liten snaps in-
går i priset. 
A170253 
10.1, tisdag kl. 10.00–13.45 
Ghita Henriksson

Råkakor och superfoodsmoothies  
12.1, torsdag kl. 17.00–20.45. (30 €)
Gujarati Indian Cooking Evening  
13.1, fredag kl. 17.00–20.45. (25 €)
A tavola sulle Dolomiti  
16.1, måndag kl. 17.00–20.45. (27 €)
Clases de Cocina Peruana  
17.1, tisdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Brasiliansk vardagsmat  – Arroz 
com feijão  
18.1, onsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Modern vegetarisk kost  
23.1, måndag kl. 17.00–20.45. (22 €)
Matiga sallader med läckra såser  
24.1, tisdag kl. 17.00–20.45. (22 €)
Ryska soppor  
25.1, onsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)

Händiga herrar – dagkurs 
26.1–9.2, torsdag kl. 10.00–13.45. (70 €)
Det kinesiska nyåret  
26.1, torsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Fransk mat  
27.1, fredag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Korvar  
31.1, tisdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Lättlagat för herrar – dagkurs 
1–15.2, onsdag kl. 10.00–13.45. (60 €)
Fondue 
1.2, onsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Ayurvedisk mat för längre hunna  
2.2, torsdag kl. 17.00–20.45. (22 €)
Skaldjur till vardag och fest  
3.2, fredag kl. 17.00–20.45. (30 €)
Kombinera mat och vin  
8.2, onsdag kl. 17.00–20.00. (30 €)

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

Indian Festive Meal Cooking 
11.2, lördag kl. 10.00–13.45. (25 €)
Mat från Irak  
14.2, tisdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
All världens köttbullar  
15.2, onsdag kl. 17.00–20.45. (22 €)
Salta och söta piroger  
16.2, torsdag kl. 17.00–20.45. (20 €)

Chef Arbis – dagkurs (30 €) 
Man tager vad man haver sade re-
dan Cajsa Warg. På kursen tilläm-
par du dina matlagningskunskaper 
och skapar en maträtt utgående 
från ingredienser som läraren valt 
ut. Kokböcker, egna recept, goda 
råd av de andra deltagarna och 
vägledning av läraren får användas 
som hjälpmedel. Vi avnjuter var-
andras rätter under en gemensam 
lunch med ett glas vin. 
A170247  
1.3, onsdag kl. 10.00–13.45 
Marianne Rönnholm

Sushi 
1.3, onsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Pulled havre och baljväxter  
2.3, torsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Modernt asiatiskt  
6.3, måndag kl. 17.00–20.45. (25 €)

Pulled havre, härkis, mifu  
– dagkurs (25 €) 
Vad är det? Vi provar modigt på de 
nya inhemska vegetariska prote-
inkällorna. På kursen tillreds rätter 
av pulled havre, härkis och mifu 
samt baljväxter. 
A170249 
7.3, tisdag kl. 10.00–13.45 
Marianne Rönnholm

Sauvignon Blanc från fyra konti-
nenter  
8.3, onsdag kl. 17.00–20.00. (30 €)
Choklad, choklad, choklad  
9.3, torsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Mat från Kapstaden – fortsättning  
13.3, måndag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Litteratur och mat – dagkurs 
14.3, tisdag kl. 10.00–13.45. (22 €)
Helsinki à la carte 2 
14.3, tisdag kl. 17.00–20.45. (30 €)
Förgyll restmaten – dagkurs 
16.3, torsdag kl. 10.00–13.45. (22 €)
Lätta energigivande veganrätter  
16.3, torsdag kl. 17.00–20.45. (22 €)
Paleomat  
21.3, tisdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Matglada seniorer på kulinarisk 
resa – dagkurs 
22.3–12.4, onsdag kl. 10.00–13.45. 
(80 €)
Die schlesische Küche  
23.3, torsdag kl. 17.00–20.45. (25 €)
Smaker från Fjärran Östern – kurs 
för döva  
28.3, tisdag kl. 17.00–20.45. (25 €)

RAW! Rågröt, råpuddingar och 
andra ”råa” mellanmål (28 €) 
I rågröt och råpuddingar uppphet-
tas inga råvaror och därför är rät-
terna så näringstäta. De kan ingå i 
både veganers och hälsomedvetna 
allätares kost. Vi använder mycket 
frön, nötter, glutenfria gryn, frukter 
och bär. Vi lagar olika frukostar 
och mellanmål, också mellanmåls-
stänger. Lämpar sig också för ce-
liakiker. 
A170116  
29.3, onsdag kl. 17.00–20.45 
Nina Westerback

Glutenfritt  
30.3, torsdag kl. 17.00–20.45. (30 €)
Champagne och skumvin med pas-
sande mat  
5.4, onsdag kl. 17.00–20.45. (45 €)
Brasiliansk grillfest – Churrasco, 
por favor!  
6.4, torsdag kl. 17.00–20.45. (30 €)



Utflyktsmat – tillsammans (20 €) 
Picknicktider är på antågande men 
vad skall vi ta med oss? Vi tillreder 
flera populära alternativ som fung-
erar att äta utomhus.  
A170254 
22.3, onsdag kl. 16.30–19.30 
Ghita Henriksson

Påskgott – tillsammans  
3.4, måndag kl. 16.30–19.30. (20 €)

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

Mat med Kalle Anka STOA  
– tillsammans  
4.3, lördag kl. 10.00–13.00. (20 €)

Mat och musik från bondgården  
– tillsammans  
27.3, måndag kl. 16.30–19.30. (20 €)

Kurser för ett skolbarn  
tillsammans med en vuxen
Vegetariskt för skolbarn  
– tillsammans  
30.1, måndag kl. 16.30–19.30. (20 €)

Fira vändagen  
– tillsammans (20 €) 
Kom och fira vändagen tillsam-
mans på Arbis. Vi lagar bl.a.  
Ladys och Lufsens köttbullspasta 
med hemlagad pastadeg, gröna 
hjärtvåfflor och Valentinbakelse.  
A170244 
10.2, fredag kl. 16.30–19.30 
Tove Lindqvist

Texmex – tillsammans  
28.2, tisdag kl. 16.30–19.30. (20 €)

Brunch för skolbarn  
– tillsammans (20 €) 
På en brunch serveras gott av 
olika sorter och något för alla sma-
ker. Kanske det här är temat för ditt 
nästa kalas?  
A170248 
4.3, lördag kl. 10.00–13.00 
Marianne Rönnholm

Pasqua  
10.4, måndag kl. 17.00–20.45. (27 €)
Vilda grönsaker i maten  
9.5, tisdag kl. 17.00–20.45. (20 €)

EVENEMANG: 
Mat- och kulturmässa  
Smaka, lyssna, upplev! Låt dig 
inspireras och lär känna Arbis inte-
grationselevers kulturer. Evenem-
anget är gratis och öppet för alla. 
15.3, onsdag kl. 15.00–19.00. 

Vuxna med barn  
i köket = tillsammans
På föräldrabarnkurserna, som i rubri-
ken har tillägget ”tillsammans”, tillreder 
barnet och den vuxna mat tillsammans. 
Kurspriset inkluderar ett barn och en 
vuxen. Nytt för i år är att endast den 
vuxna anmäls till kursen. Kurserna pla-
neras vanligen som pararbete. Om du 
tar med flera barn på kursen måste du 
meddela kansliet om detta på tfn. (09) 
310 494 94. Vänligen notera att en ex-
tra avgift i så fall tillkommer. Om bar-
net har allergier eller specialbehov, var 
vänlig och meddela det minst en vecka 
i förväg.
Ring eller mejla Arbis kansli om du får 
förhinder så de som står i kö har en 
chans att komma med.
Gör babymaten själv – tillsammans 
18.1, onsdag kl. 10.00–13.00. (18 €)

Kurser för ett barn från 5 år 
uppåt tillsammans med en 
vuxen
Riddarmat – tillsammans  
11.1, onsdag kl. 16.30–19.30. (20 €)

Barnvänlig vegemiddag  
– tillsammans (20 €) 
Finurliga sätt att få grönsakerna 
att smaka för stora och små. Fixa 
tillsammans ihop en näringsrik och 
smaskig middag.  
A170245 
19.1, torsdag kl. 16.30–19.30 
Maia Söderlund

Sagor och mat – tillsammans  
13.2, måndag kl. 16.30–19.30. (20 €)

Magiska mellanmål  
– tillsammans (20 €) 
Mellanmål håller oss pigga och 
glada och ger oss energi. Vi tillre-
der lättlagade, mättande och för-
trollande mellanmål.  
A170246 
3.3, fredag kl. 16.30–19.30 
Marianne Rönnholm
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Hygienpass
Hygienpass – teori (25 €) 
Kommer du i ditt arbete i kontakt med 
livsmedel eller livsmedelslokaler? Då 
är det bra att ha ett hygienpass. Kom 
på en föreläsning och avlägg sedan 
hygienpasset en vecka senare. OBS! 
Anmäl dig separat till tenten. Studie-
materialet sänds elektroniskt till dig 
när du har anmält dig till kursen. 
A170078  
4.3, lördag kl. 10.00–13.00 
Monica Lindström
Hygienpass – tentamen (40 €) 
Fristående tentamen i hygienpass. 
Anmälan krävs. Tenten börjar exakt 
kl. 10.00. Ta med dig giltigt ID-bevis, 
blyertspenna, suddgummi och blå 
kulspetspenna. Läraren går genast 
efter tenten igenom de rätta svaren 
med deltagarna. I priset ingår också 
intyget som du får per post ca 4 veck-
or efter tenten. 
A170081   
25.3,lördag kl. 10.00–12.00 
A170082  
8.4, lördag kl. 10.00–12.00 
Monica Lindström

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 € kontant på plats. De 20 först anmäl-
da har företräde men du kan komma 
och titta om det råkar finnas ytterligare 
lediga platser. Anmäl dig senast dagen 
innan för att säkert finnas med på del-
tagarlistan. På webben kommer meny-
erna som tillreds under matlagningsde-
monstrationerna att synas några veckor 
före själva demonstrationen.
Gott med halvfabrikat (13 €) 
A170087  
24.1, tisdag kl. 13.00–14.00 
Tove Lindqvist och Ghita Henriksson
Hjärtlig lunch (13 €) 
A170088  
7.2, tisdag kl. 13.00–14.00 
Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm
Såser (13 €) 
A170089  
8.3, onsdag kl. 13.00–14.00 
Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm
Påsk med primörer (13 €) 
A170090  
11.4, tisdag kl. 13.00–14.00 
Tove Lindqvist och Ghita Henriksson

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 du få hjälp med 
speciella dataproblem. 

Vardags-IT, våren  
9.1–10.4, måndag kl. 9.30–12.00 (25 
€)
IT-rådgivning, våren  
9.1–20.4, måndag kl. 13.00–14.30 
och torsdag kl. 13.00–15.30 (6 €)

Kombinera och jämför data med 
Pivot (27 €) 
Med en pivottabell kan du sam-
manställa stora datamängder och 
kombinera och jämföra olika upp-
gifter med delsummor  i Excel. På 
kursen går vi igenom vad pivotta-
beller behövs till, hur man gör dem 
och hur de fungerar. Förkunskaps-
krav: grunder i datoranvändning 
och Excel. Kursen är interaktiv. 
A170187  
9.1–30.1, måndag kl. 17.00–19.30 
Patrik Sandberg

Bli en bättre bloggare!  
10–24.1, tisdag kl. 17.00–19.30 (17 €)
Skriv en rapport med Word  
10–31.1, tisdag kl. 9.30–12.00 (17 €)
Kom igång med InDesign  
10–31.1, tisdag kl. 13.00–16.15 (27 €)

iPad och iPhone, rådgivning  
(13 €) 
Ta med din iPad eller iPhone och 
ställ frågor som är aktuella för dig. 
Det kan handla om appar, kontak-
ter, kartor eller om att surfa. Om 
du inte vet vad du ska fråga men 
önskar lite allmänna tips, är det 
här tillfället för dej! Lisa Gerkman 
svarar på alla dina frågor och 
hjälper dig med en positiv attityd 
och tålamod. 
A170258 
11.1–18.1, onsdag kl. 10.00–11.30 
Lisa Gerkman,  
Folkhälsans Seniorhus i Helsing-
fors, Verkstaden, Mannerheimvä-
gen 97

Internet, långsam takt  
11–18.1, onsdag kl. 13.00–15.30 (17 €)

Fortsätt med din iPhone  
11–25.1, onsdag kl. 13.00–15.30 (17 €)
WhatsApp på smarttelefon  
11–18.1, onsdag kl. 17.30–20.00 (13 €)
Starta din iPad  
11–25.1, onsdag kl. 9.30–12.00 (17 €)
Windows 10 från början  
12–26.1, torsdag kl. 9.30–12.00 (17 €)
Photoshop CC, grunderna 
12–26.1, torsdag kl. 17.00–20.15 (17 €)

Pekplatta eller mobiltelefon,  
Android  (17 €) 
Vi bekantar oss med en Android-
baserad pekplatta och mobiltele-
fon; vad du kan göra med dem 
och hur säkerheten och apparna 
fungerar. Vi diskuterar också be-
hovet av en dator då man har en 
pekplatta och/eller en smarttelefon. 
Ta med din Android-smarttelefon 
eller pekplatta. Under den sista lek- 
tionen har vi handledda övningar. 
A170194  
12.1–19.1, torsdag kl. 09.30–12.00 
Ulf Ginman

Klubb IDA, våren  
13.1–7.4, fredag kl. 18.05–20.30 (27 €)
Gmail och Google-kalender på 
iPad  
13–27.1, fredag kl. 9.30–12.00 (17 €)
Ordna dina bilder med Lightroom  
25.1–1.2, onsdag kl. 17.00–20.15 (17 €)
iPad-appar  
30.1–13.2, måndag kl. 13.00–15.30 
(17 €)
Mac, fortsättning med egen dator  
1–15.2, onsdag kl. 9.30–12.00 (17 €)
Webbsida eller blogg med Weebly  
1–15.2, onsdag kl. 13.00–15.30 (17 €)
Seniorkurs: Grunderna i 
datoranvändning III – Windows 10  
1–15.2, onsdag kl. 9.30–12.00 (10 €)
Utnyttja din facebooksida till max  
2–16.2, torsdag kl. 17.30–20.00 (17 €)
Skapa interiörer med SweetHome 
3D  
6–13.2, måndag kl. 17.30–20.45 (17 €)
Användarkonto och lösenord  
– hur funkar de?  
7–14.2, tisdag kl. 09.30–12.00. (17 €)
E-commerce platforms for small 
entrepreneurs  
8.2–1.3, onsdag kl. 17.30–20.00 (17 €)
Kom igång med InDesign   
27.2–20.3, måndag kl. 17.30–20.45 
(27 €)
Bilder på internet och upphovsrätt  
28.2–14.3, tisdag kl. 09.30–12.00  
(17 €)
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Utnyttja din Android-pekplattas 
möjligheter  
28.2–21.3, tisdag kl. 9.30–12.00 (27 €)
Uppdatera datorn – installera Linux 
2–16.3, torsdag kl. 17.00–19.30 (17 €)
Fil- och mapphantering på Mac  
2–16.3, torsdag kl. 9.30–12.00 (17 €)
Creative photography for women 
3.3–7.4, fredag kl. 10.00–11.30 (27 €)
Presentationer med PowerPoint, 
grunderna  
8–22.3, onsdag kl. 18.05–20.35 (17 €)
IT-rådgivning, Stoa, våren  
14.3–11.4, tisdag kl. 15.00–16.30 (6 €)
Windows 10 med Onedrive  
21.3–4.4, tisdag kl. 09.30–12.00 (17 €)
Projekt med Raspberry Pi 
23–25.3, torsdag kl. 16.30–19.45 och 
lördag kl. 10.00–14.15 (17 €)
Video med GoPro ute och inne  
27.3–10.4, måndag kl. 17.00–19.30  
(17 €)
Fortsätt med InDesign  
29.3–12.4, onsdag kl. 17.30–20.45 
(27 €) 
Kom igång med din Ipad,  
riktigt långsam takt  
1–8.4, lördag kl. 10.00–13.15 (17 €)

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. 

Story sharing  
– berättelser ur ditt liv (50 €) 
Come and share stories and mo-
ments from your life with other im-
migrants. The group, led by profes-
sional actors, use various fun ways 
to remember and talk about memo-
ries from the past. Language: Eng-
lish, Swedish. Utforska tillsammans 
med några skådespelare hur du 
kan presentera dina minnen och 
upplevelser. Lyssna till andra och 
berätta själv. 
A170237 
9.1–3.4, måndag kl. 13.15–15.30 
Max Bremer

Retorik – konsten att övertyga  
10.1–14.2, tisdag kl. 18.05–19.35.  
(27 €)
Skrivverkstad för gymnasister  
13.2–29.5, måndag kl. 14.45–16.15. 
(38 €)
Prepkurs i modersmål B  
11.1–8.3, onsdag kl. 16.30–19.30.  
(53 €)
Från text till teaterscen  
25.1–19.4, onsdag kl. 18.00–19.30. 
(17 €)

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.

Buggdans  
3–4.2, fredag kl. 16.30–18.45 och 
lördag kl. 10.00–13.00. (25 €) 
Sällskapsdanser, nybörjarkurs  
10–11.2, fredag kl. 16.30–18.45 och 
lördag kl. 10.00–13.00. (25 €)
Nia – dansa till musiken  
25.3, lördag kl. 10.00–13.00. (19 €)
Meditation  
13.2, 27.2, 13.3 och 27.3, måndag  
kl. 17.00–18.00. (17 €)

New ID – kurs för dig med ät-
störningar, Södra Haga (0 €) 
Du är inte ensam. Många kämpar 
och många har också blivit friska. 
Hur kan en väg mot frihet se ut? 
Kursen innehåller både föredrag 
och samtal i mindre grupper. Det 
kan vara jobbigt att prata om det, 
men det är värre att låta bli. Kom 
som du är, vi stöder varann. Kur-
sen är ett samarbete med Petrus 
församling och därför kostnadsfri. 
A170271 
1.3–5.4, onsdag kl. 17.30–19.00 
Katrin Björklund m.fl. 
Café Torpet, Köpingsvägen 48.

Lär dig leva livet – nu!  
2.3–6.4, torsdag kl. 18.15–19.45.  
(27 €)
Första hjälpen I (FHj I)  
22.3–12.4, onsdag kl. 18.05–21.15. 
(27 €)
Första hjälpen, uppdateringskurs  
19.4, onsdag kl. 18.05–21.15. (13 €)
Vandring i Kopparnäs 
friluftsområde  
11.5, torsdag kl. 09.00–18.00. (17 €)
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Motionsgymnastik för män  
(37 € termin) 
A160838  
8.9–6.4, torsdag kl. 19.45–20.45 
Kaisa Pyhälä

Motionsgymnastik för damer 
(37 €/termin) 
A160831  
7.9–12.4, onsdag kl. 17.45–18.45 
Ulrika Söderholm

Core-träning och stretching  
(37 €/termin) 
Vill du förbättra din balans, bålstyr-
ka och rörlighet? Vi gör funktionella 
övningar med inriktning på mag- 
och ryggmuskler. I övningarna 
ingår inslag från pilatesträning. 
Lektionen avslutas med töjningar 
och avslappning. 
A160820  
5.9–10.4, måndag kl. 19.30–20.30 
Sofia Jakas

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.

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.

Sing along! (37 €) 
Come and sing along famous pop 
and folk tunes written by songwrit-
ers like Bob Dylan, Simon and 
Garfunkel, the Beatles and more. 
You will learn how to sing effort-
lessly using the correct singing 
support and some basic vocal 
techniques. Everybody is welcome, 
no prior music education or singing 
experiences is required. 
A170255 
10.1–11.4, tisdag kl. 18.00–19.30 
Ólafur Torfason

Sjung från noter  
10.1–14.2, tisdag kl. 16.30–18.00  
(27 €)

Piano, fritt ackompanjemang,  
intensivkurs  
13.1–10.2, fredag kl. 16.30–18.00  
(17 €)

Kompa barnvisor på gitarr   
17.1–8.3, tisdag kl. 12.15–13.45   
(27 €)

Gitarrworkshop: Jamma Blues  
20–21.1, fredag kl. 17.00–19.15 och 
lördag kl. 10.00–14.15 (17 €)

FÖRELÄSNING: 
Flamenco mellan saga och  
sanning  
7.2, tisdag kl. 18.05–19.35,  
läs mera på sidan 13.

Fila på sången!  
3–4.3, fredag kl. 16.00–20.30 och 
lördag kl. 10.30–15.15 (27 €)
Fördjupning i pianoteknik  
15–18.3, onsdag kl. 17.30–20.30 och 
lördag kl. 10.00–13.00 (17 €)
Estill Voice Training, nybörjarkurs 
24–25.3, fredag kl. 16.30–18.45 och 
lördag kl. 10.00–14.30 (17 €)

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

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

Pianospel (undervisning i par) 
(87 €/termin) 
Pianoundervisning för två pianis-
ter 30 minuter per vecka. Du får 
turvis individuell handledning av 
läraren. Kursen passar också som 
familjekurs (förälder och barn eller 
för syskon). För elever på alla 
nivåer. Läraren kontaktar deltagar-
na och delar ut lektionstiderna. Om 
du är borta mera än tre gånger per 
termin förlorar du din studieplats. 
A160469  
9.9–7.4, fredag kl. 14.30–16.00 
Stefanie Tuurna

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



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.

From High Renaissance to  
Mannerism in Italy (38 €) 
Mannerist artists, who consciously 
rebelled against the principles of 
the High Renaissance, tended to 
represent elongated figures in ir-
rational spaces. We now recognise 
the sources of this art in the later 
works of Michelangelo and Rap-
hael, and in artists like  Pontormo, 
Bronzino, Rosso Fiorentino, Parmi-
gianino and Giulio Romano. 
A170250 
11.1–12.4, onsdag kl. 18.05–19.35 
Nicola Rainò

Babyliv, Södra Haga (0 €) 
Som nybliven förälder är det myck-
et som är nytt. Ibland är det skönt 
att få dela vardagsfunderingarna 
med andra i samma situation. Vi 
diskuterar utgående från mam-
mans känslor och behov och tar 
upp bl.a. identitet, den nya varda-
gen, relationen till barnet och till 
andra. I träffarna ingår servering, 
en kort andakt och vi provar också 
på babymassage, -konst och -ryt-
mik. För dig med barn under 1 
år. Kursen är ett samarbete med 
Petrus församling och därför kost-
nadsfri. 
A170272 
17.1–9.5,  tisdag kl. 10.00–12.00 
Elina Koivisto m.f 
Vespervägen 12 A, vån 2.

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” 
filosof. Kursen bygger på deltagar-
nas egna erfarenheter och du lär 
dig att föra ett bra samtal. 
A170143  
21.1–4.2, lördag kl. 13.00–15.15 
Marianne Airisniemi och  
Bernt Österman

Gör din egen skattkarta  
27.1–28.1, fredag kl. 18.05–20.15 
och lördag kl. 10.00–15.00. (17 €)
Släktforskning kring Östersjön  
9.1–27.3, måndag kl. 18.05–19.35. 
(27 €)
Arkivera dina eller släktens minnen  
12.1–2.2, torsdag kl. 18.05–20.30. 
(17 €)

Grundkurs i släktforskningsprogram  
21.1–11.2, lördag kl. 10.00–13.00. 
(17 €)

Släktforska på internet,  
fortsättningskurs  
4.2, lördag kl. 10.00–15.00. (17 €)

Släktforskningsprogram,  
fortsättningskurs  
18.3, lördag kl. 10.00–15.00. (17 €)

FÖRELÄSNING: 
The Iconography of the Cross  
24.1, tisdag kl. 18.05–19.35. 
Se sidan 13. 

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

FÖRELÄSNING: 
Syskon – vad betyder de?  
Relationerna till våra syskon är 
bland de längsta och viktigaste vi 
har. Syskon kan stå oerhört nära 
varandra men ändå uppleva bitt-
ra konflikter. Möt forskaren Anna 
Rotkirch i ett samtal med avstamp 
i färsk forskning om vuxna syskon. 
Bl.a. Bengt Ahlfors medverkar med 
kommentarer. 
14.2, tisdag kl. 18.05–19.35 
Anna Rotkirch

Kvinnor berättar  
(19 €) 
På den här kursen  
berättar och tecknar  
vi ned berättelser om kvinnor som 
verkat under de 100 år Finland 
varit självständigt. Kursen är en del 
av Finlands 100-års jubileum och 
ordnas i samarbete med Bildnings-
alliansen. 
A170138  
18.1–5.4, onsdag kl. 17.00–18.30 
Alexandra Ramsay

Man up! – en upplyftande kväll 
för män, Södra Haga (0 €) 
Hur vill jag vara som pappa? 
Make? Man? Hur kan vi göra 
världen bättre, som individer och 
tillsammans? Ta med en valfri 
dryck och kom och diskutera vik-
tiga teman med gänget i en av-
slappnad och skön atmosfär. Kursen 
är ett samarbete med Petrus för-
samling och därför kostnadsfri. 
A170273 
6.2, 6.3, 3.4 och 8.5, måndag  
kl. 19.00–21.00 
Daniel Björk m.fl. 
Café Torpet, Köpingsvägen 48.
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Äktenskapskursen, Södra Haga 
(0 €) 
Investera i din relation den här 
våren. Sju kvällar med mat, före-
drag och goda samtal med din 
partner. Kursen ger praktiska verk-
tyg för att bygga en stark och sund 
relation med ett livslångt perspek-
tiv. För gifta par i alla åldrar. Kost-
nad för maten är 40 €/par för hela 
kursen, betalas på plats. Kursen är 
ett samarbete med Petrus försam-
ling och därför kostnadsfri. 
A170274 
9.2–30.3, torsdag kl. 18.30–20.30 
Rebecka och Daniel Björk m.fl. 
Café Torpet, Köpingsvägen 48.

Väntjänstkurs (ingen avgift) 
Kursen tar upp frivilligarbetets 
principer och ideologi, växelverkan 
mellan människor och frivilligarbete 
i praktiken. Du får bl.a. lära dig, 
vad en Röda Kors-vän gör och 
vilka målen med arbetet är. Kursen 
ordnas i samarbete med Finlands 
Röda Kors, som står för eftermid-
dagskaffe med dopp. 
A170264 
10.2–11.2, fredag och lördag  
kl. 10.30–16.00 
Inge Martonen

Antikvitets- och kulturresa till 
Åbo (17 €) 
Är du intresserad av antikviteter, 
möbler och inredning? Kom med  
till Åbo. Vi besöker bl.a. apoteks-
museet Qwensel och Ett hem. Ett 
besök i domkyrkan som firar refor-
mationens märkesår ingår. Priset 
för buss, inträdesavgifter och lunch 
tillkommer. Anmälan senast 19.4. 
A170260 
3.5, onsdag kl. 09.00–17.00 
Catarina Welin

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. 

Abikurs i kort matematik  
9.1–13.3, måndag kl. 16.30–18.00. 
(38 €)

Abikurs i lång matematik  
9.1–13.3, måndag kl. 16.30–18.00. 
(38 €)
Kustskepparexamen  
9.1–3.4, måndag kl. 18.05–19.35.  
(38 €)
Driv din stuga med sol- och vind-
energi  
18.1–1.2, onsdag kl. 16.30–18.00. 
(17 €)

Matteklinik (27 €) 
Stödundervisning främst för gym-
nasieelever men också för andra 
som vill fräscha upp gamla kunska-
per. 
A170261 
18.1–12.4, onsdag kl. 18.05–19.35 
Sanna Kellokoski

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, jiddisch, kata-
lanska, kinesiska, koreanska 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 integrationspro-
gram på svenska för invandrare, som 
inkluderar både språkstudier och en 
kurs i historia och samhälle.

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

Ryska II, intensivkurs  
9.1–12.4, måndag kl. 11.00–12.30 
och onsdag kl. 15.00–16.30. (86 €)
Finska för abiturienter  
10.1, 12.1, 17.1, 19.1, 24.1, 26.1, 
31.1, 2.2 och 7.2, tisdag och torsdag 
kl. 16.30–18.00. (41 €)

Chanson française  
10.1–14.2, tisdag kl. 18.05–19.35. 
(27 €)
The Cambridge Certificate of  
Advanced English  
10.1–16.5, tisdag kl. 18.05–20.30. 
(86 €)

Into Professional English (30 €) 
(B1–B2) Do you want to take steps 
into working in English? This short 
course will give you the tools and 
confidence to help you get into a 
career by using professional Eng-
lish. Working with a native-English 
speaking teacher, you will learn 
how to effectively complete and 
negotiate job applications, CVs, job 
interviews and more. 
A170186  
10.1–14.2, tisdag kl. 14.15–15.45 
Rebecca von Bonsdorff

English Pronunciation Course 
(30 €) 
(B1–B2) English is an extremely 
non-phonetic language, the course 
focuses heavily on the IPA (Inter-
national Phonetic Alphabet), exer-
cises have been developed in or-
der to show students which sounds 
they are producing well and which 
sounds need more work and prac-
tice. This course is a useful aid to 
anyone that wants to improve their 
English pronunciation. 
A170270  
10.1–14.2, tisdag kl. 16.30–18.00 
John Wedlake

Suomi 1 – Finnish for Beginners 
(37 €) 
(A1) Learn to communicate in 
practical everyday situations. You 
will learn the basics of Finnish 
grammar and vocabulary and also 
useful phrases and expressions. 
The teaching will be in English and 
Finnish. 
A170243 
11.1–12.4, onsdag kl. 16.30–18.00 
Maija Mattila

Dansk sprog og kultur II  
11.1–12.4, onsdag kl. 18.05–19.35. 
(38 €)
Iso kielitutkinto  
11.1, onsdag kl. 18.05–19.35. (74 €)
Konversation på dansk I  
12.1–6.4, torsdag kl. 18.05–19.35. 
(38 €)
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The Renaissance. Now! From 
Raphael to Titian (13 €) 
Paintings from 16th-century Italy. 
The paintings on show are primar-
ily on loan from the Pinacoteca 
Tosio Martinengo collection, in 
Brescia. Raphael and Titian are 
two of the biggest names in Italian 
Renaissance art, but this exhibition 
also features works by such art-
ists like Lorenzo Lotto, Tintoretto, 
Girolamo Romanino and Giovanni 
Battista Moroni. Nicola Rainò will 
guide you in English. Meet in the 
museum lobby. 
A170251 
13th January, Friday  
at 16.00–17.30 
Nicola Rainò, The National  
Museum, Helsinki

Writing for CAE: Basic Course  
Infotillfälle 19.1, torsdag kl. 18.05–
21.15. (20 €)
Writing for CAE: For the Ambitious  
Infotillfälle 19.1, torsdag kl. 18.05–
21.15. (20 €)
Café Français 1  
21.1, lördag kl. 13.00–15.15. (13 €)

Amedeo Modigliani (13 €) 
Visita guidata in italiano con Nicola 
Rainò Una mostra retrospettiva del 
grande artista italiano (1884–1920) 
dipinti, disegni e sculture, a docu-
mentare una febbrile attività nella 
Parigi dell’inizio del ‘900. I suoi 
ritratti, soprattutto, sono una svolta 
nel campo dello stile e del gusto 
internazionali. Incontro nella Sala 
della Biglietteria. Il pagamento del 
biglietto all’ingresso sarà personale. 
A170252 
Venerdì 27 gennaio, ore 16.00 
Nicola Rainò, Museo Ateneum – 
Helsinki

Ciao! Italienska II  
13.2–29.5, måndag kl. 14.45–16.15. 
(60 €)
Nihao! Kinesiska II  
13.2–29.5, måndag kl. 14.45–16.15. 
(60 €)

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

Korea i fokus (27 €) 
K-pop, K-drama, online spel, PSY, 
virala videoklipp, modedesign, 
musik ... Korea är inne just nu! 
Kursen passar dig som är intresse-
rad av den koreanska (ungdoms)
kulturen och vill lära dig lite mera 
om Sydkorea. Du får också lära dig 
några ord och fraser på koreanska 
och bekanta dig med olika sociala 
umgängesregler. 6 ggr. 
A170225  
1.3–5.4, onsdag kl. 16.30–18.00 
Min Young Lee

Ab ins Museum!  
2.3–6.4, torsdag kl. 11.00–12.30. (27 €)
På ryska tack!  
2.3–6.4, torsdag kl. 16.30–18.00. (30 €)
Uttalskurs i franska  
7.3–11.4, tisdag kl. 18.05–19.35. (27 €)
Café Français 2  
11.3, lördag kl. 13.00–15.15. (13 €)
Dansk lørdag 
18.3, lördag kl. 10.00–14.15. (17 €)
English for Tourism  
18.3–8.4, lördag kl. 10.00–14.00.  
(41 €)

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

Walk & Talk in English!  
4.4–25.4, tisdag kl. 10.00–11.30. (20 €)

Språkresor
Språkresa till Sankt Petersburg 
23–30.4 
Kom med på en veckas språkresa till 
Sankt Petersburgs bästa språkskola 
som ligger mitt i centrum, ett stenkast 
från Ryska museet och Nevskij pros-
pekt. 
I priset ingår:  
- en intensivkurs i ryska som omfattar 
  20 lektioner (à 50 minuter)  i interna- 
  tionella grupper med max 12 personer  
- nivåtestning 
- familjeinkvartering (eget rum med  
  halvpension)  
- en guidad stadsrundtur till fots  
- en båtutfärd till Kronstadt 
- tågresor Helsingfors – Sankt Peters 
   burg – Helsingfors 
- visum 
- transport till och från tågstationen i  
  Sankt Petersburg 
Du placeras i grupp enligt din 
egen nivå och skolan erbjuder 
undervisning från nybörjar- till 
avancerad nivå. Tonvikten ligger på 
muntlig kommunikation och praktiska 
färdigheter. 
Pris: 1050 € (familjeinkvartering)  
1240 € (Nevsky Hotel Aster, enkelrum 
med morgonkaffe)
Anmälning senast 9.2 till Arbis 
kansli (09 310 49 494) eller till 
Anna Långstedt-Jungar (anna.
langstedt-jungar@arbis.hel.fi) telefon: 
040 16 225 16), som också ger 
mera information. Researrangör 
Whitehouse EG.
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Språkresa till Madrid 2–9.4  
Res med Arbis till Madrid och gå på 
en veckas språkkurs i en mycket 
uppskattad familjeägd språkskola 
mitt i centrala Madrid. Ett mångsidigt 
kultur- och fritidsprogram ingår!  
I priset ingår: 
- en intensivkurs i spanska som  
  omfattar 20 lektioner i internationella  
  grupper med max 8 deltagare. 
- inkvartering i familj (halvpension, 
  eget rum) eller på hostel (frukost, 
  enkelrum) eller i lägenhet  
  (enkelrum, frukost)  
- lunch tillsammans med läraren  
  under skoldagarna (må-fre) 
- ett månsidigt fritidsprogram, t.ex. en 
  heldagsutfärd till Segovia 
- Finnairs direktflyg Helsingfors –  
  Madrid - Helsingfors med transport  
  till och från flygplatsen i Madrid. 
Du placeras i studiegrupp enligt 
din egen nivå (nivåtest) och skolan 
erbjuder undervisning från nybörjar- 
till avancerad nivå (A1-C1) 
Pris: 1290 € (familjeinkvartering), 
1430 € (lägenhet) och 1495 € (hostel) 
Anmälning senast 27.1 till Arbis 
kansli 09 310 494 94 eller till 
Anna Långstedt-Jungar (anna.
langstedt-jungar@arbis.hel.fi) 
telefon: 040 16 225 16 som också 
ger mera information. Researrangör 
Whitehouse EG.

Svenska 
Swedish

Swedish for parents 
If you are a parent with a child or 
children under 3 years of age, you 
are provided with free on-site child 
care while you study Intensive 
Swedish (Starting level – onwards) 
9.1–12.4 (25,00 €) 
Monday and Friday 9:30–12:00. 
For more information: 
Min young Lee, Tel. 040 550 5802, 
E-mail: min.lee@arbis.hel.fi

Svenska 1, Stoa (25 €) 
The course consists of six parts 
(Svenska 1–6). No previous knowl-
edge of Swedish is required for the 
first part (Svenska 1). Reduced fee 
due to external financing. Part 1 
covers chapters 1–4 in the book, 
and correspond to level A1 on the 
Common European Framework of 
Reference for Languages. 
A170238 
12.1–6.4, torsdag kl. 17.00–19.30 
Bodil Wadenström

Svenska 11  
11.1–12.4, onsdag kl. 13.00–15.30. 
(50 €)
Svenska 10  
10.1–11.4, tisdag kl. 17.00–19.30.  
(50 €)

Nyhetssvenska (41 €) 
(B1) En kurs för dig som redan 
kan lite svenska och vill öva dig i 
att läsa, förstå och skriva svenska 
med hjälp av nyheter. 
A170239 
9.1–10.4, måndag kl. 12.30–14.00 
Mirja Pekanmäki

Aktuellt på svenska 2  
9.1–10.4, måndag kl. 16.30–18.00. 
(41 €)
Svenska för allmän språkexamen, 
högsta nivån, grupp B  
11.2–1.4, lördag kl. 10.00–16.00.  
(50 €)
Skriv på svenska!  
28.2–11.4, tisdag kl. 18.05–19.35. 
(27 €)

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. 

Didaktik (4 sp)  
10.1–14.2, tisdag kl. 16.30–19.45.  
(57 €)
Rösten (5 sp)  
13-14.1, 27-28.1 och 10-11.2,  
fredag kl. 16.30–19.45 och lördag  
kl. 10.00–15.00. (75 €)
Flerspråkighet, mångfald och  
social rättvisa (5 sp) 
7.3–11.4, tisdag kl. 16.30–19.45.  
(57 €)
Utveckling av tal, språk och  
kommunikation, (5sp)  
10–25.3, fredag kl. 16.30–19.45 och 
lördag kl. 10.00–15.00. (75 €)
Orientering till pedagogisk  
forskning (5 sp)  
25.4–23.5, tisdag kl. 16.30–19.45 och 
lördag kl. 12.00–15.45. (57 €)

Svenska 1–2  
10.1–11.4, tisdag och torsdag  
kl. 13.00–15.30. (49 €)
Svenska 2, Stoa 
12.1–6.4, torsdag kl. 17.30–20.00. 
(25 €)
Svenska 3–4  
9.1–10.4, måndag och fredag  
kl. 9.30–12.00. (49 €)
Svenska 3–4, Stoa  
9.1–24.4, måndag och fredag  
kl. 13.30–16.00. (49 €)
Svenska 3, Stoa  
10.1–11.4, tisdag kl. 17.00–19.30.  
(25 €)
Svenska 5–6  
9.1–10.4, måndag och fredag kl. 
9.30–12.00. (49 €)
Svenska 5, Stoa  
11.1–12.4, onsdag kl. 17.30–20.00. 
(25 €)
Svenska 6  
10.1–11.4, tisdag kl. 17.00–19.30.  
(25 €)
Svenska klubben, Stoa  
10.1–18.4, tisdag kl. 14.30–16.00. 
(41 €)
Svenska 4 
9.1–10.4, måndag kl. 17.00–19.30. 
(25 €)

Prata på! (28 €) 
(A2) En kurs för dig som redan kan 
lite svenska men vill komma i gång 
med att prata. Vi diskuterar, spelar 
spel, lyssnar till musik och övar 
oss i olika sociala situationer på 
svenska. 
A170242 
10.1–4.4, tisdag kl. 9.30–12.00 
Bodil Wadenström

Skriv och uttala svenska 2  
11.1–12.4, onsdag kl. 9.30–12.00. 
(28 €)
Svenska för allmän språkexamen, 
mellannivå, grupp C 
9.1–10.4, måndag kl. 18.05–19.35. 
(41 €)
Svenska för allmän språkexamen, 
mellannivå, grupp D  
11.1–19.4, onsdag kl. 9.30–12.00. 
(53 €)
Svenska 7–8  
9.1–24.4, måndag och fredag  
kl. 9.30–12.00. (98 €)
Svenska 8, Stoa  
9.1–10.4, måndag kl. 17.00–19.30. 
(50 €)
Svenska 9–10  
9.1–10.4, måndag och fredag  
kl. 9.30–12.00. (98 €)



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. 
mat- och kulturmässan i mars. Här 
gäller följa med på webben.

Det är fritt inträde till föreläsningar 
och evenemang och ingen förhands-
anmälan behövs. Välkommen! 

Författarsamtal: Mårten Westö 
Under ett års tid följer Mårten We-
stö familjen Eremenko vid fotbolls-
planer på olika håll i världen. Bo-
ken är en berättelse om mod och 
ambitioner och om det mänskliga 
bakom själva idrotten: uppoffringar, 
laganda och konkurrens. Det är 
också en berättelse om föräldrar-
nas uppväxt i Sovjetunionen och 
om lyckad integration. Pamela 
Granskog intervjuar. 
17.1, tisdag kl. 9.30–11.00

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

The Iconography of the Cross
A changing symbol, over time the 
cross is imbued with new meanings. 
During the Renaissance, the suffering 
Christ is recomposed in the harmony 
of classical forms in which the Man-
God is the “Divine Proportion”.
Nicola Rainò 
24.1, tisdag kl. 18.05–19.35.

Faire entendre sa voix !
50 ans de chansons à textes, militan-
tes et engagées. Dans son histoire, 
la musique française a souvent été 
synonyme d’engagement et a traduit 
l’espoir et les combats qui ont marqué 
les époques. De la Pop au Rock en 
passant par le Rap français, nous re-
tracerons ensemble 50 ans de chan-
sons et les batailles qui les accompa-
gnent.
Solène Terisse  
31.1, tisdag kl. 18.05–19.35.

Stenografi – en tvåtusenårig 
konst 
Genom lantdagsordningen 1906 
övergick Finland till enkammarriks-
dag. Redan från start dokumenter-
ade stenografer talen i riksdagen. 
Niklas Varisto för oss på en rundtur 
i stenografins historia och berättar 
om stenografi i dagens samhälle. 
Han demonstrerar också steno-
grafi på pekplatta. 
Niklas Varisto 
2.2, torsdag kl. 18.00–19.30

Flamenco mellan saga och sanning 
Flamencon är en konstart från södra 
Spanien som har uppstått genom 
kulturmöten, men dess historia om-
ges också av romantiska legender 
och törst efter exotik. Flamencoex-
perten Tove Djupsjöbacka guidar i 
rytmdjungeln och rätar ut en del frå-
getecken om flamencons historia. 
7.2, tisdag kl. 18.05–19.35.

Kritikerafton I 
Kom och träffa fyra litteraturkritiker 
som tillsammans och med publi-
ken kommer att diskutera aktuella 
böcker och kritiken av dem. Mer 
information om vilka som deltar 
och vilka böcker som diskuteras 
kommer i januari. Ett samarbete 
med Intresseföreningen för fin-
landssvenska frilanskritiker. 
9.2, torsdag kl. 18.05–19.35.

Barnfesten Tillsammans  
Lördag 11.2 arrangeras en tillgäng-
lig fest för alla barn kl. 11.00–15.00 
på Annegården, Annegatan 30. 
Under dagen erbjuds flera konst- 
och kulturverkstäder, sinnesupp-
levelser, glad gemenskap och 
mycket mera. Festen arrangeras 
av ett tjugotal olika organisationer 
som speciellt välkomnar barn med 
funktionsnedsättning. 

Arbis deltar med en hantverksverk-
stad, mer information om program-
met efter årsskiftet på luckan.fi 
eller http://www.annantalo.fi. Till-
gänglig och lugn ingång samt taxi-
parkering på Folkskolegränden 1.
Välkomna med!

Syskon – vad betyder de? 
Relationerna till våra syskon är 
bland de längsta och viktigaste vi 
har. Syskon kan stå oerhört nära 
varandra men ändå uppleva bitt-
ra konflikter. Möt forskaren Anna 
Rotkirch i ett samtal med avstamp 
i färsk forskning om vuxna syskon. 
Bl.a. Bengt Ahlfors medverkar med 
kommentarer. 
14.2, tisdag kl. 18.05–19.35.

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

Finland fyller 100 år! 
Vilka är det hundra- 
åriga Finlands trumfkort?  
Vilka envisa nidbilder lever kvar? 
Petra Theman, enhetschef vid utri-
kesministeriet, diskuterar med jour-
nalisten Magnus Londen. 
7.3, tisdag kl. 18.05–19.35.
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Bland björnar, lejon och gäddor 
Ett föredrag om huvudstadens statyer 
och konstnärerna bakom dem. Det 
finns över 3500 offentliga konstverk i 
Helsingfors. Eva Vikstedt presenterar 
några av verken och historien bakom 
dem.
14.3, tisdag kl. 18.00–19.30. 

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

Stress i arbetet – gör det gott? 
Hur påverkar stress vår arbets-
förmåga? När kan den leda till 
burnout. Hur hittar man balans och 
välmående i ett hektiskt arbetsliv? 
Axel Aminoff 
16.3, torsdag kl. 18.05–19.35.

Jordvärme, bergvärme, luftvärme? 
Hur fungerar dessa nya metoder för 
småskalig energiproduktion? Vilka ef-
fekter kan de ge? För vilka slags hus 
och tomter passar de? Vad kostar 
utrustningen och installationen? Kan 
man kombinera dem? 
Henry Ericsson  
21.3, tisdag kl. 18.05–19.35.

Kritikerafton 2  
Kom och träffa fyra litteraturkritiker 
som tillsammans och med publiken 
diskuterar aktuella böcker och kri-
tiken av dem. Mer information om 
vilka som deltar och vilka böcker 
som diskuteras kommer i februari. 
Ett samarbete med Intresseföre- 
ningen för finlandssvenska frilans-
kritiker. 
23.3, torsdag kl. 18.05–19.35.

Alla bubblor brister 
Författaren Jolin Slotte och illustra-
tören Nina Albrecht har skapat ett 
illustrerat prosalyriskt verk om de-
pression, förälskelse, lust och Hub-
ba Bubba. En ung kvinna möter av 
en slump en man och låter honom 
flytta in hos sig, men det som ser 
ut som förälskelse är kanske något 
helt annat. Boken utkommer i mars 
på förlaget Marginal. 
30.3, torsdag kl. 18.05–19.35.
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Vårkonsert på G18 
Arbis musikelever och lärare avslutar 
terminen med en svängig vårkonsert 
i festsalen på G18, Georgsgatan 18. 
Fritt inträde. Varmt välkommen! 
11.4, tisdag kl. 18.00–20.00.

Kultur och kamp  
– feministisk vandring i Berghäll 2  
Följ med på en feministisk och 
kulturhistorisk stadsvandring i 
Berghäll. Vi förflyttar oss från 
arbetarkvinnornas villkor, so-
cialvården och diakonin genom 
inbördeskriget, teaterns och kon-
stens stora kvinnonamn till queer-
rörelsens och president Tarja Halo-
nens kvarter. Samling vid Helsing-
fors arbis, Sturegatan 2. Avslutning 
vid Björnparken. 
Hedvig Rask och Rita Paqvalen  
22.4, lördag kl. 15.00–17.00.

Galleri Arbis
Teckningar och målningar 
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.
Konstnärlig ledare är Tapio Tuominen. 
10.1–28.1
Målningar 
Kursdeltagarna ställer ut sina mål-
ningar.  
Konstnärlig ledare är Marina Ciglar. 
31.1–17.2  
Skulptur och orientalisk målning 
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten. 
Konstnärlig ledare är Keita Ioka. 
28.2–18.3
Senormålarna Pang 
Kursdeltagarna ställer ut sina mål-
ningar. 
Konstnärlig ledare är Anna Mäkelä. 
20.3–10.4

Galleri Stoa 
Tillsammans! 
Lärare och kursdeltagare, äldre 
och yngre, med olika kulturella ut-
gångspunkter strålar samman i en 
gemensam konstutställning. 
10–27.1 
Åbohusvägen 1, Stoa,  
Östra Centrum. 
Öppet: mån–tors kl. 10–20,  
fre kl. 10–18 och lör–sön kl. 10–16.

 Följ Arbis på Twitter
@Hforsarbis

Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis

 Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis

 Kurser och anmälning
www.ilmonet.fi 

Arbis bibliotek
Välkommen till Arbis bibliotek – 
öppet för alla!
Biblioteket är till för att stödja och be-
rika dina studier men du behöver inte 
delta i någon kurs för att använda bib-
liotekets tjänster. Det är ett vitalt och 
dynamiskt pedagogiskt rum. Bibliote-
ket erbjuder ett gediget och aktuellt 
utbud av skön- och facklitteratur, kurs-
böcker, dagstidningar och tidsskrifter. 
Bredvid biblioteket finns ett studierum 
med datorer.  
Följ gärna vad som händer på biblio-
teket via Facebook: Helsingfors arbis 
Bibliotek. 
Öppettider: 
Under terminen 9.1–12.4:
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00, 
fredag kl.10.00–13.00. 
Kontaktinformation:  
Telefon: 040 334 67 37,  
(09) 310 494 84, 
E-post: biblioteket@arbis.hel.fi
Besöksadress: Helsingfors Arbis 
Sturegatan 2, entréplan.

Välkommen!
Helsingfors arbis
Sturegatan 2 (till hösten 2017)

Kansliet 
 Öppet under terminen 9.1–12.4:
 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

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 KONTAKTUPPGIFTER
Kundtjänst: må–fr kl. 9-15
Faktureringsärenden/Kursanmälningar: 
kl. 10–12 och 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, 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 kurskata-
logen. Den kan avhämtas från arbis 
verksamhetsställen, biblioteken, sam-
servicekontoren och köpcentra och den 
finns också på nätet www.esbo.fi/arbis. 
Alla kursanmälningar via www.ilmonet.fi  
eller per telefon 09 8165 7890 kl. 10-12 
och 13–15. För anmälningar via ilmonet 
behöver du nätbankskoder för att regist-
rera dig och få eget användarnamn och 
lösenord. Då du anmäler dig via telefon 
uppge: Kursnummer, personbeteck-
ning, namn, adress, telefon-nummer 
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

K U R S - 
P R O G R A M
S T U D Y  P R O G R A M M E

Våren 2017

E S B O  A R B E T A R I N S T I T U T

6 0  å r

ESBO ARBIS - EN PLATS FÖR DIG!

GOTT NYTT ÅR!

Arbis höst har som vanligt varit livlig med både kurser och evenemang. Utöver kursverk-
samheten har vi bland annat haft utställningar med elevarbeten och även metrolapptäcket 
fick sin form under höstens gång. I början av höstterminen välkomnade vi även ny perso-
nal, då vi fick två nya planeringsansvariga lärare. 

Vi har också jobbat vidare kring hur vi i fortsättningen informerar er, bästa kursdeltagare, 
på det mest ändamålsenliga sättet. 2017 kommer att innebära en förändring i publicering-
en av kurskatalogen, och denna vårkatalog du håller i är också den sista vårkatalogen som 
trycks upp. I fortsättningen kommer vi att publicera en tryckt katalog per år där vi presen-
terar hela årets verksamhet mellan två pärmar. Den utkommer i digitalt format i början av 
sommaren och som tryckt version i augusti, det vill säga med samma tidtabell som den 
traditionella höstkatalogen. 

All uppdaterad information om kurser, innehåll, anmälningar med mera finns naturligtvis 
också i fortsättningen på webben, och dessutom svarar kundtjänsten gärna på era frågor. 
Ta kontakt på valfritt sätt ifall det är något du funderar på kring kurser, anmälningar eller 
verksamheten i övrigt! Ta också gärna en titt på vår Facebook-sida, som förutom informa-
tion erbjuder glimtar från vardagen.

Inför våren finns ännu många kurser där det finns plats för flera deltagare, både kurser 
som fortsätter från hösten och sådana som nu sätter igång. Vi ser framemot att träffa dig!

Ha en riktigt fin start på det nya året!

Barbro Högström
Rektor

VÄLKOMMEN MED!
www.esbo.fi/arbis

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

Short Story Writing in English

37 €   EA170109

on 12.00–13.30   18.1–12.4

Hagalund, Vindängens skola, John Wedlake. 
This course is ideal for anyone who en-
joys writing in English. During the course, 
discussions will be held which aid the pro-
cess of writing creatively, from creating an 
idea to writing through all the stages until 
completion. At the end of the course the 
stories will be judged and there will be a 
prize for the winner. Being in the process 
together makes for a creative and enjoy-
able course. 

Finska för nybörjare med nordisk 
bakgrund - grundkurs 

34 €   EA170166

ti 17.15–18.45   7.2–25.4

Mattby, Mattlidens gymnasium, 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 
basordförråd och en förståelse för den 
grundläggande grammatiken. Vi arbetar 
med texter, ljudklipp och grammatiska öv-
ningar samt övar upp den muntliga finskan 
genom lätta diskussionsövningar.

Kinesiska - introduktion i språket 
och kulturen 

37 €   EA170181

on 18.30–20.00    18.1–12.4

Hagalund, Vindängens skola, Elias Edström. 
En fortsättningskurs från hösten i det kine-
siska språkets grunder där vi går igenom 
uttal, dialog och skrivandets grunder. Ut-
över språket ser vi även på kopplingarna 
mellan språk, kultur och konst. Kursen rik-
tar sig till dig som vill lära dig språket, men 
också för dig som vill veta mer om Kina, 
dess språk, kultur och konst.

Dutch Culture and Language  
- in a Nutshell 

37 €   EA170124

ti 19.15–20.45 17.1–11.4

Hagalund, Vindängens skola, Regina  
Casteleijn-Osorno. An intro to Dutch cul-
ture, food, music and life. Dive into some-
thing fun! For you who are interested in the 
Netherlands as well as the colorful culture 
and language. We hope to inspire you to 
continue your studies in the Dutch language. 

Ryska för nybörjare 

37 €   EA170110

ti 17.15–18.45   17.1–11.4

Mattby, Mattlidens skola, lågstadiet, Masha 
Ginman. Att lära sig ryska är lättare än 
du tror! Du kommer att kunna läsa redan 
efter ett par lektioner och prata lite efter 
några veckor. Vi går i genom grundläggan-
de grammatik och vardagliga ämnen, dis-
kuterar rysk kultur, ryska traditioner samt 
tar död på stereotyper om Ryssland. 

Tyska för resan 

28 €   EA170196

fr 12.30–15.00 3.3–24.3

Hagalund, Vindängens skola, Carina  
Lindholm.  Du får öva dig på att presente-
ra dig, boka rum, beställa mat, köpa kläder 
och lära dig prata om vädret. 

Spanska för resan 

28 €   EA170193

fr 12.30–15.00   20.1–10.2

Hagalund, Vindängens skola, Laura Trias 
Ferri. För dig som är vill lära dig lite grun-
der i spanska och förstå och prata lite 
spanska då du åker till Spanien. Detta är 
den perfekta kursen inför din solsemester 
i Spanien! 

KONST

Färgbad för barn 6-24 mån med 
förälder   FAMILJEKURS

21 €  + materialavg. 10 €   EA170190

ti 9.30–10.30 17.1–14.2

Karabacka, Karahuset, Maria Coles.  
Familjekurs för barn med förälder. Genom 
lek med olika färger, former och material 
erbjuder vi barnet mångsidiga sinnesupp-
levelser. Vi använder oss av naturliga,  
ätbara färger och skapar konst tillsam-
mans i en avslappnad och lekfull miljö. 

Konstklubb för barn 2-5 år med 
förälderr FAMILJEKURS

28 €  + materialavg. 10 €    EA170184

ti 14.30–15.30  31.1–11.4

Karabacka, Karahuset, Maria Coles.  
Kom med och måla och pyssla med ditt 
barn! På den här kursen får både du och 
ditt barn givande konstupplevelser och 
samtidigt träffa andra familjer. Vi lägger 
fokus på att ha roligt medan vi skapar 
konstverk eller föremål att spara själv 
eller ge som gåva. Vi använder återvin-
ningsmaterial i mån av möjlighet. 

Silkscreentryck, introduktionskurs 

41 € + materialavg. 15 €    EA170161

On 13.00–15.30   18.1–15.3 och ti 24.1

Olars, Månskivan 2, Maria Coles.  
Vi lär oss att göra silkscreentryck, en tryck- 
teknik som bygger på att färg trycks ge-
nom ett tunt silkestyg fastspänt på en ram. 
Vi ritar och skär schabloner och trycker på 
både papper och tyg i en eller flera färger. 
Vi söker inspiration från konstvärlden och 
egna intressen. I början av kursen tillver-
kar du en egen ram, som blir din efter kur-
sen. Tid och plats fastställs senare.

Keramik FAMILJEKURS

42 €   EA170084

lö 10.00–14.30   25.3–26.3

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.  

Vi bygger Kungsgård
FAMILJEKURS 

43,50 € + material 12 €     EA170192

lö 10.00–13.00    28.1–18.2

Köklax, Kungsgårdsskolan, Vera Schulman. 
Den byggda miljön berör oss alla. Nu har 
du en chans att komma med att påverka 
hur ”nya Kungsgård” blir! Under kursen 
går vi igenom centrala begrepp i arkitek-
turens grunder, tar del av det nya husets 
planer och deltar i planerandet av den nya 
läromiljön i Köklax. Kom med och pyssla, 
rita, måla och bygga! Kursen är en famil-
jekurs och rekommenderas för barn över 
fyra år. 

Stop-motion animation  

35 €   EA170200

to 14.00–15.30   19.1–30.3

Maria Coles. Stop-motion-animation är 
ett roligt och kreativt sätt att göra korta 
filmer. Du kan använda dig av dig själv, 
föremålen i din omgivning, leksaksfigurer 
eller figurer du själv tecknat eller pysslat 
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ESBO ARBIS KONTAKTUPPGIFTER
Kundtjänst: må–fr kl. 9-15
Faktureringsärenden/Kursanmälningar: 
kl. 10–12 och 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, 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 kurskata-
logen. Den kan avhämtas från arbis 
verksamhetsställen, biblioteken, sam-
servicekontoren och köpcentra och den 
finns också på nätet www.esbo.fi/arbis. 
Alla kursanmälningar via www.ilmonet.fi  
eller per telefon 09 8165 7890 kl. 10-12 
och 13–15. För anmälningar via ilmonet 
behöver du nätbankskoder för att regist-
rera dig och få eget användarnamn och 
lösenord. Då du anmäler dig via telefon 
uppge: Kursnummer, personbeteck-
ning, namn, adress, telefon-nummer 
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

K U R S - 
P R O G R A M
S T U D Y  P R O G R A M M E

Våren 2017

E S B O  A R B E T A R I N S T I T U T

6 0  å r

ESBO ARBIS - EN PLATS FÖR DIG!

GOTT NYTT ÅR!

Arbis höst har som vanligt varit livlig med både kurser och evenemang. Utöver kursverk-
samheten har vi bland annat haft utställningar med elevarbeten och även metrolapptäcket 
fick sin form under höstens gång. I början av höstterminen välkomnade vi även ny perso-
nal, då vi fick två nya planeringsansvariga lärare. 

Vi har också jobbat vidare kring hur vi i fortsättningen informerar er, bästa kursdeltagare, 
på det mest ändamålsenliga sättet. 2017 kommer att innebära en förändring i publicering-
en av kurskatalogen, och denna vårkatalog du håller i är också den sista vårkatalogen som 
trycks upp. I fortsättningen kommer vi att publicera en tryckt katalog per år där vi presen-
terar hela årets verksamhet mellan två pärmar. Den utkommer i digitalt format i början av 
sommaren och som tryckt version i augusti, det vill säga med samma tidtabell som den 
traditionella höstkatalogen. 

All uppdaterad information om kurser, innehåll, anmälningar med mera finns naturligtvis 
också i fortsättningen på webben, och dessutom svarar kundtjänsten gärna på era frågor. 
Ta kontakt på valfritt sätt ifall det är något du funderar på kring kurser, anmälningar eller 
verksamheten i övrigt! Ta också gärna en titt på vår Facebook-sida, som förutom informa-
tion erbjuder glimtar från vardagen.

Inför våren finns ännu många kurser där det finns plats för flera deltagare, både kurser 
som fortsätter från hösten och sådana som nu sätter igång. Vi ser framemot att träffa dig!

Ha en riktigt fin start på det nya året!

Barbro Högström
Rektor

VÄLKOMMEN MED!
www.esbo.fi/arbis

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

ihop för att skapa animationer. Genom att 
ta många stillbilder där en figur flyttar på 
sig lite i varje bild skapar du en animation. 
Med bildkonstlärare Maria Coles’ vägled-
ning får du personliga och proffsiga re-
sultat! Vi använder oss av iPad både för 
fotografering och editering. 

Short film - workshop

42 €   EA170179

lö–sö 11.00–16.00    1.4–9.4

Mattby, Mattlidens skola, högstadiet,  
Olga Zamurovic. We will make short films 
and you will learn all the steps in doing it. 
Come with the idea for the story or create 
one together with other participants. You 
can test free professional editing software 
that can be installed to your computer for 
free or use the software you are familiar 
with. Bring your own camera and laptop.

HANTVERK OCH HANDARBETE

Metallslöjd och serviceverkstad

44 €   EA170091

on 14.30–17.30     8.3–26.4

Mattby, Mattlidens skola, högstadiet,  
Åke Ryynänen. Vi servar och metallslöjdar 
tillsammans . Vi får tips om hur  t. ex. gräs-
klippare och motorsågar kan fixas inför 
sommarsäsongen.

Folkdräktssömnad 

53 €   EA170026

ti 18.30–21.00   10.1–4.4

Mattby, Mattlidens skola, högstadiet,  
Maria Schulman. Kom och sy en folkdräkt. 
Varje kursdeltagare bestämmer själv vil-
ken folkdräkt man vill sy. Du kan också 
reparera och iståndsätta, förstora och för-
minska en gammal dräkt eller förnya vissa 
dräktdelar som slits ut snabbare än andra, 
som t.ex. blusarna. Ett loppisfynd behö-
ver kanske piffas upp med någon ny del. 
Vill du sy om mormors gamla dräkt åt ett 
barnbarn kan du också göra det.

MAT

Vegan - Flavors of the Middle East

14 € + materialavg. 15 €   EA170198

to 17.00–20.00    9.2–9.2

Ashley Rad. Think vegan food is just salad 
leaves? Think again! This course will show 
you new, quick and easy ways to eat healt-
hier and vegan with flavours of the Middle 
East. You will learn easy, healthy ways to 
whip up a delicious meal for family and 
friends. From exciting Middle Eastern rain-
bow salads, to Falafel, Hummus, dips and 

pickles. Come and try tantalising new food 
and get inspired on the way. Healthy do-
esn’t have to be boring! 

San Fransisco Cuisine 

14 €  + materialavg. 20 €  EA170095

on 17.00–20.00    19.4–19.4

Mattby, Mattlidens skola, högstadiet,  
Regina Casteleijn-Osorno. Taught by a 
native San Fransiscan, this class offers a 
small glimpse into the cuisine of the bay 
area. Come and taste the international fla-
vors from all districts of the city and leave 
your heart in San Fransisco, or at least in 
its kitchen! Teaching language: English.
fisksorter, lär oss att hantera både hela 
fiskar och filéer. 

MUSIK OCH TEATER

Opera i grupp 

89 €   EA170088

må 17.00–21.00  9.1–24.4

Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Charlotta Sevón. Kursen riktar sig till dig 
som redan har förkunskaper och erfaren-
het av att sjunga. Vi sjunger duetter, ter-
setter, kvartetter etc. ur kända operor. En 
del av scenerna blir även lätt regisserade 
med tanke på den avslutande konserten 
där vi uppträder framför en positiv publik. 

English Theater Workshop 

48 €   EA170119

fr 17.00–19.00   20.1–21.4

Mattby, Mattlidens gymnasium, Sven  
Fernandez. Are you passionate about act-
ing? Would you like to learn the secrets of 
famous thespians or do you just want to 
discover what you are capable of? Come 
join us in the first ever English Theater 
Workshop in Espoo and make history with us! 

SAMHÄLLE

Contemporary Caucasus: cultures 
and geopolitics

23 €         EA170210

må 18.00–20.00      16.1–30.1

Hagalund, Vindängens skola, Justyna 
Pierzynska. The course will concentrate 
on contemporary political issues in the 
Caucausus, their historical roots and ge-
opolitical relevance. Issues of Russia’s 
presence and influence in the Caucasus 
will be discussed, as well as the region’s 
geoeconomic significance, its separatisms 
and cultural richness. Föreläsningen är på 
engelska.

Välmående i vardagen - för 
småbarnsföräldrar 

35 €  + materialavg. 8 €   EA170197

on 9.30–11.00 18.1–26.4

Karabacka, Karahuset, Carina Lindholm. 
En kurs för småbarnsföräldrar. Vi sam-
las onsdagar och dricker morgonkaffe 
tillsammans. Under kursen diskuterar vi 
frågor som känns angelägna. Några te-
maområden under kursen är hälsa och 
välmående, föräldraskap och fostran, kost 
och motion, hemmets ekonomi, fritid och 
avkoppling. Vi får enkla råd och tips och 
delar med oss av våra egna erfarenheter. 
Kurstillfällena varvas med föreläsningar, 
fria diskussioner och praktiska övningar. 
Välkommen med och diskutera! 

Seniorseminarium 

avgiftsfri   EA170016

to 14.30–16.30     19.1–30.3

Karabacka, Karahuset, Peter Damlin.  
Vi träffas varannan torsdag. Olika teman 
presenteras och diskuteras. Se närmare 
innehåll på arbis nätsida på våren: www.
esbo.fi/arbis.

TRÄDGÅRD

Inred och Red upp i hemmet!

25 €   EA170163

on 18.00–20.15 1.3–8.3

Mattby, Mattlidens skola, högstadiet,  
Susie Kousa. Vi går igenom hantering 
av saker vi samlat på oss och lär oss att 
ordna upp dem så vardagen löper bättre. 
Även inredningens grunder i bl.a. färger, 
belysning och möblering. Läraren ger per-
sonliga tips till alla som har ett eget inred-
ningsprojekt i tankarna. 

Odla exotiskt hemma 

19 €   EA170174

lö 11.00–16.00    11.3

Hagalund, Vindängens skola, Mary Kuusisto. 
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, gyl-
lenbär, isört, kiwano och mycket annat 
nästan var som helst: på balkong, i stora 
krukor på friland eller i växthus. 
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ESBO ARBIS KONTAKTUPPGIFTER
Kundtjänst: må–fr kl. 9-15
Faktureringsärenden/Kursanmälningar: 
kl. 10–12 och 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, 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 kurskata-
logen. Den kan avhämtas från arbis 
verksamhetsställen, biblioteken, sam-
servicekontoren och köpcentra och den 
finns också på nätet www.esbo.fi/arbis. 
Alla kursanmälningar via www.ilmonet.fi  
eller per telefon 09 8165 7890 kl. 10-12 
och 13–15. För anmälningar via ilmonet 
behöver du nätbankskoder för att regist-
rera dig och få eget användarnamn och 
lösenord. Då du anmäler dig via telefon 
uppge: Kursnummer, personbeteck-
ning, namn, adress, telefon-nummer 
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

K U R S - 
P R O G R A M
S T U D Y  P R O G R A M M E

Våren 2017

E S B O  A R B E T A R I N S T I T U T

6 0  å r

ESBO ARBIS - EN PLATS FÖR DIG!

GOTT NYTT ÅR!

Arbis höst har som vanligt varit livlig med både kurser och evenemang. Utöver kursverk-
samheten har vi bland annat haft utställningar med elevarbeten och även metrolapptäcket 
fick sin form under höstens gång. I början av höstterminen välkomnade vi även ny perso-
nal, då vi fick två nya planeringsansvariga lärare. 

Vi har också jobbat vidare kring hur vi i fortsättningen informerar er, bästa kursdeltagare, 
på det mest ändamålsenliga sättet. 2017 kommer att innebära en förändring i publicering-
en av kurskatalogen, och denna vårkatalog du håller i är också den sista vårkatalogen som 
trycks upp. I fortsättningen kommer vi att publicera en tryckt katalog per år där vi presen-
terar hela årets verksamhet mellan två pärmar. Den utkommer i digitalt format i början av 
sommaren och som tryckt version i augusti, det vill säga med samma tidtabell som den 
traditionella höstkatalogen. 

All uppdaterad information om kurser, innehåll, anmälningar med mera finns naturligtvis 
också i fortsättningen på webben, och dessutom svarar kundtjänsten gärna på era frågor. 
Ta kontakt på valfritt sätt ifall det är något du funderar på kring kurser, anmälningar eller 
verksamheten i övrigt! Ta också gärna en titt på vår Facebook-sida, som förutom informa-
tion erbjuder glimtar från vardagen.

Inför våren finns ännu många kurser där det finns plats för flera deltagare, både kurser 
som fortsätter från hösten och sådana som nu sätter igång. Vi ser framemot att träffa dig!

Ha en riktigt fin start på det nya året!

Barbro Högström
Rektor

VÄLKOMMEN MED!
www.esbo.fi/arbis

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

MOTION OCH DANS

Body-Mind, Inner peace and 
happiness 

28 €   EA170177

on 17.30–19.00    18.1–8.3

Hagalund, Norr-Hagalunds gymnasium, 
Olga Zamurovic. Do you feel stress?  
Do you want to feel happiness? Prevent 
burnout? On the course we will focus on 
various techniques of balancing our physi-
cal, mental and emotional functioning. You 
will learn ways to catalyze stress and feel 
good and happy. The exercises we will do 
are gentle, fun, entertaining, and pleasant 
in every way. 

Kroppsvård 

42 €   EA170056

må 19.30–21.00   9.1–24.4

Olars, Månskivan 2, Tove von Weymarn. 
Timmen består av olika övningar som ökar 
kroppens funktionsförmåga och välmåen-
de: lätta muskelstärkande övningar, lätta 
aerobiska övningar, tänjande övningar, ba-
lansövningar och övningar som förbättrar 
rörligheten i lederna. 

Djupstretching 

42 €   EA170055

ti 19.00–20.30 10.1–18.4

Mattby, Mattlidens skola, lågstadiet,  
Tove von Weymarn. Lätt, mjuk uppvärm-
ning samt tänjningar för att upprätthålla 
och/eller förbättra ledrörligheten, tänja 
musklerna och minska stressen. 

Djupstretching-Kroppsvård 
Flextimme 

   EA170054

to 19.30–21.00    12.1–27.4

Mattby, Mattlidens gymnasium,  
Tove von Weymarn. Timmen är en blandning 
av måndagens kroppsvård och tisdagens 
djupstretching och finns till som en ersät-
tare, ifall du inte hinner med på endera 
måndagens eller tisdagens timme. 

FoB-gymnastik 3-5 år 
FAMILJEKURS 

43 €   EA170071

ti 17.45–18.30 10.1–18.4

Sepänkylä, Smedsby skola, Elias Edström.
Ledd gymnastiktimme för barn tillsam-
mans med mamma eller pappa.Vi tränar 
både koordination och balanssinne och 
har roligt tillsammans.

Streetdance: Locking

37 €   EA170050

on 16.30–18.00     11.1–5.4

Hagalund, Vindängens skola, Elias Edström. 
Locking är en energisk dans som dansas 
till funk musikens rytmer. Vi går igenom 
grunderna, gör koreografi och freestylar. 
I freestyle improviserar man fritt mer rö-
relserna och letar efter den egna stilen.  
Kursen lämpar sig för 11 år uppåt.

FasciaTraining NYHET!

14 ggr / 19 t / 34 €  EA170175

to 9.30–10.30   5.1–13.4

Hagalund, Hagalunds idrottshall,  
Paula Vehmanen. FasciaTraining® för alla. 
Lugn och välgörande träning för kroppens 
fascior. Timmen består av dynamisk 
rörlighetsträning, balans och rörelsekon-
trollövningar samt avslappning. Övningar 
kombineras med djupandning. Passar alla 
friska vuxna.

Pilates med Catharina

14 ggr / 14 t / 29 €  EA170051

on 20.00–21.00  11.1–19.4

Smedsby, Smedsby skola, Catharina  
Gylling-Bärlund. I pilates gör vi kontrolle-
rade rörelser för att sträcka ut och stärka 
dina muskler. Vi jobbar med att stabilisera 
och stärka kroppens stödstruktur, musk-
lerna runt mage, rygg, bäckenbotten, 
rumpa, höft och lår. Dessa bär upp krop-
pen och är väsentliga för vår hållning, när 
musklerna i kärnan är i balans med varan-
dra hittar andra delar av kroppen lättare 
sin plats. Vi får styrka, spänst och kropps-
kontroll som gör att vi rör oss lättare i var-
dagslivet.

INFORMATIONSTEKNIK

Seniorinternet för glada nybörjare 

15 €   EA170171

on 13.45–15.45 1.2–1.3

Hagalund, Vindängens skola, Åke Ryynänen. 
Vi träffas på eftermiddagen och lär oss 
grunderna i hur internet kan hjälpa oss i 
vardagsärenden. 

Digitala kartor på telefonen, paddan 
och navigatorn 

29 €   EA170176

lö–sö 10.00–16.00    18.3–19.3

Hagalund, Vindängens skola, Christer 
Lundqvist. Nu bekantar vi oss med hög-
klassiga alternativa gratiskartor och upp-
daterar apparaterna så att de tjänar oss 
i vardagen. 

Vi sparar gamla foton och diabilder 
på datorn och molntjänster 

29 €   EA170164

lö–sö 10.00–16.00   18.2–19.2 

Hagalund, Vindängens skola, Christer 
Lundqvist. Gör ett kulturdåd och spara 
dina gamla foton on diabilder för kom-
mande generationer. På kursen lär vi olika 
sätt att föra över bilder och diabilder på 
vår hemdator.

www.esbo.fi/arbis

FÖRFATTARBESÖK våren 2017:

Folkhälsanhuset i Esbo, Vindgränden 6, Vardagsrummet

Onsdagar kl. 17.30–19.00

1.2   Matti Klinge
1.3   Ebba Witt-Brattström
5.4  Laura Kolbe
3.5  Jeanette Björkqvist

Fritt inträde, ingen förhandsanmälan. 
Närmare info www.esbo.fi/vindangen

Arrangör: Svenska bildningstjänster/kultur  
och Folkhälsans förbund r.f.
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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 
LANDSKAPSMÅLERI (110311K17), to 4–18.5, kl. 12–15,  
CHINESE PAINTING AND CALLIGRAPHY (110320K17), 
Saturdays 21.1 | 4.2 | 18.2 | 11.3 | 25.3 at noon-5p.m. Wang Liuhuo 
IKEBANA (110474K17), lö-sö11–12.2 och sö 2.4, kl. 10.00–14.55 
Vi sätter oss in i japanskt blomsterarrangemang och skapar 
fördomsfria arrangemang utgående från elevens eget material.  
 
MUSIK 
BARBERSHOP KÖR (110102K17), ti 17.1–11.4, kl. 17–19, 
Kursen är öppen både för herrar och damer, men vi sjunger främst 
arrangemang för manskörer. Vi arbetar helt utan ackompanjemang. 
 
HANTVERK 
LAPPTEKNIK OCH BRODERI (110420K17), må 16.1–10.4, kl. 
11–13.30. På kursen lär du dig sy lapparbeten i olika tekniker både 
på maskin och för hand. Du kan förverkliga dina egna idéer eller 
modeller som läraren presenterar.  
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. 050–4116385 
EFTERMIDDAGSVÄVARNA (110432K17), to 19.1–6.4, kl. 14.15–
16.45. På kursen vävs både enkla och avancerade vävar. 
FORTSÄTTNING I SILVERSMIDE (110453K17),  
to16.3-8.4, kl. 17.30–21.15, Annika Linder-Airava, På kursen 
designar du ett smycke i silver. Vi jobbar med silverplåt och 
silvertråd. Ett lämpligt projekt är ett hängsmycke, ett armband eller 
en ring. Dessutom lär du dig hur man infattar en slät sten i arbetet. 
BOKBINDNING (110450K17), ti 17.1–4.4, kl. 18–21 
 
SAMHÄLLE, LITTERATUR OCH SPRÅK 
FORTSÄTTNINGSKURS I SLÄKTFORSKNING (103102K17) 
ti 17.1–11.4, kl. 18–20.15 
LITTERATURCIRKELN (110600K17)  
må 16.1 | 20.2 | 20.3 | 3.4, kl. 19–20.30, Nalle Valtiala 
Författarbesök. Presentation av klassisk och aktuell litteratur.  
 
SWEDISH FOR BEGINNERS, LEVEL 1, CONTINUED 
(1120206K17) 
SWEDISH A1 FOR BEGINNERS, LEVEL 2, CONTINUED 
(120204K17) 
SWEDISH A1-A2 FOR BEGINNERS, LEVEL 3 (120208K17) 
SVENSKA FORTSÄTTNINGSKURS B1 (120205K17) 
SVENSKA DISKUSSIONSKURS (120203K17) 
 
ENGLISH B2 (120300K17) 
SMALL TALK AND BIG TALK (120301K17) 
 
NYBÖRJARKURS I SPANSKA, FORTSÄTTNING (120711K17)  
 
RYSKA, GRUNDERNAS FORTSÄTTNING (120610K17) 
RYSKA A2, FORTSÄTTNING (120613K17) 
 
ESTNISKA, GRUNDERNAS FORTSÄTTNING A1 (129811K17) 
ESTNISKA, FORTSÄTTNING A2 (129812K17) 
ESTNISKA B1 (129814K17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÄLSA OCH VÄLMÅENDE 
MOTIONSRÅDGIVNING OCH KROPSANALYS (830099K17) 
SENIORDANS (110501K17)16.1–10.4  må 12.00–13.45 
LÄTT GYMNASTIK OCH STRETCHING,  
17.1–9.5, ti 11–12, (830130K17) 
18.1–10.5, on 12.30–13.30, (830131K17) 
19.1–18.5, to 9.15–10.15, (830132K17) 
QIGONG A (830490K17) on 18.1–3.5, kl. 12.30–13.45 
QIGONG B (830491K17) on 18.1–3.5, kl. 14.00–15.15 
Fler gymnastikkurser finns på webben! 
 
COURSES IN ENGLISH 
FELTED HAND PUPPETS (110418K17), Fri 17 March 5–9 p.m., Sat 
18 March 10 a.m.–5:30 p.m., Yaroslava Troynich 
 
YOUR HEALTH IS WORTH IT (219100K17), Wed 8 February to 3 
May, 6–7.30 p.m. Kaled Hegli, Which food is good for you? Are we 
selling our health to pharmaceutical companies? Which is more 
harmful; WiFi or a soft pillow? Does exercise save you from any 
illness? "Alternative" medicine?  
 
ALIGNMENT-BASED YOGA, LEVEL 1 (830400K17)  
16.1–22.5, Mon 7.40-9.10 p.m., Nicola Moberg 
ALIGNMENT-BASED YOGA, LEVEL 2 (830401K17) 16.1–22.5, 
Mon 6-7.30 p.m., Nicola Moberg 
 
YOGA FOR THE LOWER BACK (830405K17) Sun 12 February, 1–
4 p.m., Nicola Moberg. Different causes for lower back pain can be 
wrong physical movements, the thoughts you think and the food you 
eat. We use yoga asana, nutrition and yogic thoughts to be aware in 
our day-to-day life how to prevent the most common issues for lower 
back pain. 
 
ALIGNMENT-BASED YOGA FOR MEN (830481K17), Tue 17.1–
9.5, 7–8.30 p.m., Gabriel Maldonado 
 
USING YOGA IN YOUR DAILY LIFE (830482K17), 8 April, Sat 10 
a.m.-1 p.m., Gabriel Maldonado. Lifestyle, nutrition and philosophic 
applications to improve your quality of living. The workshop will be 
focused on physical practice and a presentation on tips on nutrition 
and lifestyle that can be applied by anybody, anywhere. 
 
ANMÄLAN 
Börjar tisdag 10.1 kl. 10.00 
www.opistopalvelut.fi/kauniainen/  
eller 09-5056274, 09-5056273, 09-5056581 
 

3.4 kl. 18 
Medborgarinstitutets vårutställning öppnas. 

Utställningen är öppen 4.4−9.4 
 

6.4 kl. 19 
Underhållningskörens vårkonsert, Nya Paviljongen 
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Språk

Svenska för invandrare 
– Ruotsia maahanmuuttajille 
– Swedish for immigrants
V170322 13 ggr / 53 € 
23.1.–8.5. må 18.00–19.30
Vaskivuoren lukio, Katja Kela
Bok: Rivstart A1+A2 textbok & 
övningsbok, 2014

  Vill du lära dig svenska? Vi startar 
från grunderna. Haluatko oppia ruotsia? 
Aloitamme alkeista. Would you like to 
learn Swedish? We´ll start from the 
basics.

Danska I
V170101 22 ggr / 81 €
17.1.–20.6. ti 17.30–19.00
Martinlaakson koulu, Laura Salonen
Bok: Karin Guldbæk-Ahvo, Johanna 
Toivonen: Dansk? - Ja, tak!

  Vill du lära dig danska? Nu kan du 
börja från grunderna. Danska och 
svenska har mycket gemensamt och det 
blir lätt att lära sig danska när man vet 
var skillnaderna mellan de två skandina-
viska språken fi nns.

Inglés A1 para hispanos
V170817 8 ggr / 39 €
10.1.–7.3.  ti 15.30–17.00
Vantaan opistotalo, Sven Fernandez
Bok: New Headway: Beginner

  Curso nivel A1 (Principiantes) de In-
glés espefícamente para hispanoha-
blantes. El profesor tiene más de diez 
años de experiencia en la enseñanza 
del idioma y el curso es dictado íntegra-
mente en inglés y español. El profesor 
es hablante nativo de ambos idiomas. 
Completaremos actividades amenas y 
estimulantes con el objetivo de experi-
mentar, improvisar y aprender con el 
idioma. ¡Ven y únete a nosotros!

English conversation B2-C1
V170816 8 ggr / 40 €
10.1.–7.3. ti 17.15–18.45
Vantaan opistotalo, Sven Fernandez

  Hey, you! Do you want to have fun 
and practice the language? Are you 
tired of boring conversation courses, and 
would like to have a bit more fun? Come 
and join us! This course is aimed at 
discussing current events, but we will do 
it in a fun and engaging way, watching 
shorts, clips, playing games, etc. We’ll 
be waiting for you!

Conversamos de todo
V170815 11 ggr / 50 €
16.1.–3.4. må 19.30–21.00
Martinlaakson koulu, Sven Fernandez

  ¿Deseas practicar tu español para 
no olvidarlo? ¿Acaso estás por viajar 
y deseas practicar un poco el idioma? 
¡Ven únete a nosotros! Discutiremos te-
mas de la actualidad en grupos peque-
ños y haremos actividades interesantes, 
entretenidas y amenas para practicar 
este bello idioma. También veremos cor-
tometrajes, documentales y clips para 
fomentar la discusión. Profesor trilingüe 
con más de diez años de experiencia. 
¡Ven a disfrutar!

Teater

Fysiskt uttryck på scenen
V170582 8 ggr / 51 €
22.1.–19.3. sö 17.00–19.30
Bygård, Dan Söderholm

  Kurs i sceniskt uttryck och improvisa-
tion med sikte på sommarteater. Vi un-
dersöker och blir medvetna om hur fy-
siska uttryck tar sig ut på scen i kontakt 
med publiken.

Motion

Kundaliiniyoga
V170809 12 ggr / 84 €
16.1.–10.4. må 18.15–19.45
Vantaan opistotalo, Kirsi Kaunisharju

  Välkommen med på tvåspråkig kun-
daliniyoga. Kundaliniyoga är en dyna-
misk och mångsidig form av yoga som 
passar alla. Den består av fysiska öv-

ningar, andningsövningar, ljudvibra-
tioner (mantra), avslappning och med-
itation. Kundaliniyogan bidrar bland 
annat till förbättrad hälsa och självkän-
nedom samt ökad medvetenhet om din 
inneboende potential. Ha med kläder 
som det är bekvämt att röra sig i. Yoga-
övningarna görs barfota, yllesockor och 
en  varmare tröja är sköna att ha under 
avslappningen. Ta med din egen yoga-
matta ifall du redan har en. 

Musik

* Sång utan krav – En veckoslutskurs 
för alla sångintresserade 1, 2 och 3
V170087 28.–29.1. 2 ggr / 60 € kurs 1
V170088 11.-12.2. 2 ggr / 60 € kurs 2
V170089 8.-9.4. 2 ggr / 60 € kurs 3
 lö och sö 10.00–16.30
Myyrinki, Carolina Backman

Tre likadana kurser, välj den som är 
lämpligast för dig. 

  Har du alltid drömt om att sjunga? 
Har du velat utbilda din röst men har 
inte haft möjligheten till det? Skulle 
du vilja sjunga bekanta eller helt nya 
sånger med pianoackompanjemang 
eller vidareutveckla bl.a. andningen och 
röstkvaliteten? Skulle du vilja jobba med 
teknik och tolkning under ett veckoslut? 
Vi sjunger upp, gör andningsövningar, 
jobbar bl.a. med tolkning och sång-
teknik. Kom med och upplev något nytt 
och roligt! Varje elev får 2 x 90 min pri-
vatundervisning under ett veckoslut. Lä-
raren kontaktar sina elever före kursens 
början. Kom med och sjunga och ha det 
kul! Inga förhandskunskaper behövs! 
Eleven kan också ta med sig egna noter/
sånger!

* Sommarkurs i popjazz-sång 1 och 2
V170090 5.-8.6. 4 ggr / 64 € kurs 1
V170091 31.7.-3.8. 4 ggr / 64
 må, ti, on och to 13.00–18.30
Myyrinki, Carolina Backman

Två likadana kurser. Välj den som är 
lämpligast för dig.

  Välkommen till fyra glädjefyllda 
dagar av popsång! Innehållet på kursen 
är bl.a. sångteknik, röstvård, scenteknik 
och tolkning. Ett fi nt tillfälle för dig som 
vill öva på sångteknik, få nya intryck, 
ny inspiration, ny repertoar samt att 
hitta sångarglädjen. Vi arbetar med att 
fördjupa det naturliga och personliga 
sångsättet. Tyngdpunkten ligger på pop- 
och jazztraditionens sångteknik och re-
pertoar. Varje elev får privatundervis-
ning 60 minuter per dag. I slutet av som-
markursen har vi en liten (inte obligato-
risk) elevkonsert där alla kan framföra 
sina favoritlåtar. Ta gärna med egna 
noter. Ingen åldersgräns och inga för-
handskunskaper behövs. Läraren kon-
taktar sina elever före kursens början.

Höstens kurser inleds den 9.1.2017. Se datum vid 
respektive kurs. Kurserna och anmälningsanvisningarna 
fi nns nedan eller på nätet: www.vantaa.fi /aikuisopisto
Välkommen på kurs! 

WWW.VANTAA.FI/AIKUISOPISTO

Välkommen till Vanda 
vuxenutbildningsinstitut/
Vanda arbis!
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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:  
Stora Byvägen 8, 04130 Sibbo..

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 

Välkommen med!

  

Kirkkonummen kansalaisopisto
Medborgarinstitutet i Kyrkslätt

Medborgarinstitutets studieprogram för hela 
läsåret ges ut i augusti.

Det uppdaterade programmet finns på 
internet: www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet.

Det tryckta programmet kan avhämtas från 
biblioteken inom verksamhetsområdet, från 
Kyrkslätts kommuns servicekontor eller från 
medborgarinstitutets kansli. 

Information om kurser och anmälningar:
www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet
tfn 0401269312 (må och fr kl. 9−12, ti−to 
kl. 13−16).

Kansliet: Kyrkstallsvägen 1 A, 02400 
Kyrkslätt

Välkommen med!

Medborgarinstitutet i Kyrkslätt erbjuder undervisning på över 40 ställen 
i Kyrkslätt och Sjundeå.

 



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


