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Välkommen till Helsingfors 
arbis och en ny termin fylld 
av spännande kurser!
I den här broschyren presenterar vi de kurser som startar efter 
årsskiftet. Vi har också en hel del helt nya kurser. Du hittar alla 
Arbis kurser med all information på ilmonet.fi. På ilmonet finns 
också kurserna som börjat på hösten, många av dem har ännu 
lediga platser. 

I vår egentliga kurskatalog, som kom ut i augusti, hittar du 
detaljerad information om alla kurser. Kurskatalogen 2021–2022 
finns tillgänglig inte bara på Arbis på Dagmarsgatan och på Stoa, 
utan också runtom i stan, t.ex. på Luckan och på biblioteken.  Den 
allra färskaste informationen finns alltid på ilmonet.fi.

Anmäl dig till kurserna på ilmonet.fi, per telefon 09 310 494 94 eller 
genom ett personligt besök på Dagmarsgatan 3.

All information om Arbis finns på www.hel.fi/arbis.

Vi ses på Arbis, ditt svenska och mångkulturella rum i Helsingfors!

Innehåll

Föreläsningar 2–4        Evenemang 5–6         Kurser 7–32

http://www.hel.fi/arbis
https://ilmonet.fi/?lang=sv


Föreläsningar
Arbis strömmar så 
gott som alla vårens 
föreläsningar så du kan 
sitta bekvämt hemma i 
soffan och följa med. Följ 
vår hemsida, Facebook 
och YouTube-kanal.

Föreläsningar  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Urveten från förr – högaktuella 
i nutid
Först odlade man enkorn, sedan emmer 
och sist spelt. Under föreläsningen tar 
Kristina Creutz oss på en historisk resa 
från spannmålens begynnelse, genom 
jordbrukets förändring och tillbaka till de 
gamla vetesorternas uppsving och an-
vändning. Kristina är verksam på Malm-
gård där man har specialiserat sig på 
ekologiskt jordbruk.
12.1, onsdag kl. 18.05–19.35,
rum 23 och på webben, online på Arbis 
 YouTube-kanal

La storia della lingua italiana 
dalle origini ai nostri giorni
Quali sono le origini dell’italiano attua-
le? Che cos’è l’italiano standard? Quan-
do e come il latino è diventato italiano? 
Quali dialetti italiani conosci? A queste 
domande risponderemo con l’aiuto di 
testi, esercizi, giochi e video. Benvenuti 
a scoprire la storia della lingua più bella 
del mondo!
Luca Maurizi
Mercoledì 19 gennaio, 18.05–19.35,
aula 23 e online (Arbis YouTube)

Amazonas bakom rubrikerna
Det gröna eldoradot lockar markspeku-
lanter, guldgrävare, och gruvjättar. Skro-
tad övervakning och kriminalitet möjlig-
gör skövling av skog. Samtidigt finns en 
utarbetad miljölagstiftning i Amazonas 
och statliga skogar utnyttjas hållbart. 
Föredaragshållaren Johan Slätis gör en 
doktorsavhandling i Brasilien.
26.1, onsdag kl. 18.05–19.35,
rum 23 och på webben, online på Arbis 
 YouTube-kanal

“A pattern of your love” – The 
Poetry of John Donne
The English poet John Donne (1572–
1631) wrote passionate love poems and 

powerful divine verse that can still reso-
nate with us today, in this world where 
“no man is an island”.
Maria Salenius
2.2, Wednesday 18:05–19:35,
room 23 and online at Arbis YouTube

Donationer till konstsamlingar
En samling blir aldrig fullkomlig utan är 
ett uttryck för ett medvetet tycke och 
smak som ändrar över tid. Konstmuse-
et Sinebrychoff är tacksam över att det 
finns en vänförening som ekonomiskt 
stöder vid val av inköp av gammal konst. 
Konsthistorikern Catarina Welin och Ira 
Westergård, intendent på museet, öpp-
nar upp diskussionen kring samlandet 
och donationerna.
9.2, onsdag kl. 18.05–19.35,
rum 23 och på webben, online på Arbis 
 YouTube-kanal

 NY FÖRELÄSNING

Vid livets gräns
Upplev en livsbejakande föreställning om 
möten, bemötande och musikens kraft 
på en sjukhusavdelning. Anna Brummer  
utgår från sitt eget perspektiv som sjuk-
husmusiker då hon i föreställningen be-
handlar tematiken kring sjukdom och åld-
rande. Föreställningen strömmas inte.
16.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23 

Les idiomes « sur le bout des 
doigts » !
Que signifie « tomber dans les pommes » ? 
Quand doit-on « prendre ses jambes 
à son cou » ? Quelle est l’origine de : 
« pleurer comme une madeleine » ? Fai-
tes le quiz, et apprenez, mémorisez, révi-
sez tout un tas d’idiomes « en ayant la 
banane » !
Elodie Cenni
Mercredi 2 mars, 18h05 à 19h35,
salle 23 et en ligne (Arbis YouTube)
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NY FÖRELÄSNING 

Från Allende och Pinochet, 
via Khomeini till Mandela, 
erfarenheter av finsk diplomati 
Under sin långa diplomatkarriär har 
 Tapani Brotherus fått uppleva länder 
som Chile under Allendes och Pinochets 
regim, Khomeinis Iran och Mandelas 
Sydafrika. Med hjälp av egna observa-
tioner och erfarenheter berättar han om 
Finlands diplomatiska arbete under sin 
tjänstgöring.
Tapani Brotherus 
9.3, onsdag kl. 18.05–19.35
rum 23 och på webben, online på Arbis 
 YouTube-kanal

Zacharias Topelius Skrifter – en 
lång resa avslutas
Projektet Zacharias Topelius Skrifter 
vid SLS har i tio års tid gett ut den store 
1800-talsförfattarens omfattande pro-
duktion som vetenskapliga utgåvor. Un-
der år 2022 avslutas arbetet, som gett 
värdefulla insikter i litteraturhistoria och 
digital textbehandling.
Carola Herberts, huvudredaktör
16.3, onsdag kl. 18.05–19.35,
rum 23 och på webben, online på Arbis 
 YouTube-kanal

Platinium Jubilee 70 Years of 
Service
Queen Elizabeth II has been Queen of 
the United Kingdom since 1952. She has 
lived through more changes to society 
than any other monarch and has had to 
adapt to the changing concepts of her 
own country.
Kevin Gardner
23.3, Wednesday 18:05–19:35,
room 23 and online at Arbis YouTube

Vad kan en sång berätta om 
kolonialism?
Sångaren och forskaren Marika Kivinen 
diskuterar hur musik kan stärka kolonia-
la tankemönster. Ett exempel är sången 
Rarahu, som Sulho Ranta komponerade 
år 1922. Genom musik och text skapar 
den ”exotiska” sången föreställningar om 
Tahiti och polynesiska kvinnor.
30.3, onsdag kl. 18.05–19.35,
rum 23 och på webben, online på Arbis 
 YouTube-kanal

Gösta Diehls konstnärskap
Konstvetaren Camilla Granbacka har 
skrivit en bok om bildkonstnären Gösta 
Diehls karriär och liv. Han levde 1899–
1964 och utmärkte sig i sitt konstnär-
skap som kubist och kolorist. Granbacka 
diskuterar under kvällen med släktingar 
till Diehl.
6.4, onsdag kl. 18.05–19.35,
rum 23 och på webben, online på Arbis 
 YouTube-kanal

Föreläsningar  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Evenemang, 
konserter och 

utställningar

Utställning: Olja och akvarell
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten. 
Konstnärlig ledare Hans-Peter Holmstén.
11–28.1, Galleri Arbis

Öppet rum för poesi – Vad har du 
läst i vintermörkret?
Välkommen till bibliotekets öppna rum 
för poesi. Vi högläser och samtalar om 
dikter. Det går fint att bara lyssna.
Johan Lindberg, bibliotekarie
27.1, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Utställning: Målningar
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.
Konstnärlig ledare Marina Ciglar-Tuominen.
1–18.2, Galleri Arbis
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Nordiska vinterdagen
Arbis blir Nordens Hus för en dag! Oli-
ka aktiviteter för stora och små, vintriga 
utelekar som polarexpedition och hund-
spann. Inomhus ordnas det föreläsning-
ar, verkstäder, pyssel och underhållning. 
Arrangörer: Pohjola-Norden i Helsing-
fors, Esbo och Sibbo, Dansk Klub, 
 Samfundet Finland-Sverige.
5.2, lördag kl. 10.00–15.00

Utställning: Teckningar och 
målningar
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.
Konstnärliga ledare Marina Zitting, Hanna 
Uggla och Anna Mäkelä.
1–25.3, Galleri Arbis

Öppet rum för poesi – Gösta 
Ågrens dikter
Välkommen till bibliotekets öppna rum 
för poesi. Vi högläser och samtalar om 
dikter. Det går fint att bara lyssna.
Johan Lindberg, bibliotekarie
3.3, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Konsert: Jag är Arnaía
Märta Tikkanens diktsamling Arnaía – 
kastad i havet har inspirerat till en kon-
sert som väver samman teman som 
kreativitet, relationer och kärlek. På 
konserten uppförs verk från olika epo-
ker och nya verk av Lauri Mäntysaari 
och Christian Holmqvist. Medverkan-
de:  Marika Kivinen, mezzosopran, Jenna 
 Ristilä, piano m.fl.
5.3, lördag kl. 13.00–14.30, festsalen

Marsmatiné
En matiné med trevlig musik av Arbis 
kursdeltagare och lärare. Fritt inträde. 
Varmt välkommen!
12.3, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

Mat- och kulturfestival
Arbisstuderande och -personal med in-
vandrarbakgrund presenterar sin kultur 
på olika sätt. Kom och ta del av upplevel-
ser från många olika länder. I köket för-
bereder studerandena smakprov från 
sin matkultur. Du får sedan smaka och 
njuta av små godbitar tillsammans. Eve-
nemanget är gratis och kräver ingen för-
handsanmälan.
17.3, torsdag kl. 16.00–18.00, foajén och vån. 2

Barnfest
En lördag på Arbis med mångsidigt och 
roligt program för alla barn i alla åldrar. 
På barnfesten får barn och vuxna till-
sammans delta i olika föreställningar, 
kreativa verkstäder och kulturaktiviteter. 
Mer information om evenemanget finns 
på barnkultur.luckan.fi och LillaLuckans 
facebooksida.
19.3, lördag kl. 11.00–15.00

Utställning: Skulptur och 
japansk målning
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.
Konstnärlig ledare Keita Ioka.
29.3–22.4, Galleri Arbis

Öppet rum för poesi –  program 
meddelas senare
Välkommen till bibliotekets öppna rum 
för poesi. Vi högläser och samtalar om 
dikter. Det går fint att bara lyssna.
Johan Lindberg, bibliotekarie
31.3, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Vårkonsert
Kursdeltagarna på Arbis musikkurser 
avrundar läsåret med en härligt svängig 
vårkonsert. Välkommen med!
9.4, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

Vårutställning
Arbis kursdeltagare ställer ut sina alster 
gjorda under läsåret.
26.4–6.5, Galleri Arbis och rum 23

Evenemang  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Bildkonst och 
formgivning 

Keramik, skulptur, grafik, 
utflykter och galleribesök

Nybörjarkurs i giftfri 
oljemålning (66 €)
A220041  11.1–12.4, tisdag kl. 18.00–20.30

Viborg virtuellt i väntan på 
bättre tider, våren (16 €)
A220057  28.1–4.2, fredag kl. 10.00–12.15

Active Drawing (38 €)
A220062  3.2–24.3, torsdag kl. 18.30–21.00

Måla som en mästare 
(sportlovskurs) (38 €)
A220205  21–25.2, måndag–fredag 
kl. 10.00–14.30

Arbis — 7



Arkitekturpromenad B: Månsas 
(12 €)
A220054  9.4, lördag kl. 13.00–14.30

Konst- och kulturresa till 
Söderlångvik (16 €)
A220086  20.5, fredag kl. 9.00–18.00

Himmel, grönska och salta vågor 
– landskapskurs (24 €)
A220058  23–25.5, måndag–onsdag 
kl. 11.00–15.00

Akvarelldagar på Fölisön (24 €)
A220053  31.5–2.6, tisdag–torsdag 
kl. 10.00–14.00

Metallgrafik (24 €)
A220050 D  15.1 och 22.1, lördag 
kl. 10.00–16.00

A220051  E  5.2 och 12.2, lördag 
kl. 10.00–16.00

A220052  F  26.3 och 2.4, lördag 
kl. 10.00–16.00

Keramik

Dekor på keramik, vårterminen 
(66 €)
A220044  10.1–11.4, måndag kl. 12.45–15.15

Experimentell keramik, 
vårterminen (66 €)
A220045  10.1–11.4, måndag kl. 10.00–12.30

Färg och form för 7–12-åringar 
B, Stoa (38 €)
A220010  10.1–11.4, måndag kl. 15.00–16.30

Keramik för nybörjare, 
vårterminen (66 €)
A220043  11.1–12.4, tisdag kl. 8.30–11.00

Brukskeramik, vårterminen       
(66 €)
A220046  11.1–12.4, tisdag kl. 11.15–13.45

NY KURS

Keramik – fördjupad kurs, 
vårterminen (66 €)
En fördjupad kurs i keramik främst för 
mer erfarna elever med inriktning på ex-
perimentell keramik och dekor.
A220268  11.1–12.4, tisdag kl. 14.00–16.30
Karin Widnäs, keramikverkstaden

NY KURS

Keramik, enbart nybörjarkurs,  
Stoa (66 €)
På kursen lär du dig grunderna i keramik 
och olika tekniker för att formge leran. 
Du lär dig också att dekorera och glase-
ra föremålen. Obs! Kursen är för dig som 
inte rymdes med i höst på nybörjarkur-
sen. En materialavgift på 30 € betalas till 
läraren under första lektionen.
A220249  12.1–13.4, onsdag kl. 17.00–19.30
Heidi Puumalainen, konstklassen

NY KURS

Nybörjarkurs i keramik på 
sportlovet (24 €)
Om du aldrig tidigare haft möjlighet att 
jobba med lera, är det här rätt kurs för 
dig. En materialavgift på 25 € tillkommer.
A220251  22.2–5.3, lördag kl. 10.00–12.15
Katja Kotikoski, keramikverkstaden

Bildkonst, formgivning och fotografering  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi

8 — Arbis

https://ilmonet.fi/?lang=sv


Hantverk
Sömnad, garnarbete, bokbindning och pappers arbeten, smycken, 
vård och renovering, träslöjd, övriga material och arbetsmetoder, 

kurser för barn och unga

NY KURS

Withof-spets (52 €)
På kursen görs och studeras Withof-
spets. Kursdeltagaren bör behärska 
spetsknypplingstekniken väl. Erfarenhet 
av spetsar knypplade i bitar, och vanan 
att knyppla med fin tråd, t.ex. egyptisk 
bomull 100 eller finare, krävs. Kursen är 
tvåspråkig på svenska och finska.
A220247  13–17.6, måndag-torsdag 
kl. 10.00–16.00, fredag kl. 10.00–14.00 
Nina Schwarz, rum 46

NY KURS

Historiska korsetter från 1500–
1700-tal (38 €)
Korsettsömnad för dig som rollspelar, 
gillar historiska kostymer eller vill göra 
en personlig korsett. Moderna sömnads-
lösningar anpassade till modeller från 
Tudor-eran fram till slutet av 1700- talet. 
Fyra olika korsettmodeller att välja 
bland.
A220254  11–19.3, fredag kl. 17.00–20.00, 
 lördag kl. 10.00–16.00
Pia Nybom, rum 46 
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Makramé, fortsättningskurs 
(20 €)
A220036  28 och 29.1, fredag kl. 17.30–20.45,
lördag kl. 10.00–16.00

Tygtryck med digiprint (20 €)
A220013  2–23.3, onsdag kl. 9.30–12.00

Miniatyrer och dockskåpsprylar 
(24 €)
A220056  11 och 12.3, fredag kl. 16.00–20.45,
lördag kl. 10.00–16.00

Dekorationsmålning B (38 €)
A220032  25.4–28.4, måndag–torsdag 
kl. 15.00–20.00

Beginners Jewellery Making 
Course B (66 €)
A220079  12.1–13.4, onsdag kl. 17.30–19.45

Extraordinary Weekend 
Workshop for Beginners, 
Part 1, B (24 €)
A220082  21, 28 and 29.1, Fridays 
 17:00–20:30, Saturday 10:00–16:00 

Extraordinary Weekend 
Workshop, Part 2, B (24 €)
A220084  18, 25 and 26.3, Fridays 
 17:00–20:30, Saturday 10:00–16:00

Let's Review Our Silver 
Jewellery Projects B (20 €)
A220083  8 and 9.4, Friday 17:00–20:30, 
 Saturday 10:00–16:00 

Sömnad

Sy färdigt eller sy om (20 €)
A220011 8 och 9.4, fredag kl. 17.00–21.15,
lördag kl. 10.00–16.00

Sy en kimono (28 €)
A220023  21–23.4, torsdag–fredag 
kl. 17.00–21.15, lördag kl. 10.00–16.00

Sy till vår och sommar (28 €)
A220012  9–13.5, måndag–fredag 
kl. 9.30–12.45

Vård och renovering

Reparera gamla fönster 
A220020  C (78 €) 
12.1–30.3, onsdag kl. 9.30–13.30

A220021  D (78 €) 
13.1–7.4, torsdag kl. 17.00–20.10

A220026  E (38 €) 
25–29.4, måndag–fredag kl. 10.00–14.15

Restaurera gamla möbler
A220016  E (78 €) 
10.1–21.3, måndag kl. 9.00–13.15

A220017  F (78 €) 
11.1–22.3, tisdag kl. 8.30–12.45

A220018  G (78 €) 
11.1–22.3, tisdag kl. 14.00–18.15

A220019  H (78 €) 
13.1–24.3, torsdag kl. 10.00–14.15

A220072  I (38 €) 
19–22.4, tisdag–fredag kl. 9.00–14.15

Möbeltapetsering 
A220029  C (78 €) 
10.1–4.4, måndag kl. 14.00–17.15

A220030  D (78 €) 
15.1–19.3, lördag kl. 10.00–16.00

A220037  E (38 €) 
2–6.5, måndag–fredag kl. 10.00–14.00

A220031  F (38 €) 
9–13.5, måndag–fredag kl. 16.00–20.00

Träslöjd
A220006  D (78 €) 
10.1–28.3, måndag kl. 17.30–21.45

A220007  E (78 €) 
14.1–1.4, fredag kl. 9.00–13.15

Sommarsnickare (38 €)
A220033  16–20.5, måndag–fredag 
kl. 10.00–14.15 

Hantverk  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Hem och 
trädgård

Boende, 
trädgårdsvård och odling, 
spel

Sol- och vindenergi för stuga 
och båt (12 €)
A220179  22.1, lördag kl. 10.30–13.45

Permakulturdesign, 
flerformskurs (16 €)
A220215  15 och 22.3, tisdag 
kl. 17.30–19.00 på webben
23.4, lördag kl. 10.30–13.30, 
Krämars gård, Ingå

Den engelska parken på 
Hertonäs gård (12 €)
A220194  7.5, lördag kl. 10.00–13.15

Arbis — 11
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Hushåll
Vuxna med barn i köket, 

barnens kök,  
seniorer i köket, 

vardagsrätter, 
festmat, fisk, 

hälsofrämjande kost, 
 vegetariskt, 

mat och språk, 
internationell matkultur, 
bakning, dryckeskultur, 

matdemonstrationer, 
 hygienpass

Hushåll  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Vuxna med barn i köket  
= tillsammans

På de här kurserna tillreder barnet och 
den vuxna mat tillsammans. Kurspriset 
inkluderar ett barn och en vuxen. Endast 
den vuxna anmäls till kursen. Barnets 
namn och födelsedatum meddelas sepa-
rat till kansliet före kursstarten. Notera 
vänligen den riktgivande åldersindelning-
en. Kurserna planeras vanligen som par-
arbete. Om barnet har allergier eller spe-
cialbehov, var vänlig och meddela detta 
minst en vecka i förväg. Tillsammanskur-
serna inleds med ett mellanmål som till-
reds gemensamt.

Harry Potters magiska värld, 
tillsammans (28 €)
A220196  30.3, onsdag kl. 16.30–19.30

Italiensk matlagning, 
tillsammans (28 €)
A220229  4.4, måndag kl. 16.30–19.30

Japansk matlagning, 
tillsammans (28 €)
A220228  18.1, tisdag kl. 16.30–19.30

Minikonditorn – baka, baka 
bulla, tillsammans (28 €)
A220188  14.3, måndag kl. 16.30–19.30

Mumins lättlagade mat, 
tillsammans (28 €)
A220195  8.2, tisdag kl. 16.30–19.30

Skolkonditorn – gott till alla 
hjärtans dag, tillsammans (28 €)
A220187  14.2, måndag kl. 16.30–19.30

Spansk matlagning, tillsammans 
(28 €)
A220230  2.3, onsdag kl. 16.30–19.30

Barn i köket

Kreativt sommarläger med mat 
och hantverk (140 €)
A220071  6–10.6, måndag–fredag 
kl. 9.30–14.45

Vårens lilla kockskola (50 €)
Här börjar den lilla kockens stora även-
tyr i köket. I Arbis välutrustade kök i 
Tölö tillreds energirika men hälsosam-
ma snacks och matiga mellanmål. Under 
vägledning kommer också planering, tek-
nik, hygien och sortering på köpet.
Målgrupp: elever i åk 2–6. 
Anmälan: Arbis kansli 09 310 494 94.
A220129  2.2–9.3, onsdag kl. 14.00–16.15
Ghita Henriksson, undervisningsköket

Seniorer i köket

Herrar i köket, kurs för seniorer 
(64 €)
A220106  13.1–3.2, torsdag kl. 10.00–13.45

Fisk, kurs för seniorer (20 €)
A220182  26.1, onsdag kl. 10.00–13.45

Vårens kulinariska äventyr, kurs 
för seniorer (70 €)
A220104  8.2, 15.2, 1.3 och 8.3, tisdag 
kl. 10.00–13.45

Matmix, kurs för seniorer (50 €)
A220160  22.3–5.4, tisdag kl. 10.00–13.45

Vegetariskt

Kickstarta året veganskt (26 €)
A220220  10.1, måndag kl. 17.00–20.45

Vegetarisk vardagslyx (26 €)
A220221  16.2, onsdag kl. 17.00–20.45
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Festmat

Enkla desserter med lyxig touch 
(26 €)
A220183  2.2, onsdag kl. 17.00–20.45

Vin och mat – vin till grönt, 
webbkurs (12 €)
A220231  9.2, onsdag kl. 17.00–20.00

Vin och mat – vin till kryddig 
mat, webbkurs (12 €)
A220232  9.3, onsdag kl. 17.00–20.00

Godbitar till cocktailbjudningen 
(26 €)
A220113  1.4, fredag kl. 17.00–20.45

NY KURS

Vego fine dine C (28 €)
Tillsammans tillreder vi en ambitiös ve-
getarisk avsmakningsmeny på höstens 
råvaror. Vi tar oss an nya utmaningar i 
det gröna köket. Vi lägger stor vikt vid 
uppläggningen och detaljerna. Middagen 
avnjuter vi tillsammans. Kursen lämpar 
sig för dig med lite mera vana i köket.
A220266  22.3, tisdag kl. 17.00–20.45
Tara Junker, undervisningsköket

Internationell matkultur

Indiska dofter (26 €)
A220181  12.1, onsdag kl. 17.00–20.45

Mexikansk kväll (26 €)
A220218  19.1, onsdag kl. 17.00–20.45

Smakresa till Marocko (26 €)
A220171  25.1, tisdag kl. 17.00–20.45

Indian Street Food (26 €)
A220121  27.1, torsdag kl. 17.00–20.45

Café Colonial (28 €)
A220128  7.2, måndag kl. 17.00–20.45

Trendigaste kinesiska 
delikatesserna (26 €)
A220201  12.2, lördag kl. 10.00–13.45

Food from the Indian Mountains 
(26 €)
A220122  3.3, torsdag kl. 17.00–20.45

Brasilianskt på kassava och 
majs (28 €)
A220127  28.2, måndag kl. 17.00–20.45

Det moderna japanska köket 
 (26 €)
A220227  21.3, måndag kl. 17.00–20.45

Vegetariskt på italienskt vis 
(26 €)
A220217  29.3, tisdag kl. 17.00–20.45

Restaurant style Indian cooking 
(26 €)
A220123  31.3, torsdag kl. 17.00–20.45

Tapas och andra spanska 
läckerheter (26 €)
A220224  13.4, onsdag kl. 17.00–20.45

Mat och språk

Cuisine traditionnelle (28 €)
A220233  21.1, fredag kl. 17.00–20.45

Smørrebrød A (18 €)
A220101  5.2, lördag kl. 10.00–12.00

Smørrebrød B (18 €)
A220102  5.2, lördag kl. 12.30–14.30

Soupes et desserts (26 €)
A220234  25.3, fredag kl. 17.00–20.45

Hushåll  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Mat och musik

Mat & musik för vuxna: 
vårsmaker och blommiga toner 
(35 €)
A220173  11.4, måndag kl. 17.00–20.45

Inhemsk matkultur

Magiskt gott med ost (26 €)
A220172  17.1, måndag kl. 17.00–20.45

Grön middag på 30 minuter (26 €)
A220222  26.1, onsdag kl. 17.00–20.45

Internationella soppor (26 €)
A220111  17.2, torsdag kl. 17.00–20.45

Zero waste i köket (24 €)
A220226  7.3, måndag kl. 17.00–20.45

Wok, ris och nudlar (26 €)
A220209  15.3, tisdag kl. 17.00–20.45

Bönornas värld (26 €)
A220225  28.3, måndag kl. 17.00–20.45

Lammkött lätt och gott (28 €)
A220114  6.4, onsdag kl. 17.00–20.45

Vilda ätbara växter (22 €)
A220210  16.5, måndag kl. 17.00–20.45

Bakning

Baka på urveten (26 €)
A220126  24.1, måndag kl. 17.00–20.45

Bakning  med vinterns 
citrusfrukter (26 €)
A220214  15.2, tisdag kl. 17.00–20.45

Från Alexandersbakelse till 
Malaxlimpa (32 €)
A220213  1.3, tisdag kl. 17.00–20.45

Moderna tårtor (26 €)
A220112  24.3, torsdag kl. 17.00–20.45

Övrigt

NY KURS

Ät dig till en bättre tarmflora B 
(26 €)
Vi lagar mat full med fibrer, surkål och 
antiinflammatoriska råvaror som ökar 
mångfalden i tarmfloran. Recepten är, 
förutom goda, också enkla och snabba 
och går bra att få in även i stressiga var-
dagsrutiner. 
A220264  11.1, tisdag kl. 17.00–20.45
Tara Junker, undervisningsköket

Ät dig till en bättre tarmflora A 
(26 €)
A220219  31.1, måndag kl. 17.00–20.45

Må bra utan gluten (26 €)
A220186  23.3, onsdag kl. 17.00–20.45

Kombucha (16 €)
A220124  A     3.2, torsdag kl. 17.00–18.30
A220125  B     3.2, torsdag kl. 19.00–20.30

Hygienpass tentamen (40 €)
A220175  A     12.2, lördag kl. 11.00–12.30
A220176  B     12.3, lördag kl. 11.00–12.30 

Matdemonstrationer

Alla hjärtans lunch (14 €)
A220157  10.2, torsdag kl. 13.00–14.00

Proteinrikt av vegetabilier (14 €)
A220156  11.1, tisdag kl. 13.00–14.00

Påskens delikatesser (14 €)
A220158  10.3, torsdag kl. 13.00–14.00

Vårfest (14 €)
A220159  7.4, torsdag kl. 13.00–14.00
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Litteratur, teater 
och modersmål

Svenska som modersmål, 
 skrivande,  litteratur, 

  teater och film

Svenska som modersmål
Prepkurs i modersmål B (52 €)
A220130  12.1–16.3, onsdag kl. 16.30–19.30

NY KURS

Tvillingläsning och 
transspråkande, webbkurs (12 €)
Vad är transspråkande och hur arbetar 
vi genom de studerandes första språk 
med läsning, språk- och kunskapsut-
veckling och motivation genom att se 
tvåspråkigheten som resurs? Träffarna 
handlar om transspråkande och meto-
den tvillingläsning, läsning på två eller 
flera språk i olika genrer.
A220275  19.1–9.2, onsdag kl. 18.00–19.30
Johanna Söderlund, Internet

Litteratur, teater och modersmål  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Media och
informationsteknik

Datoranvändning och operativsystem, 
Windows, Mac, 

smarttelefon och pekplatta, 
Internet, blogg och hemsida, 

sociala medier, bildhantering, 
publicering, video, text behandling, 

presentation och kalkyl, 
programmering, tema grupper, 

öppna inlärningsmiljöer, fotografi
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Fotografi

Gör en fotobok med dina 
värdefulla bilder (28 €)
A220039  20.1–17.2, torsdag kl. 13.35–16.50

Klassisk fotografering och 
mörkrumsteknik (38 €)
A220048  2.2–16.3, onsdag kl. 17.30–20.45

Bildhantering

Photoshop CC, grunderna (20 €)
A220028  13.1–27.1, torsdag kl. 17.00–20.15

Publicering och vektorgrafik

InDesign, fortsättning (24 €)
A220035  9.2–9.3, onsdag kl. 17.30–20.45

3D-printning (24 €)
A220080  10.3–7.4, torsdag kl. 18.00–20.30

Video, film och ljudbehandling

NY KURS

Short Films for beginners (28 €)
You will learn to tell a short audiovisual 
story to create an imaginary future. Your 
story will have video, sound and music. 
Bring a laptop with you.
A220253  13.1–17.2, Thursdays 17:00–19.30 
10.2 and 17.2, Thursday 18:10–20:40
Lu Priace Michavila, room 31 and language-
studio room 34 

Podcast, lyssnarklubb (20 €)
A220025  9.2–13.4, onsdag kl. 18.15–20.45

Smarttelefon och pekplatta

Androidpekplatta, uppdatering 
(20 €)
A220098  11.1–25.1, tisdag kl. 15.30–18.00

iPhone, långsam takt (0 €)
A220085  11.1–1.2, tisdag kl. 9.30–12.00

Sociala medier, webbpublikation

Gör en podcast (20 €)
A220024  12.1–2.2, onsdag kl. 18.00–20.30

Social Media for Small 
Entrepreneurs (20 €)
A220034  Tuesdays 15:30–18:00

TikTok, music and video (20 €)
A220040  Thursdays 17:00–19:15

Wordpress – hemsida och blogg, 
grunderna (20 €)
A220005  17.1–7.2, måndag kl. 16.00–18.30

Operativsystem, administration

Grunderna i datoranvändning 
– Windows 10 (0 €)
A220008  11.1–1.2, tisdag kl. 9.30–12.00

Fil- och mapphantering med 
Windows B (20 €)
A220063  11.3–1.4, fredag kl. 9.30–12.00

Mac, filer och mappar med egen 
dator (20 €)
A210323  15.2–8.3, tisdag kl. 9.30–12.00

Mac, fortsättning med egen 
dator (20 €)
A220014  15.3–5.4, tisdag kl. 9.30–12.00

Media och informationsteknik  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Programmering

JavaScript, Basics (24 €)
A220064  15.2–22.3, Tuesdays 18:00–20:30

Programmera med Python, 
grunderna B (24 €)
A220059  14.2–21.3, måndag kl. 18.00–20.30

Python, Application 
Development (24 €)
A220027  11.1–8.2, Tuesdays 18:05–20:35

Webbskrapning med Python 
(16 €)
A220065  28.3–4.4, måndag kl. 18.00–20.30

Övriga kurser

Bygg din egen robot (52 €)
A220081  23.3–25.5, onsdag kl. 18.00–20.30

Kalkylprogram

Bokföringens grunder, våren 
(52 €)
A220002  12.1–23.3, onsdag kl. 15.30–18.00

Tabeller och diagram med Excel, 
grunderna B (20 €)
A220042  3.2–3.3, torsdag kl. 18.05–20.35

Enkel databehandling och Excel 
för hemmabruk (20 €)
A220073  3–17.3, torsdag kl. 11.00–13.30

Excel, fortsättning (20 €)
A220088  29.3–19.4, tisdag kl. 17.30–20.00

Öppna inlärningsmiljöer

Vardags-it, våren (26 €)
A220038  10.1–11.4, måndag kl. 9.30–12.00

It-rådgivning, våren (6 €)
A220004  11.1–12.4, tisdag kl. 13.00–15.15

Klubb IDA, våren (20 €)
A220015 14.1–8.4, fredag kl. 18.05–20.35

Teams, Zoom, Skype, Meet – 
alternativ för onlinemöten B 
(20 €)
A220105  1.2–15.2, tisdag kl. 15.30–18.00

Praktisk IT på nätet (16 €)
A210322  28.2–11.4, måndag kl. 16.00–17.30
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Motion, hälsa
och välmående

Gymnastik och motion, kurser för barn och för 
vuxna tillsammans med barn, seniorgymnastik, 
dans, yoga och tai chi, hälsa

NY KURS

Bodywise, intensivkurs (24 €)
Unna dig själv ett veckoslut för ökad 
kroppsmedvetenhet, bättre muskelstyr-
ka och balans och minskad spänning i 
kroppen. Kursen innehåller element från 
pilates, yoga och dans. Passar alla, inga 
förkunskaper behövs.
A220279  28 och 29.1, fredag kl. 16.00–18.15,
lördag kl. 10.00–12.15
Kiki Molander, gymnastiksalen

Meditation (16 €)
A220223  15.1–12.2, lördag kl. 13.00–14.00

Yoga för hormonbalans (18 €)
A220191  22.1, lördag kl. 10.00–13.00

Ryggyoga (18 €)
A220192  12.2, lördag kl. 10.00–13.00

Detox-yoga (18 €)
A220193 26.3, lördag kl. 10.00–13.00

Utemotion för seniorer B (12 €)
A220140  31.3–19.5, torsdag kl. 10.30–11.15

Löparskola (24 €)
A220107  7.4–12.5, torsdag kl. 17.00–18.00

Vandring till Uddskata (16 €)
A220178  17.5, tisdag kl. 9.00–18.00

Motion, hälsa och välmående  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Dans

Nutidsdans B (24 €)
A220145  21 och 22.1, fredag kl. 17.00–19.15,
lördag kl. 11.00–14.30

Buggdans B (30 €)
A220146  4–12.3, fredag kl. 16.30–18.00,
lördag kl. 10.00–12.15

Vals, tango, blues... B (30 €)
A220147  4–12.3, fredag kl. 18.15–19.45,
lördag kl. 12.45–15.00

Bailatino ® intensivkurs B (18 €)
A220142  26.3, lördag kl. 10.30–13.45

Rörelse och språk B (24 €)
A220144  11 och 12.2, fredag kl. 17.00–19.15,
lördag kl. 11.00–14.30

Hälsa och välmående

Första hjälpen 1 B (24 €)
A220161  23.3–13.4, onsdag kl. 17.15–20.30
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Musik
Sång, piano, gitarr, 
sångensembler, 
körer och allsång, orkestrar, 
ensembler och band, 
konserter

Musik  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Sjung från noter 2 (27 €)
A220120  18.1–8.3, tisdag kl. 15.30–17.00

Pop- och jazzsång med mikrofon B 
(20 €)
A220077  21–22.1, fredag kl. 17.00–20.45,
lördag kl. 11.00–14.30

Sångworkshop: Stevie Wonder 
(20 €)
A220078  11–12.2, fredag kl. 17.00–20.45,
lördag kl. 11.00–14.30

Kammarmusik – Hitta din 
spelkompis! (20 €)
A220076  11.3–4.5, fredag kl. 16.15–17.45,
onsdag kl. 17.00–18.30

NY KURS

Electronic Music Production, 
Introduction (38 €)
An introductory course about electronic 
music production and sound design for 
short sound pieces or songs (1 minute   mi-
nimum to 3 minutes maximum). The stu-
dent projects will use basic synthesis, MIDI, 
audio effects, voice, instruments, sample 
loops and field recordings. Bring your own 
computer.
A220267  14.1–11.3, Fridays 16:00–18:30, 
Lu Priace Michavila, room 37 and room 32 
 (computerclass)

NY KURS

Bandworkshop: Bring Back the 
80's! (19 €)
Vi återupplivar 80-talet, diskuterar erans 
kännetecken och spelar klassiker av t.ex. 
AC/DC och Madonna. Kursen är nybörjar-
vänlig. Skicka en kort introduktion av dig 
och nämn vilket instrument du spelar till 
anna.weber-lansman@hel.fi. Låt håret växa, 
damma av 80-tals kläderna och kom med!
A220265  1–2.4, fredag kl. 17.00–19.30,
lördag kl. 11.00–15.15
Niclas Ingman, rum 37
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Människa,
samhälle

och kultur
Historia, släktforskning, 

konsthistoria och kultur kännedom,  
 medborgarfärdigheter

Människa, samhälle och kultur  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi

24 — Arbis



Hur levde folk förr i stan och på 
landet? (20 €)
A220174  10.1–14.2, måndag kl. 12.30–14.00

Mantalslängder och 
bouppteckningar i 
släktforskning (38 €)
A220167  11.1–12.4, tisdag kl. 10.00–11.30

Tulpanen – kulturella möten 
(38 €)
A220180  11.1–12.4, tisdag kl. 18.05–19.35

General eller korpral? (24 €)
A220200 28.2–11.4, måndag kl. 12.30–14.00

Skatudden – guidad 
promenad med besök i 
Uspenskijkatedralen (12 €)
A210774  5.3, lördag kl. 10.00–12.15

Bringing Your Creative Side to 
Work (20 €)
A220208  10.1–14.2, måndag kl. 16.30–18.00

Vi går tillsammans på Doc Point 
(12 €)
A220185  5.2, lördag kl. 12.00–13.30

Gör en egen video med eget 
manus (20 €)
A220184  13.1–17.2, torsdag kl. 16.30–18.00

NY KURS

Mitt hem förr och nu (38 €)
Hurdant var farfars eller mormorsmors 
hem? Hurdant är mitt hem? Kom med 
och dela med dig av dina minnen. På kur-
sen samlar vi minnen, dokumenterar och 
diskuterar.
A220281  13.1–7.4, torsdag kl. 12.30–14.00
Catarina Welin, rum 23

NY KURS

Collecting Contemporary Art 
within your Budget (20 €)
You do not need to be rich to collect art! 
Artist and young collector, Juliana Irene 
Smith, will share tools on how to access 
the work of local artists and global ar-
tists through social media, galleries, auc-
tions and political causes.
A220277  10.1–7.2, Mondays 11:00–12:30,
Juliana Smith, room B2

NY KURS

Nyheter på Youtube, Facebook 
och Twitter (16 €)
Hur definieras en nyhet i dag? Kan du 
följa med i utvecklingen på alla medieka-
naler, t.ex. Helsinkikanava? Vet du riktigt 
vad allt det finns av kunskap och under-
hållning på Youtube, Facebook, Twitter 
och olika bloggar? Kan du kritiskt analy-
sera innehållet i dem?
A220260  10–31.1, måndag kl. 14.15–15.45
Pablo Guajardo Garrido, rum 13

Arbis — 25

https://ilmonet.fi/?lang=sv


Natur, miljö, teknik 
och trafik
Naturintressen, navigation

Fågelsång på våren, webbkurs 
(12 €)
A220206  17.1, måndag kl. 17.00–19.15
21.3, måndag kl. 17.30–19.00

Fågelkännedom i fält, 
flerformskurs (16 €)
A220207  22 och 23.4, fredag kl. 17.00–19.30,
lördag kl. 8.00–12.00

Växtkunskap, flerformskurs 
(16 €)
A220190  27 och 28.5, fredag kl. 17.00–18.30
lördag kl. 10.00–13.45

Växtexkursion till Sveaborg (12 €)
A220189  8.6, onsdag kl. 17.00–20.00

NY KURS

Traillöpning på våren (20 €)
Målet är att du lär dig stigar i Helsingfors-
regionen och bygger upp din löpkondi-
tion. Du får tips om löpteknik: fotföring, 
hur du springer backe och var du har 
blicken. Du behöver inte ha erfarenhet av 
stiglöpning men du behöver kunna jogga 
i 40 minuter.
A220269  7–28.4, torsdag kl. 17.30–19.00,
7.5. lördag kl. 10.00–12.30
Carl Hobbs

Sjöfart och navigation

Kustskepparexamen (38 €)
A220170  10.1–11.4, måndag kl. 18.05–19.35

Intensivkurs i 
skärgårdsnavigation C (28 €)
A220097  1.3–5.4, tisdag kl. 18.05–21.15

Natur, miljö, teknik och trafik  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Språk
Arabiska, danska, engelska, 

estniska, finska, franska, 
grekiska, italienska, japanska, 
kinesiska, latin, neder ländska, 
nordsamiska, norska, polska, 

rumänska, ryska, spanska, 
svenska, tyska

Danska

NY KURS

Hyggesnak B (41 €)
(C1) Kurset er for dig, der allerede kan 
tale dansk men gerne vil forbedre eller 
vedligeholde dine mundtlige kundskaber. 
Kom og tal dansk i en hyggelig og afslap-
pet atmosfære. Kursusdeltagerne har 
mulighed for at påvirke hvilke tekster vi 
læser og hvilke emner vi snakker om.
A220263  13.1–14.4, torsdag kl. 18.05–19.35
Laurits Møller, rum 43

Dansk sprog og kultur 4 – Udtale 
(41 €)
A220163  10.1–11.4, måndag kl. 18.05–19.35

Hyggesnak (41 €)
A220164  11.1–12.4, tisdag kl. 18.05–19.35

Dansk sprog og kultur 2, 
webbkurs (38 €)
A220162  12.1–13.4, onsdag kl. 18.05–19.35

Engelska

The Cambridge Certificate of 
Advanced English (78 €)
A220092  11.1–17.5, tisdag kl. 18.05–20.30

Conversational English Online 
(38 €)
A220117  14.1–8.4, fredag kl. 12.30–14.00

Writing for C1, Blended Learning 
(16 €)
A220093  20.1, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 34 
31.1, 14.2, 28.2, 14.3, 28.3, 11.4, 
måndag kl. 16.30–17.15 på webben 

The English Garden (27 €)
A220094  1.3–12.4, tisdag kl. 14.15–15.45



NY KURS

Nordic Theater Group (38 €)
Do you have some basic acting expe-
rience? Do you want to be a part of 
the young and dynamic Nordic Theater 
Group? This workshop will give you the 
tools to participate in a performance at 
the end of the school year where YOU 
are the star! Don't miss this amazing 
 experience! Minimum language: B2.
A220283  13.1-14.4, Thursdays 19:45-21:15, 
Sven Fernandez, room 23

NY KURS

An Adventure in Conversation 
(41 €)
(B1–B2) Let’s get to know each other, 
mingle and discuss things that are im-
portant to YOU. Topics could range from 
geopolitics to gardening, or economics 
to a good recipe. WE decide. Our aim is 
to have an adventure in conversation. A 
topical newspaper article with exercises 
will be given every week.
A220285  11.1–12.4, Tuesdays 14:30–16:00, 
Dharmash Chavda, room 42

Finska 

Suomi 1 (0 €)
A220258  10.1–7.2, måndag kl. 14.00–16.00

Suomi 1 A (0 €)
A220259  10.1–7.2, måndag kl. 14.00–16.00

Suomi 1 Continuation, 
Web Course (78 €)
A220108  10.1–13.4, Mondays and 
 Wednesdays 16:30–18:00

Suomi 1 C, Web Course (38 €)
A220116 11.1–12.4, Tuesdays 17:30–19:00

Sujuvuutta arkielämän ja vapaa-
ajan viestintään, verkkokurssi 
(78 €)
A220110  11.1–10.2, tisdag och torsdag 
kl. 17.00–18.30, 14.2–13.4 måndag och onsdag 
kl. 17.00–18.30

Sujuvampaa suomea (41 €)
A220119  12.1–13.4, onsdag kl. 14.15–15.45

Tule taitavaksi keskustelijaksi! 
(41 €)
A220118  12.1–13.4, onsdag kl. 19.45–21.15

Finska för abiturienter, 
webbkurs (28 €)
A220109  29.1 och 5.3, lördag kl. 12.00–16.05,
5.2 och 12.2, lördag kl. 12.00–15.20

NY KURS

Suomi 1 D, Web Course (38 €)
(A1) Learn to communicate in practical 
everyday situations from the beginning. 
You will learn some basics of Finnish 
grammar and vocabulary, and also use-
ful phrases and expressions. To start 
with, the teaching will be in English and 
Finnish, but later only in Finnish. The 
course is held on Teams.
A220282 12.1–13.4, Wednesdays 17:00–18:30
Heidi Huovilainen, online

NY KURS

Sujuvuutta suomen kieleen, 
verkkokurssi (38 €)
(A2.2) Tällä kurssilla vahvistat arki-
elämän peruskielitaitoa. Keskitymme 
erityisesti suullisen kielitaidon vahvista-
miseen. Teemoja ovat esimerkiksi suo-
malainen kulttuuri, erilaiset ajankohtai-
set asiat ja asuminen. Muita aiheita ovat 
työelämä ja vapaa-aika sekä ympäristö  ja 
hyvinvointi.
A220284  27.1–14.4, torsdag kl. 10.00–11.30
Heidi Huovilainen, Internet

Språk  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Franska

NY KURS 

Nybörjarkurs i franska (39 €)
(A1) Är du intresserad av det franska 
språket och fransk kultur? Vill du lära 
dig grunderna i ett av världens största 
språk, konversera muntligt och skriftligt 
under semesterresan eller bara väcka 
upp slumrande kunskaper? Franska 1 är 
en nybörjarkurs som inte kräver några 
förkunskaper.
A220248  14.1–8.4, fredag kl. 13.30–15.00
Pascal Marie, rum 35

NY KURS

Cocorico, réveillez-vous ! 
cours en ligne (38 €)
(A2–B1) L’aventure continue ce print-
emps ! Réveillez-vous en douceur et 
dans la bonne humeur avec ce cours 
version conversation. Parler, apprendre 
du vocabulaire, consolider ses bases et 
prendre de l’assurance à l’oral, entre 
nous, de chez nous, dans une ambiance 
sympa et détendue, voici la mission de 
nos vendredi matins ensemble.
A220270  14.1–8.4, fredag kl. 8.30–10.00
Elodie Cenni, internet

NY KURS 

Voyagez en France ! (20 €)
(A2–B1) Vous voulez voyager en Fran-
ce? Dans ce cours, nous pratiquerons la 
langue à travers des situations pratiques 
et voyagerons dans diverses régions 
francaises.
A210968  21.4–19.5, torsdag kl. 17.00–18.30
Nadja Elfving, rum 35

Visite guidée de Porvoo en ligne, 
B (12 €)
A220166  21.4, torsdag kl. 16.30–17.30

Grekiska

Kaliméra Greece! Web Course 
(28 €)
A220067  19.1–23.3, onsdag kl. 17.00–18.30

Italienska

Föreläsning:
La storia della lingua italiana 
dalle origini ai nostri giorni
19.1, onsdag kl. 18.05–19.35

Latin

Tempus fugit och latinet finns 
kvar (16 €)
A220066  5–12.2, lördag kl. 10.30–13.00

Norska

Norsk lørdag: bokmål og 
nynorsk (16 €)
A220211 5.2, lördag kl. 10.00–14.00

Norsk lørdag: litterære 
smakbiter fra Norge (16 €)
A220212  9.4, lördag kl. 10.00–14.00

Ryska

Introduction to the Cyrillic 
alphabet and basic Russian (20 €)
A220089  11.1–15.2, tisdag kl. 16.30–18.00

Spela och lär dig ryska! (12 €)
A220115  1 och 8.3, tisdag kl. 16.30–18.00

Spanska

Spanska 2 intensivkurs, 
flerformskurs (78 €)
A220087  10.1–13.4, måndag kl. 16.30–18.00,
onsdag kl. 18.00–19.30



Aires de cultura, curso de 
conversación en línea, B (28 €)
A220099  27.1–14.4, torsdag kl. 17.00–18.15

NY KURS

Cuba – la perla del Caribe, curso 
en línea  – webbkurs (16 €)
(B1) La comida, historia, urbanismo, mú-
sica y naturaleza de Cuba, son algunos 
de los temas que verás en este curso 
desde el sofá de casa. Realizaremos un 
recorrido virtual por la isla con la ayuda 
de videoclips, practicando el vocabula-
rio por escrito y con ejercicios de expre-
sión oral.
A220276  5–19.2, lördag kl. 10.30–12.00
Lisbet Jover Tamayo, Internet

NY KURS 

Viajando en moto por América 
Latina (24 €)
Diarios de motocicleta es un libro auto-
biográfico escrito por Ernesto Guevara, 
que relata el viaje del “Che” en motocic-
leta por América Latina con su amigo Al-
berto Granado el año 1951. Con el libro 
y la versión cinematográfica como hilo 
conductor, descubrimos y discutimos 
América Latina.
A220274  16.3–27.4, onsdag kl. 16.30–18.00
Pablo Guajardo Garrido, rum 24

Svenska 

Grundnivå

NY KURS

Svenska 1–2 (49 €)
Svenska 1–6 consists of six parts 
(Svenska 1–6). No previous knowledge 
of Swedish is required for the first part 
(Svenska 1). Reduced fee due to exter-
nal financing. Course 1–2 covers chap-
ters 1–7 in the book, and corresponds 

to level   A1.3 on the Common European 
 Framework of Reference for Languages.
A220252  10.1–11.4, Mondays and Fridays 
9:30–12:00
Emma Laihanen, rum 31

NY KURS

Svenska 2 (33 €)
Svenska 1–6 consists of six parts 
(Svenska 1–6). No previous knowledge 
of Swedish is required for the first part 
(Svenska 1). Reduced fee due to external 
financing. Course 2 covers chapters 5–7 
in the book, and correspond to level A1.2 
on the Common European Framework of 
Reference for Languages.
A220250  11.1–12.4, Tuesdays 17:00–19:30
Emma Laihanen, Tölö gymnasium

Svenska 2 (33 €)
A220148  10.1–11.4, Mondays 17:00–19:30

Svenska 3–4 (49 €)
A220149  10.1–13.4, Mondays and 
 Wednesdays 18:05–20:30

Svenska 3–4 (49 €)
A220216  11.1–14.4, Tuesdays and Thursdays 
9:30–12:00

Svenska 4–6 (60 €)
A220131  10.1–13.4, Mondays, Wednesdays 
and Fridays 9:30–12:00

Svenska 5–6 (49 €)
A220136  10.1–11.4, Mondays and Fridays 
9:30–12:00

Svenska 5–6, Web Course (49 €)
A220150  10.1–13.4, Mondays and 
 Wednesdays 17:00–19:30

Svenska 6, Stoa (33 €)
A220198  13.1–14.4, Thursdays 17:00–19:30

Tala svenska 1B (28 €)
A220169  1.3–5.4, Tuesdays 9:30–12:00

Språk  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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Mellannivå

NY KURS

Avancerad vokabulär och 
grammatik (38 €)
(B2–C1) En kurs för dig som vill utöka 
din vokabulär och lära dig grammatik på 
mer avancerad nivå. Vi läser intressanta 
texter om språk, kultur och traditioner, vi 
diskuterar innehållet, går igenom voka-
bulär och övar grammatik. Vi börjar från 
kapitel 5, men du behöver inte ha läst ti-
digare kapitel.
A220273  11.1–12.4, tisdag kl. 14.45–16.15
Mirja Pekanmäki, rum 44

Grammatiken i praktiken C, 
webbkurs (20 €)
A220199  13.1–17.2, torsdag kl. 17.45–19.15

Grammatiken i praktiken D, 
webbkurs (20 €)
A220203  3.3–7.4, torsdag kl. 17.45–19.15

Skriv bättre på svenska (66 €)
A220155  12.1–13.4, onsdag kl. 12.30–15.00

Svenska 7–8 (98 €)
A220137  10.1–11.4, måndag och fredag 
kl. 9.30–12.00

Svenska 8 (66 €)
A220153  11.1–12.4, tisdag kl. 17.00–19.30

Svenska 9–10 (98 €)
A220138  10.1–11.4, måndag och fredag 
kl. 9.30–12.00

Svenska för allmän språkexamen, 
mellannivå (55 €)
A220151  C     11.1–5.4, tisdag kl. 14.00–16.30
A220152  D    11.1–5.4, tisdag kl. 18.05–20.35

Tala svenska 3 B (41 €)
A220168 12.1–13.4, onsdag kl. 10.00–11.30

Svenska 10 (66 €)
A220154 11.1–12.4, tisdag kl. 17.00–19.30

Svenska 11–12 (98 €)
A220139  10.1–11.4, måndag och fredag 
kl. 9.30–12.00

Avancerad nivå

Teman med Rivstart (98 €)
A220141  10.1–11.4, måndag och fredag  
kl. 9.30–12.00

Svenska C1, webbkurs B (38 €)
A220165 14.1–8.4, fredag kl. 14.00–15.30

Tyska

Liedermacher in Deutschland in 
den 60er/70er Jahren (20 €)
A220069 14.1–18.2, fredag kl. 13.00–14.30

Spazieren und parlieren B (16 €)
A220068 5.4–26.4, tisdag kl. 11.00–12.30

NY KURS

Deutsch fast perfekt (38 €)
(C1) Wir festigen das C1-Niveau in 
Begleitung eines lebendigen und 
abwechslungsreichen Kursinhalts. Fil-
me, Radioreportagen, Schreibaufga-
ben, Grammatikübungen sorgen für ein 
reichhaltiges Lernangebot.
A220271 11.1–12.4, tisdag kl. 14.15–15.45
Julia Tarasenko, rum B1

NY KURS

Die Romantische Straße  (16 €)
(B1) Kommen Sie mit auf eine Rei-
se entlang der Romantischen Straße. 
Deutschlands bekannteste Touristik-
route verläuft vom Main bis zu den Al-
pen über Würzburg, Augsburg, Sch-
loss Neuschwanstein u.a. Wir entdecken 
reizvolle Landschaften voll von Kunst 
und Kultur, sehen Videoclips, lesen Texte, 
unterhalten uns darüber.
A220272 22.4–6.5, fredag kl. 12.10–13.40
Claire Scheunemann, rum 35



Öppna 
universitets-

kurser
Pedagogik, 

hälso kunskap, 
utvecklings psykologi

Pedagogikens sociala, kulturella 
och filosofiska grunder, 5 sp, 
webbkurs (57 €)
A220237  11.1–15.2, tisdag kl. 16.30–19.45

Orientering till pedagogisk 
forskning, 5 sp, webbkurs (57 €)
A220238  1.3–29.3, tisdag kl. 16.30–19.45

Hälsa i skolkontext, 5 sp (57 €)
A220235  4.3, 5.3, 25.3 och 26.3, fredag 
kl. 16.30–19.45, lördag kl. 10.00–15.00

Ätstörningar, 5 sp (57 €)
A220236  11.3, 12.3, 1.4 och 2.4, fredag
kl. 16.30–19.45, lördag kl. 10.00–15.00

Öppna universitetet  ▶ Alla kurser och ytterligare information  ▶ ilmonet.fi
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