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Glädje och trygghet

I samband med funderingarna kring
årets tema jobbade vi också med de
globala målen för en hållbar utveckling

som FN listat i sin Agenda 2030. De
avspeglar sig i många av våra kurser
och vi vill därmed också dra vårt strå till
stacken i stadens ambitioner att vara
klimatneutralt år 2035.
Men agendan handlar inte enbart om klimatet, den handlar också om social rättvisa och jämlikhet. Under den punkten
kommer bland annat rätten till tillgänglig
information. Därför har vi sett över våra
texter med praktisk information för att
göra dem mera lättlästa också för en
som inte är en så van läsare. Också på
det sättet hoppas vi kunna skapa glädje.
Hjärtligt välkommen till ett nytt och
spännande läsår på Arbis!
Moa Thors,
rektor

Nina Taylor

Redan i början av året valde vi glädje till
tema för läsåret 2020–2021. Vi tänker
då i första hand på glädjen i att dyka ner
i ett intressant ämne och bli uppslukad
av det, att lära sig nytt och få dela den
känslan med andra. För känslan smittar
av sig, både på omgivningen och din
egen upplevelse av vardagen – en vardag
som kanske inte ännu är riktigt som den
brukar vara när vi inleder höstterminen.
Men oberoende av hur det ser ut finns
Arbis här för dig, antingen i det fysiska
rummet eller på nätet, och vi gör allt för
att studierna ska löpa så smidigt och så
tryggt som möjligt. Läs närmare om våra
försiktighetsåtgärder på sidan 4.

Info om Arbis
Arbis vision Ett Arbis för alla
Arbis värderingar Kursdeltagaren i fokus, kunskap som egenvärde,
flexibilitet, fördomsfrihet, mångfald, ekologisk, ekonomisk och social
hållbar utveckling och en levande och korrekt svenska.
Arbis verksamhetsidé Helsingfors arbis är ett öppet och inkluderande
svenskt rum som ger invånarna möjligheter att inhämta nya kunskaper
och färdigheter och att integreras på svenska.
Arbis erbjuder upplevelser och gemenskap och
främjar den finlandssvenska kulturen och
kunskaper i svenska.
Alla kurser, ytterligare information
och anmälningar ▶ ilmonet.fi

This is Arbis
Arbis is an adult education centre in the city of Helsinki that organizes evening,
daytime and weekend courses for adults. We have a variety of courses with
plenty of dates and times to choose from. There are also free lectures on
various topics and different events.
Our subjects are: languages, cooking, arts, crafts, music, dance, sports,
theater, literature, social sciencies, ICT, media, navigation, health and well
being. All courses can be found at ilmonet.fi#en.
The language of instruction is always mentioned in the course descriptions.
It can be Swedish or another language. Courses taught in foreign languages
can be found at ilmonet.fi > Advanced search > Teaching language, or on
pages 105–142 in this course guide.
Enrolment is continuous during our teaching terms. More information about
enrolment can be found at ilmonet.fi and our customer service, see page x-x.
All courses, additional information and enrolments ▶ ilmonet.fi
2 — Arbis

Innehåll
Info om Arbis/This is Arbis
Innehåll
Studera i en trygg miljö
Study in a safe environment
Praktisk information
Arbis bibliotek
Galleri Arbis 2019–2020
Kafé Arbis

2
3
4
5
6
8
10
11

Föreläsningar och evenemang

12

Bildkonst, formgivning och fotografering

18

Hantverk

28

Hem och trädgård

39

Hushåll

42

Litteratur, teater och modersmål

59

Media och informationsteknik

63

Motion, hälsa och välmående

73

Musik

84

Människa, samhälle och kultur

95

Natur, Teknik, Miljö och Trafik

101

Språk

105

Öppna universitetskurser

143

Arbis Östra
Arbis timlärare
Kontaktinformation
Kursanmälning 2020–2021

146
148
150
153

Studera i en trygg
miljö
• Stanna hemma om du har några
som helst förkylningssymptom.
• Håll avstånd till studie
kamraterna.
• Tvätta händerna när du kommer
till Arbis och när du går härifrån.
Handdesinfektion finns genast
vid ingången och på varje
våningsplan. Lavoarer finns
förutom på toaletterna i ändan
av korridorerna i tredje och
fjärde våningen.
• Vi följer hela tiden med myndigheternas anvisningar och om
det kommer rekommendationer
om munskydd tar vi sådana i
bruk också på Arbis.
Mångsidiga studiemetoder
Vi har utökat antalet webbkurser
i de flesta ämnen så att så många
som möjligt ska kunna delta,
också om du inte kan/vågar delta i
närundervisning. Vi strävar också
efter att kunna streama en stor del
av våra föreläsningar så att du kan
sitta bekvämt hemma i soffan och
följa med dem. På grund av den
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rådande situationen har Arbis uppdaterat sina villkor för deltagande i
en kurs. Utgångspunkten är att de
flesta kurser vid behov ska kunna
fortsätta som nätundervisning.
Om det inte är möjligt, skjuts de
resterande kursgångerna framåt
eller inhiberas. Om kursen måste
inhiberas återbetalas en del av
kursavgiften. I och med att du
anmäler dig till en kurs accepterar
du de här villkoren.
Inför och under höstterminen erbjuder vi stöd för att du ska kunna
delta i undervisningen också om
den flyttar ut på nätet.
Uppdatera din kontakt
information
Om en kurs inhiberas får du ett
meddelande om det per e-post
eller sms. Därför är det viktigt att
vi har korrekta uppgifter. Kontakta
kundtjänsten om dina uppgifter
har ändrats.
Vi meddelar också på vår hemsida
och via sociala medier om alla
större förändringar. Följ med
aktuell information på www.hel.fi/
arbis och på ilmonet.fi.

Study in a safe
environment
• Please do not attend courses if
you experience any kind of flu
like symptoms.
• Keep a safe distance from the
other students.
• Wash your hands on arrival to
Arbis and when you leave. There
are hand sanitizer stations
just inside the entrance and
on every floor in the building.
There are also washing facilities
in the toilets and at the end of
the corridors on the third and
fourth floor.

Due to the current circumstances,
Arbis has updated the delivery
terms. The starting point is that
most courses can, if necessary,
continue as online courses. If this
is not possible, the remaining
course will take place after the
end of the term or it is cancelled.
If the course is cancelled, a part
of the course fee will be refunded.
By registering for a course, you
accept these terms. For more
information, please look at ilmonet.fi.

• Regarding facemasks we follow
the authority recommendations.

Before and during the autumn
term, we offer support so that you
can smoothly participate in the
online courses.

Versatile study methods

Update your contact
information

We have increased the number
of web based courses in most
subjects so that as many as
possible can participate, even if
you decide not to participate in the
contact teaching. We also aim to
stream our Wednesday lectures
so that you can follow them
comfortably on your own couch.

If a course is cancelled, you will
receive a notification by email
or text message. Therefore it is
important that we have the correct
contact information. Please
contact the customer service if
your information has changed.
We also announce all major
changes on our website and via
social media. Keep up to date with
the newest information at
www.hel.fi/arbis and at ilmonet.fi.
Arbis — 5

Praktisk information
Så här betalar
du för din kurs
Du kan betala dina kurser via ilmonet
eller genom att få en räkning på posten.
När du har fått räkningen kan du betala
den via din bank eller på kansliet. Det
går bra att betala kontant, med bankkort
eller med kreditkort.
En betald avgift återbetalas inte.
Meddela kundtjänsten om räkningen
ska skickas till en annan adress än din
hemadress. Du når oss på numret 09
310 494 94 eller på adressen: kansliet@
hel.fi.
Vissa kurser går hela läsåret, alltså
både höstterminen och vårterminen. De
kurserna faktureras i två rater, hälften
på hösten och hälften på våren.
Om du har anmält dig till en helårskurs
men bara vill gå höstterminen måste
du meddela det till kundtjänsten innan
vårterminen börjar. Om du inte har med
delat det när vårterminen börjar måste
du betala för båda terminerna.
Om du inte betalar din kurs i tid får du
en påminnelse, och måste betala en
påminnelseavgift på 5 euro.
Om du fortfarande inte betalar för
kursen går avgiften till indrivning.
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Rabatt på kurser
Du kan ansöka om rabatt på våra kurs
avgifter ifall du:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

är arbetslös
är föräldraledig
är alterneringsledig
är studerande
gör civiltjänst
gör värnplikt
får vårdbidrag
får folk- eller garantipension
får utkomststöd.

Kontakta i så fall kundtjänsten.
Man kan inte få rabatt på kurser för
seniorer och invandrare, eftersom de
kurserna redan har nedsatt pris för alla
deltagare. Man kan inte heller få rabatt
på kurserna i matlagning och vatten
gymnastik.

Om du vill annullera
din anmälan
Meddela kundtjänsten om du ändrar
dig och inte vill gå en kurs som du har
anmält dig till, eller om du vill sluta gå en
kurs som du redan har börjat på.
Det räcker inte att meddela läraren eller
att låta bli att betala för kursen. Om du
meddelar kundtjänsten för sent måste
kursavgiften betalas.

Meddela kundtjänsten:
• en vecka innan kursen börjar om det
är en kortkurs med sex eller färre
kursgånger
• två veckor innan kursen börjar om det
är en matlagningskurs
• senast efter den första kursveckan
om det är en kurs med fler än sex
kursgånger
Om kursen redan har börjat när du
anmäler dig kan du ta tillbaka din
anmälan inom två veckor efter det att du
har anmält dig.
Du kan ringa till kundtjänsten på numret
09 310 494 94 eller mejla oss på adressen: kansliet@hel.fi.
Du kan också besöka Arbis kansli på
Dagmarsgatan 3.

Frånvaro
Du behöver inte meddela om du är borta
en eller ett par gånger från en kurs, men
nog om du kommer att vara borta en
längre tid. Särskilt om du går på en kurs
med väldigt få deltagare är det bra att
meddela om du är borta ett par gånger.
På några kurser kan du förlora din
kursplats om du är borta, i så fall står
det i kursinfon.

Ändringar i
kursprogrammet
Ibland måste en kurs ställas in, men
ibland lägger vi också till kurser efter
att katalogen gått i tryck. På webben
och via kansliet får du alltid den senaste
informationen.

En kurs ställs in om det är alltför få
som har anmält sig till den. De som har
anmält sig till kursen får i så fall med
delande om detta via sms eller e-post.
En kurs kan också avbrytas mitt i, om
de som faktiskt deltar i kursen är för få,
även om tillräckligt många har anmält
sig.
Om läraren blir sjuk eller av en annan
orsak inte kan hålla en lektion försöker vi
ordna med en vikarie. Om det inte lyckas
måste vi ställa in lektionen. Det är viktigt
att vi har ditt telefonnummer så att vi kan
meddela dig om en lektion blir inställd!
Om du får ett nytt telefonnummer ska du
komma ihåg att ge det till kundtjänsten.
Tyvärr kan vi inte sänka priset för kursen
ifall att en lektion blir inställd.

Behöver du ett intyg?
Om du vill kan du få ett intyg över att
du har gått en kurs på Arbis, det kostar
ingenting. Tala med din lärare i slutet av
kursen.
Intyg för kurser från ett tidigare år
kostar 10 euro.

Regler på Arbis
Som kursdeltagare förväntas du komma
i tid till lektionen och uppträda sakligt.
Du kan läsa mera om till exempel
försäkringar, presentkort, kunddatorer
på vår webbplats på adressen
www.hel.fi/arbis.
Du kan också fråga på kansliet!
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Arbis bibliotek
Biblioteket finns på andra våningen.
Här finns böcker och tidskrifter som
anknyter till kurserna. Det finns också
datorer om du behöver skanna eller
skriva ut ett dokument.
Bibliotekets öppettider under Arbis
terminer är:
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00
fredag kl. 9.15–13.00.
Utanför terminerna är biblioteket
öppet
måndag–torsdag kl. 10.00–15.00
fredag kl. 10.00–13.00
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Jag som jobbar på biblioteket heter
Johan Lindberg. Du kan ringa och
mejla biblioteket om du har frågor
om t.ex. kursböcker. Du kan ringa på
numret 09 310 494 84 eller mejla mig
på adressen: biblioteket@hel.fi. Mera
information om biblioteket på Arbis
hemsida.

Arbis — 9

Galleri Arbis
2020–2021

På Arbis finns också ett litet galleri. Här ordnas utställningar, oftast med verk som
deltagarna gjort på olika kurser.
Utställningar

Våren 2021

Hösten 2020

Olja och akvarell Kursdeltagarna ställer
ut sina arbeten. Konstnärlig ledare
Hans-Peter Holmsten 12–30.1

Det nya normala utan kramar – kurs
deltagares alster från coronavåren
1–19.9
Tidsresor med Akvarell – Martin von
Bonsdorff 22.9–10.10
Bekanta rytmer, texturer och hägring
ar – Javier Nunez-Fontarnau, oljemålningar och akvareller 13–30.10
Förr i tiden kunde man – Margareta
Ajo & Seniormålarna Pang, tavlor i olja
3–21.11
Metallgrafik & Målningar med vatten
lösliga färger Kursdeltagarna ställer ut
sina arbeten. Konstnärliga ledare Sari
Bremer och Hanne Ivars 24.11–12.12
10 — Arbis

Målningar Kursdeltagarna ställer ut
sina arbeten. Konstnärlig ledare Marina
Ciglar-Tuominen 2–20.2
Teckningar och målningar Kursdel
tagarna ställer ut sina arbeten. Konstnärliga ledare Marina Zitting, Hanna
Uggla och Anna Mäkelä 2–20.3
Skulptur och japansk målning Kurs
deltagarna ställer ut sina arbeten.
Konstnärlig ledare Keita Ioka 23.3–10.4
Måla expressivt! Kursdeltagarna ställer
ut sina arbeten. Konstnärlig ledare
Caroline Koss 13–30.4

Fredrika Biström

Kafé Arbis
På Kafé Arbis kan du dricka en kopp
kaffe med en nygräddad bulle, en tårtbit
eller något annat gott.

Utanför terminerna är kaféet öppet kortare tider eller enligt överenskommelse.

Det finns också smörgåsar och salta
pajer.

Om du vill boka kaféet eller fråga något
kan du kontakta Lotta Grönvall på
numret 040 594 3151

Som lunch kan du välja mellan dagens
soppa och någon matig sallad.

eller mejla på adressen:
lotta.gronvall@hotmail.com.

Kaféets öppettider under Arbis terminer
är:
• måndag–torsdag kl. 10.00–20.00
• fredag kl. 10.00–15.00.
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Föreläsningar och evenemang ▶ Alla kurser och ytterligare information ▶ ilmonet.fi

Föreläsningar
och evenemang

Tips

Finlandssvenskt teckenspråk
Ja, du läste rätt! Vi har ett eget teckenspråk i Svenskfinland som skiljer sig från
det närliggande finska teckenspråket.
Kom och hör mer om åtgärderna för att
bevara ett visuellt minoritetsspråk och lär
dig några nyttiga tecken.
Maja Andersson och Annika Aalto.
23.9, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Från ett tungt missbruk till
nykter alkoholist

Stora finlandssvenska festboken:
festseder igår och idag

Erfarenhetsexperten Johan Ekroth
berättar hur han kommit ur ett mycket
starkt beroende. Hans missbruk pågick
allt som allt i 34 år. Han har idag varit
nykter över 5 år och lever ett liv som han
inte ens kunnat drömma om.

Hur har bröllop firats på olika håll i
Svenskfinland genom tiderna? Hur har
modernare festseder etablerat sig bland
finlandssvenskarna? Stora finlandssvenska festboken är den första stora
genomgången av festseder från äldre
till nyare tid. Författarna Anne Bergman
och Carola Ekrem berättar.
9.9, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Tillsammans är vi starka!
Kom till STOA och bekanta dig med det
mångsidiga samarbetet Arbis och Työvis
har med olika aktörer. Tack vare olika
samarbetspartners kan Helsingfors
arbis och Työväenopisto erbjuda skräddarsydda möjligheter till kontinuerligt
lärande för alla helsingforsare. Du kan
delta i verkstäder, se hur en flerspråkig
levande kursverksamhet fungerar och
hur du själv med låg tröskel kan påverka
och medverka i verksamheten.
16.9, onsdag kl. 12.00–15.00, Stoa

Copper mountains
Filmen Copper mountains som är 45
minuter lång berättar om världens mest
nersmutsade plats på jorden. Filmen
har prisbelönats på Edera-filmfestival
i Treviso. Regissören Carolin Koss
berättar och diskuterar filmen innan vi
tillsammans tittar på den.
16.9, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

30.9, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Bellman i Sverige och Finland i
ord och musik
Föredrag med nya rön och uttolkningar
om Carl Michael Bellman i en historisk
och geografisk kontext. Musik i olika
former. Kvällen avlutas med en konsert.
I samarbete med Bellmansällskapet i
Finland r.f. Anmälning till www.bellman.
fi, inom september.I inträdet à 10 € ingår
servering i pausen.
2.10, fredag kl. 14.30–20.00, festsalen

30 Jahre Wiedervereinigung
Die geborene Berlinerin Monika
Scheunemann erzählt über die selbst
erlebte Zeit während der friedlichen
Revolution 1989 und berichtet
aus persönlicher Sicht über das
Zusammenwachsen Deutschlands in den
letzten 30 Jahren.
7.10, onsdag kl. 10.30–12.00, rum 23

Styckemössa till folkdräkten
Brages folkdräktskonsult Maria Lindén
berättar om de styckemössor som ingår i
Brages dräktmuseum. Samlingen består
totalt av 410 katalogiserade föremål
varav 106 är bindmössor och 33 stycken.
Du får tips och råd hur och när styckemössan bärs och hur den tillverkas.
7.10, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Arbis — 13

Föreläsningar och evenemang

Hösten 2020

Föreläsningar och evenemang ▶ Alla kurser och ytterligare information ▶ ilmonet.fi

Hemmets och skolans ansvar

Konsert: Jag är Arnaía

Ett samtal mellan Miriam Kalland och
Fritjof Sahlström om hur barn och
ungdomar får stöd, lär sig och mår bäst i
en föränderlig värld.

Märta Tikkanens diktsamling Arnaía
– kastad i havet har inspirerat till en
konsert som väver samman musik från
olika epoker och teman som kreativitet,
relationer och kärlek. På konserten
uruppförs även ett nytt verk av Lauri
Mäntysaari. Medverkande: mezzosopranen Marika Kivinen och pianisten Eeva
Tapanen m.fl.

14.10, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Nyländska Jaktklubben under
Nicholas Sinebrychoffs tid
1880- och 1890-talen var en dynamisk
epok i Nyländska Jaktklubbens historia.
Kommodoren tillhörde den berömda
ölbryggarfamiljen. Klubbens nuvarande
kommodor Mats Welin berättar.
21.10, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Höstmatiné
En musikmatiné med mångsidiga
uppträdanden av Arbis kursdeltagare
och lärare.
24.10, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

US Presidential Election in 2020
Has president Trump really changed the
US in his four years in office? Is there a
way back to how things used to be? Join
us for a conversation about the most
important election ever.
Alexandra Pasternak-Jackson, Andreas
Elfving
28.10, Wednesday 18:05–19:35, room 23

Kampen om den svenska jorden
Kom jordägarna i de svenskspråkiga
områdena i Finland lättare undan än
andra då 400 000 karelare evakuerades
och omplacerades inom landets nya
gränser? Aapo Roselius och Tuomas
Tepora har skrivit en bok om karelare
i Finlands svenskspråkiga områden
1940–1950.
4.11, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23
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7.11, lördag kl. 13.00–14.30, festsalen

Möt Marcus Rosenlund på en
resa genom väder och galaxer
Redaktören och författaren Marcus
Rosenlund har under flera år i radioprogrammet Kvanthopp berättat om
aktuella vetenskapliga ämnen; särskilt
klimatet och rymden. För boken Väder
som förändrade världen fick han år 2019
statens informationspris. Rosenlund
är på hösten aktuell med en bok om
rymden.
11.11, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Alla ricerca dei borghi nascosti
d’Italia
Tutti conoscono Roma, Venezia, Milano,
Firenze, Napoli...
ma chi conosce Montaione in Toscana,
Alatri in Lazio o Sepino in Molise? In
questa serata scopriremo assieme
piccoli borghi e “angoli” nascosti in Italia
con le loro storie, leggende e meraviglie.
Corinna Casi,
18.11, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Seniornätverket bjuder in till en festival
på Arbis! Det blir konsert med Philip
Järvenpääs orkester, lyrikprogam med
teatergruppen Svalan, välmående och
skönhet, motion och hälsa samt kulturella och digitala upplevelser. Ta med en
vän och kom!
21.11, lördag kl. 12.00–15.00

Att tolka Tove Jansson på film
Alma Pöysti berättar om filmarbetet
och sin roll som Tove Jansson åren
1944–1954. Freskerna som tidigare
fanns på Arbis och andra målningar som
förekommer i filmen diskuteras.
25.11, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Julvaka
Tycker du att en julklapp gärna får vara
gjord för hand med kärlek och omtanke?
Tycker du om att pyssla under ledning av
kunniga lärare? Eller vill du äta julgröt i
goda vänners lag? Kom då till Arbis julvaka! Vuxna, unga, barn, familjer, vänner
och andra små knytt – alla är välkomna!
27.11, fredag kl. 17.00–21.00

Vinterkonsert
Arbis kursdeltagare och lärare avslutar
sedvanligt terminen med en stämnings
full vinterkonsert. Fritt inträde.
Välkommen!
5.12, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

Våren 2021
Populism and Anti-EU
Movements: Poland as the
European Epicenter?
This lecture will present an overview of
the recent political landscape in Poland,
give some specific angles through which
to better understand what lies behind
the media headlines and narratives, and
present the current politically seismic
waves emanating from Poland.
Justyna Pierzynska
20.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Brudar i svart – ett nytt samtal
med Sirpa Kähkönen
Då förhandsintresset var stort för Sirpa
Kähkönens besök på våren, kommer
hon på nytt till Arbis och berättar
om sina prisade romaner om Kuopio
under 1930- och 40-talen, varav de två
första översatts till svenska. Kähkönen
intervjuas också nu av litteraturredaktör
Anna Dönsberg.
27.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Musiklivet i stormaktstidens
Sverige – Drottning Kristina som
kulturmecenat
1600-talet utgör startskottet för utvecklingen av det svenska musiklivet med
Gustav II Adolf och drottning Kristina
som förgrundsgestalter. Ett stort antal
utländska musiker med Andreas Düben
från Leipzig i spetsen kallas in för att
göra den nya stormakten kulturellt
representativ i Europa.
Lars Karlsson,
3.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23
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Tänker du på Badhotellet?
En paneldiskussion om den danska
tv-serien Badhotellet som utspelar
sig utanför Skagen på Jylland. I
panelen sitter Johanna Toivonen
som översatt serien till finska, Kristian Rossi Sørensen med intresse
för dansk kultur, konsthistorikern
Catarina Welin och Pia Nybom som
tittat särskilt på badmodet.
10.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Nordiska vinterdagen
Arbis blir Nordens Hus för en dag!
Olika aktiviteter för stora och små,
vintriga utelekar som polarexpedition
och hundspann. Inomhus ordnas det
föreläsningar, verkstäder, pyssel och underhållning. Arrangörer: Pohjola-Norden
i Helsingfors, Esbo och Sibbo, Dansk
Klub, Samfundet Finland-Sverige.
6.2, lördag kl. 10.00–15.00

Emus aux larmes. Les émotions
mises en scène
La représentation des Passions de
l’âme, définies par Descartes, a suivi
un chemin parallèle en peinture et au
théâtre. La gestuelle et les expressions
des émotions élaborées par les acteurs,
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ainsi que l’éclairage de scène, ont servi
de modèles aux peintres. Par Laura
Gutman, commissaire de l’exposition
Känslosamma scener au Konsmuseet
Sinebrychoff 2018–2019.
17.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Jordbruk med jordens hälsa i
fokus
Regenerativ ekologisk odling är ett sätt
att odla som fokuserar på att bygga
humus och biodiversitet och producera
näringsrik, hälsosam mat. Det är ett
hållbart sätt att odla som kan tillämpas
också av den som odlar för nöjes skull.
Nina Långstedt.
3.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

An Apologetic Guide to British
Mannerisms

Helsingfors vision är att vara världens
bäst fungerande stad, står det i stadens
strategi. Vad finns bakom orden? Kan
du påverka stadens utveckling? Arbis
inbjuder till Dialogpaus, en diskussion
som förs i lugn och ro och med tid för
reflektion: 15 utvalda personer, kända
och mindre kända, samtalar. I samarbete
med Bildningsalliansen och Folktinget.

Ever wondered why you cannot get
a straight answer from a Brit? Why
we apologise for everything and have
an entire rule book when it comes to
queuing? Join me for a guided tour of
the psyche of the average Brit.

10.3, onsdag kl. 18.05–19.30, rum 23

Vilda ätbara växter

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

Mat- och kulturfestivalen
Arbisstuderande med invandrarbakgrund presenterar sin kultur på olika
sätt. Kom och njut av nya dofter och
smaker och ta del av både musik och
hantverk från många olika länder. I köket
förbereder studerandena smakprov
av sin matkultur. Du får sedan smaka
och njuta av små godbitar tillsammans.
Evenemanget är gratis och kräver ingen
förhandsanmälan.
18.3, 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
tillsammans delta i olika föreställningar,
kreativa verkstäder och kulturaktiviteter.
Mer information om evenemanget finns
på barnkultur.luckan.fi och LillaLuckans
facebooksida.

Simon Elliott,
24.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Naturens skafferi börjar snart vakna till
liv. Vilka ätbara växter känner du till? Hur
kan du använda dem i matlagningen?
Marthaförbundets vilda växter-rådgivare
Elisabeth Eriksson berättar om kännetecken och användningsmöjligheter för
bland annat daggkåpa, nässla, mjölkört
och kirskål.
Elisabeth Eriksson
14.4, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

		

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

		

Valborgskonsert med Arbis
sinfonietta
Vi välkomnar Valborg med Arbis sinfoniettas glada toner. Kom med och vrid
upp stämningen inför festen.
Johan Cantell, Samuli Sandberg
29.4, torsdag kl. 18.00–19.30, festsalen

20.3, lördag kl. 11.00–15.00, Arbis
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Inför kommunalvalet – en dialog
om Helsingfors

Bildkonst,
formgivning och
fotografering
Keramik, skulptur, grafik, fotografi, bildbehandling
och mediekonst, utflykter och galleribesök, konst och
välmående

Tips

Teckning på Hertonäs gård (20 €)
Teckna herrgårdsinteriören på Hertonäs
gård och ta del av levande historia berättad av intendenten Eva Ahl-Waris. Träff
intill porten till herrgården kl. 10.00.
A200512 A 11.9, 18.9, 9.10 och 23.10, fredag kl.
10.00–12.30
A210058 B 19.3–16.4, fredag kl. 10.00–12.30
Hans-Peter Holmstén

Läs mer ▶ Ilmonet.fi

Måla expressivt! (98 €)

Hans-Peter Holmstén
hans-peter.holmsten@hel.fi
Tfn 09 310 494 73

Måla expressivt genom att följa din intuition och uttrycka dina känslor. Vi hämtar
inspiration från expressionistiska målare
från början av 1900-talet och nutiden,
men även från andra uttrycksfulla
konstinriktningar och medier, t.ex. film,
musik, dans och litteratur.

Anmälningar tas emot från 10.8,
måndag kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.

Croquis (78 €)
Skissa efter levande modell med blyerts,
tusch, kritor och akvarellfärger. Under
kvällen hinner du skissa ett flertal olika
kroppsställningar.
A200306 A 14.9–12.4, måndag kl. 18.05–19.35
Hans-Peter Holmstén, rum 41
A200314 B 3.9–15.4, torsdag kl. 18.05–19.35
Marina Zitting, rum 47

Teckna med glädje (24 €)
Vad kan vara bättre än att inleda veckan
med en rofylld stund då du tecknar
av levande krukväxter och frukter till
ackompanjemang av klassisk musik.
Kursen består av en teknisk handledning
i olika teckningsredskap och -stilar som
gör tecknandet till en ädel konst.
A200310 7.9–26.10, måndag kl. 9.15–10.45
Hans-Peter Holmstén, rum 41

Teckning (98 €)
Grundläggande övningar i teckning med
hjälp av perspektiv- och människostudier
och stilleben. Kursen lämpar sig också
för längre hunna.
A200356 9.9–14.4, onsdag kl. 15.45–18.15
Marina Zitting, rum 41

A200321 A 8.9–13.4, tisdag kl. 10.15–12.30
A200322 B 3.9–15.4, torsdag kl. 13.15–15.30
Carolin Koss, rum 41

Akvarell med medeltiden som
tema (98 €)
En akvarellkurs med gränsöverskridande teknikval – akvarellmix med gouache
och tusch. Årets motivkrets fokuserar
på gotiska slott och katedraler med
anknytning till medeltiden i Europa.
Kursen passar både för nybörjare och
för längre hunna.
A200413 3.9–15.4, torsdag kl. 10.15–12.45
Hans-Peter Holmstén, rum 41

Akvarellmålningens ABC (66 €)
Måleri med akvarellfärger för både
nybörjare och längre hunna. En grundlig
genomgång av akvarellmålningens
tekniska möjligheter och olika motivval.
Nutida stilbildande genrer som kännetecknar akvarellkonsten presenteras.
A200327 8.9–1.12, tisdag kl. 18.15–20.45
Hans-Peter Holmstén, rum 41

Färglära (120 €)
Under kursen studerar vi grundligt
färgernas egenskaper och funktioner
och omsätter kunskapen i praktiken. Vi
använder vattenbaserade tekniker som
akvarell och gouache. Arbetet sker i
grupp med individuell handledning och
diskussioner. Kursen riktar sig till både
nybörjare och mer erfarna målare.
A200399 4.9–16.4, fredag kl. 10.30–13.30
Marina Ciglar-Tuominen, rum 41
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Vatten, ljus och färg (98 €)

Måleriverkstad, Stoa (98 €)

Fortsättningskurs i måleri med vattenbaserade färger. Kursen riktar sig till
dig som har gått en grundkurs eller har
motsvarande erfarenhet. Vi omsätter
kunskaper i praktiken och fördjupar färdigheter genom att arbeta med klassiska
metoder: stilleben, porträtt, modell och
parafras. Ingen kurs 27.11.

En kurs för dig som vill arbeta med
utgångspunkt i egna motiv med valfria
material och tekniker och utan lösningsmedel. Individuell handledning varvas
med diskussioner om måleriska erfarenheter i gruppen.

A200700 4.9–16.4, fredag kl. 14.15–16.45
Marina Ciglar-Tuominen, rum 41

Vattenlösliga målningstekniker
(98 €)
Kursen introducerar olika vattenlösliga
tekniker: akryl, gouache, akvarell och
tusch. Vattenbaserade tekniker ger stor
frihet i skapandet och lämpar sig bra för
allergiker. Teknikerna och materialen är
lätta att transportera och lagra. Torkar
snabbt. Roligt, lätt och inspirerande.
A200340 3.9–15.4, torsdag kl. 15.45–18.00
Hanne Ivars, rum 41

Konstens ismer och schismer
(98 €)
Bli medveten om bildkonstens mångfald,
olika ismer och tidsbundna schismer.
I kursen ingår en introduktion till olika
konststilar som vi tittar närmare på.
Därefter fördjupar vi oss i dem genom
att måla egna verk med akvarell. Kursen
passar för både nybörjare och erfarna
målare.
A200439 9.9–14.4, onsdag kl. 13.00–15.30
Marina Zitting, rum 41

Måla efter porträttmodell &
annat (98 €)
Vi målar olika motiv, använder porträttmodell och väljer fritt mellan akryl, kritor,
akvarell och olja.
A200423 3.9–15.4, torsdag kl. 18.30–21.00
Anna Mäkelä, rum 41
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A200402 3.9–15.4, torsdag kl. 16.15–18.45
Marina Ciglar-Tuominen, konstklassen

Drop-in-måleriverkstad (6 €/gång)
Kom när du vill, kan och har lust! Kursen
är för dig som arbetar dagtid, har
obekväm arbetstid eller bara drömmer
om att utveckla en målande och tecknande tillvaro. Vi arbetar under lugna och
trevliga former med valfria material och
tekniker – utan lösningsmedel. 6 € per
gång faktureras i efterhand.
A200699 4.9–16.4, fredag kl. 17.15–19.45
Marina Ciglar-Tuominen, rum 41

Nybörjarkurs i giftfri
oljemålning (66 €)
Hitta dig själv och de motiv som
intresserar dig och börja måla i olja.
Under kursen utförs övningsuppgifter
i komposition och färglära. En materialförteckning på vad du ska ta med dig
första gången finns under kursens namn
på www.ilmonet.fi.
A210059 12.1–13.4, tisdag kl. 18.00–20.30
Hans-Peter Holmstén, rum 41

Måla med olja (98 €)
Måleri med oljefärg på duk och pannåer.
Fritt motivval utifrån intresse och
förmåga. För nya i gruppen ges möjlighet
till målning enligt givet stilleben. Alla
får hjälp med att komma igång och får

Bildkonst, formgivning och fotografering

Måla hemma, webbkurs (98 €)
En målerikurs enbart på nätet för
riskgrupper och andra som vill måla
hemifrån. Du behöver en mobil eller
padda för att kunna fotografera och
sända dina verk och gärna en egen
dator för att kunna skriva bekvämt.
Undervisning i grupp med individuell
handledning. Valfri teknik och fria
uppgifter.
A200655 9.9–14.4, onsdag kl. 18.00–20.15
Marina Ciglar-Tuominen

också personlig handledning. Kursen är
öppen för alla intresserade oberoende
av förkunskaper.
A200312 A 9.9–14.4, onsdag kl. 9.30–12.00
Hans-Peter Holmstén, rum 41
A200318 B 9.9–14.4, onsdag kl. 18.30–21.00
Hanna Uggla, rum 41

Måla som Rubens och
Rembrandt (sportlovskurs) (38 €)
Koncentrera dig på att måla som de
gamla mästarna Rubens & Rembrandt
i olja efter levande modell. Teoretisk
genomgång kombineras med praktiska
övningar i att göra anatomiska teckningar.
A210108 22–26.2, måndag–fredag kl. 10.00–
14.30
Daniel Enckell, rum 41

Japansk målning (98 €)
Japansk måleritradition med både
tusch och akvarellfärger. Motivkretsen
består i huvudsak av landskap, blommor,
människor och olika djur.
A200315 8.9–13.4, tisdag kl. 13.00–15.30
Keita Ioka, rum 41

Seniormålarna Pang (48 €)
Välkommen att måla i avslappnat sällskap! Tekniken och motiven kan du välja
själv eller diskutera med läraren. Undervisningen är individuell. Åldersrelaterade
problem som försämrad syn eller stela
leder behöver inte vara ett hinder för att
måla. Tillsammans försöker vi komma på
lösningar.
A200311 7.9–12.4, måndag kl. 11.00–13.30
Anna Mäkelä, rum 41
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Måla som Rubens och
Rembrandt (sportlovskurs) (38 €)
Koncentrera dig på att måla som de
gamla mästarna Rubens & Rembrandt
i olja efter levande modell. Teoretisk
genomgång kombineras med praktiska övningar i att göra anatomiska
teckningar.
A210108 22–26.2, måndag–fredag kl.
10.00–14.30
Daniel Enckell, rum 41

Färg och form för 7–12-åringar,
Stoa (38 €)
En skapande verkstad i färglära och
keramikens grunder. Ta vara på fantasin
och ge uttryck för den i 3D. En material
avgift på 20 €/termin betalas till läraren
den första lektionen. Anmälan endast
per tfn 09 310 494 94.
A200437 7.9–30.11, måndag kl. 15.00–16.30
Hans-Peter Holmstén, konstklassen

Porslinsmålning, Stoa (120 €)
Måla på porslinsföremål och på keramik
som du själv tillverkat på Arbis keramikkurser enligt traditionella och nya
metoder. I undervisningen ingår föreläsningar om komposition och materiallära.
A200398 7.9–12.4, måndag kl. 17.15–20.30
Karin Widnäs, konstklassen
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Keramik för nybörjare (98 €)
Modellera bruksföremål i keramik.
Under kursen lär du dig grunderna i
olika arbetsmetoder och i drejning. En
materialavgift på 30 €/termin betalas till
läraren.
A200381 8.9–13.4, tisdag kl. 10.00–12.30
Karin Widnäs, keramikverkstaden

Keramik, nybörjarkurs (98 €)
På kursen lär du dig grunderna i keramik
och olika tekniker för att formge leran.
Du lär dig också att dekorera och
glasera föremålen. Inga förkunskaper
krävs. En materialavgift på 30 € betalas
till läraren under första lektionen. Efter
halva terminen antas inte nya elever.
A200366 8.9–13.4, tisdag kl. 17.00–19.30
Anna Hackman, keramikverkstaden

På den här kursen bygger du olika föremål i lera. Du lär dig grunderna i olika
arbetsmetoder samt att dekorera och
glasera dina föremål. Inga förkunskaper
krävs och du kan förverkliga dina egna
idéer. En materialavgift på 30 €/termin
betalas till läraren. Efter halva terminen
antas inte nya elever.
A200377 8.9–13.4, tisdag kl. 10.00–12.30
Anna Hackman, konstklassen

Keramik för längre hunna, Stoa
(98 €)
Kursen är för deltagare som har gått
Arbis nybörjarkurs eller grundkursen i
keramik. Du fördjupar och utvecklar dina
kunskaper genom att jobba självständigt
med olika leror och tekniker. Föremålen
glaseras och kan även dekoreras
med engober. En materialavgift på 30
€/termin betalas till läraren.
A200378 9.9–14.4, onsdag kl. 9.30–12.00
Anna Hackman, konstklassen

Keramik, fortsättningskurs (98 €)
Kursen är för deltagare som har gått
Arbis nybörjarkurs i keramik. Du
fördjupar och utvecklar grunderna som
du lärt dig på nybörjarkursen genom
att jobba självständigt med olika leror
och tekniker. Föremålen glaseras och
kan även dekoreras med engober. En
materialavgift på 30 € betalas till läraren.
A200368 9.9–14.4, onsdag kl. 17.30–20.00
Anna Hackman, keramikverkstaden

Keramik, fortsättningskurs,
Stoa (98 €)
Jobba med olika leror och gör praktiska
föremål till hemmet. Låt fantasin flöda!
En materialavgift på 30 €/termin betalas
till läraren. Kursen riktar sig till dig som
har gått nybörjarkursen.
A200410 8.9–13.4, tisdag kl. 17.30–20.00
Lotta Fagerholm, konstklassen

Dekor på keramik (98 €)
Du lär dig olika dekormetoder för både
vått, torrt och råbränt gods. Vi dekorerar
med engober, målar under och över
glasyrer på egenhändigt tillverkade
föremål. Kursen är främst avsedd för
kursdeltagare med förkunskaper i keramik. En materialavgift på 30 €/termin
betalas till läraren.
A200386 7.9–12.4, måndag kl. 12.45–15.15
Karin Widnäs, keramikverkstaden

Experimentell keramik (98 €)
Vi arbetar med olika leror, blandar organiska och oorganiska material i dem och
formar unika konstföremål som sedan
ytbehandlas med varierande strukturer,
färgmetaller och glasyrer. Kursen är
avsedd för deltagare med förkunskaper
i keramik. En materialavgift på 30 €/
termin betalas till läraren.
A200390 7.9–12.4, måndag kl. 10.00–12.30
Karin Widnäs, keramikverkstaden

Brukskeramik (98 €)
En kurs med betoning på design. Lär
dig formge bruksföremål i keramik
genom handbyggnad och drejning. En
materialavgift på 30 €/termin betalas till
läraren.
A200397 8.9–13.4, tisdag kl. 13.45–16.15
Karin Widnäs, keramikverkstaden
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Skulptur

Skulptur (98 €)
Skulptera i olika material: lera, gips,
trä och ståltråd. I kursen ingår också
skulptering efter nakenmodell. En
materialavgift på 20 € betalas till läraren
den första lektionen.
A200350 A 3.9–15.4, torsdag kl. 15.00–17.30
A200351 B 3.9–15.4, torsdag kl. 18.05–20.30
Keita Ioka, keramikverkstaden

Grafik

Metallgrafik (24 €)
Fokuset ligger på etsning, akrylakvatint
och själva tryckandet. Idén är att kunna
göra en serie tryck eller olika variationer
av bilden på plåten. Kursen passar både
för nybörjare och för sådana som redan
känner till tekniken. En materialavgift på
10 € betalas till läraren.
A200403 A 12–19.9, lördag kl. 10.00–16.00
A200404 B 3–10.10, lördag kl. 10.00–16.00
A200405 C 7–14.11, lördag kl. 10.00–16.00
A210023 D 16–23.1, lördag kl. 10.00–16.00
A210024 E 13.2–6.3, lördag kl. 10.00–16.00
A210025 F 27.3–10.4, lördag kl. 10.00–16.00
Sari Bremer, rum 41

Metallgrafiktryck (16 €)
Välkommen med du som behöver mera
tid för att göra några extra grafiktryck av
färdiga plåtar.
A200443 28.11, lördag kl. 10.00–16.00
Sari Bremer, rum 41

Fotografi, bildbehandling och
mediekonst

Bli bättre på att fotografera (20 €)
Vill du lära dig att skapa bättre bilder
av nära och kära och utveckla din
kreativa sida? Vi går igenom kamerans
inställningar, komposition, ljus och vad
man ska tänka på när man fotograferar.
Vi optimerar/efterbehandlar foton för
publicering och går igenom arkivering.
A200594 6–7.11, fredag kl. 16.00–21.00,
lördag kl. 11.00–16.00
Alexander Zach, rum 33A

Gör en unik fotobok till julklapp
(28 €)
Gör en egen fotobok utgående från
något tema som intresserar dig. Du
bygger upp boken med programmet
Ifolor och andra motsvarande program,
kombinerar text och bild och skannar in
gamla bilder. Ta med din egen dator och
kamera. Erfarenhet av datoranvändning
krävs.
A200363 29.10–26.11, torsdag kl. 13.35–16.50
Hans-Peter Holmstén, Björn Holm, rum 31

Klassisk fotografering och
mörkrumsteknik (38 €)
Fotografisk kunskap grundar sig på traditionellt mörkrumsarbete. Du lär dig om
exponering, framkallning och kopiering
av svartvit film och får också en kort
introduktion i fotokonstens estetik och
historia.
A210077 3.2–17.3, onsdag kl. 17.30–20.45
Ivar Vuori, Fotolabbet, AFK:s lokal, 
Tölögatan 52
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Animation med grönsaker
(16 €)
Prova på en enkel form av
dockanimation som du kan göra
med till exempel olika grönsaker
och löstagbara leksaksögon.
Med kolpenna och papper går
det också lätt att göra serieteckningar som kan ligga som grund
för en rörelse som till sist blir en
fantastisk animation.
A210094 29–30.1,
fredag kl. 15.30–18.00,
lördag kl. 10.00–14.00
Hanne Ivars, rum 32, rum 41

Utflykter och galleribesök

Arkitekturpromenad: Gamlas
(12 €)
Stadsdelen Gamlas har fått sitt svenska
namn av den gård som funnits intill
Tavastehusleden. I grönområdena finns
skyttegravar kvar från första världs
kriget. Dagens Gamlas kännetecknas av
varuhuset Kaari och ett nytt bostads
område intill Kantelevägen. Samling på
Dagmarsgatan 3 i foajén kl. 12.30.
A200319 A 5.9, lördag kl. 13.00–14.30
A210003 B 17.4, lördag kl. 13.00–14.30
Hans-Peter Holmstén

Gallerirundan (24 €)
Guidade besök till gallerier och museer
en gång i månaden. Se ilmonet.fi för
mera info om datum och plats.
A200541 A start: 10.9, torsdag kl. 14.00–15.30
A200543 B start 11.9, fredag kl. 13.00–14.30
Hans-Peter Holmstén

Konsten i våra kyrkor och kapell
(24 €)
I huvudstadsregionen finns det många
intressanta sakrala byggnader som både
till sin arkitektoniska utformning och sin
interiör är värda ett studiebesök. Ett besök per månad med start 8.9. Vi inleder
med Botby kyrka, Stenportsvägen 5.
A200329 start 8.9, tisdag kl. 11.00–12.30
Hans-Peter Holmstén
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Teckning på Hertonäs gård (20 €)

Med västmetron till Kägeludden

Teckna herrgårdsinteriören på Hertonäs
gård och ta del av levande historia
berättad av intendenten Eva Ahl-Waris.
Träff intill porten till herrgården kl.10.00.

(12 €)

A200512 A 11.9, 18.9, 9.10 och 23.10, fredag kl.
10.00–12.30
A210058 B 19.3–16.4, fredag kl. 10.00–12.30
Hans-Peter Holmstén

Friluftsmålning i
Brunakärrskolonin (20 €)
Ett målningsveckoslut med Dan
Palmgrén i Brunakärrs koloniträdgård.
Till förfogande står lärarens uppvärmda
stuga. Valfri teknik. Akryl under och olja
på är ofta att rekommendera. Också
teckning eller akvarell kan göras på en
grunderad duk.
A200418 12–13.9,
lördag–söndag kl. 10.15–15.00
Dan Palmgren

Exkursion: Esbo domkyrkas
gravgård (12 €)
Bakom Esbo centrum ligger en idyll med
gårdar, torp och skolhus från en annan
tid. Vi besöker den gamla gravgården vid
domkyrkan och uppsöker kända släktgravar och hjältegraven intill. Träffpunkt
vid klockstapeln kl. 12.00, Kyrkoparken 5.
A200388 25.9, fredag kl. 12.00–13.30
Hans-Peter Holmstén
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Kom med på en gemensam metrotur
som för oss till Kägeludden i Esbo. Vi
bekantar oss med Accountor Tower,
Nestes tidigare skyskrapa, och den
övriga bebyggda miljön intill strandlinjen.
Träff på Kampens metrostation kl. 11.00.
A200569 30.10, fredag kl. 11.00–14.00
Hans-Peter Holmstén

Virtuell vandring i Viborg,
webbkurs (20 €)
Sitt bekvämt hemma i fåtöljen framför
din dator och res virtuellt till Viborg. Via
videosamtal får du en möjlighet att lyssna på och själv delta i gruppens samtal
om Viborgs månghundraåriga historia.
Förutom webbsidan Virtuella Viborg
1939 bekantar vi oss med litteraturen om
staden.
A200664 6–20.11, fredag kl. 10.00–12.15
Hans-Peter Holmstén

Konst och design på de
europeiska ambassaderna (16 €)
De europeiska ambassaderna öppnar
sina dörrar för Arbis konst- och design
intresserade kursdeltagare en gång i
månaden. Vi inleder med den rumänska
ambassaden måndag 11.1 kl. 12.30 på
Stenbäcksgatan 24.
A210034 11.1–12.4, måndag kl. 12.30–14.00
Hans-Peter Holmstén

Bildkonst, formgivning och fotografering

Färg och form för
7–12-åringar, Stoa (38 €)
En skapande verkstad i färglära
och keramikens grunder. Ta vara
på fantasin och ge uttryck för den
i 3D. En materialavgift på 20 €/
termin betalas till läraren den första
lektionen. Anmälan endast per tfn
09 310 494 94.
A200437 7.9–30.11,
måndag kl. 15.00–16.30
Hans-Peter Holmstén, konstklassen

Måla akvarell ute på
Skanslandet (24 €)
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.
A210015 1–3.6, tisdag–torsdag kl. 10.00–14.00
Hans-Peter Holmstén

Copper mountains, se sidan 13.
Att tolka Tove Jansson på film, se sidan 15.
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Hantverk
Sömnad, garnarbete, bokbindning och pappersarbeten,
smycken, vård och renovering, träslöjd, övriga material och
arbetsmetoder, kurser för barn och unga

Tips

Skapa tillsammans i trä, Rastis
(28 €)
Kom och skapa leksaker, presenter
eller något annat av trä som du vill göra
tillsammans samtidigt som du skapar
glada minnen för livet. Denna kurs
passar för 10-åringar och uppåt.
A200547 1.10–3.12, torsdag kl. 18.00–19.30
Mats Karlsson, Rastis, slöjdsalen,
Fjärdstråket 6

xx

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Beatrice Blomster
beatrice.blomster@hel.fi
Tfn 09 310 494 78
Anmälningar tas emot från 11.8, tisdag
kl. 10.00.
Materialkostnader tillkommer på alla
hantverkskurser om det inte står annat
i beskrivningen.
På slöjdkurserna prioriterar vi säker
heten och önskar att alla har egna ögon-,
öron- och munskydd. Kursdeltagarna
på Arbis är inte försäkrade. Därför är
det viktigt för den som t.ex. går på en
slöjdkurs, att ha en egen olycksfallsförsäkring.
Open Badge är ett kompetens
märke som synliggör kunskaper
man uppnått i hobby- och kursverksamheter. Märket har en global spridning, är
digitalt och kan delas på den personliga
profilen på sociala medier.

Sömnad

Lappteknik (98 €)
Gamla och nya tygbitar får ett nytt liv i
form av börsar, väskor, väggbonader och
täcken. Kursen lämpar sig för deltagare på
alla nivåer. Kom och skapa tillsammans!
A200333 A 7.9–12.4, måndag kl. 9.30–12.00
A200334 B 8.9–13.4, tisdag kl. 9.30–12.00
Beatrice Blomster, rum 46

Det är roligt att sy (98 €)
Sy personliga och välsittande kläder till
vardag och fest. Du kan också ändra nya
eller gamla plagg.
A200338 9.9–14.4, onsdag kl. 9.30–12.00
Mikaela Lindström, rum 46

Designa och sy kläder (98 €)
Designa dina egna kläder. Du får hjälp
med att förverkliga dina idéer, från

mönster till färdigt plagg.
A200337 9.9–14.4, onsdag kl. 18.00–20.30
Annika Saloranta, rum 46

Kläder för alla, Stoa (98 €)
Kom och lär dig något nytt och sy
tillsammans i grupp. Vi använder oss av
kommersiella mönster från tidningar och
ändrar dem så att de passar.
A200341 3.9–15.4, torsdag kl. 18.00–20.30
Marina Peltonen, rum 46

Som skräddarsytt
Sy kläder enligt dina egna mått. Du får
hjälp med planering, mönster, provning
och själva sömnaden. Dessutom får du
massor med energi av att få göra det
tillsammans med likasinnade.
A200359 A (98 €)
8.9–13.4, tisdag kl. 18.00–20.30
Malin Meikop, rum 46
A200360 B (120 €)
4.9–16.4, fredag kl. 9.30–12.45
Malin Meikop, rum 46

Sy egna kläder – allt är möjligt!
Stoa (120 €)
Här skapar vi både till vardag och fest.
Du får hjälp med design av modell och
personliga mönster enligt egna mått. Det
utlovas många goda råd på vägen till ett
färdigt plagg. Kom och förverkliga dina
drömkläder med likasinnade.
A200361 3.9–15.4, torsdag kl. 9.30–12.45
Malin Meikop, rum 46

Sy med Clarice (98 €)
Kom och lär dig sy. Du kan sy till dig
själv, till någon annan eller till dockor,
skapa nytt av gammalt, sy nya kläder
eller sy inredningsartiklar. Allt är tillåtet
och Clarice hjälper dig att förbättra dina
sömnadsfärdigheter.
A200339 3.9–15.4, torsdag kl. 17.30–20.00
Clarice Finell, rum 46
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Syverkstad (6 €/gång)
Behöver du hjälp för att komma vidare
med ditt sömnadsprojekt? Skulle du vilja
sy om ett illasittande plagg? Eller kanske
du bara behöver låna en symaskin. Detta
kan du göra utan att binda dig till en
helårskurs. Reservera tid måndagar kl.
15.30–16.30, tfn 09 310 49478.
A200335 8.9–13.4, tisdag kl. 13.00–15.30
Beatrice Blomster, rum 46

Syverkstad på kvällen (6 €/gång)
Behöver du hjälp för att komma vidare
med ditt sömnadsprojekt? Skulle du vilja
sy om ett illasittande plagg? Eller kanske
du bara behöver låna en symaskin. Detta
kan du göra utan att binda dig till en
helårskurs.

skjortor och väskor. Ta med nya eller
gamla projekt som ska sys eller sys om.
Det kommer att finnas en del material att
använda som komplement till ditt eget.
A200357 25–26.9, fredag kl. 17.00–21.15
lördag kl. 10.00–16.00
Annika Saloranta, rum 46

Sy färdigt eller sy om (20 €)
Har ett syprojekt blivit på hälft? Nu har
du chansen att få vägledning kring hur
du fortsätter med ett redan påbörjat
plagg. Du får också hjälp med att sy
om gamla kläder, loppisfynd eller något
oanvänt ur garderoben.
A210016 26–27.3, fredag kl. 17.00–21.15
lördag kl. 10.00–16.00
Malin Meikop, rum 46

A200467 7.9–12.4, måndag kl. 17.30–20.00
Pia Nybom, Beatrice Blomster, rum 46

Sy till vår och sommar (28 €)

Sy en klänning (52 €)

Kom med på en veckas intensiv sykurs
där du kan sy härliga kläder eller sy
färdigt halvfärdiga arbeten.

En sömnadskurs i samarbete med stadens svenskspråkiga gymnasier. Sy din
klänning exempelvis till ”de gamlas dag”.
Övriga intresserade av klänningssömnad
är också välkomna!
A200465 12.10–8.2, måndag kl. 14.45–16.15
Pia Nybom, rum 46

Sy i trikå (38 €)
Sy baskläder i trikå: en t-skjorta,
leggings eller något annat klädesplagg.
Lär dig grunderna eller fördjupa dina
färdigheter i trikåsömnad.
A200470 23–24.10 och 20–21.11
fredag kl. 17.30–20.45
lördag kl. 10.00–16.00
Clarice Finell, rum 46

Second hand design (20 €)
Skapa nytt av återvunnet material! På
kursen får du hjälp att se gamla kläder
med nya ögon. Byxor och gardiner blir
30 — Arbis

A210014 3–7.5 måndag–fredag kl. 9.30–12.45
Mikaela Lindström, rum 46

Styckemössa till folkdräkten
(38 €)
Under första veckoslutet tillverkar du
en pappersstomme till styckemössan.
Andra veckoslutet bekläs pappers
stommen med siden. Vi tillverkar också
ett stycke och stärker det samt tränar på
att klä på mössan. Vill du ha en broderad
mössa bör du brodera sidentyget på
förhand.
A200409 23–24.10 och 13–14.11,
fredag kl. 17.00–20.15
lördag kl. 10.00–16.00
Maria Lindén, keramikverkstaden

Föreläsning, Styckemössa till folkdräkten,
se sidan 13.

Hantverk

Sy i trikå (38 €)
Sy baskläder i trikå: en t-skjorta,
leggings eller något annat klädesplagg. Lär dig grunderna eller
fördjupa dina färdigheter i trikåsömnad.
A200470 23–24.10 och 20–21.11
fredag kl. 17.30–20.45
lördag kl. 10.00–16.00
Clarice Finell, rum 46

Grundmönster till överdel (38 €)
Svårt att hitta passande överdelar i affärerna eller det perfekta mönstret för just
dig? Kom och rita ditt eget grundmönster för överdelen, som kan användas till
blus, topp, klänning, kavaj m.m. Modellen
sys upp i prototyg och provas.
A200364 2–3.10 och 9–10.10
fredag kl. 17.00–21.15
lördag kl. 10.00–16.00
Malin Meikop, rum 46

Lär dig ändra mönster (20 €)
Omöjligt att hitta passande mönster
vad gäller både modell och passform
bland kommersiella klädmönster? Vi går
igenom steg för steg hur du själv ändrar

mönstret efter egna mått, proportioner
och modell. Teori varvas med praktik.
A200365 6–7.11, fredag kl. 17.00–21.15
lördag kl. 10.00–16.00
Malin Meikop, rum 46

Overlockmaskinens möjligheter
(20 €)
Övervinn din rädsla för denna mång
sidiga maskin och lär dig allt från att byta
trådar och olika inställningar till special
sömmar. Arbis har maskiner, men ta
gärna med din egen om du har en, så lär
du dig den. Ta också med overlocktrådar
och tygbitar av olika material.
A210017 29–30.1, fredag kl. 17.00–21.15
lördag kl. 10.00–16.00
Malin Meikop, rum 46
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Sy en lampskärm
på traditionellt vis (38 €)
Sy en lampskärm enligt traditionell
teknik. Din gamla lampskärmsstomme
kan användas på nytt eller så kan du vid
behov skaffa en ny. Tyg och kantband
enligt smak och tycke. Starka fingrar och
lite tålamod behövs.
A200427 21.10–25.11, onsdag kl. 14.00–17.15
Astrid Nurmivaara, rum 47

Garnarbete

Stickcafé (6 €/gång)
Kom och lär dig sticka, virka eller varför
inte båda två? Kursen lämpar sig både
för nybörjare och för mer erfarna
deltagare. Innehållet anpassas enligt deltagarnas önskemål och kunskapsnivå. Vi
lär oss och inspireras av varandra i en
mysig miljö, välkommen med!
A200451 7–29.3, måndag kl. 17.30–20.00
måndag kl. 17.30–20.00
Cecilie Sundman, kaféet

Stickning (98 €)
Kom med och sticka dina egna projekt i
glatt sällskap oberoende av nivå. Vi får
inspiration av varandra och klurar ut
besvärliga mönster och tekniker tillsammans. Egna stickor och garn med.
A200342 3.9–15.4, torsdag kl. 14.00–16.30
Cecilie Sundman, rum 46

Spetsknyppling (98 €)
Kursen lämpar sig för både nybörjare
och längre hunna. Nybörjare lär
sig tekniken genom enkla övningar.
Längre hunna gör spets enligt egen
kunskapsnivå, börjar på nya arbeten
eller slutför äldre. Historia, olika
spetstyper, materiallära och aktuellt
inom knypplingen tas upp efter hand.
A200343 7.9–12.4, måndag kl. 18.00–20.30
Nina Schwarz, rum 47
32 — Arbis

Vävning
Vävning för både nybörjare och vana
vävare. Vävarna planeras tillsammans
enligt deltagarnas önskemål. Vi övar
inte bara vävning utan också de olika
momenten med planering, garnberäkning, uppsättning och att läsa vävnotor.
Vävningen på de egna arbetena sker
också utöver lektionstiderna.
A200345 A (98 €)
3.9–22.4, torsdag kl. 9.30–12.00
Cecilie Sundman, rum 45, vävateljén
A200344 B (88 €)
1.10–15.4, torsdag kl. 18.00–20.30
Johanna Andersson, rum 45, vävateljén

Restaurera din orientaliska
matta (98 €)
Ta med din skadade matta och lär dig
restaurera den under ledning av en
professionell handledare. Du lär dig de
viktigaste restaureringsteknikerna och
får information om olika mattdistrikt och
om vården av din matta. En materialavgift enligt åtgång tillkommer.
A200346 9.9–14.4, onsdag kl. 15.30–18.00
Erika Kihlman, rum 46

Tufta en minirya (78 €)
Kom och lär dig en trendig och lätt teknik
för att göra miniryor och brukstextilier.
Tekniken kräver ingen förkunskap och
lämpar sig också för deltagare som inte
upplever sig ha fingerfärdighet.
A200599 10.10–6.2, lördag kl. 10.00–16.00
Erika Kihlman, rum 47

Bokbindning och
pappersarbeten

Bokbindning (98 €)
Kursen riktar sig till såväl nybörjare som
till dem som redan har en grunduppsättning verktyg, behärskar tekniken och
känner till de möjligheter detta urgamla
hantverk öppnar för fingerfärdig och

Hantverk

Makramé (20 €)
Lär dig grunderna i makramé och
skapa en väggbonad, en ampel,
dekorativa band eller någon annan
trevlig inredningsdetalj.
A200425 6–7.11, fredag kl. 17.30–20.45
lördag kl. 10.00–16.00
Clarice Finell, rum 47

innovativ verksamhet. En materialavgift
på 20 euro/termin betalas till läraren.
A200347 A 7.9–12.4, måndag kl. 14.00–16.30
A200348 B 8.9–13.4, tisdag kl. 9.30–12.00
A200349 C 8.9–13.4, tisdag kl. 13.00–15.30
Kristina Palmgren, rum 47

Smycken

Advanced Silver Jewellery
Weekend Workshop (24 €)
This fun weekend workshop is suitable
for students who have completed the
beginner’s jewellery course. We will
improve some basic techniques in wire
work but we will concentrate on sawing,
hammering, soldering, melting and many
other skills.
A200417 18.9, 25.9 och 2.10,
fredag kl. 18.00–19.30, rum 47
3.10, lördag kl. 10.00–15.00, slöjdsalen
Ana-Maria Ramírez

Advanced Jewellery Making
Course (52 €)
A continuation course for students who
have completed the beginner’s course
or who already have experience of silver
work. You will work on your individual
projects and designs, supported by
the tutor. You will develop and improve
your skills and learn a range of new
techniques.
A210035 22.1–16.4, fredag kl. 18.00–20.30
Ana-Maria Ramírez, 22.1–19.2 keramik
verkstaden, 5.3–16.4 slöjdsalen

Vård och renovering

Reparera gamla fönster
Skaffa dig kunskap för att renovera
gamla och vackra fönster som oftast
Arbis — 33
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Beginners Jewellery Making
Course
This course covers the basic
techniques of making silver
jewellery for people who don't
have previous experience. You will
learn to use the correct tools and
equipment and also to design and
create your own original jewellery
using silver and other materials.
A200412 A (66 €) 9.9–2.12,
onsdag kl. 18.00–20.45
Ana-Maria Ramírez, rum 47
A200416 B (38 €) 10.9–3.12,
torsdag kl. 14.30–16.00
Ana-Maria Ramírez, slöjdsalen
A210047 C (38 €) 14.1–15.4,
torsdag kl. 14.30–16.00
Ana-Maria Ramírez, slöjdsalen

är tillverkade av gott virke. Traditionella
linoljeprodukter utan lösningsmedel används. Den gamla byggnadens ursprungliga prägel bibehålls och dessutom är
det ekologiskt att reparera gammalt.
A200406 A (78 €)
16.9–25.11, onsdag kl. 9.30–13.30
A200407 B (78 €)
10.9–3.12, torsdag kl. 17.00–20.10
A210027 C (78 €)
13.1–31.3, onsdag kl. 9.30–13.30
A210028 D (78 €)
14.1–15.4, torsdag kl. 17.00–20.10
A210029 E (38 €) 26–30.4, måndag–fredag
kl. 10.00–14.15
Astrid Nurmivaara, slöjdsalen

Restaurera gamla möbler
Reparera trädelen på en gammal möbel
med varsam hand. Vi använder oss av
gamla metoder och föredrar shellack
34 — Arbis

och animaliskt lim. Deltagarna betalar
allt material själva. Ta bara med en
möbel åt gången.
A200323 A (78 €)
7.9–9.11, måndag kl. 9.00–13.15
Peter Hirvonen, slöjdsalen
A200324 B (78 €)
8.9–10.11, tisdag kl. 8.30–12.45
Peter Hirvonen, slöjdsalen
A200325 C (78 €)
8.9–10.11, tisdag kl. 14.00–18.15
Peter Hirvonen, slöjdsalen
A200326 D (78 €)
3.9–12.11, torsdag kl. 10.00–14.15
Barbro Blomster, slöjdsalen
A210004 E (78 €)
11.1–22.3, måndag kl. 9.00–13.15
Peter Hirvonen, slöjdsalen
A210005 F (78 €)
12.1–23.3, tisdag kl. 8.30–12.45
Peter Hirvonen, slöjdsalen
A210006 G (78 €)
12.1–23.3, tisdag kl. 14.00–18.15
Peter Hirvonen, slöjdsalen

Slöjdkurs för personer med
specialbehov (38 €)

Möbeltapetsering

A200438 8.9–1.12, tisdag kl. 18.30–20.15
Mats Karlsson, slöjdsalen

Kom och lär dig enkel möbeltapetsering
för hemmabruk. Vi klär om småstolar,
pallar, lätta länstolar. Renovering av
stora möbler som soffor är inte möjligt
på grund av utrymmesbrist. Deltagarna
betalar själva allt material enligt åtgång.
A200353 A (78 €)
7.9–23.11, måndag kl. 14.00–17.15
Beatrice Blomster, slöjdsalen
A200354 B (78 €)
19.9, 26.9, 10.10, 24.10, 31.10, 14.11 och 21.11,
lördag kl. 10.00–16.00
Malin Mäkinen, slöjdsalen
A210010 C (78 €)
11.1–12.4, måndag kl. 14.00–17.15
Beatrice Blomster, slöjdsalen
A210011 D (78 €)
16.1, 23.1, 6.2, 13.2, 6.3, 13.3 och 20.3,
lördag kl. 10.00–16.00
Malin Mäkinen, slöjdsalen
A210036 E (38 €)
3–7.5, måndag–fredag kl. 10.00–14.00
Beatrice Blomster, slöjdsalen
A210012 F (38 €)
31.5–4.6, måndag–fredag kl. 16.00–20.00
Malin Mäkinen, slöjdsalen

Träslöjd

Bygg en halvmodell (66 €)
Du bygger en halvmodell av den båt du
själv valt och du svarar för anskaffning
av ritningar och material. Kursen börjar
med ritningsgenomgång och planering.
De resterande kurstillfällena reserveras
för själva bygget i slöjdsalen.
A200362 23.10–5.2, fredag kl. 17.00–21.00
Mats Karlsson, rum 32, slöjdsalen

Slöjdkursen riktar sig till personer som
behöver extra stöd. Kursen passar dig
som tycker om att arbeta med händerna
och som vet att ett gott arbete ofta
tar tid. En kurs i samarbete med DUV
Mellersta Nyland.

Snickra inför jul (52 €)
Kom med och snickra ihop trevliga
julklappar eller något annat inför vintern.
Du kan också komma och göra klart
något projekt som du inte hunnit få
färdigt under terminen.
A200421 7–11.12,
måndag–fredag kl. 10.00–16.00
Mats Karlsson, slöjdsalen

Sommarsnickare (38 €)
Bygg en sommarmöbel eller något annat
trevligt att ha på stugan. Du kan också
komma och göra klart något projekt som
du inte hunnit få färdigt på andra kurser.
A210063 17–21.5,
måndag–fredag kl. 10.00–14.15
Mats Karlsson, slöjdsalen

Träslöjd
Snickra för hem och stuga. Riktiga
arbetsmetoder och en bra slöjdsal
gör vägen till ett gott resultat kortare.
Deltagarna skaffar själva materialet.
A200331 A (120 €)
9.9–14.4, onsdag kl. 14.00–17.15
Mats Karlsson, slöjdsalen
A200355 B (78 €)
4.9–13.11, fredag kl. 9.00–13.15
Mats Karlsson, slöjdsalen
A200328 C (78 €)
7.9–9.11, måndag kl. 17.30–21.45
Peter Hirvonen, slöjdsalen
A210008 D (78 €) 1
1.1–22.3, måndag kl. 17.30–21.45
Peter Hirvonen, slöjdsalen
A210013 E (78 €)
15.1–26.3, fredag kl. 9.00–13.15
Mats Karlsson, slöjdsalen
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A210007 H (78 €)
14.1–25.3, torsdag kl. 10.00–14.15
Barbro Blomster, slöjdsalen
A200041 I (38 €)
14.12–18.12, måndag–fredag kl. 9.00–13.15
Peter Hirvonen, slöjdsalen
A210038 J (38 €)
19–23.4, måndag–fredag kl. 9.00–13.15
Peter Hirvonen, slöjdsalen
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OmaStadi-verkstäder
för stadsbornas bruk

.

.

.

.

.

.

Bland de vinnande förslagen i O
 maStadiomröstningen hösten 2019 fanns ett
förslag om att öppna skolornas klassrum
för teknisk slöjd för hobbyverksamhet.
Detta förslag blir nu verklighet.
Stadsborna får möjlighet att avgiftsfritt
arbeta med sina egna projekt i fem
klassrum för teknisk slöjd, det vill säga
OmaStadi-verkstäder, från september till
maj under läsåret 2020–2021.
Reparera, styla, bygg eller pyssla egna
saker i ett klassrum för teknisk slöjd.
Verkstäderna är avgiftsfria och öppna
för alla under kvällstid. I lokalerna finns
nödvändiga maskiner och många olika
slags verktyg. I OmaStadi-verkstaden
finns en handledare som hjälper till med
användningen av maskinerna. Deltagarna
skaffar själva de material och den
skyddsutrustning de behöver. Du kan
boka plats för en gång eller flera gånger.
Varje tillfälle ska bokas separat. Du kan
boka plats via tjänsten Ilmonet.fi. Du hittar
alla verkstäder med sökordet #OmaStadi.
OmaStadi-verkstäderna erbjuder
inte undervisning. Man kan inte
arbeta med stora föremål. Skolorna
har inga förvaringsutrymmen för

kvällsanvändarnas arbeten, så deltagarna
måste ta med sig sina arbeten och
tillbehör varje gång. Arbetarinstitutet
eller OmaStadi-projektet tecknar ingen
olycksfallsförsäkring för deltagarna, utan
varje deltagare skyddas av sina egna
försäkringar under arbetet i lokalen.
Lauttasaaren ala-aste
7.9–14.12 mån kl. 17–21
Hallonnäsgatan 23, 00210 Helsingfors
Pikku-Huopalahden ala-aste
8.9–15.12 tis kl. 17–21
Tilkgatan 19, 00300 Helsingfors,
klassrummet för teknisk slöjd
Hietakummun ala-aste
9.9–16.12 ons kl. 17–21
Gamla Helsingevägen 5, 00700 Helsingfors,
ingång till klassrummet från den sida som
vetter mot fälten.
Itäkeskuksen peruskoulu
10.9–17.12 tor kl. 17–21
Isdansstigen 1, 00900 Helsingfors,
klassrummet för teknisk slöjd
Maunulan ala-aste
11.9–18.12 fre kl. 17–21
Månsasbacken 5, 00630 Helsingfors,
klassrummet för teknisk slöjd

Kuvitus: Minna Alanko
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(120 €)
Skapa ditt egna nya instrument, ha
det roligt och lär dig något nytt! På
kursen kommer du att lära dig att bygga
en elektrisk gitarr/bas i Fenderstil
med hjälp av professionella metoder.
Modellerna är Telecaster, Stratocaster,
Jazz Bass eller Precision Bass. Material
kostnader tillkommer.
A200332 9.9–14.4, onsdag kl. 18.00–21.15
Mats Karlsson, slöjdsalen

Övriga material och
arbetsmetoder

Miniatyrer och dockskåpsprylar
(24 €)
Kom och lär dig göra miniprylar – böcker,
lampor, blommor – för att inreda ett
dockskåp eller för att använda som
smycken. Ett dockskåp behöver inte vara
stort utan kan vara gjort av till exempel
en skokartong.
A210050 5–6.3, fredag kl. 16.00–20.45
lördag kl. 10.00–16.00
Marianne Thun-Ericsson, rum 47

Dekorationsmålning (38 €)
Måla på en korg eller ett annat litet
föremål. Vi gör ådring och schabloner
och med dem målar vi på korg, kista,
tyg, rullgardin m.m. Ta med det du vill
dekorera. Inga förkunskaper behövs. En
materialavgift på ca 15 euro tillkommer.
Ådringsbotten får du köpa av läraren.
A210026 19–22.4,
måndag–torsdag kl. 15.00–20.00
Sinikka Siekkeli, rum 41

Halmhimmel i olika material (16 €)
Lär dig göra en traditionell halmhimmel
av råg eller skapa en modern variant
av sugrör, papper, vass eller glasstavar.
Materialförteckningen hittar du på

www.ilmonet.fi under kursens namn. En
materialavgift tillkommer.
A200445 28.11, lördag kl. 10.00–16.00
Marianne Thun-Ericsson, rum 46

Ljusstöpning (16 €)
Stöp vackra ljus till julen! Du kan välja att
stöpa 20 vanliga ljus eller 10 vanliga och
en ljuskrona. Materialet för dessa ingår i
kurspriset. Klä dig praktiskt.
A200447 A 28.11, lördag kl. 10.00–13.15
A200448 B 28.11, lördag kl. 14.00–17.15
Eva Kyrklund, slöjdsalen

Tillverka en adventskrans av
naturmaterial (16 €)
En grön julkrans ger stämning och är en
vacker dekoration för din dörr. Under
kursen får du lära dig att tillverka en
krans från grunden. Vi arbetar med
naturmaterial. Du hinner binda en
personlig dörrkrans och eventuellt en
mindre dekoration. En materialavgift på
6 € tillkommer.
A200444 21.11, lördag kl. 10.00–14.00
Eva Hisinger-Jägerskiöld, keramikverkstaden

Färga batik/shibori (20 €)
Batik/shibori-färgning är ett sätt som
på 700-talet användes i Japan för att
få mönster på tyg. Lär dig grunderna i
tygfärgning med köpfärger och växtfärgning. På kursen lär du dig färga hela
tyg och batik/shibori-färgning.Kursen
lämpar sig också för barn från 12 år.
A200424 25–26.9, fredag kl. 17.30–20.45
lördag kl. 10.00–16.00
Clarice Finell, rum 47

Tygtryck med digiprint (20 €)
Du lär dig att planera ett tygtryck med
programmet Illustrator. Du kan rita eller
använda foton. På kursen diskuterar vi
hur du sedan kan få ett tyg med dina
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Bygg din egen elgitarr eller bas!
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egna illustrationer på. Förkunskapskrav:
vana att jobba med dator.
A210033 20.1–10.2, onsdag kl. 9.30–12.00
Maria Bergman, rum 32

Kurser för barn och unga

Kreativt sommarläger med mat
och hantverk (140 €)
Kom på ett dagläger med matlagning
och hantverk. Vi tillreder en mättande
lunch och ett hälsosamt mellanmål och
provar på olika typer av spännande
hantverkstekniker. Vi är utomhus då
vädret tillåter. Lägret är avsett för barn
som ska börja årskurs 2–5. Två lärare är
med på kursen.
A210054 7–11.6, måndag–fredag 9.00–15.30
Beatrice Blomster, Ghita Henriksson, rum 46

Tillsammanskurser
Julpynt och kort (12 €)
Kom och njut av julstämning och gör
olika julpynt och -kort tillsammans med
ditt barn eller barnbarn. Du lär dig enkla
pyssel- och hantverkstekniker. För barn
över 4 år. En liten materialavgift på ca 4
euro tillkommer.
A200540 5.12, lördag kl. 10.00–12.45
Hanna Gunst, rum 47

Skapa tillsammans i trä, Rastis
(28 €)
Kom och skapa leksaker, presenter eller
något annat av trä som du vill göra tillsammans samtidigt som du skapar glada
minnen för livet. Denna kurs passar för
10-åringar och uppåt.
A200547 1.10–3.12, torsdag kl. 18.00–19.30
Mats Karlsson, Rastis, slöjdsalen,
Fjärdstråket 6,
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Händig – studiehelhet 1,
Haga (88 €)
I den första delen av hantverksskolan
bekantar du dig med och upptäcker
olika material och arbetsmetoder. Fokus
ligger på att prova på och att känna
skaparglädje. Studiehelheten är avsedd
för barn i årskurs 1–2. En materialavgift
på 20 €/termin betalas direkt till läraren.
A200513 26.8–12.5, onsdag kl. 15.45–17.15
Taika Rajala, Haga lågstadieskola

Händig – studiehelhet 3,
Haga (88 €)
I den här studiehelheten ligger fokus
på att öva och experimentera. Tekniker
som tas upp är bland annat virkning och
luffarslöjd. Studiehelheten är avsedd för
årskurs 3–4. En materialavgift på 20 €/
termin betalas direkt till läraren.
A200514 26.8–12.5, onsdag kl. 14.15–15.45
Taika Rajala, Haga lågstadieskola

Händig – studiehelhet 1,
Kottby (88 €)
I den första delen av hantverksskolan
bekantar du dig med och upptäcker
olika material och arbetsmetoder. Fokus
ligger på att prova på och att känna
skaparglädje. Studiehelheten är avsedd
för barn i årskurs 1–2. En materialavgift
på 20 €/termin betalas direkt till läraren.
A200516 25.8–11.5, tisdag kl. 15.45–17.15
Taika Rajala, Kottby lsk

Händig – studiehelhet 3,
Kottby (88 €)
I den här studiehelheten ligger fokus
på att öva och experimentera. Tekniker
som tas upp är bland annat virkning och
luffarslöjd. Studiehelheten är avsedd för
årskurs 3–4. En materialavgift på 20 €/
termin betalas direkt till läraren.
A200517 25.8–11.5, tisdag kl. 14.15–15.45
Taika Rajala, Kottby lsk

Boende, trädgårdsvård och odling, spel

Tips

Odla i egen trädgård med jordens
hälsa i fokus (20 €)
Regenerativ ekologisk odling är ett sätt
att odla som fokuserar på att bygga
humus och biodiversitet och producera
näringsrik, hälsosam mat. Kortkursen
ger dig grundläggande kunskaper och
tips att odla på ett hållbart sätt i din egen
trädgård.
A210226 15.5, lördag kl. 10.30–13.45
Nina Långstedt, Krämars gård,
Krämarsvägen 51, Ingå
Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Ansvarig
Jan Amnell
jan.amnell@hel.fi
Tfn 09 310 494 77
Anmälningar tas emot från 11.8 tisdag
kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.

Boende

Avloppslösningar på stugan (20 €)
Kraven på avloppsrening i glesbygder
har uppdaterats. Vad gäller för stugägaren som ligger utanför det kommunala
avloppsnätet? Måste man installera eget
reningsverk? Hurdan utrustning finns
det nu tillgängligt och vad kostar den?
A200570 18.11–2.12, onsdag kl. 17.05–19.35
Patrik Sandberg, rum 31

Sol- och vindenergi för stuga
och båt (12 €)
Ingen elkabel till holmen? Behöver du
mera el i båten? Då är detta en kurs
för dig. Vi går igenom hur fotovoltaiska
solpaneler, vattenvärmande solfångare
och småskaliga vindturbiner fungerar

Bridge, på nätet (52 €)
Vi övar grundläggande budgivning,
spelföring och försvarsspel och
gör gemensamma analyser. Läraren informerar före kursstarten om
hur kursen arrangeras på nätet.
Deltagarna behöver ha tillgång till
en dator med uppdaterad webbläsare.
A210204 12.1–6.4, tisdag kl. 15.30–18.00
Agneta Berglund
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A210071 6.2, lördag kl. 10.30–13.45
Patrik Sandberg, rum 31

Trädgårdsvård och odling

Ekologisk odling på Hertonäs
gård (20 €)
Lär dig om den ekologiska odlingens
grunder i en historisk herrgårdsmiljö på
Hertonäs gård, där det odlas grönsaker,
örter och bär. Vi studerar olika underlag
för sådd och lär oss blanda optimala
torvblandningar för olika ändamål. Vi
övar att kultivera plantor.
A210221 8.5, lördag kl. 10.00–13.15
Jan Liesaho, Hertonäs gård

Odla i egen trädgård med
jordens hälsa i fokus (20 €)
Regenerativ ekologisk odling är ett sätt
att odla som fokuserar på att bygga
humus och biodiversitet och producera
näringsrik, hälsosam mat. Kortkursen
ger dig grundläggande kunskaper och
tips att odla på ett hållbart sätt i din egen
trädgård.
A210226 15.5, lördag kl. 10.30–13.45
Nina Långstedt, Krämars gård,
Krämarsvägen 51, Ingå

Föreläsning, Jordbruk med jordens hälsa i
fokus, se sidan16.

Spel

Bridge, grundkurs (69 €)
Bridge är det populäraste kortspelet i
världen. Bridge skapar sociala kontakter.
Bridge är hjärngymnastik. Inga förkunskaper krävs, bara intresse för kortspel.
Kursen går vid behov på distans.
A200866 3.9–3.12, torsdag kl. 17.30–19.45
Agneta Berglund, rum B2

Bridge, grundkurs Stoa (69 €)
Bridge är det populäraste kortspelet
i världen. Bridge skapar sociala kontakter. Bridge är hjärngymnastik. Inga
förkunskaper krävs, bara ett intresse
för kortspel. Vid behov går kursen på
distans.
A200867 8.9–1.12, tisdag kl. 15.30–18.00
Agneta Berglund, grupprum 2

Bridge, på nätet (52 €)
Vi övar grundläggande budgivning,
spelföring och försvarsspel och gör
gemensamma analyser. Läraren informerar före kursstarten om hur kursen
arrangeras på nätet. Deltagarna behöver
ha tillgång till en dator med uppdaterad
webbläsare.
A210204 12.1–6.4, tisdag kl. 15.30–18.00
Agneta Berglund

Bridge – spela mera! (69 €)
Du förbättrar din spelförings- och
försvarsteknik. Vi analyserar givar
tillsammans. Vi befäster och fördjupar
budgivningen. Deltagarna delas in i
grupper enligt erfarenhet. Vid behov går
kursen på distans.
A210203 14.1–22.4, torsdag kl. 17.30–19.45
Agneta Berglund, rum B2

Bridge, övningsspel (69 €/termin)
Vi repeterar, övar och befäster det vi lärt
oss under grund- och fortsättningskursen. Dessutom analyserar vi en giv per
gång tillsammans. Deltagarna delas in i
grupper enligt erfarenhet. Vid behov går
kursen på distans.
A200863 3.9–15.4, torsdag kl. 15.00–17.15
Agneta Berglund, rum B2

Arbis schackklubb
Arbis schackklubb samlas till turneringsspel varje fredagskväll. Om du är
intresserad av att delta kan du kontakta
Arbis kansli.
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och hur de bäst kan användas. Du får
tips för budgetering och planering av din
investering.

Hushåll
Vuxna med barn i köket, barnens kök, seniorer i köket,
hälsofrämjande kost, vegetariskt, fisk, festmat, mat och
språk, mat och historia, internationell matkultur, bakning, matdemonstrationer, hygienpass

Tips

Vilt – för seniorer (27 €)
Hösten är här, skogen skördad på svamp
och bär och jakttiden på vilt som bäst.
Kom och tillred rätter på vilt kombinerat
med olika tillägg av svamp och bär. Upplev
skonsamma metoder vid tillredning av vilt
för att bevara dess smak och konsistens.
A200816 19.11, torsdag kl. 10.00–13.45,
Jan Nyman

Läs mer ▶ Ilmonet.fi

Ghita Henriksson
ghita.henriksson@hel.fi
Tfn 09 310 700 82
Anmälningar tas emot från 11.8,
tisdag kl. 10.00.
Kurserna hålls i undervisningsköket i
fjärde våningen, rum 48, om inte annat
anges. Kurspriserna varierar beroende
på kostnaderna för ingredienserna.
Kopieringsavgiften ingår i kursavgiften.
På matlagningskurserna tillreds de
recept som läraren har valt ut. Måltiden
avnjuts tillsammans och alla kursdeltagare hjälper till med att diska och städa
undan.
Obs! Senast två veckor före kursens
början ska du meddela kansliet om du
inte kan delta i den. Arbis debiterar
full kursavgift för kurser som inte har
annullerats i tid eftersom ingredienserna till kursen beställs långt i förväg.
Meddela även i god tid om eventuella
dieter. Skicka gärna en ersättare för
dig om du redan har betalt kursen men
i sista stund får förhinder. Om en kurs
är fulltecknad kan du skriva in dig på
väntelistan så kontaktar kansliet dig om
det blir lediga platser.
Du som är under 18 år och går på kurs
utan en vuxen ska anmäla dig direkt till
kansliet. Information om
kansliets öppethållningstider och
kontaktinformation hittar du i början av
kurskatalogen.
Barn under 14 år kan delta i matlagningskurserna (förutom kurser som ordnas
i Rastis och sommarläger) bara i en
vuxens sällskap.
Kursdeltagarna är inte försäkrade från
Arbis sida.

Tillsammanskurser
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 separat till kansliet före kursstarten. Notera
vänligen den riktgivande åldersindelningen. Kurserna planeras vanligen som
pararbete. Om barnet har allergier eller
specialbehov, var vänlig och meddela
detta minst en vecka i förväg.
Tillsammanskurserna inleds med ett
mellanmål som tillreds gemensamt.

Kurser för 5-åringar och äldre

Bamses och hans vänners bästa
recept (33 €)
Bamse är stark, men när man är stark
måste man också vara snäll. När Bamse
äter farmors dunderhonung blir han
världens starkaste björn. Vad annat tror
du Bamse gillar? Vi lagar Bamses och
hans vänners favoritrecept.
A200783 23 och 30.9,
onsdag kl. 16.30–19.30
Tove Lindqvist

Mat och musik från
Disneyvärlden (33 €)
Låt dig föras bort till Disneys värld, där
du träffar många av Disneys älskade
figurer. Vi sjunger ett urval kända låtar
från Disneyfilmerna och lagar mat
tillsammans som lämpar sig såväl till
förrätt, varmrätt som efterrätt.
A200784 12.10, måndag kl. 16.30–20.15
Tove Lindqvist och Anna Weber-Länsman
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Halloween för de yngsta (33 €)
Halloweenmat som är läskigt god och
rolig att göra! Pynta korvarna som mumier och bjud på avhuggna fingrar som
kex. På kursen lär du dig lätta recept att
bjuda på halloweenfesten eller hemma åt
familjen passligt till den läskiga helgen.
A200785 22 och 29.10,
torsdag kl. 16.30–19.30
Tara Junker

Soppor och våfflor (33 €)
En varm och god soppa med en frasig
våffla till efterrätt sitter alltid bra i
magen. Vi gör läckra lättlagade soppor i
barnens smak men vågar oss också på
nya smaker. Vi prövar både på söta och
salta våfflor.
A200786 5 och 12.11, torsdag kl. 16.30–19.30
Helena Tamm

Lekfullt grönt inför julen (33 €)
Broccoli förvandlas till en julgran,
frukter blir plötsligt till tomtar och annat
gott och grönt får nya skepnader som
snögubbar och renar. Lekfull mat gör
grönsaker och frukter mer tillgängliga
också för den lite kräsna. Tillsammans
skapar vi prestigelös julstämning på
tallriken.
A200787 16 och 23.11,
måndag kl. 16.30–19.30
Tara Junker

Mat och musik med färger (33 €)
Hur skulle maten se ut utan färg, inte så
tilltalande eller hur? Vi lagar färgstark
mat och sjunger också många sånger
som passar under temat färg.
A210191 18.1, måndag kl. 16.30–20.15
Tove Lindqvist och Anna Weber-Länsman

Baka salt och sött (33 €)
Att baka är skojigt. Tillsammans med
en vuxen får du lära dig att hantera en
44 — Arbis

elvisp, knäcka ägg och grädda goda
bakverk i ugnen. Vi bakar både söta
och salta bakverk som passar bra som
efterrätt eller mellanmål.
A210171 26.1 och 2.2, tisdag kl. 16.30–19.30
Helena Tamm

Favoritrecept från Mumindalen
(33 €)
Mumintrollet tycker om att dricka saft
med sina vänner. Vad annat månne
mumintrollet och hans vänner tycker
om? Kom med så får du veta mera under
två kurskvällar.
A210172 3 och 10.3, onsdag kl. 16.30–19.30
Tove Lindqvist

Sockerfritt kalas (33 €)
Kom och få tips för nästa fest! Vi
tillreder en hälsosam och färggrann
kalasbuffé med både salt och sött utan
tillsatt vitt socker. Kanske födelsedagsbarnet självt tillreder och provsmakar
menyn och väljer sedan sina favoriter till
sitt nästa kalas?
A210173 15 och 22.3, måndag kl. 16.30–19.30
Tara Junker

Picknick för de minsta (33 €)
Kom med och lär dig laga utflyktsmat
för sommarens picknickkorgar! Eller
varför inte samla inspiration för ett
utomhuskalas. Tillsammans lagar vi lätta
vårrätter som vi sedan avnjuter under
vår inomhuspicknick.
A210174 30.3 och 6.4, tisdag kl. 16.30–19.30
Tara Junker

Kurser för skolbarn och äldre

Sushi för skolbarn (26 €)
Sushi är hälsosamt och gott, men kanske
inte alltid så enkelt och snabbt att laga.
Du lär dig grunderna i hur man kokar ett

A200617 9.9, onsdag kl. 16.30–20.15
Tove Lindqvist

Köttfri måndag (26 €)
Köttfri måndag är en kurs där du lär
dig öka på den vegetariska delen i din
vardagsmat. Hur låter en vegetarisk dag
i veckan? Rätterna går snabbt och enkelt
att laga, är nyttiga och faller många i
smaken. Vi lagar bland annat linsbiffar
och quesadillas med avokado och
mozzarella.
A200800 14.9, måndag kl. 16.30–20.15
Tove Lindqvist

Vegetariska mellanmål (26 €)
Kom och laga lätta, läckra och nyttiga
mellanmål som du sedan själv kan
tillreda hemma. Att laga mellanmål är
både roligt, gott och billigt. Vi lagar bland
annat färggranna smoothier och läckra
våfflor.
A200801 7.10, onsdag kl. 16.30–20.15
Tara Junker

Thailändska smaker (26 €)
Det thailändska köket har rik variation på
kryddningen av maten. Med spännande
ingredienser som galangarot, citrongräs
och kaffirlime blir det en smakrik resa.
A200802 26.10, måndag kl. 16.30–20.15
Helena Tamm

Viva la Mexiko (26 €)
Uppdatera din tacofredag med nya
spännande rätter ur det mexikanska
köket. Vi lagar bland annat enchiladas,
tacolåda och vår egen salsa och avslutar
sedan med något sött.
A200803 4.11, onsdag kl. 16.30–20.15
Tara Junker

Ätbara julklappar (26 €)
På denna kurs gör vi ett urval olika
bakverk och julgodis, som du sedan kan
ge bort i gåva. Du får också idéer för
hur du kan packa det du lagat i vackra
matpaket.
A200804 17.11, tisdag kl. 16.30–20.15
Tove Lindqvist

En sockerbagare här bor i
staden (26 €)
Denna gång är sockerbagaren sugen
på cupcakes. Vi tillreder cupcakes med
flera olika smaker och pryder dem sedan
på de mest konstnärliga sätt. Vi tillreder
också ett litet salt mellanmål som vi
inleder med.
A210175 25.1, måndag kl. 16.30–20.15
Tove Lindqvist

Vändagen (26 €)
Kom och fira vändagen tillsammans
på Arbis. Temat vänskap genomsyrar
matlagningen och vi lagar både sött och
salt i hjärtformat.
A210176 4.2, torsdag kl. 16.30–20.15
Tara Junker

Italiensk mat (26 €)
Mamma mia så god mat! Italiensk mat är
så mycket mera än pizza och pasta bolognese. Vad sägs om bruschetta, risotto
al pollo eller en smakrik pannacotta?
Kom och lär dig några enkla men goda
maträtter ur det italienska köket.
A210177 11.3, torsdag kl. 16.30–20.15
Helena Tamm

Grekisk Taverna (26 €)
Kursen för dig som vill lära dig laga
grekisk mat. Det grekiska köket bjuder
på många delikatesser och några av dem
tillreder vi i vår grekiska Arbistaverna
under denna kväll.
A210178 16.3, tisdag kl. 16.30–20.15
Tove Lindqvist
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Välkommen Valborg (26 €)
Under valborgsmässoafton hälsar vi
in våren, och vad passar bättre än att
göra detta med något gott på tallriken.
Vi förbereder för vårens ankomst med
mjöd, struvor och annat gott.
A210179 13.4, tisdag kl. 16.30–20.15
Tara Junker

Barnens kök

Julgott för åk 1–6, Rastis (30 €)
Kom och få julstämning under tre tisdagar i Unkans kök! Vi lagar julgodis, bakar
pepparkakor och varje gång tillreder vi
också något salt tilltugg. Ta med ett eget
förkläde. Max 8 elever ryms med på kursen. Ingen webbanmälning utan anmälan
till Arbis kansli tfn 09 310 494 94.
A200690 24.11–8.12, tisdag kl. 14.00–16.15
Ghita Henriksson, Unkan i Rastis

Italienska smaker för åk 1–6,
Rastis (35 €)
Lättlagad mat med italienska smaker!
Det blir åtminstone pasta, pizza, pesto
och tiramisu. Ta med ett eget förkläde.
Max 8 elever ryms med på kursen. Ingen
webbanmälning utan anmälan till Arbis
kansli tfn 09 310 494 94.
A210126 16.2–9.3, tisdag kl. 14.00–16.15
Ghita Henriksson, Unkan i Rastis

Kreativt sommarläger med mat
och hantverk (140 €)
Kom på ett dagläger med matlagning och
hantverk. Vi tillreder en mättande lunch
och hälsosamt mellanmål och prövar på
olika typer av spännande hantverkstekniker. Vi är utomhus då vädret tillåter.
Lägret är avsett för barn som ska börja
i årskurs 2–5. Två lärare är med på

46 — Arbis

kursen. Kursen börjar i undervisnings
köket på fjärde våningen.
A210054 7–11.6,
måndag–fredag kl. 9.00–15.30
Beatrice Blomster och Ghita Henriksson,
rum 48

Seniorer i köket

Seniorer på kulinariskt äventyr
(70 €)
På matlagningskursen får du kunskap,
tips och inte minst socialt umgänge.
Förgyll därför både vardag och fest med
härliga, smakfulla och nyttiga rätter med
inspiration från olika delar av världen.
I år besöker vi Schweiz, Ryssland,
Libanon och Grekland.
A200687 3–24.9, torsdag kl. 10.00–13.45,
4 ggr
Ghita Henriksson

Novisen vid spisen (60 €)
Vi börjar helt från början i långsamt
tempo. Vi tillreder en mättande lunch
bestående av novisernas gemensamma
rätter. Kom med och upplev glädjen i att
laga mat.
A200626 15.9–6.10, tisdag kl. 10.00–13.45,
4ggr
Ghita Henriksson

Fiskhantering (32 €)
Här börjar vi från början! Du lär dig vad
som kännetecknar en färsk fisk och hur
man behandlar den. Var och en får prova
på att filea en fisk. Vi går också igenom
var benen sitter på olika fiskarter.
Kursen avslutas med att vi tillreder och
avnjuter en fiskrätt.
A200640 20.10, tisdag kl. 10.00–13.45
Ghita Henriksson och Tove Lindqvist

Seniormix (64 €)

Ju fler kockar desto bättre soppa! Vi
utgår från basråvaror som vi tillreder på
ett nytt sätt. Säsongen utgör grunden
för ingredienserna. Kursen är avsedd för
herrar som är ganska vana i köket.

Vi träffas fyra torsdagar under vårterminen för att tillreda och avnjuta en festlig
lunch. Denna gång söker vi inspiration i
vintern och våren. Menyn är mångsidig
med varierande råvaror som tillagas på
olika sätt.

A200642 22.10–12.11, torsdag kl. 10.00–13.45,
4 ggr
Ghita Henriksson

Seniorfest (50 €)
Vi träffas tre gånger under höstterminen
då vi tillreder och avnjuter en festlunch
med olika teman för varje gång. Vi låter
oss denna gång inspireras av skördetider, hösten samt adventstiden. Vi
strävar efter att ha en mångsidig meny,
där du lär dig att hantera och tillaga olika
sorters råvaror.

A210193 28.1–18.2,
torsdag kl. 10.00–13.45, 4 ggr
Tove Lindqvist

Skaldjur (27 €)
Tillred rätter av olika skaldjur till vardag
och fest när skaldjurssäsongen är som
bäst. Vi kombinerar såser och andra
komponenter som passar till skaldjur.
A210189 17.2, onsdag kl. 10.00–13.45
Jan Nyman

A200747 11–25.11, onsdag kl. 10.00–13.45, 3 ggr
Tove Lindqvist

Vegetarisk grundmatlagning för
dig som är 60+ (20 €)

Vilt (27 €)

Är du nyfiken på det gröna köket?
Kanske vill du själv äta mindre kött eller
har en familjemedlem som är vegetarian.
Det här är en vegokurs både för att
kroppen ska må bra och för klimat
tänket. Övervinn dina fördomar, det här
blir läckert!

Hösten är här, skogen skördad på svamp
och bär och jakttiden på vilt som bäst.
Kom och tillred rätter på vilt kombinerat
med olika tillägg av svamp och bär. Upplev skonsamma metoder vid tillredning
av vilt för att bevara dess smak och
konsistens.
A200816 19.11, torsdag kl. 10.00–13.45,
Jan Nyman

Herrar i köket (64 €)
Kursen bjuder på både lättsam samvaro
och god mat i glada herrars lag. Vi satsar
på rediga recept med enkel och god
mat som passar både till vardag och
fest. Grundläggande förkunskaper är
önskvärda.
A210095 12.1–2.2, tisdag kl. 10.00–13.45, 4 ggr
Ghita Henriksson

A210186 10.3, onsdag kl. 10.00–13.45
Tara Junker

Vårens kulinariska resa (74 €)
På matlagningskursen får du kunskap,
tips och inte minst socialt umgänge.
Förgyll därför både vardag och fest med
härliga, smakfulla rätter med inspiration
från olika delar av världen. I år tillreder
vi klassiker från Brasilien, Indien,
Kapstaden och Spanien. Nya och vana
resenärer är välkomna med.
A210100 23.3–13.4, tisdag kl. 10.00–13.45, 4 ggr
Ghita Henriksson

Se också matdemonstrationer, sidan 58.
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Hälsofrämjande kost

Ketomat (31 €)
Att äta ketogent kan ge stora hälsofördelar. Man kan bland annat få bättre träningsresultat, gå ner i vikt eller behärska
blodsockret. På kursen görs ketogen
mat med kött, fisk och ägg, grönsaker
och mycket naturliga fetter. Det blir
förutom vanlig middagsmat också tips
för frukost och desserter.
A200613 21.9, måndag kl. 17.00–20.45
Nina Westerback

Laga läkande mat – autoimmun
kost (70 €)
Lider du av magbesvär, allergier, kronisk
inflammation, ledvärk eller någon
autoimmun sjukdom? Då är den här
matkursen för dig. Det här är en grundkurs där du får fördjupad kunskap och
erfarenhet av autoimmun kost som är fri
från ägg, nötter, gluten, mejeriprodukter
och socker.
A200685 5.10, 19.10 och 2.11,
måndag kl. 17.00–20.45, 3 ggr
Tara Junker

Ät dig till en bättre tarmflora (28 €)
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
vardagsrutiner.
A200806 11.11, onsdag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Fermentera maten (26 €)
Kom med och lär dig fermentera grönsaker, göra kimchi och brygga kombucha.
Genom att fermentera maten blir
råvarorna näringsrikare och du boostar
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ditt immunförsvar samtidigt som du tar
tillvara säsongens grönsaker. Ta med en
egen 1 liters lufttät burk med lock.
A200809 18.11, onsdag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Kombucha (16 €)
Vi lagar kombucha från grunden av te,
socker, vatten och scoby. Ta med en egen
glasburk på 2–3 liter med lock, så får du
med din egen kombuchasats. Du får din
egen scoby, dvs jäst- och bakteriesvampen som används som bas i kombucha.
Vi smakar också på färdig kombucha
med lite tilltugg. Samma program A och B.
A210194 A 10.2, onsdag kl. 17.00–18.30
A210195 B 10.2, onsdag kl. 19.00–20.30
Nina Westerback

Vegetariskt

Vegetariskt på italienskt vis (28 €)
När höstfärgerna dyker upp börjar de
rika och fylliga smakerna ta plats på
tallriken i Italien. Med höstinspiration
lagar vi rätter som risotto, lasagne och
gnudi med säsongens inhemska godaste
grönsaker såsom svamp, pumpa och
jordärtskocka.
A200807 30.10, fredag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Vegetarisk vardagslyx (28 €)
Varför vänta till helgen med att äta gott?
Den här matkursen är för dig som vill
laga rustik och underbar mat också mitt
i en stressig vecka. Med enkla ingredien
ser och råvaror i säsong lagar vi mat
som sätter guldkant på vardagen, men
håller ingredienslistan och tillagnings
tiden korta.
A200808 13.11, fredag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Veganska desserter (28 €)

Tillsammans slår vi hål på myten om att
god vegetarisk, hälsosam mat bara är till
för dem som har tid, ork och framför allt
pengar. Vi tillreder billig mat som man
blir mätt av utan att pruta på smaken.
Vi lagar rätter av olika slag, vegobiffar,
grytor, gratänger, sallader och dessert.
Kursen är avsedd främst för unga vuxna.

Lyxiga desserter utan smör och ägg?
Absolut! Under kursen bekantar vi oss
med ingredienser som aquafaba och
agar agar. Du kommer bland annat att
få göra mousse, maränger och kakor.
Kursen passar både dig som är erfaren i
det veganska köket och dig som vill lära
känna det.

A200810 25.11, onsdag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

A210184 4.3, torsdag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Veganskt julbord (28 €)

Vegetariska tapas (28 €)

Kom med och lär dig laga julmat som
alla i familjen kan njuta av. Vi uppdaterar
klassiker som sill och skinka, men lägger
också in nya favoriter på vår veganska
meny. Tillsammans skapar vi mysig
julstämning, dricker glögg och lagar
massor med spännande vegorätter för
julbordet.

Vi lagar färggrann och läcker spansk
tapas. Du får mängder av tips på goda
och lyxiga små rätter att sätta fram på
en festlig buffé.

A200812 2.12, onsdag kl. 17.00–20.45
Tara Junke

(28 €)

Jag vill bli vegan – men hur? (28 €)
En kurs för dig som nyss blivit eller vill
bli vegan eller som bara vill äta grönare.
Öka din förståelse för kostens påverkan
på både hälsa och miljö. Vi diskuterar
grön mat, du lär dig enkla recept och får
svar på dina frågor kring vegansk kost.
A210182 1 och 8.2, måndag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Mera vege för en "ege" (26 €)
Tillsammans slår vi hål på myten om att
god vegetarisk, hälsosam mat bara är till
för dem som har tid, ork och framför allt
pengar. Vi tillreder billig mat som man
blir mätt av utan att pruta på smaken.
Vi lagar rätter av olika slag, vegobiffar,
grytor, gratänger, sallader och dessert.
Nya recept. Kursen är avsedd främst för
unga vuxna.
A210183 2.3, tisdag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

A210185 8.3, måndag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Vegetariskt inför grillsäsongen
På kursen får du idéer om vilka vegetabilier som passar på grillen. Vi tillreder en
hel del recept med tonvikt på grönsaker.
Hur låter t.ex. grillade tofuspett med
grönsaker och misodressing eller
auberginerullar? Vi gör bland annat
dessa recept men också många flera.
Kom med!
A210166 7.4, onsdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist

Vilda ätbara växter (20 €)
Är du intresserad av vilda örter men
osäker på vad du ska göra med dem?
Kom med på en kurs där du lär känna de
vanligaste vilda grönsakerna. Vi jämför
växterna och tillreder smakliga rätter
av dem, både söta och salta, bröd och
soppa.
A210187 17.5, måndag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Föreläsningen Vilda ätbara växter, se
sidan 17.
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Fisk

Fiskhantering (44 €)
Här börjar vi från början! Du lär dig vad
som kännetecknar en färsk fisk och hur
man behandlar den. Var och en får prova
på att filea en fisk. Vi går också igenom
var benen sitter på olika fiskarter.
Kursen avslutas med att vi tillreder och
avnjuter en fiskrätt.
A200641 28.10, onsdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist och Ghita Henriksson

Fisk på längden och tvären (30 €)
Fisk är gott och hälsosamt och lätt att
tillreda! Vi tillreder rätter av förmånlig
fisk och vegetabilier som vi kan kombinera med tanke på antalet personer som
äter. Vi använder fisken mångsidigt och
förbereder rätter för flera dagar på en
och samma gång.
A210208 14.1, torsdag kl. 17.00–20.45
Jan Nyman

Skaldjur (35 €)
Tillred rätter av olika skaldjur till vardag
och fest när skaldjurssäsongen är som
bäst. Vi kombinerar såser och andra
komponenter som passar till skaldjur.
A210188 18.2, torsdag kl. 17.00–20.45
Jan Nyman

Festmat

Gourmetklubben (175 €)
Vi tillreder och avnjuter en gourmetmiddag med olika teman för varje
gång. Menyn är mångsidig och du lär
dig att hantera och tillaga en mångfald
av råvaror. Uppläggningen av rätterna
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spelar också en stor roll. Kursen lämpar
sig för personer med lite mera köksvana
som gärna vill lära sig mera.
A200602 22.9, 27.10, 1.12, 12.1, 16.2 och 23.3 ,
tisdag kl. 17.00–20.45, 6 ggr
Tove Lindqvist

Nobelmiddag (50 €)
Vi firar Nobel med pompa och ståt
på Arbis. Detta år har vi en trerätters
festmåltid på menyn som innehåller
rätter som har serverats på tidigare
nobelfester i Stockholm. Vi lägger stor
vikt på uppläggningen och detaljerna.
Deltagarna får gärna klä upp sig och
middagen avnjuts tillsammans.
A200758 9.12, onsdag kl. 17.00–21.30
Tove Lindqvist och Monica Lindström

Dukat för buffé inför vändagen
(28 €)
Få inspiration till en riktig festbuffé att
bjuda familj och vänner på! Vad sägs
om att göra exempelvis räktartar med
tillbehör och svartrötter till förrätt, vinkokta musslor och risotto till huvudrätt
och som en söt avslutning chocolate pie
samt maräng med champagnehallon.
A210117 9.2, tisdag kl. 17.00–20.45
Monica Lindström

Planera en fest (28 €)
Kom med och planera en festmåltid för
din familj eller dina vänner. En välplanerad fest sparar tid och möda och du
behöver inte oroa dig för festen. Den här
gången hinner du umgås med dina gäster. På kursen gör vi en fyra- till femrätters meny som vi avnjuter tillsammans.
A210190 15.4, torsdag kl. 17.00–20.45
Jan Nyman

Hushåll

Vilda ätbara växter (20 €)
Är du intresserad av vilda örter
men osäker på vad du ska göra
med dem? Kom med på en kurs
där du lär känna de vanligaste vilda
grönsakerna. Vi jämför växterna
och tillreder smakliga rätter av
dem, både söta och salta, bröd och
soppa.
A210187 17.5, måndag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Mat och språk

Cucina povera italiana (126 €)
In autunno incontro con ricette delle
regioni d'Italia, della Sicilia, della Puglia,
del Veneto. In primavera Lombardia,
Lazio e Campania. In cucina prepariamo
insieme dei piatti tradizionali, con
attenzione alla “cucina povera”. La
lezione e le ricette sono in italiano.
A200630 9.10, 6.11, 4.12, 15.1, 12.2 och 26.3,
fredag kl. 17.00–20.45, 6 ggr
Tove Lindqvist och Nicola Rainò

Tartes et quiches (30 €)
Nous commencerons par discuter
autour de la culture francaise et
particulièrement la notion de ”Savoir-

vivre”. Au menu 3 spécialités: la quiche
lorraine, la pissaladière et la tarte tatin.
Nous explorerons les recettes et leurs
petites histoires et les cuisinerons et
dégusterons tous ensemble.
A200637 13.10, tisdag kl. 17.00–20.45
Nadja Elfving och Ghita Henriksson

Vegetarisch auf Deutsch (28 €)
Die Palette reicht von klassischen
deutschen Gerichten wie Grünkohl und
Grossen Hans bis zu Flammkuchen.
Wir werden mit lokalen – in Finnland
zugänglichen – Zutaten arbeiten und
dabei einige Gerichte “neu erfinden” und
andere Gerichte raffiniert nachkochen.
Die Rezepte sind auf deutsch!
A200805 14.10, onsdag kl. 17.00–20.45
Tara Junker
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Cuisine méditerranéenne (30 €)
Dans ce cours nous examinerons
une carte de France gastronomique
pour découvrir diverses spécialités
régionales. Nous confectionnerons
ensuite un menu provençal – entrée :
salade niçoise, plat principal : poulet
provencal et ratatouille, dessert : gâteau
au zeste de citron.
A200638 10.11, tisdag kl. 17.00–20.45
Nadja Elfving och Ghita Henriksson

Deutsche Suppen und Brot dazu,
auch Kuchen (28 €)

og efterfølgende nyder vi dem og hygger
os. Samma program A och B.
A210104 A 6.2, lördag kl. 10.00–12.00
A210109 B 6.2, lördag kl. 12.30–14.30
Johanna Toivonen

Dansk mad (28 €)
Velkommen til at lave og spise klassisk
dansk mad! Vi skal lave bl.a. karrysild,
forloren hare med brune kartofler,
brændende kærlighed og til dessert
rødgrøde med fløde. Og så skal vi
naturligvis hygge os!
A210102 15.2, måndag kl. 17.00–20.45
Johanna Toivonen

Deutschland ist ein Suppenland. Vor
allem wenn es draußen kalt ist, kommt
eine Suppe auf den Tisch. Zusammen
bereiten wir herzhafte Suppen zu und
backen dazu deutsches Brot. Zum
schluss genießen wir einen traditionellen
deutschen Kuchen. Die Rezepte sind auf
deutsch.

Få en unik erfarenhet genom att laga
traditionella ryska påskrätter tillsammans med Olga och Tove. Olga lär dig
rätterna på ryska och Tove handleder dig
på svenska.

A210181 19.1, tisdag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

A210091 14.4, onsdag kl. 17.00–20.45
Olga Kekkonen och Tove Lindqvist

Crêpes salées et sucrées (30 €)
Dans ce cours nous découvrirons les
spécialités régionales de Bretagne. Nous
verrons l'origine de la crêpe et ferons 2
types de crêpes: les crêpes à la farine
de blé (sucrées) et celles à la farine de
sarrazin (les crêpes salées). Toutes les
recettes sont en français.
A210090 27.1, onsdag kl. 17.00–20.45
Nadja Elfving och Ghita Henriksson

Byg dit eget smørrebrød (18 €)
Dansk smørrebrød har oplevet en
opblomstring de seneste år. Velkommen
til at bygge dit eget smørrebrød – en
lærdom, som du kan have gavn af og
nyde derhjemme med venner eller
familie! Vi laver smørrebrødene sammen
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Det ryska påskköket (35 €)

Mat och historia

Till bords med Bellman (28 €)
År 2020 har det förflutit 280 år sedan
poeten Carl Michael Bellman föddes
i Stockholm år 1740. Han har skrivit
många dikter och sånger där också mat
och picknickar ingår. Vad kunde man ha
bjudit och hur kryddade man sin mat?
Kom på kurs och gör mat som Bellman
kunde ha njutit av i slutet av 1700-talet.
A200557 21.10, onsdag kl. 17.00–20.45
Eva Ahl-Waris

Medeltida mat (28 €)
Varför var laxen en populär fisk för
nästan tusen år sedan? Vilka kryddor
hade man? Kom med och ta reda vad
man odlade och åt under medeltiden:
kornbröd, buknade, pajer samt annat

År 2020 har det förflutit 280 år
sedan poeten Carl Michael Bellman
föddes i Stockholm år 1740. Han
har skrivit många dikter och sånger
där också mat och picknickar ingår.
Vad kunde man ha bjudit och hur
kryddade man sin mat? Kom på
kurs och gör mat som Bellman kunde ha njutit av i slutet av 1700-talet.
A200557 21.10, onsdag kl. 17.00–20.45
Eva Ahl-Waris

spännande tilltugg. Samtidigt som vi
lagar medeltidsmat samtalar vi om medeltidens kulturhistoria och kulturmöten.
A210114 29.3, måndag kl. 17.00–20.45
Eva Ahl-Waris

Internationell matkultur

Introduction to Indian Cooking
Class (28 €)
This class will give you an introduction
to vegetarian Indian cooking, various
cooking methods and Indian spices. The
cooking menu includes curry made with
lentils, rice dishes, bread and desserts.
The course language is English and the
teacher comes from India.
A200603 3.9, torsdag kl. 17.00–20.45
Purnima Gupta

De kinesiska kockarnas
hemligheter (28 €)
Vill du laga dina kinesiska rätter fulla av
smak och doft, jämförbara med berömda restauranger. Du får experimentera,
tillreda och lyckas med din kinesiska
favoritmat med perfekt smak, färg och
presentation.
A200591 17.9, torsdag kl. 17.00–20.45
Yu Ramsay

Asiatiska knyten (22 €)
Denna fredagskväll lär du dig laga
enkla och smakrika degknyten som är
populära i stora delar av Sydostasien.
Japanska gyoza och kinesiska ångkokta
bao står på menyn. Vi fyller våra knyten
med kött eller grönsaker och serverar
med härliga dippsåser.
A200627 25.9, fredag kl. 17.00–20.00
Toni Rautakoski
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Fisk och räkor à la Brasilien (30 €)
Kom med och tillred brasilianska klassiker som Camarão na moranga (räkor i
pumpa), Camarão à Marta Rocha (räkor
i krämig ostsås), bolinhos de peixe
(fiskkakor) och tillbehör. En efterrätt
med frukt ingår i menyn. Recepten är på
svenska.

Gluten/Lactose free Indian
Cooking (28 €)

A200629 28.9, måndag kl. 17.00–20.45
Andrea Brandão

The class is for Indian food lovers who
want to learn Indian recipes without
using gluten & dairy products. The class
includes many famous vegan Indian
recipes, which can be cooked using
alternative ingredients. The course
language is English and the teacher
comes from India.

Vegan Indian Cooking Class (28 €)

A200605 19.11, torsdag kl. 17.00–20.45
Purnima Gupta

Enjoy amazing food and join our vegan
Indian cooking class. The cooking class
includes various vegan recipes from different parts of India. The cooking menu
includes curry made with lentils, dum
aloo, masala baigan, rice and dessert.
The course language is English and the
teacher comes from India.

Matresa till Jerusalem (28 €)

A200604 1.10, torsdag kl. 17.00–20.45
Purnima Gupta

Jerusalem som gränssnitt mellan öst
och väst, mellan olika kulturer och
religioner erbjuder också en fantastisk blandning av olika traditioner på
kulinarisk nivå. På denna kurs lär du
känna Jerusalems kulinariska skatter
och får smaka på några typiska rätter
som staden har att erbjuda.

Cajun och kreolsk mat (28 €)

A200811 30.11, måndag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

De två köken har många gemensamma
element men är ändå både olika och går
in i varandra. Vi försöker reda ut begreppen och tillreder smakrik mat som har
sitt ursprung i New Orleans.
A200746 9.11, måndag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist

Nationalmat från Brasilien (30 €)
Feijoada är den traditionella nationalrätten som åtnjuts varje lördag i
hela Brasilien. Vi lagar denna mustiga
brasilianska böngryta med kött samt
tillbehören grönkålsstuvning, farofa med
maniok och apelsiner. En lätt fruktig
efterrätt avrundar måltiden.
A200639 14.11, lördag kl. 10.00–13.45
Andrea Brandão
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Okända kinesiska delikatesser
(28 €)
Vill du imponera på dina nära och kära
med en härlig middag bestående av
okända delikatesser från olika delar av
Kina? Rika smaker och varma färger,
enkelt och roligt. På menyn har vi till
exempel gröna smaragdbollar av räkor
och fiskfilé med destillatörens kornsås.
A210110 21.1, torsdag kl. 17.00–20.45
Yu Ramsay

Ayurvedic Indian Cooking Class
(28 €)
Let's understand more about Ayurveda
by learning to cook vegetarian Ayurvedic
food that helps in boosting up health and
wellness of the human body. The class
will include a variety of Indian Ayurvedic
recipes from different parts of India.

The course language is English and the
teacher comes from India.

A210082 28.1, torsdag kl. 17.00–20.45
Purnima Gupta

A210084 8.4, torsdag kl. 17.00–20.45
Purnima Gupta

Smaker från Främre Orienten

Vietnamesisk vardagslyx (30 €)

(30 €)

Sommaren är snart här och grillsäsongen nära. Kom och lär dig nya lyxiga rätter,
lätta och enkla att tillreda och som
passar utmärkt på grillen. På kursen lär
du dig kombinera vardagsingredienser
med vietnamesiska örter och kryddor.
Denna kurs lämpar sig för alla som är
matintresserade.

Exotik, kryddor, dofter och smaker
kombinerar vi ofta med Främre Orienten.
På kursen tillreder vi maträtter som är
typiska för länderna i denna region. Kom
med och låt dig väl smaka.
A210162 3.2, onsdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist

Det kinesiska nyåret (28 €)
Det kinesiska nyåret tas emot med
traditionella rätter som är olika för varje
område i Kina. Vi tillreder sparris med
vitlök och ingefära på kantonesiskt vis,
grillad vitfisk som i Shanghai, san-ben
kyckling från Taiwan och äggbakelser
från Macao.
A210111 11.2, torsdag kl. 17.00–20.45
Yu Ramsay

Holi Special Indian Cooking (28 €)
It is a great opportunity to experience
Indian culture by cooking special Indian
delicacies on the occasion of the Indian
festival of Colors called ‘Holi’. The cooking menu includes vegetarian special
snacks, main course and dessert. The
course language is English and the
teacher comes from India.
A210083 25.3, torsdag kl. 17.00–20.45
Purnima Gupta

Street Food from India (28 €)
This would be a fun way of learning to
cook recipes from Indian streets. The
class will give you the opportunity to
learn and taste authentic vegetarian
recipes from Indian street corners. The
recipes are from different parts of India.

A210089 9.4, fredag kl. 17.00–20.45
Pauleen Mannevaara

Brasiliansk köttkurs (32 €)
Brasilianskt nötkött kan tillredas på
spisen eller grillen. Vi tillreder entrecôte,
picanha och köttkorvar samt olika
sallader med frukter och varma grönsakstillbehör med kål och zucchini. En
söt efterrätt med jordgubbar och druvor
i chokladsås krävs för att avrunda
måltiden.
A210125 12.4, måndag kl. 17.00–20.45
Andrea Brandão

Bakning

Glutenfri bakning (28 €)
Vill du lära dig baka lyckade glutenfria
bröd, pajer och kakor? Glutenfri kost
passar förutom celiakiker också många
andra med exempelvis krånglig mage
eller allergier. Vi bakar glutenfritt med
Malin Båtmästars fina recept. Många av
recepten innehåller mjölkprodukter.
A200611 7.9, måndag kl. 17.00–20.45
Nina Westerback

Baka matbröd (26 €)
Lär dig göra härligt matbröd av ett riktigt
proffs. Toni är utbildad bagare och har
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erfarenhet av att baka riktigt bra bröd.
Denna lördagsförmiddag kommer vi att
baka tre olika sorters bröd. Vi avslutar
med en kaffestund då vi avnjuter vårt
bröd med kaffe/te. Samma kurs som
hösten 2019.
A200643 24.10, lördag kl. 10.00–13.45
Toni Rautakoski

Klassiskt surdegsbröd (30 €)
Surdegsbakning från grunden. Baka
klassiskt surdegsbröd på vete med
ekologiskt mjöl och mycket prat om
processen. Vi bakar en klassisk surdeg
som kan formas till bröd eller semlor. Ta
med dig en stor skål, 5 l för bakning eller
en brödkorg/form + duk för jäsning av
bröd. Samma program A och B.
A200686 A 21.11, lördag kl. 10.00–15.15
A210116 B 30.1, lördag kl. 10.00–15.15
Monica Lindström

Veganska bakverk (28 €)
Allt fler väljer att lämna bort mjölkprodukter ur sin kost av både hälsoskäl
och etiska principer. Här bakar vi utan
produkter från djurriket, det vill säga
utan smör, ägg och mjölkprodukter.
Bakverken är dessutom alla glutenfria.
Det blir både bröd och annat lite saltare,
plättar och kakor.
A210085 13.1, onsdag kl. 17.00–20.45
Nina Westerback

Wienerbröd och croissanter (26 €)
Gör bakverk av kavlade degar! Toni är
utbildad bagare och har erfarenhet av
att baka riktigt bra bakverk. Denna sköna lördagsförmiddag kommer vi att baka
wienerbröd och croissanter. Vi avslutar
med en kaffestund då vi avnjuter våra
bakverk till en kopp kaffe/te. Samma
kurs som våren 2020.
A210112 23.1, lördag kl. 10.00–13.45
Toni Rautakoski

56 — Arbis

Bagels och pretzel (26 €)
Letar du efter nya idéer för brunchbjudningen? Bagels och pretzel är mångsidiga bakverk som kan kombineras med
både salta och söta tillbehör. Toni är
utbildad bagare med erfarenhet av att
baka bröd. Vi avslutar kursen med att
avnjuta våra bagels och pretzel tillsammans med kaffe eller te.
A210113 6.3, lördag kl. 10.00–13.45
Toni Rautakoski

Moderna tårtor (28 €)
Vi bakar rulltårts- och tårtbottnar och
av dem skapar vi tårtor, bakelser och
efterrätter med olika mousser, fromager
och krämer. Överraska din familj och
dina vänner med nya läckra skapelser.
A210209 31.3, onsdag kl. 17.00–20.45
Jan Nyman

Övrigt

Pratkvarnen i köket –
matlagning för personer med
afasi (100 €)
Laga lunch i glada vänners lag. Recepten
är afasivänligt formulerade, likaså
råvarorna och matlagningsmetoderna.
Kursen lämpar sig också för nybörjare.
Läsårets tema för kursen är vardagsrätter och matminnen från länder som
kursdeltagarna besökt.
A200380 4.9–9.4, fredag kl. 10.00–13.00, 8 ggr
Ghita Henriksson och Annette Jansson

Håll redskapen i skick (12 €)
Droppa in med dina knivar eller andra
köksredskap. Du och jag tar oss en titt
på dem och ser vad vi kan göra för att
förlänga livslängden på dem och spara
moder natur och även i vår kassa. Vad
bör vi tänka på när vi anskaffar dyra

läckra smårätter som kan kombineras
med såserna.

A200813 10.9, torsdag kl. 17.00–19.15
Jan Nyman

A200814 6.10, tisdag kl. 17.00–20.45
Jan Nyman

Vardagsmat för hela veckan (28 €)

Vilt (35 €)

Upptäck den enkla, goda vägen till en
hel veckas meny. För varför vänta till
veckoslutet med att äta gott? Familjen är
värd en härlig snabblagad måltid varje
dag i veckan! Den här matkursen är för
dig som vill laga rustik och underbar mat
som tar kort tid att laga, är nyttig och
helt enkelt delikat.

Hösten är här, skogen skördad på svamp
och bär och jakttiden på vilt som bäst.
Kom och tillred rätter på vilt kombinerat
med olika tillägg av svamp och bär. Upplev skonsamma metoder vid tillredning
av vilt för att bevara dess smak och
konsistens.

A200684 15.9, tisdag kl. 17.00–20.45
Monica Lindström

Ingefärans förtrollande värld (28 €)
Ingefära är en mångsidig rot med många
goda egenskaper. Den kan användas till
både salta och söta rätter. På kursen får
du uppleva den mångsidiga ingefäran i
många olika former.
A210163 16.9, onsdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist

Rejäl nattmat (26 €)
Köttpiroger, hot dog och fish & chips. Vi
fixar fredagsmyset med korvkioskens
klassiker! Tillsammans bakar, lagar
och friterar vi hederliga rätter som
mättar och gör en på gott humör. Efteråt
avnjuter vi läckerheterna med ett glas
alkoholfritt öl.
A200628 2.10, fredag kl. 17.00–20.00
Toni Rautakoski

Bli en mästare på såser (28 €)
Vi gör olika såser, både kalla och varma
till för-, varm- och efterrätter. Vi kokar
buljonger till varmrättssåser av fisk, kött
och vegetabilier. Därtill vänder vi ihop

A200815 20.11, fredag kl. 17.00–20.45
Jan Nyman

Ätbara julklappar (28 €)
På denna kurs gör vi olika bakverk och
julgodis, som du sedan kan ge bort i
gåva. Du får också idéer för hur du kan
packa det du lagat i vackra matpaket.
A200817 24.11, tisdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist

Matiga soppor med tillbehör (28 €)
Värm dig med en mustig soppa i
januarimörkret. En soppa kan fungera
som en snabb, mättande middag, men
också vara billig mat som passar att göra
storkok på. Vi tar goda soppor till nästa
nivå med läckra tillbehör.
A210180 11.1, måndag kl. 17.00–20.45
Tara Junker

Ostens tjusning i maten (28 €)
Vi gör ett besök i ostarnas enorma,
mångsidiga värld. Vi avsmakar flera olika
sorters ostar och tillreder rätter där
osten har en betydande roll. På vår meny
ryms det med både småplock, förrätter,
varmrätter och efterrätter.
A210164 20.1, onsdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist
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Mat och musik för vuxna:
Sommartider hej! (35 €)

Vilt på menyn (14 €)

Kursen bjuder på både mat och musik.
Vi tillreder rätter som lämpar sig på
en sommarfest och sjunger härliga
sommarhittar mellan varven. God mat,
trevligt umgänge och somrig allsång till
ackompanjemang – allt i samma paket.
Snart är sommaren här!

Julens delikatesser (14 €)

A210192 9.3, tisdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist och Anna Weber-Länsman

Påskens läckerheter (14 €)

A200600 3.11, tisdag kl. 13.00–14.00
A200601 3.12, torsdag kl. 13.00–14.00

Blinilunch (14 €)
A210078 14.1, torsdag kl. 13.00–14.00

Soppa med fastlagsgott (14 €)
A210079 9.2, tisdag kl. 13.00–14.00
A210080 25.3, torsdag kl. 13.00–14.00

Vaktel och vaktelägg (30 €)

Primörpremiär (14 €)

Kom med och lär dig mera om den
lilla fågeln vaktel. Du lär dig att bena ur
den och tillreda en perfekt stekt, fylld
vaktel. Vi tillreder också en förrätt med
vaktelägg och förstås tillbehör till själva
fågeln. Var och en tillreder sin egen
vaktel. Blir det här din familjs festrätt till
påsken?

A210081 15.4, torsdag kl. 13.00–14.00

A210165 24.3, onsdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist

Matdemonstrationer
En demonstration pågår ungefär en timme och består av en praktisk förevisning
av hur maten tillreds och avsmakning
av rätterna. I avgiften 14 euro ingår ett
receptblad, för extra receptblad betalas
1 euro kontant på plats. De 20 först
anmälda ryms med. Anmäl dig senast
dagen innan för att säkert finnas med
på deltagarlistan. Alla demonstrationer
hålls i undervisningsköket av Ghita Henriksson och Tove Lindqvist. Några veckor
före matlagningsdemonstrationen hittar
du menyn på webben.

Årets grönsak: paprika (14 €)
A200597 8.9, tisdag kl. 13.00–14.00

Fiskmeny (14 €)
A200598 1.10, torsdag kl. 13.00–14.00
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Hygienpass

Hygienpass, teori (16 €)
Kommer du i ditt arbete i kontakt med
oförpackade lättförskämbara livsmedel?
Då behöver du ett hygienpass. Kom på
en föreläsning i livsmedelshygien och
avlägg sedan hygienpasset senare under
terminen. Obs! Anmäl dig separat till
tenten.
A210118 4.2, torsdag kl. 17.00–20.45
Monica Lindström, rum 13

Hygienpass, tentamen (30 €)
Fristående tentamen i hygienpass. Förhandsanmälan krävs. Tenten börjar exakt
kl.17.00. Deltagarna ska kunna identifiera
sig med ett giltigt ID. Blå kulspetspenna
behövs också. Tentgenomgång genast
efteråt. Du som är under 18 år ska
anmäla dig direkt till Arbis kansli (09)
310 49 494.
A210120 A 11.2, torsdag kl. 17.00–19.15
A210122 B 9.3, tisdag kl. 17.00–19.15
A210124 C 27.3, lördag kl. 10.00–12.15
Monica Lindström, rum 13

Vilda ätbara växter, se sidan 17.
Mat- och kulturfestivalen, se sidan 17.

Svenska som modersmål, skrivande, litteratur,
teater och film

Tips

Flerspråkighet som resurs
– webbkurs (12 €)
Det här är en kurs för dig som är pedagog och funderar på hur du kan dra nytta
av elevernas olika språk i din undervisning. Vad innebär transspråkande och
vad har modersmålet för betydelse för
flerspråkiga elevers lärande? Kursen
tar avstamp både i teori och praktiknära
exempel.
A200903 22–29.10, torsdag kl. 17.00–18.45
Johanna Söderlund

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Litteratur, teater och modersmål
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Ansvarig

Intensiv retorikverkstad (27 €)

Annette Jansson
annette.jansson@hel.fi

Det här är kanske den mest betydelsefulla
kursen du kommer att ta i ditt liv! Genom
dynamiska och roliga övningar bygger du
upp modet och självförtroendet och vi
diskuterar olika framställningsmetoder
– allt du behöver för att hålla effektiva,
intressanta och engagerande tal.

tfn 09 310 494 80
Anmälningar tas emot från 11.8,
tisdag kl. 10.00.

Svenska som modersmål

Prepkurs i modersmål (41 €)
En kurs för abiturienter som vill träna
att skriva och analysera texter inför det
digitala studentprovet i modersmål och
litteratur. (OBS! Abitti används inte.)
A200713 A (41 €) 12.8–23.9,
onsdag kl. 16.30–19.30
A210135 B (55 €) 13.1–17.3,
onsdag kl. 16.30–19.30
Susanne Øksnevad, rum 13

A200881 26.9, 3.10 och 10.10,
lördag kl. 12.00–16.00
Sven Fernandez, rum 23

Finlandssvenskt teckenspråk (16 €)
Ja, du läste rätt! Vi har ett eget teckenspråk i Svenskfinland som skiljer sig från
det närliggande finska teckenspråket.
Kom och bekanta dig med ett visuellt
minoritetsspråk och lär dig nyttiga
tecken och fraser på finlandssvenskt
teckenspråk du kan använda dig av i
vardagen. 28.10, 3.11 och 10.11.

Pratkvarnen – för personer med
afasi (78 €)

A200907 28.10–11.11, onsdag kl. 18.05–19.35
Maja Andersson, rum 31

Pratkvarnen är en kurs för personer
som har afasi. Vi diskuterar aktualiteter,
gör kommunikationsövningar och för
olika temadiskussioner. Fyra gånger per
termin lagar vi mat i Arbis kök. Separat
anmälning till matlagningen. Kursen är
ett samarbete med Hjärnförbundet r.f.

Föreläsning, Finlandssvenskt teckenspråk, se sidan 12.

A200714 11.9–16.4, fredag kl. 10.00–12.15
Annette Jansson, rum 24

Röst och tal – för personer med
Parkinsons sjukdom
Avsikten med kursen är att ge deltagarna en bättre kontroll över röst och
tal och en bättre röstkvalitet och volym
genom förbättrad artikulation. I samarbete med Helsingforsnejdens svenska
Parkinsonklubb. Anmälning till kursen
senast 15.9.2020. Närmare information:
christian.andersson@kolumbus.fi,
tfn 040 7544362.
A200922 24.9–17.12, torsdag kl. 10.00–11.30
Victoria Mankki, rum 42
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Språkstöd i vardagen (12 €)
Det här är en kurs för dig som funderar
på hur du bäst stöder någon som lär sig
svenska. Du får konkreta tips om hur
du själv kan vara språkligt medveten,
hur du kan stöda någon i hens språkliga
process eller ge tips om olika ställen där
hen kan öva sin svenska.
A200853 21.9, måndag kl. 16.30–18.00
Annette Jansson, rum 24

Aktiverande språkundervisning
(15 €)
Det här är en workshop för dig som är
lärare eller jobbar med pedagogiskt
arbete och som vill få konkreta tips och
idéer för aktiverande och kunskapsutvecklande språkundervisning. Lärandet
blir lustfyllt med hjälp av roliga och
meningsfulla övningar, språkspel och
mycket skratt!

Flerspråkighet som resurs,
webbkurs (12 €)
Det här är en kurs för dig som är pedagog
och funderar på hur du kan dra nytta av
elevernas olika språk i din undervisning.
Vad innebär transspråkande och vad har
modersmålet för betydelse för flerspråkiga elevers lärande? Kursen tar avstamp
både i teori och praktiknära exempel.
A200903 22–29.10, torsdag kl. 17.00–18.45
Johanna Söderlund

Digitala verktyg för
språkundervisning (12 €)
Det här är en workshop för dig som vill
lära dig mer om hur man kan utnyttja
olika digitala verktyg i språkundervisningen. Du får bekanta dig med Quizlet,
Wordwall och Learningapps.
A200901 16.11, måndag kl. 17.00–18.30
Annette Jansson, rum 34

Funktionell grammatik
undervisning, webbkurs (12 €)
Det här är en kurs för dig som är
språklärare och som är nyfiken på en
funktionell grammatikundervisning och
hur grammatik i största allmänhet kan
stödja elevers språkliga lärprocess.
A210225 22–29.4, torsdag kl. 17.00–18.45
Johanna Söderlund

Litteratur

Konsten att överleva
(litteraturcirkel) (24 €)
I år läser vi berättelser om kvinnor som
kämpat och funnit sin egen väg under
svåra villkor. Höstens första bok är
Tara Westovers ”Allt jag fått lära mig”
(Educated).
A200634 14.9, 12.10, 9.11, 7.12, 11.1, 8.2, 8.3 och
29.3, måndag kl. 16.30–18.00
Carita Backström, rum 24

Litteraturcirkeln (24 €)
I litteraturcirkeln läser vi och delar
med oss av våra läsupplevelser. Inför
första gången läser vi ”Desirada” av
Maryse Condé. Första lektionen gör vi
tillsammans upp en litteraturlista enligt
kursdeltagarnas önskemål och intressen.
A200633 7.9, 5.10, 2.11, 30.11, 18.1, 15.2, 15.3
och 12.4, måndag kl. 16.30–18.00
Sonja Sjöholm, rum 24

Skrivande

Ordverkstad i Cygnaeusenheten (100 €)
I ordverkstaden får du skapa berättelser
tillsammans genom lek, drama och
kreativa skrivövningar. Mångsidiga
skaparövningar sätter fart på fantasin
och inspirerar till nyfikenhet och upptäckarlust. Kursen ordnas i samarbete
med Sydkustens ordkonstskola.
A200905 26.8–14.4, onsdagar – tid meddelas
på Ilmonet
Lotta Sanhaie, Cygnaeus lågstadieskola

Ordverkstad på Drumsö (100 €)
I ordverkstaden får du skapa berättelser
tillsammans genom lek, drama och
kreativa skrivövningar. Mångsidiga
skaparövningar sätter fart på fantasin
och inspirerar till nyfikenhet och upptäckarlust. Kursen ordnas i samarbete
med Sydkustens ordkonstskola.
A200838 31.8–19.4, måndagar – tid meddelas
på Ilmonet
Lotta Sanhaie, Drumsö lågstadieskola

Kreativa skribenters sällskap
(78 €)
Det här är en kurs för dig som vill skriva.
Vi gör skrivövningar i grupp och du får
skriva texter på egen hand. Vi skriver
texter i olika genrer och inspireras av
litteratur samt av varandras texter.
A200635 9.9–14.4, onsdag kl. 16.30–18.00
Lotta Sanhaie, rum 47 och 13
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Digitalt kreativt skrivande (20 €)
På den här kursen experimenterar vi
med digitala och sociala medier som
arbetsverktyg för en skribent. Vi skriver
och transformerar texter och testar bl.a.
på twitterpoesi, interaktiva historier och
botlitteratur. Vi läser varandras alster
och diskuterar hur teknologin påverkar
litteraturen.
A210088 12.1–16.2, tisdag kl. 18.05–19.35
Hilda Forss, rum 34

Skrivverkstad för gymnasister
(41 €)

Teater och film

Schamanism i teaterns värld (16 €)
Teatern har delvist sina rötter i schamanismen. Något som många inte vet om.
På kursen går vi igenom hur, vilka likheter finns det och så vidare. Målsättningen är att man få ett bredare perspektiv
på teatern och hur schamanismen syns i
teatern idag
A210206 2.2, 9.2 och 16.3,
tisdag kl. 18.05–19.35
Petra Bussman, rum 31

På den här kursen skriver vi kortare
skrivuppgifter och jobbar med språkriktighet för att förbättra förmågan att
uttrycka sig på svenska. Vi jobbar också
med ord och uttryck i olika typer av faktatexter. Kursen är ett samarbete med
stadens svenskspråkiga gymnasier och
motsvarar en gymnasiekurs. Anmälan till
annette.jansson@hel.fi.

Teatris – teater på svenska (78 €)

A210105 15.2–24.5, måndag kl. 15.00–16.30
Annette Jansson, rum 44

A200852 9.9–14.4, onsdag kl. 18.30–20.00
Sven Fernandez, Luckan

Välkommen med i Arbis teatergrupp!
Vem som helst kan delta, så länge du
behärskar svenska på nivån B2 eller
högre. Vi kommer att lära oss att spela
teater genom roliga och dynamiska
övningar där du kommer att upptäcka
olika sätt att uttrycka dig själv. Kursen är
ett samarbete med Luckan.

Arbis filmklubb (32 €)
Filmklubben passar alla diskussionsglada människor som har åsikter om film. Vi
väljer ett antal filmer bland biografernas
aktuella utbud som vi sedan diskuterar.
Inga förkunskaper om film behövs.
A200906 3.9, 1.10, 5.11, och 3.12,
torsdag kl. 18.05–19.35,
14.1, 11.2, 11.3 och 15.4
torsdag kl. 19.45–21.15
Johanna Grönqvist, rum 13 (hösten) och rum
42 (våren)
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Datoranvändning och operativsystem, Windows, Mac,
smarttelefon och pekplatta, Internet, blogg och hemsida,
sociala medier, bildhantering, publicering, video,
textbehandling, presentation och kalkyl, programmering,
temagrupper, öppna inlärningsmiljöer

Tips

Bokföringens grunder, hösten (52 €)
Vi går igenom grunderna i bokföring, övar
oss att bokföra olika transaktioner och att
göra ett enkelt bokslut. Vi använder Excel,
men du klarar dig med papper, penna och
kalkylator. Passar för dig som har eget
företag, som behöver bokföring i arbetet
eller som bara vill lära dig för nöjes skull.
A200320 30.9–2.12, onsdag kl. 15.45–18.15
Monica Grahn-Liljestrand, rum 32

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Ansvariga
Maria Bergman
maria.bergman@hel.fi
tfn 09 310 494 02
Jan Amnell
jan.amnell@hel.fi
tfn 09 310 494 77
Anmälningar tas emot från 10.8,
måndag kl. 10.00. Se anmälningsschemat
på insidan av bakpärmen.
Open Badge är ett kompetens
märke som synliggör kunskaper
man uppnått i hobby- och kursverksamheter. Märket har en global spridning, är
digitalt och kan delas på den personliga
profilen på sociala medier.

Datoranvändning
och operativsystem
Windows

Datorkunskap för nybörjare (20 €)

ning. Efter kursen kan du ansöka om ett
kompetensmärke (Open Badge). Mera
information av läraren vid kursstarten.
A200379 A 10.11–1.12, tisdag kl. 9.30–12.00
A210018 B 24.3–14.4, onsdag kl. 9.30–12.00

Maria Bergman, rum 32

Grunderna i datoranvändning –
Windows 10 (20 €)
Du lär dig grunderna i datoranvändning
med Windows 10 som operativsystem.
Kursen ger en bra grund för fortsatt
datoranvändning och andra datakurser
på Arbis.
A200383 A 13.10–3.11, tisdag kl. 9.30–12.00
A210019 B 16.2–16.3, tisdag kl. 9.30–12.00
Maria Bergman, rum 32

Fortsättning i datoranvändning
– Windows 10 (12 €)
Repetera grunderna i datoranvändning
och lär dig mera om att hantera filer och
mappar, om olika program och om kringutrustning, bland annat usb-minne och
skrivare. Vi går igenom olika inställningar
i Windows 10. Förkunskaper: grunderna i
datoranvändning.

Kursen är för dig som inte har använt en
dator tidigare eller inte på väldigt länge. I
kursen går vi igenom allt du behöver veta
då du börjar använda en dator.

A200475 A 12.11–3.12, torsdag kl. 10.00–12.30
Björn Holm, rum 32
A210129 B 23.3–13.4, tisdag kl. 9.30–12.00
Jan Amnell, rum 32

A200387 11.11–2.12, onsdag kl. 9.30–12.00
Maria Bergman, rum 32

Windows 10, inställningar och
administration (20 €)

Fil- och mapphantering
med Windows (20 €)
Detta är en kurs för dig som vill veta hur
du håller reda på dina filer och mappar i
en Windowsdator. Vi går igenom fil- och
mapphantering och planerar en lämplig
mappstruktur för dina filer. På kursen
får du också en inblick i molntjänster.
Förkunskaper: grunder i datoranvänd-
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Ta med din egen dator på denna kurs. Du
lär dig veta vad systeminställningar är och
hur du kan justera dem för dina behov. Du
får en inblick i vad du kan göra med administrationsverktygen, t.ex. aktivitetshanteraren. Uppdatering, säkerhetskopiering
och snabbhjälp är även på agendan.
A210138 2–16.3, tisdag kl. 15.30–18.00
Jan Amnell, rum 31

Mac, grunder och repetition (20 €)
Har du skaffat dig en ny Mac, uppdaterat din gamla eller vill du helt enkelt
repetera? I så fall är denna kurs för dig.
Vi skapar mappar, sparar dokument,
söker, flyttar och kopierar filer. Du lär dig
säkerhetskopiera och uppdatera din Mac
samt justera systemets inställningar. Ta
med din egen Mac.
A200455 A 8–29.9, torsdag kl. 17.05–19.35
Jan Amnell, rum 31
A210030 B 17.2–17.3, onsdag kl. 14.00–16.30
Maria Bergman, rum 31

Mac, fortsättning med egen
dator (20 €)
Fördjupa dig i Mac-datorns funktioner.
Vi går igenom fil- och mapphantering och
kollar inställningar. Du lär dig mera om
program och appar och om att säkerhetskopiera. Ta med din Mac. Förkunskapskrav: grunderna i Mac.
A210031 15.3–12.4, måndag kl. 14.00–16.30
Maria Bergman, rum 31

Smarttelefon och pekplatta

Android – smarttelefon
eller pekplatta, grunder och
repetition (20 €)
På denna kurs kollar vi telefonens inställningar så att du kan justera dem enligt dina
behov. Du lär dig hantera kartor, kalender,
kontakter, galleri, samtal och sms. Vi laddar ned en nyttig app från Google Play och
kollar användarkonto och lösenord. Du får
öva dig att använda nyttiga nättjänster.
A200420 A 9–23.9, onsdag kl. 14.00–16.30
A210073 B 14–28.1, torsdag kl. 14.00–16.30
Jan Amnell, rum 31

Android – smarttelefon eller
pekplatta, fortsättning (20 €)
Du lär dig använda applikationer för bland
annat anteckningar, kalender, sociala

medier, kartor och e-post. Vi laddar ner
en aktuell app från Google Play. Du bör
redan ha använt din Androidenhet. Ta
med den och ditt lösenord till Google Play.
Vi repeterar enligt behov.
A200458 A 1–22.10, torsdag kl. 14.00–16.30
A210119 B 4–18.3, torsdag kl. 14.00–16.30
Jan Amnell, rum 31

iPad, grunder och repetition (20 €)
Lär känna din iPad och använda den för
det du behöver – allt från hur du hanterar
plattan och de mest grundläggande funktionerna till hur du använder de vanligaste
apparna och laddar ner flera. Kursen
går i långsam takt och vi repeterar enligt
behov. Ta med din egen iPad.
A200461 21.10–4.11, onsdag kl. 14.00–16.30
Jan Amnell, rum 31

iPhone, grunderna (20 €)
Lär dig bemästra din iPhone som om du
alltid skulle ha haft en. Du lär dig allt från
basfunktioner och vardaglig användning
till enkla tips och trix. Foto, e-post och
kontakter står på agendan. Allt går i långsam takt och du får svar på dina frågor. Ta
med din egen iPhone.
A200414 30.9–14.10, onsdag kl. 14.00–16.30
Maria Bergman, rum 31

Internet, blogg och
hemsida
E-tjänster – hur funkar de? (12 €)
Allt flera tjänster utförs över nätet. För
detta behöver du användarkonto och
lösenord eller elektronisk identifiering. Du
lär dig centrala begrepp genom praktiska
övningar. Vi besöker bl.a. suomi.fi, vero.
fi, kanta.fi. Du får följa med hur ett nätköp
på en inhemsk nätbutik går till.
A200554 29.10–5.11, torsdag kl. 15.00–17.30
Jan Amnell, rum 32
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Distanskontakt med appar och
tjänster (20 €)

Sociala medier

På kursen får du en introduktion till att
använda appar och tjänster för att hålla
kontakt med vänner och bekanta eller
delta i möten på distans. Vi övar att delta
i och skapa möten med Meet, Skype,
Teams och Zoom. Ta med din bärbara
dator, pekplatta eller smarttelefon, där du
kan läsa din e-post.

E-post (12 €)
Du lär dig använda ett e-postprogram,
det som passar dig bäst. I programmet
finns det ofta även andra funktioner
än att skicka och ta emot e-post. Vi går
också in på dessa funktioner. Detta är en
grundkurs.

A200457 A 3–17.9, torsdag kl. 14.00–16.30
A210072 B 13–27.1, onsdag kl. 14.00–16.30
Jan Amnell, rum 31

A200389 16–30.9, onsdag kl. 9.30–12.00
Jan Amnell, rum 32

Wordpress – hemsida och blogg,
grunderna (20 €)

Under våren var vi många som tvingades
ta både ett och två digiskutt. Plötsligt
blev virtuella möten vardag. Många av
dem hålls på Zoom. På denna kurs lär du
dig alla avancerade inställningar och får
öva dig i att hålla engagerande möten,
föreläsningar, webbinarier och informella
träffar.

På kursen lär du dig att göra en hemsida
och blogg på Wordpress.com. Förkunskapskrav: Fil- och mapphantering på
grundnivå.
A200376 9–30.11, måndag kl. 16.00–18.30
Maria Bergman, rum 32

Wordpress, fortsättning (20 €)
På kursen repeteras kort grunderna i
Wordpress för blogg och hemsida. Efter
det går vi mera in på funktionerna i bloggen och på hemsidan. Vi diskuterar också
användningen av bilder. Förkunskapskrav:
kännedom om wordpress.com.
A210032 8.2–8.3, måndag kl. 16.00–18.30
Maria Bergman, rum 32

Canva, grafisk presentation (20 €)
Canva är ett professionellt verktyg för
layout och grafisk design. I Canva kan
man kombinera text och bild för att
snabbt skapa en grafisk presentation på
nätet eller på papper.
A210065 8–29.4, torsdag kl. 18.05–20.35
Jennifer Ramirez, rum 32

Bli mästare på Zoom (20 €)

A200474 12.10–2.11, måndag kl. 18.15–20.45
Johanni Larjanko, rum 32

Nå ut med dina verk på nätet (16 €)
Den här kursen är för skribenter och
konstutövare som vill lära sig att utnyttja
digitala och sociala medier. Vi experimenterar med nya sätt att skapa, och hittar de
bästa sätten att nå ut till en publik i den
digitala världen. Du får också möjlighet
att jobba med egna projekt.
A200683 5–12.11, torsdag kl. 17.45–20.15
Hilda Forss, rum 32

Instagram (20 €)
Instagram is a social media app where
you can share photos and videos with a
smartphone and interact with people who
enjoy your visual content. The app has
good potential for business as it helps to
increase your audience and engage with
them, sell and promote through ads.
A210060 10.2–3.3, Wednesdays 18:05–20:35
Jennifer Ramirez, room 31

66 — Arbis

Media och informationsteknik

Nå ut med dina verk på nätet (16 €)
Den här kursen är för skribenter och
konstutövare som vill lära sig att utnyttja
digitala och sociala medier. Vi experimenterar med nya sätt att skapa, och
hittar de bästa sätten att nå ut till en
publik i den digitala världen. Du får också
möjlighet att jobba med egna projekt.
A200683 5–12.11, torsdag kl. 17.45–20.15
Hilda Forss, rum 32

TikTok, music and video (20 €)
TikTok is a music and video-based social
media alternative, well known for its
lip-syncing and choreography videos. TikTok often presents an alternative version
of online sharing and it is appreciated
for its fun, short content similar to Vine.
Anyone can experience TikTok in their
own way!
A210130 3–17.5, Mondays 17:30–20:00
Jennifer Ramirez, room 31

Social Media for Small
Entrepreneurs (20 €)
You learn the basics of building and managing your brand/small company online
by exploiting social media networks to

engage potential customers. You design
your business plan using free web tools.
We will focus on Facebook and Twitter.
Bring your mobile phone with you.
A210061 8.3, Mondays 18:35–21:05
15–29.3, Mondays 15:30–18:00
Jennifer Ramirez, room 32

Bildhantering
Hantera foton i Windows 10 (20 €)
På kursen lär du dig använda de program
som finns i Windows 10 för att behandla
foton.
A200385 22.9–6.10, tisdag kl. 9.30–12.00
Maria Bergman, rum 32
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Ordning och reda: foton på
iPhone och Mac (20 €)
Kom och ta reda på hur du överför bilder
och videor från din iPhone eller iPad till
en Mac-dator. Vi går också igenom hur
man sorterar, organiserar och förbättrar
bilderna samt gör dem tillgängliga på alla
dina enheter via iCloud-bildbiblioteket.
A200456 10.10–7.11, lördag kl. 10.00–12.30
Andrej Scherbakov-Parland, rum 32

Photoshop CC, grunderna (20 €)
På den här kursen lär du dig hur programmet Photoshop fungerar och hur
det är uppbyggt. Du lär dig basfunktioner
och verktyg och hur du behandlar och
retuscherar bilder och foton. Förkunskapskrav: kännedom om fil- och
mapphantering.
A200428 19.11–3.12, torsdag kl. 17.00–20.15
Jens Brännback, rum 32

Tygtryck med digiprint, se sidan 37.

Publicering
Kom igång med InDesign (24 €)
Med layoutprogrammet InDesign kan
du skapa broschyrer, affischer, visitkort,
tidskrifter, böcker m.m. På kursen lär
du dig de grundläggande funktionerna i
programmet och hela processen från idé
till en tryckfärdig pdf-fil.
A200419 10.11–1.12, tisdag kl. 17.35–20.50
Fredrik Bäck, rum 32

E-bok, från manus till produkt

med eget manus eller exempeltexter som
du får på plats.
A210074 14–28.1, torsdag kl. 18.00–20.30
Hilda Forss, rum 32

InDesign, fortsättning (24 €)
På fortsättningskursen bekantar du dig
med några fler funktioner och verktyg i
InDesign samt en del trycktekniska saker
som är bra att känna till. Vi arbetar med
gemensamma uppgifter men du kan
också få hjälp med något eget projekt.
Grundkunskaper i InDesign är önskvärda.
A210037 23.3–13.4, tisdag kl. 17.35–20.50
Fredrik Bäck, rum 32

Video
Flyga drönare (20 €)
Prova att flyga med en drönare och skapa
fantastiska foton och videor. Du lär dig
hantera en drönare och skapa bild- och
videomaterial. Vi klipper och redigerar en
kort film som publiceras t.ex. på YouTube.
Egen utrustning krävs inte. Förkunskaper:
fil- och mapphantering och vana att
använda dator.
A200442 3–17.9, torsdag kl. 17.00–20.15
Alexander Zach, rum 32

Textbehandling,
presentation och
kalkyl

(20 €)

Word (20 €)

Har du ett bokmanus i skrivbordslådan
som du vill dela med omvärlden? En e-bok
är ett alternativ. Du lär dig hur man skapar en e-bok från grunden med Vulkans
bokverktyg, och hur man kan dela och
sälja den färdiga e-boken. Du kan arbeta

På kursen lär du dig strukturera ett
längre dokument med Word. Du använder
försättsblad, sidbrytningar, avsnitt,
innehållsförteckning, olika typer av
sidhuvud/-fot, spalter, fotnot etc. Du
infogar bilder, tabeller och grafer. Kursen
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A200484 14.9–5.10, måndag kl. 15.30–18.00
Jan Amnell, rum 32

Word, designa din egen mall (20 €)
På kursen lär du dig skapa en mall för
dina behov. Format för rubriker, brödtext,
listor samt tema för färg och typsnitt
sparas i mallen. Du får tips för hur du
använder bilder och grafiska element då
du designar mallen. Ta gärna med din
dator med Word 2010 eller nyare.
A210142 14.1–4.2, torsdag kl. 17.05–19.35
Jan Amnell, rum 31

Tabeller och diagram med Excel,
grunderna (20 €)
På kursen lär du dig Excel från grunderna. Du formaterar celler, utför räkneoperationer samt skapar enkla diagram
och grafer. Förkunskaper: grunder i
databehandling.
A200384 A 12.10–2.11, måndag kl. 15.30–18.00
Maria Bergman, rum 32
A210021 B 15.3–12.4, måndag kl. 18.05–20.35
Elmer Bergman, rum 32

Excel, fortsättning (20 €)
På kursen jobbar vi med data: vi skapar
tabeller, sorterar och filtrerar, söker och
ersätter, skyddar blad och definierar
namn. Vi skapar en Pivottabell för att
analysera data. Dessutom går vi in på
villkorlig formatering, snabbfyllning,
validering, målsökning och andra fiffiga
funktioner.
A210121 11.1–1.2, måndag kl. 17.30–20.00
Jan Amnell, rum 32

mall. Du får också inspiration och tips
för hur du använder bilder och grafiska
element då du designar mallen.
A200483 13.10–3.11, tisdag kl. 18.05–20.35
Jan Amnell, Stina Hemmilä, rum 32

Bokföringens grunder, se sidan 63.

Programmering
HTML, grunderna (20 €)
Under kursen går vi igenom grunderna i
HTML och CSS och tar upp vilka webbeditorer det lönar sig att använda. Vi skapar
en enkel mall med hjälp av HTML och CSS
för att skapa en sida som lämpar sig både
för dator och mobilt bruk. Dessutom tips
och tricks för dagens webbdesign, t.ex.
WYSIWYG-verktyg.
A200692 21.10–4.11, onsdag kl. 17.35–20.05
Tom Lindström, rum 34

Programmering med JavaScript,
grunderna (20 €)
Lär dig att pigga upp webbsidor med
hjälp av JavaScript. Vi skummar igenom
grunderna i språkets syntax och tittar på
några interaktiva lösningar. Detta är en
kurs med hemuppgifter.
A200454 14.11–5.12, lördag kl. 10.00–12.30
Andrej Scherbakov-Parland, rum 32

Programmering med JavaScript,
fortsättning (20 €)
Lär dig att göra spel med hjälp av HTML
och JavaScript. Vi fortsätter med språkets syntax och tittar på några spelmotorer. Detta är en kurs med hemuppgifter.

PowerPoint, designa din egen
mall (28 €)

A210052 6–20.3, lördag kl. 10.00–12.30
Andrej Scherbakov-Parland, rum 32

På kursen lär du dig skapa en mall för
dina behov. Du editerar bildbakgrunden,
designar layouter och justerar färger och
teckensnitt för att skapa ett tema för din

Programmera med Python,
grunderna A (38 €)
Du lär dig förstå grunderna i att prog
rammera med Pythton och får praktisk
Arbis — 69
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pro gradu-avhandling.
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erfarenhet av att använda programmet.
Kännedom om att använda textredigerare
och att hantera filer och mappar behövs.
A200471 21.10–2.12, onsdag kl. 18.20–20.50
Oscar Lindh, rum 32

Programmera med Python,
grunderna B (24 €)
Du lär dig förstå grunderna i att programmera med Python och får praktisk
erfarenhet av att använda programmet.
Kännedom om textredigering och fil- och
mapphantering behövs.
Ta med egen dator. Under den första
kursgången lär du dig installera Python
på din dator. Vid behov går kursen på
distans.
A210128 10.3–7.4, onsdag kl. 17.35–20.05
Tom Lindström, rum 31

HTML, grunderna (20 €)
Under kursen går vi igenom grunderna
i HTML och CSS och tar upp vilka webbeditorer det lönar sig att använda. Vi
skapar en enkel mall med hjälp av HTML
och CSS för att skapa en sida som lämpar sig både för dator och mobilt bruk.
Dessutom tips och tricks för dagens
webbdesign, t.ex. WYSIWYG-verktyg.
A200692 21.10–4.11, onsdag kl. 17.35–20.05
Tom Lindström, rum 34
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Python, basics (24 €)
Python is one of the easiest and most
popular programming languages, and it
is used in a wide range of applications,
including games, Artificial Intelligence,
and websites (e.g. YouTube). In this course, which requires no prior knowledge,
we will learn the basic syntax and how to
import Excel files and create executable
files.
A210075 12.1–9.2, Tuesdays 18:05–20:35
Patrik Sandberg, room 32

Programmera med Python,
fortsättning (38 €)
Python är ett flexibelt objektorienterat
skriptspråk som är lätt att använda och
designat för att ge ökad produktivitet. Du
lär dig att använda variabler, bibliotek etc.
Vi övar med tydliga exempel och du lär
dig medan du kodar. Förkunskapskrav:

A210053 3.3–14.4, onsdag kl. 18.20–20.50
Oscar Lindh, rum 32

Webbskrapning med Python (12 €)
Du lär dig använda Pythonprogrammering för att samla in och bearbeta
relevant data från flera webbsidor på
en gång, detta kräver annars manuellt
arbete. Kursen är för dig som förstår dig
på strukturerad information, HTML och
kan grunderna i Pythonprogrammering.
A210066 27.3, lördag kl. 10.00–13.15
Andrej Scherbakov-Parland, rum 32

Temagrupper och
specialkurser
Bokföringens grunder,
hösten (52 €)
Vi går igenom grunderna i bokföring, övar
oss att bokföra olika transaktioner och att
göra ett enkelt bokslut. Vi använder Excel,
men du klarar dig med papper, penna och
kalkylator. Passar för dig som har eget
företag, som behöver bokföring i arbetet
eller som bara vill lära sig för nöjes skull.
A200320 30.9–2.12, onsdag kl. 15.45–18.15
Monica Grahn-Liljestrand, rum 32

Arbis podcastklubb (20 €)
Kom med och diskutera podcaster. Vi
träffas en gång i månaden och varje
träff har ett tema. Formatet är som i
en bokcirkel eller en filmklubb. Kursen
passar för alla.
A210057 13.1, 3.2, 17.3 och 14.4,
onsdag kl. 18.15–20.45
Johanni Larjanko, rum 34
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Bokföringens grunder,
våren (52 €)
Vi bokför affärshändelser och gör enkla
bokslut för små aktiebolag i programmet
Tilitin (gratis app). Vi bekantar oss också
med föreningsbokföring. Varje lektion
består av teori och övningar. Passar för
dig som har eget företag eller som är
kassör i en förening, men även för andra
intresserade.
A210009 13.1–24.3, onsdag kl. 15.45–18.15
Monica Grahn-Liljestrand, rum 32

Vardags-it (33 €)
Uppdatera din kunskap om det som behövs i dagens digitala samhälle. Vi jobbar
med Windowsdatorer men ta med din
egen smarttelefon/pekplatta. Du får repetera och lära dig nytt, surfa på nätet och
använda nyttiga och aktuella nättjänster.
Vi använder Teams för videomöten och
diskussion (chat).
A200422 Hösten 7.9–30.11,
måndag kl. 9.30–12.00
A210051 Våren 11.1–12.4,
måndag kl. 9.30–12.00
Jan Amnell, rum 32

Klubb IDA (20 €)
Vill du lära dig mera om internet,
webbplatser och olika webbläsare? Kom
med i Klubb IDA (InternetDiggare på
Arbis), där vi under gemytliga och fria
former diskuterar nyttan av och nöjet
med internets olika tjänster och funktioner. Förkunskaper: ett glatt och nyfiket
sinnelag och intresse för datorer.
A200473 Hösten 18.9, 9.10, 13.11 och 4.12,
fredag kl. 18.05–20.35
A210056 Våren 15.1, 5.2, 5.3 och 9.4,
fredag kl. 18.05–20.35
Johanni Larjanko, rum 31

Arbis podcastklubb (20 €)
Kom med och diskutera podcaster. Vi
träffas en gång i månaden och varje
träff har ett tema. Formatet är som i
en bokcirkel eller en filmklubb. Kursen
passar för alla.
A210057 13.1, 3.2, 17.3 och 14.4,
onsdag kl. 18.15–20.45
Johanni Larjanko, rum 34

Öppna
inlärningsmiljöer
It-rådgivning (6 €/gång)
Behöver du hjälp med din dator, mobiltelefon, pekplatta, digikamera, någon tjänst
på nätet eller något program? Kom då
till Arbis it-rådgivning. På Arbis datorer
kan du också använda olika program och
skanna bilder. Du är även välkommen
oanmäld.
A200307 Hösten 8.9–8.12,
tisdag kl. 13.00–15.15
A210002 Våren 12.1–20.4,
tisdag kl. 13.00–15.15
Maria Bergman och Jan Amnell, rum 32

It-rådgivning i Stoa (6 €/gång)
Behöver du hjälp med din dator, mobiltelefon, pekplatta, digikamera, någon tjänst
på nätet eller något program? Kom då till
Arbis it-rådgivning. Du är även välkommen oanmäld.
A200742 7.9, 21.9 och 5.10,
måndag kl. 12.00–13.30
19.10, 2.11 och 16.11, måndag kl. 14–15.30
A210152 21.1, 4.2 och 18.2,
torsdag kl. 15.00–16.30
1.3 , 22.3 och 4.3, måndag kl. 14.00-15.30
Maria Bergman och Jan Amnell,
Arbis kansli, vån. 2

Digitala verktyg för språkundervisning, se
sidan 61.
Musicera tillsammans virtuellt, se sidan
93.
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Gymnastik och motion, kurser för barn och för vuxna
tillsammans med barn, seniorgymnastik, dans, yoga och
tai chi, hälsa

Tips

Uteträning (24 €)
Träna mångsidigt med egen kroppsvikt
utomhus vid Tölöviken. Ett effektivt
motionspass där vi tränar muskel
uthållighet och kondition, passar alla.
Klädsel enligt väder. Träff utanför Arbis.
A200632 3.9–8.10, torsdag kl. 17.00–18.00
Stella Löfström

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Ansvarig

Pilates, grundnivå (78 €)

Birgitta Lindberg

Pilatesträningen hjälper till att bygga upp
styrkan och smidigheten i hela kroppen
med tonvikt på de djupa mag- och
ryggmusklerna. Du utvecklar din styrka,
uthållighet och rörlighet med fokus
på koncentration, balans, andning och
avspänning.

birgitta.lindberg@hel.fi
tfn 09 310 494 74
Anmälningar tas emot från 10.8,
måndag kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.
Tänk på att utgå från din egen kondition
när du väljer kurser.

Gymnastik och motion

Coreträning och stretching (78 €)
Vill du förbättra din balans, bålstyrka
och rörlighet? Vi gör funktionella
övningar med inriktning på mag- och
ryggmuskler. I övningarna ingår inslag
från pilatesträning. Lektionen avslutas
med töjningar och avslappning.
A200393 A 8.9–13.4, tisdag kl. 9.30–10.30
A200394 B 9.9–14.4, onsdag kl. 9.15–10.15
Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
A200395 C 3.9–15.4, torsdag kl. 19.30–20.30
Stella Löfström, gymnastiksalen
A200396 D 4.9–16.4, fredag kl. 11.15–12.15
Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Coreträning och stretching,
Stoa (78 €)
Vill du förbättra din balans, bålstyrka
och rörlighet? Vi gör funktionella
övningar med inriktning på mag- och
ryggmuskler. I övningarna ingår inslag
från pilatesträning. Lektionen avslutas
med töjningar och avslappning.
A200391 A 7.9–12.4, måndag kl. 9.00–10.00
A200392 B 7.9–12.4, måndag kl. 10.00–11.00
Birgitta Lindberg, musiksalen

A200505 A 7.9–12.4, måndag kl. 18.45–19.45
Marianne Airisniemi, gymnastiksalen
A200506 B 3.9–15.4, torsdag kl. 17.30–18.30
Gitta Eriksson, gymnastiksalen

Pilates, mellannivå (78 €)
För dig som har gått en grundkurs eller
har motsvarande insikter och erfarenhet.
A200507 7.9–12.4, måndag kl. 19.45–20.45
Marianne Airisniemi, gymnastiksalen

Bodywise stretching (98 €)
Kursen innehåller element från pilates,
yoga och dans. Bodywise stretching
fokuserar på töjningar och de föregås
av en grundlig uppvärmning som ökar
rörligheten och kroppsmedvetenheten.
Passar alla, var och en utgår från sina
egna förutsättningar.
A200508 9.9–14.4, onsdag kl. 9.30–10.45
Kiki Molander, festsalen

Bodywise (116 €)
Kursen innehåller element från pilates,
yoga och dans. Bodywise ökar kroppsmedvetenheten, ger bättre muskelstyrka
och balans och minskar spänningar i
kroppen. Passar alla, inga förkunskaper
behövs.
A200509 8.9–13.4, tisdag kl. 17.00–18.30
Kiki Molander, festsalen

Barre Move (78 €)
Vi tränar effektivt styrka, kroppskontroll,
bålstabilitet, rörlighet och balans vid
ribbstolarna, på mattorna och fritt i
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A200510 8.9–13.4, tisdag kl. 16.30–17.30
Teresa Paulig, gymnastiksalen

Nack- och ryggymnastik (78 €)
Motionsgymnastik och stretching för
bättre hållning och starkare rygg.
A200511 7.9–12.4, måndag kl. 12.30–13.30
Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Motionsgymnastik för damer
(78 €)
A200519 A 8.9–13.4, tisdag kl. 10.30–11.30
Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
A200520 B 9.9–14.4, onsdag kl. 17.30–18.30
Ulrika Söderholm, gymnastiksalen
A200521 C 3.9–15.4, torsdag kl. 10.00–11.00
Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Motionsgymnastik, Stoa (78 €)

Cirkelträning (78 €)
Bli stark i hela kroppen och träna
effektivt efter egen ork. Vi gör varierande
övningar stationsvis för styrka, smidighet och balans med eller utan redskap.
A200524 9.9–14.4, onsdag kl. 18.30–19.30
Conny Hallerskog, gymnastiksalen

Konditionsboxning (78 €)
Ett effektivt och roligt sätt att höja
konditionen. Kursen har också inslag av
kampsporter.
A200528 9.9–14.4, onsdag kl. 19.30–20.30
Conny Hallerskog, gymnastiksalen

Intervallträning (78 €)
Genom att träna mångsidigt och variera
intensiteten bygger du upp både din
muskelstyrka och kondition med bl.a.
stepbrädor och hantlar.

A200523 7.9–12.4, måndag kl. 17.30–18.30
Leila Sointu, musiksalen

A200527 3.9–15.4, torsdag kl. 18.30–19.30
Stella Löfström, gymnastiksalen

Motionsgymnastik, Rastis (78 €)

Uteträning (24 €)

A200522 8.9–13.4, tisdag kl. 18.30–19.30
Veronica Renwall, Rastis, Fjärdstråket 6

Tuff träning med egen
kroppsvikt (78 €)
Kom med och träna styrka och smidighet!
Övningarna är inspirerade av yoga, pilates
och funktionell träning. Du jobbar mångsidigt, svettas och har roligt. Passet avslutas
med en lugn och skön avslappning.
A200526 8.9–13.4, tisdag kl. 17.30–18.30
Lisa Markussen, gymnastiksalen

Funktionell träning (78 €)
Vi tränar styrka, rörlighet, koordination
och balans med varierande övningar
som du kan anpassa efter din egen nivå.
Din kondition blir bättre och du får idéer
till träning på egen hand.
A200525 8.9–13.4, tisdag kl. 18.30–19.30
Kaisa Pyhälä, gymnastiksalen

Träna mångsidigt med egen kroppsvikt
utomhus vid Tölöviken. Ett effektivt motionspass där vi tränar muskeluthållighet
och kondition, passar alla. Klädsel enligt
väder. Träff utanför Arbis.
A200632 3.9–8.10, torsdag kl. 17.00–18.00
Stella Löfström

Löparskola (24 €)
Lär dig grunderna i löpteknik. Rätt teknik
och god hållning förebygger skador och gör
löpandet smidigare. Du får tips på hur du
kan variera dina löprundor enligt dagens
ork och humör. Vi rör oss runt Tölöviken i
kläder enligt väder och i ändamålsenliga
löpskor. Passar alla, träff utanför Arbis.
A210087 18.3–29.4, torsdag kl. 17.00–18.00
Stella Löfström

Traillöpning i urban miljö, se sidan 103.
Sportklocka, tips vid köp, se sidan 104.
Arbis — 75

Motion, hälsa och välmående

salen. Timmen är inspirerad av balett,
yoga och funktionell träning.

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

Vattengymnastik (196 €)
En effektiv och rolig motionsform som
förstärker dina muskler men som inte
belastar lederna. Vattnets temperatur är
ca 32 °C. Bassänghyran ingår i kurs
avgiften. Ta med badmössa.
A200695 A 4.9–16.4, fredag kl. 9.30–10.15
A200696 B 4.9–16.4, fredag kl. 10.15–11.00
Emma Blomqvist, Allergihuset, Paciusg. 19

Kurser för barn och för vuxna
tillsammans med barn

Mammagympa (78 €)
Kom med och träna upp konditionen
och muskelstyrkan efter förlossningens
eftergranskning. Vi lägger speciell vikt
på musklerna kring bäckenbotten, du
får också lära dig om magmusklernas
återhämtning. Ta gärna babyn med dig.
A200559 8.9–13.4, tisdag kl. 13.15–14.15
Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Gymnastik för 4–5-åringar,
Rastis (56 €)
Minderåriga kan tyvärr inte anmälas
via Ilmonet, därför tas anmälningar till
den här kursen endast emot via telefon
09 310 494 94.
A200842 8.9–13.4, tisdag kl. 17.00–17.45
Leila Sointu, gymnastiksalen, Fjärdstråket 6

Gymnastik för 6–7-åringar,
Rastis (56 €)
Minderåriga kan tyvärr inte anmälas
via Ilmonet, därför tas anmälningar till
den här kursen endast emot via telefon
09 310 494 94.
A200843 8.9–13.4, tisdag kl. 17.45–18.30
Leila Sointu, gymnastiksalen Fjärdstråket 6

Musik och rörelse: sommarskoj för 6–9
åringar, se sidan 94.
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Seniorgymnastik

Lätt seniorgymnastik för damer
(28 €)
Kursen innehåller lätt uppvärmning,
muskelstärkande övningar och töjningar.
Vi gör övningarna sittande och stående,
delvis med hjälp av en stol. Vi gör inga
övningar på golvet.
A200485 A 9.9–14.4, onsdag kl. 11.00–11.45
A200486 B 4.9–16.4, fredag kl. 9.45–10.30
Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Nack- och ryggymnastik för
seniorer (28 €)
Lätt motionsgymnastik och stretching
för bättre hållning och starkare rygg.
A200487 A 3.9–15.4, torsdag kl. 12.00–12.45
A200488 B 3.9–15.4, torsdag kl. 12.45–13.30
Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Pilates, 60+ (38 €)
Pilatesträningen hjälper till att bygga upp
styrkan och smidigheten i hela kroppen
med tonvikt på de djupa mag- och
ryggmusklerna. Du utvecklar din styrka,
uthållighet och rörlighet med fokus
på koncentration, balans, andning och
avspänning. Kursen är lämplig också för
män.
A200489 A 9.9–14.4, onsdag kl. 13.00–14.00
Marianne Airisniemi, gymnastiksalen
A200490 B 3.9–15.4, torsdag kl. 9.00–10.00
Gitta Eriksson, gymnastiksalen

Seniorgymnastik för damer (28 €)
A200491 A 7.9–12.4, måndag kl. 9.30–10.15
A200492 B 7.9–12.4, måndag kl. 10.15–11.00
A200493 C 8.9–13.4, tisdag kl. 11.30–12.15
Emma Blomqvist, gymnastiksalen
A200494 D 4.9–16.4, fredag kl. 10.30–11.15
Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Motion, hälsa och välmående

Utemotion för seniorer (28 €)
Vi motionerar utomhus i ur och skur
med varierande program som passar
alla, både med och utan musik. Klä dig
enligt vädret, inga särskilda redskap
behövs. Träff utanför Arbis.
A200500 3.9–15.4, torsdag kl. 10.30–11.15
Emma Blomqvist

Seniorgymnastik för damer,
Stoa (28 €)
A200495 7.9–12.4, måndag kl. 11.00–11.45
Birgitta Lindberg, musiksalen

Seniorgymnastik för herrar (28 €)
A200496 A 7.9–12.4, måndag kl. 11.00–11.45
Emma Blomqvist, gymnastiksalen
A200497 B 9.9–14.4, onsdag kl. 10.15–11.00
Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Hård seniorgymnastik för
herrar (38 €)

Styrketräning för seniorer (18 €)
Lär dig styrketräningens grunder och
träna upp din muskelstyrka. Uppvärmning och töjningar ingår. Fysioterapistuderande leder gruppen. Hyran för
konditionssalen 35 €/termin faktureras
av Arcada i början av terminen. 10
ggr/termin. Höstterminen 22.9–24.11,
vårterminen 12.1–23.3.
A200501 A 22.9–23.3, tisdag kl. 10.00–11.30
A200503 B 22.9–23.3, tisdag kl. 11.45–13.15
Thomas Hellsten, Arcada,
Jan-Magnus Janssons plats 1

A200498 A 8.9–13.4, tisdag kl. 12.15–13.15
Emma Blomqvist, gymnastiksalen
A200499 B 3.9–15.4, torsdag kl. 11.00–12.00
Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
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Gubbyoga (58 €)
Lugn hathayoga som strävar efter att
befria kropp och sinne från spänningar.
Kursen passar dig, om du tycker att
golvet är skrämmande långt borta när
du böjer dig framåt, om din rygg och
dina axlar är styva, om du längtar efter
en tävlingsfri zon och om du klarar av att
andas in och ut.

som får dig att svettas. Hitta glädjen i att
dansa och röra på dig. En danskurs för
seniorer och nybörjare.
A200530 A 8.9–13.4, tisdag kl. 9.45–10.45
A200531 B 3.9–15.4, torsdag kl. 13.30–14.30
Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Seniordans (58 €)

A200583 3.9–15.4, torsdag kl. 12.15–13.45
Bengt Holmström, festsalen

Seniordans är en glad motionsform till
medryckande dansmusik. Den passar
alla åldrar, kom som du är. Låga inneskor.

Stolyoga (38 €)

A200532 3.9–15.4, torsdag kl. 10.15–11.45
Gunilla Cavonius, Sirpa Jäppinen, festsalen

Vi utför mjuka yogarörelser som öppnar
kroppen och sinnet, förbättrar rörligheten i ryggraden och hjälper dig att
bibehålla vigören i hela kroppen. Du lär
dig att skaka av dig onödig stress och
andningsövningarna gör dig medveten
om nuet. Övningarna görs sittande på en
stol eller med stöd av den.
A200581 7.9–12.4, måndag kl. 14.15–15.15
Carola Haaparinne, festsalen

Yoga för seniorer (58 €)
Lär dig lugn hathayoga från grunderna.
Tidigare erfarenhet behövs inte. Yogan
anpassas efter ålder och kroppens
behov. Avslappnings-, koncentrationsoch balansövningar.

Seniordans, Stoa (58 €)
Seniordans är en glad motionsform till
medryckande dansmusik. Den passar
alla åldrar, kom som du är. Låga inneskor.
A200534 8.9–13.4, tisdag kl. 10.15–11.45
Christian von Alfthan, Ulla Ek, musiksalen

Dans

Rumbita ® Fuerte (78 €)
Rumbita Fuerte är en träningsform
som passar alla och dansas till spansk
latinomusik. Det effektiva och danslika
programmet gör kroppen starkare och
rörligare, förbättrar hållningen och gör
midjan smalare. Kom med och svettas
och ha roligt!

A200584 A 7.9–12.4, måndag kl. 9.30–11.00
Monica Schwela, festsalen
A200585 B 9.9–14.4, onsdag kl. 11.00–12.30
Nora Palmgren, festsalen

A200564 7.9–12.4, måndag kl. 16.45–17.45
Joanna Gefwert, gymnastiksalen

Latinosittdans (28 €)

Flamenco (78 €)

Kom med och njut av internationella
rytmer och dansmotion som passar alla!
Vi dansar sittande eller stående med
stöd av en stol.

Flamenco är en mångsidig, känslostark
och temperamentsfull dansform med
rytmiska inslag av handklappningar och
stampningar. Hitta dansglädjen, lär dig
att uttrycka dig genom dans och må bra
i kropp och själ. Vi använder hårda eller
mjuka skor på timmarna. Från nybörjare
till vana motionärer.

A200529 7.9–12.4, måndag kl. 13.30–14.15
Emma Blomqvist, festsalen

Latinodans för seniorer (38 €)
Kom med och njut av underbara
latinamerikanska rytmer med lätta steg
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A200565 7.9–12.4, måndag kl. 17.45–18.45
Joanna Gefwert, gymnastiksalen

Breakdance (24 €)

Förgyll vardagen med dansglädje! Träna
balans, flexibilitet och reaktionsförmåga.
Att vi rör oss barfota gör träningen
skonsam för lederna och stimulerar dina
fotbottnar. Vi rör oss till medryckande
musik och jobbar med enkla återkommande rörelser. Du är välkommen
oavsett erfarenhet och kondition.

Breakdance är en fartfylld dansstil som
grundades i New York. Du lär dig att
dansa olika grundsteg både stående och
på golvet. Vi gör också lite akrobatik och
fysiskt tyngre rörelser. Du behöver inga
förkunskaper om dansstilen, men kan
också delta ifall du är bekant med stilen
från förut.

A200562 8.9–13.4, tisdag kl. 19.30–20.30
Riikka Wallin, gymnastiksalen

A200575 A 5–19.9, lördag kl. 12.15–13.30
A210068 B 16–30.1, lördag kl. 12.15–13.30
Petra Kinnunen, gymnastiksalen

Bailatino ® (78 €)
Välkommen med på en upptäcktsfärd till
den fartfyllda latinamerikanska dansens
värld. Inga förkunskaper krävs. Du
får lära dig bland annat salsa, samba,
merengue, cha-cha och jive. Vi gör
varierande koreografier och dansar utan
partner.
A200563 9.9–14.4, onsdag kl. 16.30–17.30
Ulrika Söderholm, gymnastiksalen

Klassisk balett för vuxna (98 €)
Upplev danskonsten och känn glädjen
i att uttrycka dig genom dans. Baletträningen utvecklar din hållning, balans,
smidighet och muskelstyrka. Också män
är välkomna!
A200566 Nybörjarkurs: 4.9–16.4,
fredag kl. 16.00–17.15
A200567 Fortsättningskurs: 4.9–16.4,
fredag kl. 17.15–18.30
Nita Jokela, gymnastiksalen

Popping (24 €)
Popping är en streetdance-stil som uppkom på 1970-talet i Kalifornien. Du lär dig
olika grundsteg, att "poppa": att snabbt
spänna olika muskler och slappna av,
att isolera en kroppsdel åt gången, att
dansa som en robot och göra vågor som
går genom kroppen. För nybörjare och
dig som dansat tidigare.
A200574 A 5–19.9, lördag kl. 11.00–12.15
A210067 B 16–30.1, lördag kl. 11.00–12.15
Petra Kinnunen, gymnastiksalen

Freestyle-dans (24 €)
Kom och dansa loss! Med inspiration
från olika gatudanser improviserar vi
och gör olika freestyle-övningar som
du kan arbeta med självständigt efter
kursen för att utveckla ditt eget sätt att
dansa. Du kan vara nybörjare eller ha en
dansbakgrund i vilken dans som helst.
A200576 A 5–19.9, lördag kl. 13.30–14.45
A210069 B 16–30.1, lördag kl. 13.30–14.45
Petra Kinnunen, gymnastiksalen

Buggdans (30 €)
Lär dig grunderna i buggdans eller kom
och repetera. Bugg är en pardans med
rötter i bland annat swing, jitterbugg och
lindy hop. Eget par är önskvärt men inte
nödvändigt.
A200459 A 26.9–10.10, lördag kl. 10.00–12.15
A210048 B 6.3, 13.3 och 27.3,
lördag kl. 10.00–12.15
Heidi Palmu och Tomas Grönvall,
gymnastiksalen

Vals, tango, blues... (30 €)
Du får lära dig de vanligaste pardanserna. Vi bekantar oss med vals, långsam
vals, fox, tango, blues och "fusku". Eget
par är önskvärt men inte nödvändigt.
A200460 A 26.9–10.10, lördag kl. 12.30–14.45
A210049 B 6–27.3, lördag kl. 12.30–14.45
Heidi Palmu och Tomas Grönvall,
gymnastiksalen
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Complete yoga (116 €)
Complete yoga (purna yoga) binder
samman sinne, kropp och själ. Genom att göra linjära asanaövningar
förstärker du kroppen på ett tryggt
sätt, ökar din kroppsmedvetenhet,
får bättre koncentration, skärper
ditt sinne och öppnar ditt hjärta.
Både för nybörjare och dig som
yogat tidigare.
A200614 8.9–13.4,
tisdag kl. 15.30–17.00
Charlotta Eskola, festsalen

Dans och kroppsmedvetenhet
(30 €)
Med tekniker från nutida dans och
funktionell träning lär vi oss att lyssna
på kroppen – och sedan dansar vi
loss! Häng med om du vill bli starkare,
smidigare, röra dig mer medvetet eller
bara njuta av rörelsen!
Välkommen oavsett tidigare erfarenhet
och kondition.
A200741 7.11, 14.11 och 28.11,
lördag kl. 12.00–15.00
Corinne Mustonen, gymnastiksalen

Yoga och tai chi

Tai Chi – kinesisk
morgongymnastik (78 €)
Tai Chi är en meditativ rörelseform som
bland annat förbättrar din koordination,
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koncentrationsförmåga och balans. Du
lär dig första delen av Yang-familjens
traditionella långa rörelseserie. Vi
värmer upp med qigongövningar och avslutar timmen med en kort avslappning.
A200607 7.9–12.4, måndag kl. 18.30–19.30
Carola Haaparinne, festsalen

Yinyoga (116 €)
Yinyoga är en lugn, långsam och stärkande yogaform som hjälper dig att gå
ner i varv och återhämta dig och ger en
skön avslutning på veckan. Vi fokuserar
på att låta kropp, nervsystem och sinne
vila i de olika yogaställningarna. De flesta
övningarna görs liggande på golvet.
A200608 4.9–16.4, fredag kl. 18.30–20.00
Sara Simberg, gymnastiksalen

Kundaliniyoga (116 €)
Kundaliniyogan är en dynamisk, mångsidig form av yoga som passar alla. Den

kropp och själ. De olika yogasekvenserna som utförs liggande, sittande och
stående förbättrar din styrka, uthållighet och smidighet. Vi inleder med en
uppvärmningsfas och avslutar med en
längre avslappning (shavasana).

A200610 4.9–16.4, fredag kl. 16.30–18.00
Sara Simberg, festsalen

A200622 A 9.9–14.4, onsdag kl. 17.00–18.30
A200623 B 9.9–14.4, onsdag kl. 18.30–20.00
Gaby Gahnström, festsalen

Karlayoga (116 €)
Karlayoga är en lite tuffare variant av
gubbyoga (lugn hathayoga som strävar
efter att befria kropp och sinne från
spänningar). De fysiska övningarna är
en aning tyngre och vi stannar lite längre
i tänjande positioner. Kursen passar
också nybörjare.
A200612 8.9–13.4, tisdag kl. 18.30–20.00
Bengt Holmström, festsalen

Hathayoga (116 €)
En lugn form av yoga där kroppen
blir smidig, musklerna förstärks och
sinnet stillas i takt med den naturliga
andningsrytmen. Vi gör avslappnings-,
koncentrations-, balans- och meditationsövningar. Var och en utgår från sina
egna förutsättningar.
A200615 A 7.9–12.4, måndag kl. 15.30–17.00
A200616 B 7.9–12.4, måndag kl. 17.00–18.30
Carola Haaparinne, festsalen

Hathayoga, Stoa (116 €)

Ashtangayoga, grundnivå (116 €)
En dynamisk och aerobisk form av yoga
där andning och rörelse är koordinerade. Grundserien korrigerar terapeutiskt
kroppens hållning, energinivån höjs och
kroppen blir smidig och stark. Undervisningen anpassas efter allas individuella
behov och kräver inga förkunskaper.
A200619 3.9–15.4, torsdag kl. 16.30–18.00
Monica Schwela, festsalen

Ashtangayoga, mellannivå (116 €)
För dig som gått en grundkurs eller har
motsvarande insikter och erfarenhet. Vi
lär oss nya asanor, gör längre serier och
fördjupar andningens och rörelsernas
rätta rytm för bättre flow.
A200620 A 7.9–12.4, måndag kl. 7.45–09.15
A200621 B 3.9–15.4, torsdag kl. 18.00–19.30
Monica Schwela, festsalen

Andas bättre (18 €)

En lugn form av yoga där kroppen
blir smidig, musklerna förstärks och
sinnet stillas i takt med den naturliga
andningsrytmen. Vi gör avslappnings-,
koncentrations-, balans- och meditationsövningar. Var och en utgår från sina
egna förutsättningar.

Vi gör lätta yogaövningar som aktiverar,
stärker och sträcker de muskler som
vi behöver för att andas optimalt. Vi
diskuterar sambandet mellan andningen
och immunförsvaret, nervsystemet,
matsmältningsapparaten och hjärt- och
kärlsystemet och gör andningsövningar
för bättre hälsa och funktionsförmåga.

A200618 8.9–13.4, tisdag kl. 8.30–10.00
Bengt Holmström, musiksalen

A200429 12.9, lördag kl. 10.00–13.00
Sara Simberg, festsalen

Vinyasa Flow Yoga (116 €)

Yoga för motståndskraft (18 €)

Vinyasa Flow Yoga förbinder andning
med rörelser för att skapa balans mellan

Vi gör yoga-, andnings- och meditationsövningar för att förbättra motståndskrafArbis — 81
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består av fysiska övningar, andningsövningar, ljudvibrationer, avslappning och
meditation. Kundaliniyogan ger balans i
kropp, sinne och själ, fördjupar din självinsikt och hjälper dig att bli medveten om
din fulla potential.
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ten inför vintern. Klä dig bekvämt, gärna
lager på lager i kläder som du kan röra dig
fritt i och ha gärna yllesockor på fötterna.
Kursen passar alla som är intresserade av
yoga, inga förkunskaper krävs.
A200430 10.10, lördag kl. 10.00–13.00
Sara Simberg, festsalen

Yoga för stresshantering, åter
hämtning och avslappning (18 €)
Vi gör yoga, andnings- och meditationsövningar för att stärka nervsystemet,
balansera stressresponsen och stödja
återhämtningen. Klä dig bekvämt, gärna
lager på lager, i kläder som du kan röra
dig fritt i och ha gärna yllesockor på
fötterna. Kursen passar alla, inga
förkunskaper krävs.

Ryggyoga (18 €)
Vi gör yogaövningar för att stöda
ryggens välmående, bland annat genom
att förbättra ryggradens rörlighet och
stärka de muskler som stöder den.
Kursen är inte lämplig vid svåra akuta
ryggbesvär. Klä dig bekvämt och ha
gärna yllesockor på fötterna. Kursen
passar alla, inga förkunskaper krävs.
A210045 13.2, lördag kl. 10.00–13.00
Sara Simberg, festsalen

Detox-yoga (18 €)

A200431 14.11, lördag kl. 10.00–13.00
Sara Simberg, festsalen

Vårstädning för kropp och sinne med
hjälp av yoga, andningsövningar och
meditation. Klä dig bekvämt, gärna lager
på lager i kläder som du kan röra dig fritt
i och ha gärna yllesockor på fötterna.
Kursen passar alla som är intresserade
av yoga, inga förkunskaper krävs.

Skrattyoga (24 €)

A210046 6.3, lördag kl. 10.00–13.00
Sara Simberg, festsalen

Kom och öva upp dina skrattmuskler
och hitta tillbaka till din naturliga iver för
lek och glädje som finns tillgänglig här
och nu. Skrattyogan är utvecklad av den
indiska läkaren Madan Kataria och är
idag känd världen runt för sina hälsoeffekter. Du lär dig skratta, även när du
inte har lust!
A200920 7.11, 14.11, 28.11 och 5.12,
lördag kl. 10.00–11.00
Anna Saraneva, gymnastiksalen

Yoga för hormonbalans (18 €)
Yoga-, andnings- och meditations
övningar för det endokrina systemet.
Vi studerar sambandet mellan stresshormonerna kortisol och adrenalin
och hormonerna för välbefinnande
serotonin, dopamin, endorfiner och
oxytocin. Övningarna hjälper kroppen
att naturligt optimera balansen mellan
dessa hormoner.
A210044 16.1, lördag kl. 10.00–13.00
Sara Simberg, festsalen
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Meditation, se sidan 83.

Hälsa

Första hjälpen 1 (FHj 1) (24 €)
Efter avlagd kurs kan du ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall
och olyckor. Intyget över avlagd kurs är
i kraft i tre år och kan köpas av läraren
för 13,50 €. Innehållet i A- och B-kursen
är detsamma. En kurs i samarbete med
Finlands Röda Kors.
A200440 A 1–29.10, torsdag kl. 17.30–20.45
A210043 B 4–25.3, torsdag kl. 17.30–20.45
Magnus Lassander, rum 31

Första hjälpen 2 (FHj 2) (24 €)
Efter avlagd kurs kan du ge första hjälpen vid vanliga typer av sjukdomsanfall
och olyckor men också i mera krävande
situationer. Du lär dig också att förebygga skador. För att kunna delta i kursen
krävs att du har ett giltigt intyg på FHj 1.

A200441 5–26.11, torsdag kl. 17.30–20.45
Magnus Lassander, rum 31

Hälsocoaching (16 €)
Hälsocoaching ser på hälsan som en
helhet. Genom bland annat mindfulnessoch avslappningsövningar hittar du dina
styrkor och talanger, får idéer om vad
som motiverar och inspirerar dig att må
bra, hjälper dig att hitta balans i tillvaron
och ta hand om dig själv och din hälsa på
ett hållbart sätt.
A200670 A 3.9–8.10, torsdag kl. 16.30–17.30
A200671 B 22.10–26.11, torsdag kl. 16.30–17.30
Annica Stierncreutz, gymnastiksalen

Meditation (16 €)
Vill du lära dig stressa ner? Vill du sova
bättre? Vill du känna dig lyckligare i vardagen? Meditation är en ypperlig metod
för att uppnå en större känsla av harmoni
och lugn, varsomhelst och närsomhelst! Vi
övar in en traditionell indisk teknik. Med
dela kansliet om du vill delta på distans.
A200909 7.11, 14.11, 28.11 och 5.12,
lördag kl. 13.15–14.15
Jan Rundt, rum 23, festsalen

Bygg ett husapotek med
eteriska oljor (12 €)
Medicinalväxter har i alla tider använts
för att vårda vår hälsa. Med eteriska oljor
kan du effektivt och naturenligt sköta
olika små och stora krämpor. Kom och
bygg ett husapotek med fyra olika oljeblandningar och lär dig aromaterapins
grunder. En materialavgift på 25 euro
betalas till läraren.
A200660 24.9, torsdag kl. 17.00–20.00
Katja Turpeinen, undervisningsköket

Aromaterapi och eteriska oljor
för barnfamiljer (12 €)
Lär dig använda eteriska oljor för
att hantera barnfamiljens behov och
krämpor på ett naturligt sätt. Vi gör
en oljeblandning med lugnande effekt,
en hudvårdsgéle för sårrengöring och
två aromatiska inhalatorer som ryms
i fickan. En materialavgift på 33 euro
betalas till läraren.
A200661 8.10, torsdag kl. 17.00–20.00
Katja Turpeinen, undervisningsköket

Gör din egen ekologiska parfym
med eteriska oljor (12 €)

Vandringen går över Nordsjötoppen till
området vid Borgarstrandsviken. Vandringens längd är ca 12 km. Ta med vägkost,
termosflaska och lämplig utrustning. Träff
på Nordsjö metrostation kl. 10.00.

Ros, sandelträd, apelsin, kanel, myrra...
Naturens växter tillverkar fantastiska
dofter. Kom och lär dig om eteriska
oljor, doftens inverkan på kropp och
humör. Skapa din alldeles egna parfymblandning av ekologiska produkter. En
materialavgift mellan 15 och 30 euro
betalas till läraren.

A200757 21.10, onsdag kl. 10.00–16.00
Johanna Söderholm

A200662 14.11, lördag kl. 13.00–16.00
Katja Turpeinen, rum B1

Vandring till Uddskata (16 €)

Kost och hälsa 1 (ÅA), se sidan 145.

Området ligger i Hangö. Vandringens
längd är ca 12–14 km. Ta med vägkost,
termosflaska och lämplig utrustning.
Närmare information om researrangemang och -kostnader fås senare.

Hälsofrämjande livsstil och hållbar
utveckling (ÅA), se sidan 145.

Vandring i östra Helsingfors (16 €)

A210157 11.5, tisdag kl. 9.00–18.00
Johanna Söderholm
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Intyg över avlagd FHj 2 kan köpas av
läraren för 13,50 €. En kurs i samarbete
med Finlands Röda Kors.

Musik
Sång, piano, gitarr, sångensembler, körer och allsång,
orkestrar, ensembler och band, konserter

Tips

Pianokomp till sång
Du lär dig kompa din sång på piano
utgående från ackordbeteckningar. Vi
sjunger och kompar visor och enkla
popsånger i en liten grupp på tre. Vi övar
grundackord på egna keyboards och att
hitta ett passande komp till sången. För
dig som har grundfärdigheter i piano och
tycker om att sjunga.
A200707 A (130 €) 8.9–13.4,
tisdag kl. 13.15–14.00
A200709 B (126 €) 3.9–15.4,
torsdag kl. 10.00–10.45
Anna Weber-Länsman, rum 37

Läs mer ▶ Ilmonet.fi

Anna Weber-Länsman
anna.weber-lansman@hel.fi
tfn 09 310 494 79
Anmälningar tas emot från 11.8,
tisdag kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.
Open Badge är ett kompetens
märke som synliggör kunskaper
man uppnått i hobby- och kursverksamheter. Märket har en global spridning, är
digitalt och kan delas på den personliga
profilen på sociala medier
= kurs med individuell undervisning
= kurs med undervisning i
smågrupp
På grund av det begränsade antalet
studieplatser kan du endast delta i en
kurs med individuell undervisning per
läsår.

A200646 B (256 €) Individuell undervisning
30 minuter i veckan. Läraren kontaktar
kursdeltagarna och delar ut lektionstiderna.
8.9–13.4, tisdag kl. 12.00–13.30
Marika Kivinen, rum 49
A200648 C (256 €) Individuell undervisning
30 minuter i veckan. Läraren kontaktar
kursdeltagarna och delar ut lektionstiderna.
9.9–14.4, onsdag kl. 11.00–13.00
Marika Kivinen, rum 37

Solosång, Stoa
Sångkurs för vuxna som vill utveckla sin
sångröst med hjälp av klassisk sångteknik. Samtidigt lär du dig ny repertoar.
Individuell undervisning 30 minuter per
vecka. Läraren kontaktar deltagarna och
delar ut lektionstiderna. Åldersgräns 16
år.
A200745 A (246 €) 7.9–12.4,
måndag kl. 18.45–20.15
A200748 B (256 €) 8.9–13.4,
tisdag kl. 13.00–14.30
Päivi Kannisto, pianoklassen

Klassisk sång (126 €)
Sång
Om du är borta mera än tre gånger
(på Solosång A två gånger) per termin
förlorar du din studieplats.

Solosång
Vi arbetar med klang, rytmik, frasering, andning, uttryck och rampfeber.
Kursen passar för både nybörjare och
erfarna sångare. Vi utgår från din egen
favoritmusik. Du garanteras plats på en
sångkurs under två läsår. Därefter kan
du anmäla dig normalt ett år i taget.
A200739 A (186 €) Lektioner 45 minuter varannan vecka. OBS, tisdag 1.9 kl. 19.00 träffas
alla Petras sångare i rum B2 och får sina individuella tider.
3.9–15.4, torsdag kl. 14.30–19.30
måndag kl. 16.45–20.45
Petra Schauman, rum 49

Fokus ligger på den klassiska traditionens sångteknik och repertoar. Var
och en får individuell undervisning 30
minuter varannan vecka. Den andra
kursdeltagaren kan då följa med undervisningen enligt Master Class-metoden.
OBS! Första träffen 7.9 alla tillsammans
enligt kursens vanliga klockslag.
A200533 A 7.9–12.4,
måndag kl. 12.00–13.00
A200535 B 7.9–12.4,
måndag kl. 13.15–14.15
Carolina Backman, rum 49

Popsång (126 €)
Fokus ligger på pop- och jazztraditionens sångteknik och repertoar. Var
och en får individuell undervisning 30
minuter varannan vecka. Den andra
kursdeltagaren kan då följa med underArbis — 85
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visningen enligt Master Class-metoden.
OBS! Första träffen 7.9 alla tillsammans
enligt kursens vanliga klockslag.
A200536 A 7.9–12.4, måndag kl. 14.15–15.15
A200537 B 7.9–12.4, måndag kl. 15.30–16.30
Carolina Backman, rum 49

Solosång, smågrupp
Vi sjunger i en liten grupp på tre personer, 45 minuter varje vecka. Vi arbetar
med klang, rytmik, frasering, andning,
uttryck och rampfeber. Varje deltagare
får också individuell undervisning inför
gruppen. Åldersgräns 16 år.
A200723 A (130 €) 2.9–14.4,
onsdag kl. 13.30–14.15
Marika Kivinen, rum 37
A200656 B (126 €) 3.9–15.4,
torsdag kl. 19.45–20.30
Petra Schauman, rum 37

Sångworkshop: musikal (19 €)
Favorit i repris för dig som redan
sjungit ett tag. Kursen ger verktyg till att
gestalta musikteater och bygga dramat
i händelserna genom sången. Öva in en
musikalsång före kursen och meddela
läraren om ditt val senast 21.9:
marika.k.kivinen@gmail.com
A200558 25–26.9, fredag kl. 17.00–20.15
lördag kl. 10.00–13.30
Marika Kivinen, rum 37

Sångworkshop: Soul (19 €)
Vi sjunger soulrepertoar och jobbar med
rytm, frasering, grooven och tolkning. Du
får förbereda en egen låt som du gärna
framför inför den lilla gruppen. Alla får
individuell undervisning 30 minuter per
dag enligt Master Class-metoden.
A200556 9–10.10, fredag kl. 17.00–20.15
lördag kl. 11.00–14.15
Vilma Virtanen, rum 37
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Sångworkshop:
Stevie Wonder (19 €)
Vi sjunger Stevie Wonders låtar tillsammans och individuellt samt jobbar med
rytm, frasering, grooven och tolkning. Du
får förbereda en låt av Wonder som du
gärna framför inför den lilla gruppen. Alla
får individuell undervisning 30 minuter
per dag enligt Master Class-metoden.
A210127 22–23.1, fredag kl. 17.00–20.15
lördag kl. 11.00–14.15
Vilma Virtanen, rum 37

Pop- och rocksång med
mikrofon (19 €)
Vi sjunger i mikrofon och går kort
igenom grundtekniken. Betoningen
ligger vid behandling av rytm, frasering
och grooven. Du får förbereda en egen
låt som du gärna framför inför den lilla
gruppen. Gemensam uppsjungning
varefter alla får individuell handledning
enligt Master Class-metoden.
A210143 12–13.2, fredag kl. 17.00–20.15
lördag kl. 11.00–14.15
Emma Gustafsson, rum 37

Körworkshop: övertoner, se sidan 90.

Piano
Om du är borta mera än tre gånger per
termin förlorar du din studieplats. På
kurserna med individuell undervisning
kontaktar läraren deltagarna och delar
ut lektionstiderna.
På grund av det begränsade antalet
studieplatser kan du endast delta i en
kurs med individuell undervisning per
läsår.
Om du går på en pianokurs med
individuell undervisning kan du utöver
det anmäla dig till högst en smågrupp,
förutsatt att det inte är kö till kursen.
Om det är kö till kursen måste du välja
endera.

Pianospel (246 €)
Undervisning i pianospel och fritt ackompanjemang. Kursen passar deltagare
på alla nivåer. Individuell undervisning
30 minuter per deltagare. Du garanteras
plats på en pianokurs under två läsår.
Därefter kan du anmäla dig normalt ett
år i taget.

Tillsammans på piano 2

(126 €)

För dig som har spelat 2–3 år. Vi spelar
tillsammans i en grupp på tre personer i
en avspänd miljö. Samspel, fritt ackompanjemang och improvisationsövningar
ingår i kursen. Alla har sin egen keyboard
med egna hörlurar under lektionen.
A200706 A 3.9–15.4, torsdag kl. 9.15–10.00
A200705 B 3.9–15.4, torsdag kl. 11.00–11.45
Anna Weber-Länsman, rum 37

Tillsammans på piano 3

(126 €)

A200725 A 7.9–13.4, måndag kl. 10.00–15.15
tisdag kl. 14.00–15.00
Anna Weber-Länsman, rum 37
A200544 B 3.9–15.4, torsdag kl. 14.00–16.30
Stefanie Tuurna, festsalen
A200545 C 4.9–16.4, fredag kl. 13.00–16.00
Stefanie Tuurna, festsalen, rum 37

För dig som har spelat minst 3–4 år
och har goda kunskaper i pianospel
samt behärskar notläsning. Vi spelar
tillsammans i en grupp på tre pianister
i en avspänd miljö. Alla har sin egen
keyboard under lektionen. Solostycken
och samspel ingår. Åldersgräns 14 år.

Pianospel, Stoa

A200548 B 7.9–12.4, måndag kl. 15.15–16.00
A200549 A 7.9–12.4, måndag kl. 16.00–16.45
Stella Mickelsson, rum 37

Undervisning i pianospel och fritt
ackompanjemang för barn i skolåldern
och för vuxna. Individuell undervisning
30 minuter per vecka. Läraren kontaktar
deltagarna och delar ut lektionstiderna.
A200743 A (246 €) 7.9–12.4,
måndag kl. 15.00–18.30
A200744 B (256 €) 8.9–13.4,
tisdag kl. 14.45–16.15
Päivi Kannisto, pianoklassen

Tillsammans på piano 1

(130 €)

För dig som vill lära dig spela piano från
början eller har spelat lite tidigare. Vi
spelar tillsammans i en grupp på tre
personer i en avspänd miljö och lär oss
grunderna i pianospel. Vi spelar trestämmig musik först på iPad och går snart
över till samspel på egna keyboard. Alla
kan spela piano!
A200703 A 8.9–13.4, tisdag kl. 10.15–11.00
A200704 B 8.9–13.4, tisdag kl. 11.00–11.45
Anna Weber-Länsman, rum 37

Fritt ackompanjemang på piano 1
(126 €)
Grundkurs i fritt ackompanjemang. Du
lär dig att kompa fritt i olika stilar. För dig
som har grundfärdigheter i pianospel
samt notläsning. Vi spelar tillsammans
i en grupp på tre pianister i en avspänd
miljö. Alla har tillgång till egen keyboard.
Åldersgräns 14 år.
A200550 7.9–12.4, måndag kl. 17.15–18.00
Stella Mickelsson, rum 37

Fritt ackompanjemang på piano 2
(126 €)
Fortsättningskurs i fritt ackompanjemang. För dig som kan grunderna och
vill lära dig nya rytmer och flera ackord
på piano. Vi spelar tillsammans i en
grupp på tre pianister i en avspänd
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Om du är osäker på vilken nivå du är
på, kontakta gärna planeringsansvariga
läraren i musik anna.weber-lansman@
hel.fi / tfn 09 310 494 79 för rådfrågning.
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miljö. Alla har tillgång till egen keyboard.
Åldersgräns 14 år.
A200551 7.9–12.4, måndag kl. 18.00–18.45
Stella Mickelsson, rum 37

Pianokomp till sång
Du lär dig kompa din sång på piano
utgående från ackordbeteckningar. Vi
sjunger och kompar visor och enkla
popsånger i en liten grupp på tre. Vi övar
grundackord på egna keyboards och att
hitta ett passande komp till sången. För
dig som har grundfärdigheter i piano och
tycker om att sjunga.

Gitarrackompanjemang 1 (84 €)
På kursen lär du dig gitarrackord för
pop, rock, folkmusik och visor. Vi spelar
tillsammans och går igenom tekniken
med komphanden och vänstra handens
ackordgrepp. Undervisning i musikteori
ingår. Inga förkunskaper behövs. Undervisningen sker i grupp. Åldersgräns 14 år.

Gitarrackompanjemang 2 (84 €)

Gitarr
På grund av det begränsade antalet
studieplatser kan du endast delta i en
kurs med individuell undervisning per
läsår.
(256 €)

Klassiskt gitarrspel och spelteknik för
gitarrister på alla nivåer. Individuell
undervisning 30 minuter per vecka. Dina
egna musikönskemål beaktas under
kursen. Läraren kontaktar deltagarna
och delar ut lektionstiderna.
A200650 8.9–13.4, tisdag kl. 16.30–19.15
Jukka Malinen, pianoklassen

Gitarrackompanjemang,
fortsättningskurs, Stoa (58 €)
Vi kompar allt från folk- och popsånger
till klassiker och visor tillsammans i en
grupp. Enkelt melodispel från tabulatur

88 — Arbis

A200652 8.9–13.4, tisdag kl. 19.30–20.30
Jukka Malinen, pianoklassen

A200538 8.9–13.4, tisdag kl. 17.00–18.30
Niclas Ingman, rum 37

A200707 A (130 €) 8.9–13.4,
tisdag kl. 13.15–14.00
A200709 B (126 €) 3.9–15.4,
torsdag kl. 10.00–10.45
Anna Weber-Länsman, rum 37

Klassisk gitarr, Stoa

ingår. Passar för dig som spelat lite tidigare. Ta med din egen nylonsträngade
gitarr på lektionen. Åldersgräns 14 år.

För dig som gått Gitarrackompanjemang
1 eller har 1–2 års kunskaper i gitarr och
vill lära dig nya speltekniker. Fokus ligger
på blues, pop, rock, folkmusik, visor och
några afroamerikanska kompstilar. Lätta
improvisationsövningar och musikteori
ingår. Undervisningen sker i grupp.
Åldersgräns 14 år.
A200539 9.9–14.4, onsdag kl. 17.00–18.30
Joona Björkroth, rum 37

Gitarrackompanjemang 3 (84 €)
För dig som gått Gitarrackompanjemang 2 eller har 2–3 års kunskaper i
gitarr och vill lära dig nya speltekniker.
Vi spelar blues, pop, rock, folkmusik,
visor, afroamerikanska kompstilar samt
fingerplock. Improvisationsövningar och
musikteori ingår. Undervisningen sker i
grupp. Åldersgräns 14 år.
A200578 9.9–14.4, onsdag kl. 18.35–20.05
Joona Björkroth, rum 37

Musik

Ensemblesång, nybörjarkurs (58 €)
På kursen fokuserar vi på grunderna i
sångteknik och stämsång i en mindre
grupp. Vi gör andnings- och röstövningar
och provar på att sjunga i stämmor. Inga
förkunskaper behövs. Första träffen
båda grupperna tillsammans, 4.9 kl.
14.00.
A200727 4.9–16.4, fredag kl. 14.00–15.00
Heidi Åberg, rum 37

Gitarrworkshop: soloteknik (19 €)
Kom med och utveckla din soloteknik! På
kursen lyssnar vi på kända gitarrsolon
och analyserar hur de är uppbyggda.
Vi går igenom några skalor som du kan
använda i improvisation och bygger upp
ett eget rock/bluessolo utifrån teori och
gehör. För gitarrister med goda spelkunskaper. Ta med egen gitarr.
A210086 26–27.3, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 11.00–15.15
Niclas Ingman, rum B1

Band A/B, se sidan 91.
Ukulele, se sidan 90.
Bandworkshop: Bring back the 80’s!
Se sidan 91.

Sångensembler, körer och
allsång

Ensemblesång,
fortsättningskurs (58 €)
På kursen jobbar vi med ensemblesångens grundpelare: stämsång och röstanvändning. Vi sjunger 2–3-stämmigt och
gör röstövningar. För dig som behärskar
notläsningens grunder och sjungit lite i
stämmor tidigare. Första träffen båda
grupperna tillsammans 4.9 kl. 14.00.
A200737 4.9–16.4, fredag kl. 15.00–16.00
Heidi Åberg, rum 37
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Damkör: Vox Femina (78 €)

Körworkshop: övertoner (19 €)

Damkören Vox Femina är gemenskapen
för dig som vill uttrycka sångarglädje
genom olika musikstilar och utvecklas
tillsammans som kör. Vi sjunger flerstämmigt och övar grunderna i sångteknik. Vi håller körveckoslut 3–4.10.2020
och fokuserar framförallt på sångfesten
i Helsingfors i juni 2021.

Vi lär oss att sjunga så att röstens egna
övertoner förstärks, samt att höra och
sjunga i harmoni med andra sångares
övertoner. Passar för dig som sjunger i
kör och vill bli medveten om övertonerna
i sången. Som material används enkla
melodier och som stöd vevlira. Inga
förkunskaper krävs.

A200625 3.9–15.4, torsdag kl. 18.00–19.30
Susanna Tollet, rum 37

A200561 11–12.9, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 11.00–14.45
Susanna Tollet, rum 37

Manskör: Out 'n loud (98 €)
Kom med i Out 'n loud, sångglada killar
i alla åldrar. Finlands första och bästa
gaykör framför gamla och kända men
också okonventionella sånger främst på
svenska och finska. Närmare uppgifter:
www.outnloud.fi/sv/
A200577 7.9–12.4, måndag kl. 19.00–21.15
Aleksi Vasko, rum 37

Blandad kör: Nordsjö sångkör,
Rastis (84 €)
Välkommen med i Nordsjö sångkör, en
blandad kör som sjunger varierande repertoar i trevligt sällskap. Ingen tidigare
körerfarenhet behövs. Notläsningsförmåga är en fördel men inget krav.

Orkestrar, ensembler och band

Workshop: improvisation (24 €)
Musicera fritt utan noter! Instrumentalister och sångare på alla nivåer är
välkomna. Vi bildar en miniorkester och
hittar glädjen i musiken tillsammans.
Allt från jazz till rock och klassisk musik
behandlas, beroende på deltagarnas
önskemål. Åldersgräns 14 år. Vi musicerar med hela orkestern och också i
mindre grupper.
A200654

A200771 7.9–12.4, måndag kl. 18.15–20.00
Festsalen, Rastis

fredag 13.11 kl. 18.30–20.00
fredag 20.11 kl. 18.30–20.00
lördag 21.11 kl. 11.00–14.00
lördag 28.11 kl. 11.00–14.00
fredag 4.12 kl. 18.30–20.00
Stefanie Tuurna, rum 37

Allsång (78 €)

Ukulele (24 €)

”Säg det i toner och inte i ord, en
stämma kan lätt bliva hård…” Vi sjunger
sånger från när och fjärran i härligt
sällskap. Sångerna ackompanjeras på
flygel och passar alla rösttyper oberoende av sångarbakgrund. Kom och stäm in
i sången!

Du lär dig spela både melodier och
ackompanjemang på det här fantastiska
lilla instrumentet. Lite teori och historia
ingår i programmet. För dig som inte
tidigare spelat något instrument, men
även erfarna musikanter är välkomna. Ta
med din egen ukulele och kom ihåg att
övning ger färdighet!

A200698 9.9–14.4, onsdag kl. 14.15–15.45
Anna Weber-Länsman, festsalen

A200553 20.10–1.12, tisdag kl. 13.30–15.00
Christian Starck, festsalen

Ukulele tillsammans, se sidan 92.
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Spelar du ett instrument och skulle vilja
spela tillsammans med andra? Kom med
i Arbis kammarmusik! Läraren hjälper
dig att hitta lämpliga spelkompisar och
passlig repertoar. Musikstilen är fri. Det
krävs självständigt övande mellan de
lärarhandledda träffarna. För dig som
spelat i 3–4 år.
A210097
5.3, fredag kl. 18.30–20.00
19.3, fredag kl. 18.30–20.00
9.4, fredag kl. 18.30–20.00
21.4, onsdag kl. 17.00–18.30
28.4, onsdag kl. 17.00–18.30
5.5, onsdag kl. 17.00–18.30
Stefanie Tuurna, 5.3–9.4 rum 37 och festsalen

Stråkorkester: Arbis Camerata
(78 €)
Arbis Camerata är orkestern för dig som
äger ett stråkinstrument, har basfärdigheter i notläsning och vill musicera i
grupp. Repertoaren är mångsidig och vi
uppträder regelbundet och samarbetar
med andra musikgrupper. I år övar vi in
repertoar för Sång- och musikfesten i
Helsingfors 2021.
A200573 3.9–15.4, torsdag kl. 16.25–17.55
lördag kl. 10.00–14.45
Samuli Sandberg, rum 37

Blåsorkester: Arbis tonvirvel (78 €)

Band A/B (104 €)
Vi formar två band så att instrumenten
är balanserade och nivån passlig: A
kl. 14.30–15.30 och B kl. 15.30–16.30.
Vi spelar rock- och popklassiker med
lugn ”fiilis” och lugnt tempo. Du ska
ha grundfärdigheter i ditt instrument
men huvudfokuset ligger på gruppen:
att lära sig spela i band och musicera
tillsammans. Anmäl dig med gitarr, bas,
trummor, piano, sång eller blåsinstrument. Åldersgräns 14 år. Kom med!
Anmälningar tas emot från den 11.8 kl.
10.00. Anmäl dig till kursen genom att
skicka en kort beskrivning på dig själv
och nämn vilket instrument du spelar till:
joona.bjorkroth@gmail.com
A200644 9.9–14.4, onsdag kl. 14.30–16.30
Joona Björkroth, rum 37

Bandworkshop: Bring Back the
80's! (19 €)
Vi återupplivar 80-talet, diskuterar
erans kännetecken och spelar klassiker
av t.ex. AC/DC och The Rolling Stones.
Kursen är nybörjarvänlig. Skicka en kort
introduktion av dig och nämn vilket instrument du spelar till anna.weber-lansman@hel.fi. Låt håret växa, damma av
80-talskläderna och kom med!
A210070 29–30.1, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 11.00–15.15
Niclas Ingman, rum 37

Vi spelar musik skriven för blåsorkester och nyarrangerad musik av olika
genrer: klassisk musik, musikalmelodier,
film- och dansmusik och inslag av jazz.
Orkestern uppträder regelbundet och
samarbetar med andra. För dig som
tidigare spelat ensam eller i grupp och
har färdigheter i notläsning.
A200571 4.9–16.4, fredag kl. 18.00–19.30
lördag kl. 10.00–14.45
Johan Cantell, festsalen, rum 37
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Kammarmusik – Hitta din
spelkompis! (20 €)
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Hitmakarna (24 €)
Vill du utvecklas som låtskrivare
i gott sällskap? Kom då med på
kurs och skriv låtar med andra.
Vi analyserar låtar i olika genrer
(pop, rock, blues, country) och går
teoretiskt igenom hur de är upp
byggda. Därefter skriver vi vår egen
låt i samma stil och jammar ihop.
Kursen är nybörjarvänlig.
A200580 13.10–1.12,
tisdag kl. 18.35–20.05
Niclas Ingman, rum 37

Tillsammanskurser

Musikskoj för liten och stor (58 €)
Musikskoj för dig och din lilla vän. Vi
sjunger, rimmar, dansar och spelar på
rytminstrument. Ni får en tumisdag
i musikens förtrollande värld som ni
sedan kan avsluta med saft och bulle i
kaféet. För en förälder, mor-, farförälder
eller annan vuxen och ett barn i åldern
3–5 år. Kom med!
A200665 3.9–15.4, torsdag kl. 15.15–16.00
Anna Weber-Länsman, rum 37

Ukulele – tillsammans (16 €)
Du lär dig spela både melodier och
ackompanjemang på det här fantastiska
lilla instrumentet. Vi spelar bekanta
barnsånger och svängiga små låtar
tillsammans. Ta med egen ukulele.
Gruppundervisning i ukulele för barn i
skolåldern med en vuxen. Du kan också
komma på kursen i ditt eget sällskap.
A200740 20.10–1.12, tisdag kl. 15.30–16.15
Christian Starck, rum 37

Mat och musik från Disneyvärlden –
tillsammans, se sidan 43.
Mat och musik med färger, se sidan 44.

92 — Arbis

Musik

Musicera tillsammans
virtuellt (16 €)
Vi lär oss grunderna i hur man
klipper ihop en video där man kan
mötas i musikaliska tecken även om
man inte är fysiskt på samma ställe.
Alternativt kan du göra en video där
du sjunger och spelar flerstämmigt
med dig själv. Under kursen filmar
och klipper vi ihop ett eget musikcollage.
A200749 22–29.9, tisdag kl. 17.00–20.15
Lotta Ahlbeck, rum 32

Övrig musik

Sjung från noter 1 (23 €)
Kursen hjälper dig att förbättra din
notläsnings- och tonträffningsförmåga.
Många praktiska och nyttiga övningar
ingår. En- och flerstämmig sång från
noter, rytmövningar och grunderna i
musikteori behandlas under kursen.
Fortsättningskurs ordnas på våren.
A200645 20.10–24.11, tisdag kl. 16.30–18.00
Anna Weber-Länsman, rum 49

Sjung från noter 2 (23 €)
För dig som har gått Sjung från noter 1
eller har grundkunskaper i notläsning
och tonträffning. Mera praktiska
övningar i rytm, melodi- och harmonilära.

Passar för dig som vill sjunga bättre från
dina kör- eller sångnoter och lära dig
mera om musikens teori.
A210092 12.1–16.2, tisdag kl. 16.30–18.00
Anna Weber-Länsman, rum 49

Vi går på konsert! (24 €)
Vi går på konsert tillsammans. Före
konserten får du höra om musikens
bakgrund och efteråt kan du vädra
åsikter med andra. Fyra musikträffar och
konsertbesök per termin. Deltagarna
bekostar själva sina konsertbiljetter.
Se närmare uppgifter på ilmonet.fi hur
denna kurs förverkligas läsåret 2020–
2021.
A200833 Första kurstillfället 23.9,
onsdag kl. 16.15–17.45
Marika Kivinen, rum 23
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Musik och rörelse: Sommarskoj
för 6–9-åringar (38 €)
Kom med och inled sommarlovet med
svängig musik och roliga utelekar!
Vi inleder dagen med att sjunga och
spela på instrument i Arbis musiksal och
fortsätter sedan med rörelseprogram
och äventyrslekar i Arbis närmiljö. Två
lärare är med på utepasset. Ta med egen
lunchbox. Äntligen sommar – hurra!
A210161 7–10.6, måndag–torsdag kl. 9.30–14.00
Anna Weber-Länsman, rum 37

Mat och musik för vuxna: Sommartider
hej! Se sidan 58.

Konserter
Alla konserter har fritt inträde. Varmt
välkommen!
Om du gått en helårskurs i musik på Arbis och under läsåret uppträtt offentligt
på en av Arbis matinéer eller konserter
har du möjlighet att ansöka om ett
kompetensmärke (Open Badge). Mera
information av Anna Weber-Länsman,
planeringsansvarig lärare i musik.

Höstmatiné
En matiné med mångsidiga
uppträdanden av Arbis kursdeltagare
och lärare.
24.10, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

Konsert: Jag är Arnaía
Märta Tikkanens diktsamling Arnaía
– kastad i havet har inspirerat till en
konsert som väver samman musik från
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olika epoker och teman som kreativitet,
relationer och kärlek. På konserten
uruppförs även ett nytt verk av Lauri
Mäntysaari. Medverkande: mezzosopranen Marika Kivinen och pianisten Eeva
Tapanen m.fl.
7.11, lördag kl. 13.00–14.30, festsalen

Vinterkonsert
Arbis kursdeltagare och lärare
avslutar sedvanligt terminen med en
stämningsfull vinterkonsert.
5.12, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

Marsmatiné
En matiné med trevlig musik av
Arbis kursdeltagare och lärare.
13.3, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

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

Valborgskonsert med
Arbis sinfonietta
Vi välkomnar Valborg med Arbis sinfoniettas glada toner. Kom med och vrid
upp stämningen inför festen.
29.4, torsdag kl. 18.00–19.30, festsalen

Musiklivet i stormaktstidens Sverige –
Drottning Kristina som kulturmecenat, se
sidan 15.

Människa, samhälle och kultur

Människa,
samhälle och
kultur
Historia, släktforskning,
konsthistoria och kulturkännedom,
psykologi och människorelationer,
medborgarfärdigheter

Tips

Den industriella revolutionens
konsekvenser (38 €)
Den industriella revolutionen höjde
levnadsstandarden men priset för det
var högt. Sociala, ekologiska, ekonomiska
och humanitära kriser följde omedelbart
i revolutionens kölvatten. I dag känner vi
också till långvariga effekter på miljön och
klimatet.
A200875 19.10–15.2, måndag kl. 12.05–13.35
Henrik Forsberg, rum 31

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Ansvarig
Alexandra Ramsay
alexandra.ramsay@hel.fi
tfn 09 310 494 89
Anmälningar tas emot från 11.8, tisdag
kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.

Historia

Kronohagen i ett nötskal (20 €)
Stadsdelen Kronohagen, på Helsingforsslang ”Krunikka” eller ”Kruna”, avgränsas
av Unionsgatan i väst och av Norra
Esplanaden och Salutorget i söder. På
kursen får du höra om hur stadsdelen
vuxit från kohage till administrationscentrum och om personligheter som bott i
stadsdelen. 1.10 guidad vandring.
A200878 3.9–1.10, torsdag kl. 16.30–18.00
Alexandra Ramsay, rum 31

Mellanöstern och Europa
– tidiga kulturmöten (20 €)
Bekanta dig med kulturer och religioner
som uppkom under antikens tid och på
medeltiden. Hur samverkade judendom,
kristendom och islam? Hur kom de på
kollisionskurs med varandra i området
kring Medelhavet och i Europa?
A200876 7.9–12.10, måndag kl. 12.05–13.35
Eva Ahl-Waris, rum 31

Rödbergen – en guidad
promenad (12 €)
Från löst folk till hipsters! Rödbergen i
ett nötskal – från bergig utmark till den
ståtligaste av stadsdelar: Följ med på
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en vandring i historien från 1800-talets
förortsbråk till 2000-talets nutidsjäkt.
Träff på trappan till Agricolakyrkan.
A200877 19.9, lördag kl. 12.00–14.15
Eva Ahl-Waris

Den industriella revolutionens
konsekvenser (38 €)
Den industriella revolutionen höjde levnadsstandarden men priset för det var
högt. Sociala, ekologiska, ekonomiska
och humanitära kriser följde omedelbart
i revolutionens kölvatten. I dag känner
vi också till långvariga effekter på miljön
och klimatet.
A200875 19.10–15.2, måndag kl. 12.05–13.35
Henrik Forsberg, rum 31

Helsingfors på 1700-talet (20 €)
Ur askan efter det stora nordiska kriget
växte Helsingfors på 1700-talet till att bli
en av svenska rikets viktigaste sjöfartsstäder. Fästningsbygget Sveaborg
förde såväl pengar som nya invånare till
staden. Information om olika typer av
källor till stadens historia ingår.
A210196 1.3–12.4, måndag kl. 12.05–13.35
Sofia Gustafsson, rum 31

Promenad i 1700-talets
Helsingfors (12 €)
Runt Senatstorget kan man ännu hitta
spår av 1700-talets Helsingfors. Köpmän
byggde stenhus längs huvudgatan, vid
torget tronade kyrkan och skepp lade
till i hamnen vid tull- och packhuset.
Tidsresenärer behöver bara en gnutta
fantasi samt vid behov regnkläder. Träff
vid Alexander II:s staty.
A200823 17.4, lördag kl. 12.00–14.15
Sofia Gustafsson

Människa, samhälle och kultur

Kritik för alla – en skrivverkstad (24 €)
Hur skriver man en recension? Och vad gör
egentligen en kritiker? På Kritikbyråns intensivkurs bekantar du dig med att skriva kritik och tar
reda på hur en kritiker verkar. Kursen gästas av
yrkeskritikerna Tatjana Brandt, Helen Korpak, Sara
Ehnholm Hielm, Mats Liljeroos och Tomas Jansson.
A200851 12.9, 26.9 och 10.10,
lördag kl. 10.00–14.15
Trygve Söderling, rum 42

Släktforskning

Släktforskning 1
– flerformskurs (52 €)
Lär dig grunderna i släktforskning.
Undervisning i 1700-tals handstil ingår.
Lektioner i klass och handledda hemuppgifter. Möjlighet att genomföra hela
kursen på distans. Dator- och internetvana krävs men du studerar i egen takt.
A190996 8.9–24.11, tisdag kl. 10.00–11.30
Alexandra Ramsay och Eva Ahl-Waris, rum 42

Släktforskning 2
– flerformskurs (52 €)
På kursen får du lära dig att forska
i mantalslängder, i bouppteckningar
och med hjälp av gamla kartor. Kursen

genomförs med undervisning i klass
och på distans. Dator- och internetvana
krävs men du studerar i egen takt.
A200897 12.1–13.4, tisdag kl. 10.00–11.30
Alexandra Ramsay och Eva Ahl-Waris, rum 42

Släktforskning 3: Kulturhistoria
och repetition (78 €)
Historia som hjälper dig att förstå
din släktforskning. Även repetition av
sökningar i mantalslängder, militära
rullor, domböcker, kartor och tidningar.
Dator- och internetvana krävs. Kursen
passar alla som genomgått grund- och
fortsättningskursen i släktforskning.
A200880 3.9–15.4, torsdag kl. 10.00–11.30
Peter Ragnvaldsson, rum 23
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Lär dig spåra dina soldater,
dragoner och båtsmän (24 €)

varandras texter. Kursdeltagarna gör
upp ett gemensamt program.

Utforska de militära arkiven. Förr eller
senare möter släktforskaren, så gott
som utan undantag, en förfader som
tjänstgjort i det militära under den
svenska tiden. En del har också någon
som tjänstgjort i den finska militären
under autonomins tid.

Släktforska i Svenskfinland (16 €)

A200890 9.9–21.10, onsdag kl. 10.30–12.00
Peter Ragnvaldsson, rum 43

Internetresurser för
släktforskare, nybörjarkurs (16 €)
Arkiv, bibliotek och föreningar erbjuder mångsidiga internetresurser för
släktforskare. De vanligaste digitala
källorna för släktforskare presenteras
genom handledda informationssökningar. Förkunskapskrav: grundfärdigheter i
släktforskning och datorvana.
A200868 24.10, lördag kl. 10.00–14.30
Gunilla Peräsalo, rum 34

Presentation av
släktforskningsprogram (16 €)
Ett släktforskningsprogram är till stor
hjälp för en modern släktforskare. Programmet kan organisera din forskning
och du kan söka efter personer i din
databas. Programmet underlättar ett
utbyte av uppgifter forskare emellan
och det kan göra olika sorters snabba
utskrifter av materialet.
A200892 4–18.11, onsdag kl. 10.30–12.00
Peter Ragnvaldsson, rum 43

Skriv om din familj och släkt (78 €)
Kursen är främst avsedd för släktforskare som forskat en tid och har lust
att skriva om sin familj eller släkt. Vi
bekantar oss med familj och släkt som
historiska begrepp, sorterar tankar,
går igenom material, skriver och läser
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A200893 15.9–13.4, tisdag kl. 15.30–17.00
Alexandra Ramsay, rum 31

Har du dina rötter i Svenskfinland? På
kursen får du en överblick av informationskällor, arkiv, bibliotek och digitala
resurser, som du har nytta av i din släktforskning. Informationssökning i olika
typer av digitala källor. Förkunskapskrav:
grundfärdigheter i släktforskning och
datorvana.
A210205 13.3, lördag kl. 10.00–14.30
Gunilla Peräsalo, rum 34

Rådgivning i släktforskning
(6 €/gång)
Om du går, eller har gått, en kurs i släktforskning på Arbis kan du få hjälp då du
inte kommer vidare i din egen forskning.
Du kan också fråga om datorprogram
för släktforskare och om resurser på
internet. Frågor lämnas in på förhand till
alexandra.ramsay@hel.fi.
A200896 Torsdagar kl. 12.30–13.30
Peter Ragnvaldsson, rum 31

Konsthistoria och
kulturkännedom

Italian Art: From Middle Ages to
Early Renaissance (78 €)
The rediscovery of Classical culture
was not a novelty of the XIV century:
during the Middle Ages other ”rebirths”
manifest themselves. Renaissance is
not the transformation of a stylized form
of art into a naturalistic one. In works,
Byzantium and Renaissance are closely
intertwined.
A200869 7.9–12.4, Mondays 18:05–19:35
Nicola Rainò, room 23

Människa, samhälle och kultur

Diskutera nyheter med
journalisten Anne Suominen (19 €)
Vill du ventilera nyheter med lite fler än
sambon och hunden? Vad händer i Finland
och i världen, får vi veta tillräckligt om
allt som är på gång? Vi tar upp allt från
snackisar i Svenskfinland till livet under och
efter coronan och presidentvalet i USA.
Ibland har vi inbjudna gäster.
A200874 9.9–25.11, onsdag kl. 10.30–12.00
Anne Suominen, rum 31

Art and Thought in Ancient
Greece (78 €)

smyckeskrinet. Museibesök ingår,
inträdesavgifter tillkommer.

Geometric, Archaic, Classical art in
Ancient Greece. Different forms of
representation, still they all convey
a sense of permanence, clarity, and
harmony. Greek art expresses the values
and meanings of the highest form of
human civilization, as well Philosophy
and Theatre in the same period.

Kritik för alla
– en skrivverkstad (24 €)

A200870 8.9–13.4, tisdag kl. 18.05–19.35
Nicola Rainò, room 23

Antikviteter – Helsingforssilver
(20 €)
På kursen bekantar vi oss med silverföremål från 1550–1920. Vi studerar
stämplar och stilar och tar en titt i

A200879 9.9–14.10, onsdag kl. 16.30–18.00
Catarina Welin, rum 31

Hur skriver man en recension? Och vad
gör egentligen en kritiker? På Kritikbyråns intensivkurs bekantar du dig med
att skriva kritik och tar reda på hur en
kritiker verkar. Kursen gästas av yrkeskritikerna Tatjana Brandt, Helen Korpak,
Sara Ehnholm Hielm, Mats Liljeroos och
Tomas Jansson.
A200851 12.9, 26.9 och 10.10,
lördag kl. 10.00–14.15
Trygve Söderling, rum 42
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Människorelationer

Mental Health Resiliance, se sidan 142.
Culture and Coffee, se sidan 140.

Älskade barnbarn (12 €)

Till bords med Bellman, se sidan 52.

En kurs för mor- och farföräldrar: att
träffas, utbyta tankar, tips och erfarenheter och kanske lära sig lite nytt om
familjerelationer. Olika teman varje gång.
Läs mera på Ilmonet.

Medeltida mat, se sidan 52.

A200846 23.9–21.10, onsdag kl. 12.30–14.00
Karola Forstén, rum 43

Medborgarfärdigheter

Diskutera nyheter med
journalisten Anne Suominen (19 €)
Vill du ventilera nyheter med lite fler än
sambon och hunden? Vad händer i Finland och i världen, får vi veta tillräckligt
om allt som är på gång? Vi tar upp allt
från snackisar i Svenskfinland till livet
under och efter coronan och presidentvalet i USA. Ibland har vi inbjudna gäster.
A200874 9.9–25.11, onsdag kl. 10.30–12.00
Anne Suominen, rum 31

Lär dig arkivera (16 €)
Kom med och lär dig varför och hur du
ska spara ditt personliga eller släkt- eller
föreningsarkiv. Du lär dig att ordna och
förteckna dokument och hur du bäst
förvarar dem. Du får också råd om vad
som är viktigt att tänka på när man
digitaliserar.
A200822 21.9–5.10, måndag kl. 15.00–16.30
Lena Karhu, rum 31
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Föreläsningar:
Tillsammans är vi starka! Se sidan 13.
Från ett tungt missbruk till nykter alkoholist, se sidan 13.
Bellman i Sverige och Finland i ord och
musik, se sidan 13.
Hemmets och skolans ansvar, se sidan 14.
Nyländska Jaktklubben under Nicholas
Sinebrychoffs tid, se sidan 14.
US Presidential Election in 2020,
se sidan 14.
Kampen om den svenska jorden,
se sidan 14.
Seniorfestival, se sidan 15.
Populism and Anti-EU Movements: Poland
as the European Epicenter? Se sidan 15.
Nordiska vinterdagen, se sidan 16.
Tänker du på Badhotellet? Se sidan 16.
Inför kommunalvalet – en dialog om
Helsingfors, se sidan 17.
Mat- och kulturfestival, se sidan 17.

Naturintressen, navigation, teknik

Tips

Växtkunskap (16 €)
Kursen består av teori i klassrum och en
exkursion i fält. I klassrummet går vi kort
igenom växternas biologi och hur man
känner igen växter i fält. I fält besöker
vi olika livsmiljöer och lär oss om deras
växtlighet. Vi lär oss också om nyttoväxter.
Vid behov ges teoridelen på distans.
A210213 21.5 och 23.5, fredag kl. 17.00–18.30,
söndag kl. 10.00–13.45
Jon Rikberg, rum 13

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Ansvarig
Jan Amnell
jan.amnell@hel.fi
tfn 09 310 494 77
Anmälningar tas emot från 11.8, tisdag
kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.

Naturintressen

Traillöpning i urban miljö (20 €)
Målet med kursen är att ta dig ut på stigarna i urban miljö så att du efter kursen
känner för att löpa i egen takt. Du får tips
om löpteknik: fotföring på stigar, hur du
springer backe och var du har blicken.
Du lär dig några rutter i Helsingfors som
du senare kan variera enligt egen smak. .
A200885 3.9–10.10, torsdag kl. 17.30–19.00
Carl Hobbs

Svampkunskap (16 €)
Kursen består av en teoridel i klassrum
och en exkursion i fält. I klassrummet
lär du dig om svamparnas biologi och
svampgrupper som förekommer i Finland. Ute i fält lär du dig svampar under
en exkursion i Luk i Esbo. Vid behov ges
teoridelen som webbkurs.
A200888 11–12.9, fredag kl. 17.00–18.30,
lördag kl. 10.15–14.00
Jon Rikberg, rum 13

Fågelsång på våren (12 €)
På den här kortkursen presenteras
fåglar som du kan höra sjunga i Helsingforsregionen. Du får tips om vad du
behöver lägga märke till för att kunna
identifiera sångaren. Under den andra
kursgången får du testa dina färdigheter.
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Kursen går på distans; du behöver en
dator med uppdaterad webbläsare.
A210219 18.1 och 23.3, måndag kl. 18.00–19.30
Niko Björkell

Fågelkännedom i fält (16 €)
Målet med kursen är att ge baskunskaper i fågelkännedom. Vi går igenom hur
man känner igen fåglar i fält och vilka
hjälpmedel som kan behövas. Kursen
består av en introduktion i klassrummet
och en utflykt till Gammelstadsviken där
vi tränar kunskaperna i praktiken. Vid
behov ges teoridelen på distans.
A210211 23–24.4, fredag kl. 17.00–19.30,
lördag kl. 8.00–12.00
Niko Björkell, rum 31

Växtkunskap (16 €)
Kursen består av teori i klassrum och en
exkursion i fält. I klassrummet går vi kort
igenom växternas biologi och hur man
känner igen växter i fält. I fält besöker
vi olika livsmiljöer och lär oss om deras
växtlighet. Vi lär oss också om nyttoväxter. Vid behov ges teoridelen på distans.
A210213 21.5 och 23.5, fredag kl. 17.00–18.30,
söndag kl. 10.00–13.45
Jon Rikberg, rum 13

Växtexkursion till Sveaborg (12 €)
Kom med på en exkursion till Sveaborg
där vi bekantar oss med Sveaborgs
intressanta och mångfaldiga flora. På
Sveaborg stöter vi på backlöken som
redan vikingarna lärde sig att utnyttja
som vitlök, ryssgubben som kommit med
ryska trupper till Sveaborg och många
andra spännande arter.
A210214 16.6, onsdag kl. 17.00–20.00
Jon Rikberg

Natur, miljö, teknik och trafik

Traillöpning i urban miljö (20 €)
Målet med kursen är att ta dig ut på stigarna i urban miljö så att du efter kursen
känner för att löpa i egen takt. Du får tips
om löpteknik: fotföring på stigar, hur du
springer backe och var du har blicken.
Du lär dig några rutter i Helsingfors som
du senare kan variera enligt egen smak.
A200885 3.9–10.10, torsdag kl. 17.30–19.00
Carl Hobbs

Navigation

Skärgårdsskepparexamen (38 €)
Kursen vänder sig till alla som rör sig på
sjön och måste känna till sjövägsregler,
sjökort, kompass, positionsbestämningar,
fart, tids- och distansberäkningar m.m.
A200884 7.9–30.11, måndag kl. 18.05–19.35
Kristian Thulesius, rum 13

Intensivkurs i
skärgårdsnavigation (28 €)
Kursen vänder sig till alla som rör sig på
sjön. På kursen behandlas bl.a. sjövägsregler och -lagar, sjökort, kompass,
positionsbestämningar, fart, tids- och
distansberäkningar samt ruttplanering.
Säkerheten till sjöss är också en viktig
del av kursen.
A200464 A 3.11–1.12, tisdag kl. 18.05–21.15
A200895 B 16.3–13.4, tisdag kl. 18.05–21.05
Peppe Schauman, rum 31

Kustskepparexamen,
repetitionskurs (12 €)
Denna kurs är avsedd för skärgårdsskeppare som vill avlägga kustskepparexamen. Vi friskar upp kunskaperna inför
examensdagen 25.9. Vårens examen
blev ju uppskjuten och nu gör vi ett nytt
försök, kom med!
A200887 7–14.9, måndag kl. 19.45–21.15
Kristian Thulesius, rum 13

Kustskepparexamen (38 €)
Kursen är en fortsättning på skärgårds
skepparkursen och ger fördjupad
kunskap i navigation utomskärs och
behandlar bl.a. avdrift, strömmar, tidvatten och grunderna i de elektroniska
hjälpmedlen.
A210210 11.1–19.4, måndag kl. 18.15–19.45
Kristian Thulesius, rum 13
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Säkerhet till sjöss (12 €)
Under kortkursen behandlas säkerhetstänkande till sjöss, båtens och
den personliga säkerhetsutrustningen, nödsignalutrustning samt
brandsäkerhet. Vi lär oss också av
varandras erfarenheter och misstag.
A200899 26.9, lördag kl. 10.00–13.15
Peppe Schauman, rum 13

Marin-VHF och AIS-utrustning
(12 €)
Under kortkursen klargörs begreppen
VHF, DSC, AIS, VTS och detaljer som
berör integration av båtens kartplotter
med VHF- och AIS-utrustningen. En kurs
för dig som är intresserad av båtens
tekniska utrustning. Den är inte en
förberedande kurs för Traficoms behörighetsexamen, SRC-kusttrafikcertifikat.
A210215 6.2, lördag kl. 10.00–13.15
Peppe Schauman, rum 13
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Teknik

Sportklocka – tips vid köp (12 €)
Idag är utbudet av sportklockor mycket
större än förut, med en mängd nya
egenskaper för olika ändamål. Det
finns tjänster för vandrare, simmare
och löpare, för inomhus och utomhus.
Dessutom finns flera nya tillverkare på
marknaden, varav en del tillgängliga bara
via internetbutiker.
A200763 26.9, lördag kl. 10.30–13.45
Patrik Sandberg, rum 31

Natur, miljö, teknik och trafik

Språk

Arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska,
grekiska, isländska, italienska, japanska, jiddisch,
kinesiska, latin, nederländska, norska, polska,
portugisiska, rumänska, ryska, samiska, spanska,
svenska, tyska
Tips

Study Swedish – tips for
independent studies (12 €)
Come and ask questions about how to
study Swedish in order to reach your goals,
whether it be to learn more Swedish faster
or passing the National Language Exam.
You will get information about relevant
books, online material, applications and
study techniques.
A200902 A 26.10, Monday 16:30-18:00
A210220 B 25.1, Monday 16:30-18:00
Annette Jansson, room 24

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
Arbis — 105

Språk ▶ Alla kurser och ytterligare information ▶ ilmonet.fi

Kurser i mer än tjugo olika språk på olika
nivåer och med olika upplägg.

Allmän språkexamen

Ansvariga

Höstens prov hålls 14.11 och vårens 10.4.
Provet på mellannivån kostar 123 €.

Heidi Huovilainen
engelska, estniska, finska, nordsamiska
och svenska (beställda kurser)
heidi.huovilainen@hel.fi
tfn 09 310 494 85
Anna Långstedt-Jungar
främmande språk
förutom engelska och estniska
anna.langstedt-jungar@hel.fi
tfn 09 310 494 82
Annette Jansson
nordiska språk, svenska/Swedish,
modersmål och litteratur
annette.jansson@hel.fi
tfn 09 310 494 80
Anmälningar tas emot från 12.8, onsdag
kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.

Nivåer, mål och innehåll
Våra språk är indelade i sex olika
nivåer från A1–C2 enligt Europarådets
referensram för språk. Om du vill veta
vilken nivå som passar dig kan du
göra ett självbedömningstest på nätet.
Länken hittar du på Arbis hemsida under
rubriken Språk. Observera också att
Arbis språkkurser har utförliga mål- och
innehållsbeskrivningar på Ilmonet.

Prepkurser för olika examina
Arbis ordnar prepkurser för Cambridge
First Certificate, Cambridge Certificate
in Advanced English och för Allmän
språkexamen i svenska på mellannivån.
Dessutom ordnas prepkurser för
abiturienter i modersmål och finska. Se
respektive språk.
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Vid Arbis kan du avlägga Allmän språkexamen i svenska på mellannivån.

Mellannivån motsvaras av B1 och B2
i den europeiska referensramen för
språk. I examen testas den funktionella
språkfärdigheten både skriftligt och
muntligt. Du kan avlägga provet oberoende av var och hur du uppnått din
språkfärdighet. På Arbis mångsidiga
språkkurser kan du fräscha upp och
komplettera dina tidigare kunskaper
före examen.
Anmälning till höstens prov 1–30.9 och
till vårens prov 1–26.2. Anmälningen sker
elektroniskt endast dessa datum på
webbsidan https://yki.opintopolku.fi.
Närmare upplysningar ger
Heidi H
 uovilainen, tfn 09 310 494 85 och
Arbis kansli, tfn 09 310 494 94.

Arabiska
Arabiska för falska nybörjare,
webbkurs (78 €)
(A1) En kurs för dig som läst nybörjarkurs i arabiska eller på annat sätt fått
motsvarande kunskaper. Kursen lämpar
sig även för riktiga nybörjare som är
beredda att göra en aktiv studieinsats
och i snabbare takt lära sig innehållet
i det repeterade lärostoffet i början
av kursen. Kursen går på distans med
livesända online-lektioner där du kommunicerar direkt med din lärare och dina
kurskamrater precis som i klassrummet.
A200688 11.9–16.4, fredag kl. 17.00–18.30
August Tarkkio

Språk

Dansk sprog og kultur 4 (41 €)
(B2) Kurset er et fortsættelseskursus
til dig, der kan så meget dansk, at du
tør prøve at tale dansk men ikke har
helt styr på detaljerne i dansk udtale.
A210169 11.1–12.4, måndag kl. 18.05–19.35
Laurits Møller, rum B2

Danska
Grundnivå

Dansk sprog og kultur
– webbkurs (66 €)
(A1) På dette begynderkursus får
deltagerne kendskab til dansk sprog og
kultur, så de bedre kan kommunikere
med danskere – og især forstå talt
dansk. Deltagerne skal kunne svensk.
Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo &
Toivonen: Dansk? – Ja, tak!
A200790 9.9–2.12, onsdag kl. 18.05–20.30
Johanna Toivonen

Dansk sprog og kultur 2 (38 €)
Kurset er et fortsættelseskursus til
Dansk sprog og kultur I. Vi skal arbejde
videre med at læse, lytte til og tale
dansk. Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo
& Toivonen: Dansk? – Ja, tak!
A210168 13.1–14.4, onsdag kl. 18.05–19.35
Johanna Toivonen, rum 35

Sang og leg på dansk
(33 €/et barn og en voksen)
I Sang og leg på dansk vil dit barn få
mulighed for at få støttet og styrket sine
dansksproglige kompetencer, samt blive
introduceret til forskellige danske traditioner igennem en kombination af sange,
lege og højtlæsning. Kursuset egner sig
bedst for børn mellem 3 og 7 år sammen
med en voksen.
A200779 19.9–17.4, lördag kl. 10.30–12.00
Kristian Sørensen, rum 13
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Mellannivå

Dansk sprog og kultur 3 (38 €)
(B1) Kurset er et fortsættelseskursus
for dig, der allerede forstår dansk ret
godt. Du kan måske også tale og skrive
noget på dansk, men det er ikke et krav.
Undervisningen fokuserer på mere
krævende øvelser i lytteforståelse.
A200791 7.9–30.11, måndag kl. 18.05–19.35
Laurits Møller, rum B2

Dansk sprog og kultur 4 (41 €)
(B2) Kurset er et fortsættelseskursus
til dig, der kan så meget dansk, at du tør
prøve at tale dansk men ikke har helt
styr på detaljerne i dansk udtale.
A210169 11.1–12.4, måndag kl. 18.05–19.35
Laurits Møller, rum B2

Konversation på dansk (84 €)
(B2–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
afslappet atmosfære.
A200789 8.9–13.4, tisdag kl. 18.05–19.35
Laurits Møller, rum B1

Dansk filmlørdag (16 €)
(A2–B1) Kom og se en spændende dansk
spillefilm og diskuter den bagefter – på
dansk eller ”blandinavisk”. Filmen vælges
af deltagerne. Vi spiser også frokost
sammen, f.eks. dansk smørrebrød, som
vi køber fra en butik i nærheden. Filmen
vises i samarbejde med Danmarks
ambassade.
A200780 21.11, lördag kl. 10.00–14.15
Johanna Toivonen, rum 35
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Engelska
Grundnivå

Welcome to English! (78 €)
(A1) Do you want to learn English from
scratch? Have you never had the time or
the possibility of learning English? This
is your opportunity! This course will take
you from zero to a basic fluency through
fun and interactive lessons. The teacher
has extensive experience. Join us!
A200680 9.9–14.4, onsdag kl. 14.30–16.00
Sven Fernandez, rum 43

English Mingle (41 €)
(A2–B1) We start by getting to know
each other, then discuss things that are
important to you in English. Hobbies,
sports, food, family to begin with. We'll
play simple fluency games and a short
article will be given every week, but is
not compulsory to complete.
A200710 8.9–1.12, tisdag kl. 12.30–14.00
Dharmash Chavda, rum 42

Mellannivå

English Online Pronunciation
(24 €)
(B1) This 7 week online course
is designed to demystify English
pronunciation. By undertaking the
tasks, the participants will not only learn
the International Phonetic Alphabet
but will learn to use it as an affective
tool in order to improve their general
pronunciation.
A200593 8.9–20.10, tisdag
John Wedlake

(B1) This course offers communicative
tools in English where fun activities
are included to make the learning
process exciting and meaningful with
songs, games, music, role plays, videos,
conversations, etc.
A200715 8.9–1.12, tisdag kl. 14.15–15.45
Kristabel Alvarado González, rum 43

Conversational English (41 €)
(B1.1) A low-pressure environment to
improve your spoken English, build
your active vocabulary and boost your
speaking confidence through engaging
with discussion activities based around
current affairs, media and popular
culture.
A210107 15.1–16.4, fredag kl. 12.30–14.00
Alessia Lee, rum 43

English for Business and
Professional Development (19 €)
A short course intended for those
wanting to take their English skills to
the next level and present themselves
credibly and effectively in an increasingly
international working environment.
Increase your fluency and knowledge
of written and spoken conventions and
jargon in a professional context.
A200734 24.10, 7.11, lördag kl.12.00–14.30,
14.11, lördag kl. 12.00–13.30
Alessia Lee, rum 42

Here We Speak! (78 €)
(B1.2–Intermediate) Do you have a
good English, but would like to learn
more? This is a hybrid course. Half of
the lessons will be conversation, and
the other half grammar and exercises.
The objective is to improve your spoken
abilities and grammatical knowledge to
communicate with confidence.
A200681 3.9–15.4, torsdag kl. 16.30–18.00
Sven Fernandez, rum 33A

English Theater Workshop (27 €)
Are you interested in theater and acting?
Join our drama workshop regardless of
acting experience! Together and through
fun and dynamic exercises we will learn
the secrets of acting, improvisation,
voice projection, body language and
more. Don't miss it! Minimum language
requirements: English B1.2.
A210141 14.1, 21.1, 28.1, 18,2, 11.3
torsdag kl. 18.30–20.30
Sven Fernandez, rum 13

British Studies: Island Hopping
(84 €)
(B2) Travelling ceased this spring, but
why not join us in a bit of armchair
travelling? Explore with us Ireland, the
Hebrides, the Channel Islands, aspects
of their past and present through
printed, visual and audio material as
basis for discussions.
A200587 3.9–15.4, torsdag kl. 12.35–14.05
Camilla Bergendahl, rum 43
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Develop Your English Writing
Skills – web-based course (27 €)

Writing for Cambridge Exams

Do you avoid writing in English because
you’re still unsure about certain
grammar rules? Or do you simply want
a chance to develop your own style?
Gain confidence in expressing yourself
through writing a variety of texts such
as blog posts, articles, job applications,
poems, short stories and more.

(B2) A flexible web-based course for
practice in writing English (corresponds
with FCE and IELTS score 5–6), covering
basic exam types. Opportunity to take
part in a simulated exam with individual
feedback at the end of the term. Every
three weeks online video tutorial.

A200682 8.9, 22.9, 6.10, 20,10, 3.11, 17,11 och 1.12
tisdag kl. 14.00–15.30
Alessia Lee

English Conversation (84 €)
Come and chat with us in this B2 and
above level English discussion course.
Activate and broaden your English skills.
Whether it be in a physical location
or online through video technologies,
whatever subject you find interesting we
will discuss it. Come and join our relaxed
and friendly group!
A200592 8.9–13.4, tisdag kl. 18.05–19.35
John Wedlake, rum 43

Preparation for Cambridge
Exams (81 €)
(B2) Revise and extend the language
skills needed for the FCE and IELTS
(score 5–6) examinations by Cambridge
University. Also suitable as a general
refresher course with integrated
practice in listening, speaking, reading
and grammar based on the exam
formats. Intensive course.
A200588 8.9–1.12, tisdag kl. 18.05–20.30
Camilla Bergendahl, rum 33A
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(24 €)

A200711 10.9 (introduktion i rum 34) torsdag
kl. 18.05–19.35
Camilla Bergendahl

Avancerad nivå

Advanced English
(Society Topics) (84 €)
(B2–C1) This is a discussion course
focusing on topics that involve society.
Whether we are talking about political
issues, the environment, or society
in general, this course will have a
relaxed friendly atmosphere. Come and
practise your English language skills and
contribute to the conversations.
A200678 4.9–16.4, fredag kl. 10.00–11.30
Darren Bennett, rum 35

English for You (78 €)
(B2–C1) Brush up your English with a
coursebook made for adults, based on
latest research on how adults learn.
Texts, recordings and videos cover a
range of topics. All four language skills
are practised with main emphasis on
understanding, speaking and active
vocabulary learning.
A200582 9.9–14.4, onsdag kl. 16.30–18.00
Camilla Bergendahl, rum 44

Språk

Crime and Punishment (78 €)
(C1) Would you like to develop your
fluency with modern crime fiction,
challenging vocabulary exercises
and free class discussions on
motives, plots and psychological
credibility? Be prepared to read
15–20 pages at home weekly and do
some written exercises.
A200579 7.9–12.4,
måndag kl. 12.30–14.00
Camilla Bergendahl, rum B1

Early Birds (84 €)
(C1) Come and discuss culture, current
affairs, art, and many other themes in
a lively group led by a native-English
speaking teacher. We’ll also look at
pronunciation, idioms, phrasal verbs
and other linguistic aspects that help
to make conversing in English such a
rewarding experience.
A200572 3.9–15.4, torsdag kl. 9.30–11.00
Simon Elliott, rum 35

The Cambridge Certificate of
Advanced English (78 €)
(C1) Revise and extend the skills needed
for the Cambridge CAE examination or
IELTS (Academic). Main emphasis on the
use of English, shades of meanings and

different styles. Different sorts of texts
and listening exercises. Training of the
exam formats.
A200589 12.1–18.5, tisdag kl. 18.05–20.30
Camilla Bergendahl, rum 33A

Writing for CAE (24 €)
(C1) A flexible web-based course for
practice in writing the basic writing
tasks tested in the Cambridge Advanced
Exam and IELTS Academic (score 6–7).
Opportunity to take part in a simulated
exam with individual feedback at the end
of the term. Every three weeks online
video tutorial.
A210133 14.1 (introduktion i rum 34)
torsdag kl. 18.05–19.35
Camilla Bergendahl
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Activate Your English (78 €)
(C1/C2) An opportunity to update and
improve your English, both spoken and
written. A general course based on
TED Talks with topical and interesting
subjects at an advanced level, leading
up towards C2. Main emphasis on
vocabulary, collocation, idioms and oral
communication.
A200586 9.9–14.4, onsdag kl. 18.05–19.35
Camilla Bergendahl, rum 44

Lectures in English
US Presidential Election 2020, se sidan 14.
Populism and anti-EU movements: Poland
as the European epicenter? Se sidan 15.
An Apologetic Guide to British
Mannerisms, se sidan 17.

Estniska
Grundnivå

Nybörjarkurs i estniska (78 €)
(A1–A2) Kom och lär dig grunderna i
estniska och bekanta dig med estniska
seder och bruk. Du lär dig vardagsspråket med fokus på kommunikation och
praktiska språkkunskaper. I grammatiken jämför vi med finska som har mycket
gemensamt med estniskan. Undervisningen går på finska och estniska.
A200651 3.9–15.4, torsdag kl. 16.30–18.00
Ülle Lampi, rum 24

Hemligheter om estniska
språket (23 €)
(A2.1) Har du studerat estniska tidigare
och/eller skulle du vilja kunna grannlandets språk bättre? Upptäck ett nytt
sätt att se på det. Kom och hör vad du
ska fästa uppmärksamhet vid när du
studerar estniska. Varför låter estniska
så bekant men är ändå så annorlunda än
finska?
A200732 14 och 28.11, lördag kl. 11.00–15.00
Inkeri Jääskeläinen, rum 43

Estniska för resenärer (24 €)
(A1) Kom med och lär dig grunderna
i estniska. Efter kursen känner du till
de viktigaste fraserna och uttrycken
både för att boka hotell, beställa mat
och dryck på kaféer och restauranger
och mycket mer. Du får också veta om
estniska seder och bruk. Undervisningen
går på finska och estniska.
A210099 2.3–13.4, tisdag kl. 14.00–15.30
Lia Sarlin, rum 49
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Meie räägime (84 €)
Kursus on mõeldud neile, kes soovivad
rääkida eesti keeles. Räägime uudistest,
mis on juhtunud tänapäevases
maailmas, arutame läbi teie poolt valituid
artikleid ja teemasi ning nädala uudiseid.
Kursus B1 on ettenähtud üle kolme aasta
õppinutele. Kursuse materjali valivad
õpetaja ja õpilased.
A200631 9.9–14.4, onsdag kl. 14.30–16.00
Lia Sarlin, rum B1

Eesti keele vestluskursus (78 €)
(B1–B2) Kursusel kasutame õpikut K
nagu Kihnu (Kiri-Mari Kirjastus 2018).
Seal olevate õppetükkide teemade
põhjal vestleme tundides. Vajadusel
kordame grammatikat. Õpikus on
grammatikaharjutusi, mille õiged
vastused on õpiku lõpus. Jätkame
suulise keeleoskuse arendamist
aktiivselt vesteldes.
A200636 3.9–15.4, torsdag kl. 14.45–16.15
Ülle Lampi, rum 43

Eesti keele sõbrad (84 €)
Tere tulemast eesti keeles mõnusalt
aega veetma! Kursus sobib Sulle,
kui oskad eesti keelt umbes B1–B2
tasemel (5–6 aastat keelekursustel
osalemist või muul viisil omandatud
vastav tase). Täiendame sõnavara ja
eneseväljendusoskust ning paneme
rõhku eeskätt suulisele suhtlusele.
A200668 7.9–12.4, måndag kl. 18.05–19.35
Katri Vallaste, rum 44

Finska

Språk

Mellannivå

Grundnivå

Suomi 1 (78 €)
(A1) Learn how to communicate in
practical, everyday situations. You will
learn the very basics of Finnish grammar
and vocabulary and some of the most
useful phrases and expressions. To start
with, the teaching will be in English and
Finnish, but as we advance, mostly in
Finnish.
A200590 A 7.9–12.4, Mondays 16:30–18:00
Helinä Kekki, room 44
A200595 B 9.9–14.4,
Wednesdays 14:30-16:00
Heidi Huovilainen, room 44

Suomi 1, Stoa (66 €)
(A1) Learn to communicate in practical
everyday situations from the beginning.
You will learn the very basics of Finnish
grammar and vocabulary, and also
useful phrases and expressions. To start
with, the teaching will be in English and
Finnish, but later only in Finnish.
A200691 9.9–9.12, Wednesdays 16:20–18:50
Maija Mattila, group activity room 1

Suomi 1 jatko, Stoa (66 €)
(A1) On this continuation course you
will learn to communicate in practical
everyday situations. We'll study more
about the basics of Finnish grammar
and introduce useful expressions and
vocabulary for daily life. To start with, the
teaching will be in English and Finnish,
but later only in Finnish.
A210132 13.1–14.4, Wednesdays 16:20–18:50
Maija Mattila, grupprum 1
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Työelämän suomea (41 €)
(A2.1) Tarvitsetko apua työnhakuun?
Haluatko oppia enemmän suomalaisesta työkulttuurista? Tällä kurssilla
saat tarvittavat apuvälineet työelämään Suomessa. Opimme myös
uusia sanoja, fraaseja ja kielioppiasioita. Kurssin sisältö voi vaihdella
ryhmän tarpeiden mukaan.
A200718 8.9–1.12, tisdag kl. 14.15–15.45
Anastasia Monastyreva, rum 42

Suomi 2 (78 €)
(A1) This course is perfect for you
who already know some phrases and
expressions in Finnish. You will learn
more about the basics of spoken
Finnish, grammar and vocabulary for
everyday life. To start with, the teaching
will be in English and Finnish, but as we
advance, mostly in Finnish.
A200596 9.9–14.4, Wednesdays 16:30–18:00
Heidi Huovilainen, room 43

Keskustelua suomeksi 1 (41 €)
(A2.1) Haluatko puhua suomea sujuvammin? Haluatko rikkoa kielimuurin?
Tällä kurssilla harjoitellaan arkitilanteita,
opitaan kertomaan ja kysymään itse-
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stämme ja meille tärkeistä asioista.
Opimme myös uusia sanoja, fraaseja
ja kielioppiasioita. Kurssin sisältö voi
vaihdella ryhmän tarpeiden mukaan.
A200712 7.9–30.11, måndag kl. 14.15–15.45
Anastasia Monastyreva, rum 43

Arkielämän suomea (84 €)
(A2.2) Kurssilla vahvistat arkielämän
peruskielitaitoa. Keskitymme erityisesti
suullisen kielitaidon vahvistamiseen sekä
luemme lyhyitä tekstejä keskustelun
virikkeeksi. Teemoja ovat esimerkiksi
suomalainen kulttuuri, erilaiset arkiset ja
ajankohtaiset asiat sekä työ- ja vapaa-aika.
A200666 7.9–12.4, måndag kl. 18.05–19.35
Eeva Ruoho, rum 24

(A2.2) Tällä lyhytkurssilla puhumme ajankohtaisista aiheista suomeksi. Tutustumme kotimaan ja ulkomaiden tapahtumiin
sekä kulttuuriuutisiin. Luemme juttuja
eri medioista ja keskustelemme niistä
pareittain ja ryhmissä. Teemme paljon
keskusteluharjoituksia ja harjoittelemme
ilmaisemaan mielipiteitä.
A200658 21.9–19.10, måndag 16.30–18.00
Heidi Huovilainen, rum 34

Homma skulaa! – puhekielen
kurssi (38 €)
(A2.2) Onks sulla semmonen fiilis, ettet
hiffaa ku ihmiset puhuu? Onks sun
plääni treenata puhekieltä ja händlätä
sitä paremmin? Tällä kurssilla aloitetaan
puhekielen perusasioiden oppiminen
ja tutustutaan Stadin slangiin. Kurssin
sisältö voi vaihdella ryhmän tarpeiden
mukaan.
A210139 12.1–13.4, tisdag kl. 14.15–15.45
Anastasia Monastyreva, rum 42

Suomea sinulle (27 €)
(A2.2) Oletko aiemmin opiskellut suomea
ja koet, että tarvitset lisäharjoitusta
nimenomaan puhumisessa? Silloin tämä
kurssi on juuri sinulle. Harjoittelemme
arjen suomen kielen taitoa keskustelemalla vapaa-ajasta ja työstä sekä
suomalaisesta tapakulttuurista unohtamatta musiikkia ja taidetta.
A210098 12.1–2.3, tisdag kl. 14.00–15.30
Heidi Huovilainen, rum 49, rum 43

Språk

Puhutaan uutisista! (23 €)

Mellannivå

Puhutaan suomea paremmin!
(84 €)
(B1) Mistä ihmiset puhuvat työpaikan
kahvihuoneessa? Mikä on suosittu
tv-ohjelma? Tule mukaan juttelemaan!
Pelataan pelejä, keskustellaan yhdessä
ja heittäydytään draamaan pareittain ja
pienissä ryhmissä. Kurssin aiheita mm.
kulttuuri, media, uutiset, ajankohtaiset
aiheet ja viihde.
A200676 3.9–15.4, torsdag kl. 18.05–19.35
Riika-Leena Mäntylä, rum 43

Paremmaksi kirjoittajaksi (38 €)
(B1) Tule oppimaan paremmaksi
kirjoittajaksi! Tällä kurssilla teemme
erilaisia kirjoitusharjoituksia. Tutustumme erilaisiin tekstilajeihin, tekstin
rakenteeseen ja oikeinkirjoitukseen.
Pohdimme kirjoittamisen prosessia.
Opimme mm. sidoskeinoja, lausetyyppejä ja lauseenvastikkeita.
A200677 9.9–2.12, onsdag kl. 18.05–19.35
Riika-Leena Mäntylä, rum 43

Keskustelua suomeksi 2 (41 €)
(B1) Haluatko puhua suomea sujuvammin? Haluatko rikkoa kielimuurin? Tällä
kurssilla harjoitellaan arkitilanteita ja
keskustellaan ajankohtaisista asioista.
Opit kertomaan ja kysymään mielipiteesi.
Opimme myös uusia sanoja, fraaseja ja
kielioppiasioita.
A210134 11.1–12.4, måndag kl. 14.15–15.45
Anastasia Monastyreva, rum 43
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Finska för abiturienter (31 €)
(B2) På kursen fördjupar vi oss i studentprovet i finska. Vi tar fram viktiga saker
i texter och du lär dig att formulera
svar. Grammatik, ordförråd, läs- och
hörförståelse ingår. På kursen skriver
du ett sammandrag och en essä. Kursen
är upplagd enligt A-finskans fordringar i
studentexamen.
A210136 30.1 lördag kl. 11.00–15.05,
6.2 lördag kl. 11.00–14.20,
13.2 lördag kl. 11.00–14.20,
6.3 lördag kl. 11.00–15.05
Inkeri Jääskeläinen, rum 42

Avancerad nivå

Tule taitavaksi keskustelijaksi!
(41 €)
(B2–C1) Tämä kurssi on sinulle, joka jo
osaat suomea hyvin ja haluat ylläpitää
keskustelutaitoja sekä kehittää sanavarastoa yhä monipuolisemmaksi. Keskustelemme eri arkielämän aiheista sekä
ajankohtaisista kotimaan että ulkomaan
tapahtumista. Osallistujat voivat vaikuttaa kurssin sisältöön.
A210106 13.1–14.4, onsdag kl. 18.05–19.35
Riika-Leena Mäntylä, rum 43

Franska
Grundnivå

Franska (78 €)
(Franska 1 avser första årets studier,
2 andra året osv.)
A200552 1 (A1) 3.9–15.4,
torsdag kl. 18.05–19.35
Marcus Syren, rum 33A
A200693 2 (A1) 7.9–12.4,
måndag kl. 16.30–18.00
Ingrid Rönnow, rum 47
A200560 3 (A2) 9.9–14.4,
onsdag kl. 18.05–19.35
Marcus Syren, rum 33A
A200568 4 (A2) 9.9–14.4,
onsdag kl. 16.30–18.00
Marcus Syren, rum 33A

Fransk verbböjning – Simple
comme bonjour ! (16 €)
(A2) Verbböjning är en viktig del av franskan, men hur gör man för att böja rätt
på ett lätt sätt? Under kursen repeteras
och övas olika verbformer för de vanligaste regelbundna och oregelbundna
verben. Varierade muntliga och skriftliga
övningar sker under avslappnade former.
Soyez les bienvenu(e)s !
A200647 A 23–24.10, fredag kl. 16.30–19.00
lördag kl. 10.30–13.00
Marcus Syren, rum 35
A210093 B 5–6.3, fredag kl. 16.30–19.00
lördag kl. 10.30–13.00
Marcus Syren, rum 33A

Perfectionnez votre français !
(84 €)
(A2–B1) Venez réviser différents points
de langue dans une ambiance conviviale
et détendue! Dans ce cours, nous allons
explorer chaque semaine un aspect de la
langue française par le biais d'activités
ludiques et interactives.
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A200480 3.9–15.4, torsdag kl. 18.05–19.35
Nadja Elfving, rum 33B

(A2–B1) Dans ce cours intéractif et
ludique, nous allons discuter de thèmes
culturels et actuels, à travers des
supports variés (textes, articles, videos,
podcasts, blogs etc...). Un cours idéal
pour revoir vos connaissances de la
langue française tout en vous amusant !
A200675 8.9–13.4, tisdag kl. 12.30–14.00
Nadja Elfving, rum 35

Le saviez-vous ? (20 €)
(A2–B1) Dans ce cours, nous allons
explorer ensemble 5 aspects insolites
de la culture française dans une
atmosphère amicale et détendue. Un
cours pour échanger nos points de vue
sur divers sujets culturels et apprendre
en s’amusant ! Bienvenue !
A200482 19–23.4, måndag–fredag
kl. 13.15–14.45
Nadja Elfving, rum 35

Mellannivå

Inspire (78 €)
(A2–B1) Fräscha upp din franska med
det nya läromedlet Inspire som utgår
från vuxnas vardag och de kommunikativa färdigheter du behöver där, utan att
glömma strukturerna i språket.
A200904 7.9–12.4, måndag kl. 18.05–19.35
Camilla Bergendahl, rum 33B

S'amuser en français (84 €)
(B1) Rigolez, partagez et pratiquez un
français moderne et spontané dans
une ambiance chaleureuse autour des
derniers sujets d'actualités du monde
francophone !
A200481 7.9–12.4, måndag kl. 12.30–14.00
Nadja Elfving, rum 42

Parlons français ! (84 €)
(B1–B2) Et passons de la théorie à la
pratique dans une ambiance détendue
! Ce cours est l’occasion d'activer votre
français, d’élargir votre vocabulaire,
d'aiguiser vos bases grammaticales, et
de prendre de l’assurance à l’oral autour
de l'actualité, de textes littéraires, de
documents vidéos, etc.
A200697 8.9–13.4, tisdag kl. 16.30–18.00
Elodie Cenni, rum 42

Objectif: France (84 €)
(B2) Dans ce cours, tout est prétexte à la
conversation, et chacun est encouragé
à s'exprimer. Documents audio et vidéo
complètent l'étude d’articles sur des
thèmes variés. Nous revenons sur les
erreurs récurrentes de grammaire
et révisons les points que vous jugez
problématiques.
A200694 7.9–12.4, måndag kl. 12.30–14.00
Elodie Cenni, rum 35

Et ça continue avec August ! (78 €)
(B2) Beaucoup de compréhension écrite
et orale, beaucoup de discussions autour de thèmes actuels variés (société,
médias, histoire, culture, loisirs… entre
autres !), révision de structures selon
les souhaits des participants. Et surtout,
on s’amuse et on communique !
A200689 9.9–14.4, onsdag kl. 18.05–19.35
August Tarkkio, rum 24

Kiosque (84 €)
(B2) Nous lisons et discutons des textes
de la presse écrite francophone pour
développer compétences orales et
vocabulaire, exercices de grammaire à
l’appui.
A200776 9.9–14.4, onsdag kl. 14.15–15.45
Christine Beaurain-Heikinheimo, rum 35
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Avancerad nivå

Pour les amis du polar (84 €)
(C1) Approfondissez votre français en
lisant et discutant des polars modernes
authentiques. Soyez prêt à lire environ
15–20 pages (de livre de poche) pour
chaque leçon. Exercices de structures et
de vocabulaire.
A200830 3.9–15.4, torsdag kl. 16.30–18.00
Camilla Bergendahl, rum 43

Vive le week-end ! (84 €)
(C1) Au programme de votre vendredi
quelques exercices de vocabulaire, de
grammmaire et des expressions pour
vous rafraîchir la mémoire sans oublier
notre discussion hebdomadaire sur
des sujets d´actualité. Le matériel est
fourni et nous n´utilisons aucun support
digital. Bienvenue à tous.
A200716 4.9–16.4, fredag kl. 11.45–13.15
Olivier Parisot, rum 35

Avant-garde et arrière-garde,
cours en ligne (24 €)
(C1) L’avant-garde a été représentée
comme David triomphant de Goliath,
comme l’exploit impossible de la
jeunesse contre l’immobilisme classique.
Dans cette série de cours, nous nous
demanderons si ces jugements sont
toujours d’actualité.
A200864 8.9–20.10, tisdag kl. 17.00–18.30
Laura Gutman, internet

Se även Mat och språk, sidan 51.

Föreläsning på franska:
Emus aux larmes. Les émotions mises en
scène, se sidan 16.
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Grekiska
Grekiska andra året (78 €)
(A1) För dig som redan förstår lite
grekiska och kan tyda det grekiska
alfabetet. Du lär dig enkla fraser som du
har nytta av i olika situationer.
A200478 7.9–12.4, måndag kl. 19.10–20.40
Athina Tsentemeidou, rum 43

Grekiska femte året (78 €)
(A2) För dig som redan förstår grekiska
och använder bekanta vardagliga uttryck
och fraser. Fokus ligger på muntlig
kommunikation. Vi utgår från praktiska
situationer och arbetar med par- och
gruppövningar, hörförståelse och
konversation.
A200477 7.9–12.4, måndag kl. 17.30–19.00
Athina Tsentemeidou, rum 43

Σωστά ελληνικά (78 €)
(B1) Για όσους έχουν διαβάσει
ελληνικά 5-6 χρόνια και καταλαβαίνουν
καθημερινά θέματα. Μαθαίνουμε για την
μετακίνηση μέσα στην πόλη, τα μέσα
μεταφοράς, τις κατευθύνσεις, τις αγορές
στα καταστήματα, τις τιμές. Μιλάμε
και διαβάζουμε πολύ. Μαθαίνουμε για
την Ελλάδα με μουσική, μαγειρική και
πολιτισμό.
A200476 7.9–12.4, måndag kl. 15.45–17.15
Athina Tsentemeidou, rum 43

Grundnivå

Italienska (78 €)
(Italienska 1 avser första årets studier,
2 andra året osv.)
A200462 1 (A1) 8.9–13.4,
tisdag kl. 18.05–19.35
Corinna Casi, rum 35
A200453 2 (A1) 8.9–13.4,
tisdag kl. 16.30–18.00
Corinna Casi, rum 35
A200777 3 (A2) 8.9–13.4,
tisdag kl. 16.30–18.00
Paola Vernizzi-Krause, rum 33A
A200463 4 (A2) 9.9–14.4,
onsdag kl. 16.30–18.00
Corinna Casi, rum 42
A200466 6 (B1) 9.9–14.4,
onsdag kl. 18.05–19.35
Corinna Casi, rum 42

Språk

Italienska

Mellannivå

Andiamo avanti,
fortsättningskurs (78 €)
(B1) För dig som har läst italienska ca
4–5 år och vill fördjupa dina kunskaper
både genom textläsning och grammatik.
A200829 7.9–12.4, måndag kl. 16.30–18.00
Paola Vernizzi-Krause, rum 35

Italiano in 5 giorni (20 €)
(B1) Durante il corso intensivo parleremo
di 5 temi diversi, un tema al giorno:
tempo libero, cucina, storia, design
italiano e sogni.
A200452 23–27.11, måndag–fredag
kl. 13.15–14.45
Corinna Casi, rum 24

Grande Cinema italiano (84 €)

A200669 12.10–8.2, måndag kl. 14.45–16.15
Paola Vernizzi-Krause, rum 35

(B2) I maestri della Commedia
all’italiana, da Monicelli a Scola a
Benigni. Il cinema d’autore, Antonioni,
Pasolini, Fellini e Bertolucci. I film politici
di Rosi, Montaldo e Pontecorvo, gli
spaghetti-western di Sergio Leone. Con
la Loren, Mastroianni, Volonté, Sordi. Ci
vediamo al cinema!

Ciao! Italienska 2 (62 €)

A200435 3.9–15.4, torsdag kl. 15.00–16.30
Nicola Rainò, rum 23

Ciao! Italienska 1 (62 €)
En nybörjarkurs som ordnas i samarbete
med stadens svenskspråkiga gymnasier.
Alla intresserade är välkomna!

Kursen ordnas i samarbete med Helsing
fors svenskspråkiga gymnasier och
kräver att du har läst Italienska I eller har
motsvarande kunskaper (ca 50 h). Alla
intresserade är välkomna!
A210103 15.2–31.5, måndag kl. 14.45–16.15
Paola Vernizzi-Krause, rum 35

Impariamo leggendo e
conversando (78 €)
(B2) Questo corso, incentrato sulla
lettura di 2 libri in italiano che leggeremo
insieme, da spazio al dialogo e alla
comunicazione orale. Introdurremo
anche nuovi elementi di grammatica;
alla fine di ogni capitolo, faremo esercizi
scritti e orali che aiuteranno il dialogo e
la comprensione del testo.
A200468 8.9–13.4, tisdag kl. 14.50–16.20
Corinna Casi, rum 35
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L'Italia in italiano (84 €)

Arte e cultura italiana (84 €)

(B2) Un corso per conoscere l’italiano
attraverso la storia d’Italia. La fine
del ’900. Politica, economia, cultura,
moda, con testi e video da commentare.
Armani, Ferrari, Fellini e lo stile italiano,
le mafie, Brigate Rosse, Berlusconi,
la Lega. Uno strano paese? Vediamo
insieme perché.

(C1) Arte tra Medioevo e Rinascimento:
città, cattedrali, castelli. Cultura
Bizantina, Romanica e Gotica nelle città
più belle: Parma, Ravenna, Firenze,
Siena, Urbino. Conosciamo vita e opere
di maestri pittori e architetti: Antelami,
Pisano, Giotto e Brunelleschi, inventori
delle città moderne.

A200433 8.9–13.4, tisdag kl. 16.30–18.00
Nicola Rainò, rum 23

A200434 3.9–15.4, torsdag kl. 18.05–19.35
Nicola Rainò, rum 23

Conversiamo divertendoci (84 €)

Se även Mat och språk, sidan 51.

(B2) Hai studiato italiano per qualche
anno? Adesso é il momento di metterlo
in pratica: chiacchieriamo, discutiamo
e f acciamo qualche esercizio di
grammatica.
A200781 7.9–12.4, måndag kl. 18.05–19.35
Paola Vernizzi-Krause, rum 35

Alla ricerca dei borghi nascosti d’Italia,
se sidan 14.

Avancerad nivå

Cucina regionale italiana (84 €)
(C1) In Italia tante cucine quanti dialetti.
Ogni provincia ha la sua cultura, i suoi
vini e piatti. Il corso introduce alle radici
culturali della gastronomia, presenta i
prodotti, gli ingredienti, le ricette. E si
usano testi e video per approfondire la
lingua della cucina nelle sue differenze.
A200436 3.9–15.4, torsdag kl. 16.30–18.00
Nicola Rainò, rum 23

Föreläsning på italienska:
Alla ricerca dei borghi nascosti d’Italia,
se sidan 14.

Isländska
Island och isländska (90 €)
(A1–A2) Det här är en introduktionskurs
till Island och det isländska språket.
Du får stifta bekantskap med Islands
historia, isländsk natur och isländskt
samhälle men huvudvikten ligger på
språkundervisningen.
A200788 3.9–15.4, torsdag kl. 11.00–12.30
Kristinn Sigurdsson, rum 43

Island på 10 timmar (23 €)
Vem är dessa islänningar egentligen?
Vad är värt att se på Island och vilka
fraser är nyttiga? Allt som man behöver
veta om Island, språket, kulturen och
mentaliteten på 10 timmar!
A210217 15–19.2, måndag–fredag
kl. 13.15–14.45
Kristinn Sigurdsson, rum 24
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Fortsättningskurs i japanska

Japanska helt enkelt (78 €)

(A2) För dig som kan japanska från förut.
Praktiska konversationsövningar, textläsning och skrivövningar tar dig vidare i
språket. Kursen erbjuder möjligheter att
i viss mån jobba på individuell nivå enligt
behov och önskan.

(A1) Kursen passar både dig som är
nybörjare och dig som har läst lite
japanska tidigare. Tonvikten ligger på
muntliga övningar men du får också
bekanta dig med den japanska skriften
och får veta mer om kultur, seder och
historia i Japan.
A200649 3.9–15.4, torsdag kl. 18.05–19.35
Pontus Andersson, rum 24

(78 €)

A200653 3.9–15.4, torsdag kl. 19.45–21.15
Pontus Andersson, rum 24

Jiddisch
Den jiddischspråkiga världens
kultur, kortkurs (16 €)
(A1) Följ med på en resa till Jiddischland
och bekanta dig med den jiddischspråkiga världens fascinerande kultur!

Lär dig japanska på en vecka
(20 €)
(A1) Den japanska kulturen har
någonting för alla. Kom med på en
kortkurs och lär dig också några ord
och fraser som du har nytta av som
turist och i olika vardagssituationer.
Samtidigt får du bekanta dig med
det japanska samhället.
A210096 8–12.2, måndag–fredag
kl. 13.15–14.45
Pontus Andersson, rum 24
Arbis — 121
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Klezmermusik, sånger, musikaler,
filmer, litteratur – allt från vardagen i
shtetl, pogromerna och förintelsen till
arbetarkampen i USA och det nya livet i
Jerusalem och Tel Aviv.
A200672 20–21.11, fredag kl. 16.30–18.00
lördag kl. 10.30–13.00
Rogier Nieuweboer, rum 42

Kinesiska
Grundnivå

Nybörjarkurs i kinesiska (78 €)
(A1) Du lär dig rikskinesiskt vardagligt
talspråk (mandarin) på ett enkelt och
lättsamt sätt. Grundläggande kinesisk
grammatik och ca 300 kinesiska tecken
ingår. Vidare introduceras fakta om den
kinesiska kulturen och det kinesiska
samhället. Du får en god bas för fortsatta studier.

Nihao! Kinesiska 1 (62 €)
(A1) En nybörjarkurs som ordnas i
samarbete med stadens svenskspråkiga
gymnasier. Alla intresserade är välkomna!
A200667 12.10–8.2, måndag kl. 14.45–16.15
Yu Ramsay, rum 13

Nihao! Kinesiska 2 (62 €)
(A1) Kursen ordnas i samarbete med
stadens svenskspråkiga gymnasier och
kräver att du har läst Kinesiska I eller har
motsvarande kunskaper (ca 50 h). Alla
intresserade är välkomna!
A210101 15.2–31.5, måndag kl. 14.45–16.15
Yu Ramsay, rum 13

Mellannivå

Fortsättningskurs i kinesiska
(78 €)

A200659 8.9–13.4, tisdag kl. 16.30–18.00
Yu Ramsay, rum 47

(B1–B2) Kursen passar dig som önskar
utveckla och fördjupa dina kunskaper i
kinesiska både genom samtal och genom
att läsa och skriva.

Lär dig kinesiska på en vecka

A200663 8.9–13.4, tisdag kl. 18.05–19.35
Yu Ramsay, rum 47

(20 €)
(A1) Vill du prova på att lära dig det språk
som talas av de flesta människorna i
världen? Under två timmar per dag i en
veckas tid får du lära dig ord och fraser
som du kan ha nytta av i turistsituationer.
Samtidigt får du bekanta dig med det
kinesiska samhället och den kinesiska
kulturen.
A200657 14–18.9,
måndag–fredag kl. 13.15–14.45
Yu Ramsay, rum 24

Kroatiska
Kom igång med kroatiska,
webbkurs (16 €)
(A1) Drömmer du om att resa till Adriatiska havet? Den här korta, intensiva
kursen hjälper dig att förbereda dig för
din resa. Du träffar läraren och gruppen
åtta gånger online och däremellan har
du tillgång till kursmaterialet på kursens
lärplattform.
A210167 4.3–22.4, torsdag kl. 18.00–19.30
Justyna Pierzynska
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Fortsättningskurs i latin (78 €)
(A2) En kurs för dig som redan har vissa
kunskaper och har läst latin tidigare.
Vi läser och översätter korta texter, utvecklar grammatik, syntax och ordförråd
och diskuterar viktiga händelser och
personligheter i den romerska historien.

Språk

Latin

Mellannivå

Nederlands in actie –
fortsättningskurs (78 €)
(B1) För dig som läst nederländska minst
tre år. Tyngdpunkten ligger på praktiska
färdigheter och muntlig kommunikation
som du har nytta av vid ett besök till
Nederländerna eller Flandern.

A200624 8.9–13.4, tisdag kl. 16.30–18.00
Luca Maurizi, rum 43

A200674 9.9–14.4, onsdag kl. 19.45–21.15
Rogier Nieuweboer, rum 43

Tempus fugit och latinet finns
kvar (16 €)

Norska

Latinet lever kvar i många former. Det
är inte bara vetenskapernas språk. Vi
använder dagligen många latinska lånord
i svenskan. På den här tvådelade kortkursen får du veta hur latinet fortfarande
påverkar våra liv. Inga förhandskunskaper krävs .
A210076 6.3 och 13.3, lördag kl. 10.30–13.00
Luca Maurizi, rum 33B

Nederländska
Grundnivå

Kom igång med nederländska,
webbkurs (24 €)
(A1) En kurs för dig som på kort tid vill
lära dig tala lite nederländska, kanske
för att klara dig på en resa till Belgien/
Holland. Kursen fokuserar på enkel talad
och skriven nederländska. Vi använder
programmet Zoom för online-lektioner
där deltagarna kommunicerar direkt
med läraren och varandra.
A200673 21.9–9.11, måndag kl. 18.30–20.00
Rogier Nieuweboer

Grundnivå

Norsk lørdag (19 €)
En hel dag fullspekket med Norge
og norsk! Her blir det plass til både
språktrening og kulturinntrykk i form av
lytteforståelse, kommunikasjonsøvelser,
litteratur, film, musikk og aktualiteter.
Kurset er ment for elever med
grunnleggende kjennskap til norsk språk
og kultur som vil ha nye impulser.
A200798 A 3.10, lördag kl. 10.00–14.15
A210170 B 27.3, lördag kl. 10.00–14.15
Valtteri Kulmala, rum 42

Polska
Polska, lätt fortsättningskurs
(84 €)
(A1) För dig som har läst polska 1–2 år
tidigare och vill fortsätta på grundnivå.
Lektionerna fokuserar främst på deltagarnas praktiska färdigheter att tala och
förstå polska. Läraren talar polska och
engelska.
A200782 8.9–13.4, tisdag kl. 18.05–19.35
Justyna Pierzynska, rum 42
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Portugisiska
Grundnivå

Portugisiska – Diga em
português! (78 €)
(A1–A2) För dig som har läst portugisiska
1–3 år. Kursen erbjuder möjligheter att
jobba på individuell nivå enligt tidigare
kunskaper med tonvikt på kommunikation och praktiska färdigheter.
A200724 8.9–13.4, tisdag kl. 18.05–19.35
Andrea Brandão, rum 24

Rumänska
Salut România! (78 €)
(A2–B2) Un curs pentru cei care înțeleg
și se pot exprima în limba română în
situații simple. Cursul te va ajuta să ai un
nivel de română mai bun, să scrii corect
și să înveți noi cuvinte și lucruri noi
despre România. Vom alege materialul
pentru curs la prima lecție.
A200831 9.9–14.4, onsdag kl. 18.05–19.35
Bianca Biro, rum B1

Ryska
Grundnivå

Ryska (78 €)
(Ryska 1 avser första årets studier,
2 andra året osv.)
A200518 1 (A1) 7.9–12.4,
måndag kl. 16.30–18.00
Olga Kekkonen, rum 33A
A200840 2 (A1) 9.9–14.4,
onsdag kl. 16.30–18.00
Anna Långstedt-Jungar, rum 33B
A200841 3 (A1) 9.9–14.4,
onsdag kl. 18.00–19.30
Anna Långstedt-Jungar, rum 33B

Efter kurserna 2 och 3 har du
möjlighet att ansöka om ett
kompetensmärke (Open Badge). Mera
information av läraren vid kursstarten.

Lär dig ryska på en vecka (20 €)
(A1) Vem har sagt att ryska är
svårt? Lär dig det ryska alfabetet
och några viktiga hälsnings-, artighetsoch turistfraser på en intensivkurs
måndag–fredag. Efter avslutad kurs har
du möjlighet att ansöka om ett kompetensmärke (Open Badge). Mera information av läraren vid kursstarten.
A200844 26–30.10, måndag kl. 13.15–14.45
Anna Långstedt-Jungar, rum 24

Uttalskurs i ryska (23 €)
(A1–A2) Kursen är avsedd för dig som
redan kan läsa rysk text. Uttal och intonation övas med mångsidiga övningar i
multimedieklassen.
A200720 29.10–3.12, torsdag kl. 18.05–19.35
Olga Kekkonen, rum 34
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Hos min babusjka på datjan (20 €)
(A1) För dig som redan kan tyda det ryska
alfabetet. Följ med Olga på en fiktiv resa
till hennes mormor i ryska Karelen. Under
fem dagar (mån–fre) får du höra om vardagslivet i Ryssland, lära dig enkla ord och
fraser och utvidga ditt ryska ordförråd.
A210039 18–22.1,
måndag–fredag kl. 13.15–14.45
Olga Kekkonen, rum 24

Repetera mera (78 €)
(A2) Det här är en kurs för dig som har
studerat ryska tidigare och nu behöver
förbättra eller uppdatera de kunskaper
du redan har.
A200796 7.9–12.4, måndag kl. 18.05–19.35
Olga Kekkonen, rum 33A

Ryska – kom igång och prata
(38 €)
(A2) För dig som redan läst ryska
några år men känner att du har svårt att
uttrycka dig. Lyssna, härma och våga
ta steget från passiva till aktiva språkkunskaper! Med hjälp av läromedlet Konjetjno förbättrar du också din förmåga
att uppfatta talad ryska.
A210223 11.1–12.4, måndag kl. 10.30–12.00
Anna Långstedt-Jungar, rum 35

Mellannivå

Pojehali! (78 €)
(A2–B1) En fortsättning på fjolårets kurs.
Nya deltagare med grundkunskaper är
välkomna med. Textläsning, muntliga
övningar, grammatik och hörförståelse
med boken Pojehali 2.1 som utgångspunkt.
A200797 3.9–15.4, torsdag kl. 16.30–18.00
Olga Kekkonen, rum 33B

ПОГОВОРИМ! (84 €)
(B2) Курс предназначен для тех, кто
уже свободно говорит по-русски.
На занятиях мы будем говорить
о новостях, произошедших в
современном мире, обсуждать
Arbis — 125
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прочитанные и выбранные вами
статьи и темы, а также обсудим, что
произошло за неделю у вас.
A200799 9.9–14.4, onsdag kl. 16.30–18.00
Lia Sarlin, rum B2

Se även Mat och språk sidan 51.

Samiska
Nordsamiska andra året (78 €)
(A1.3) Visste du att nordsamiskan är
besläktad med finskan? Genom att
jämföra de båda språken lär du dig att
se likheterna. I år går vi djupare in på
grammatiken och du får också träna på
att använda samiska i olika vardagliga
situationer.
A200679 3.9–15.4, torsdag kl. 18.05–19.35
Merja Salo, rum 42

Spanska
Grundnivå

Spanska (78 €)
(Spanska 1 avser första årets studier,
2 andra året osv.)
A200764 1A (A1) 7.9–12.4,
måndag kl. 16.30–18.00
Jenny Kajanus, rum 33B
A200702 1B (A1) 3.9–15.4,
torsdag kl. 14.45–16.15
Sven Fernandez, rum 42
A200762 3 (A2) 3.9–15.4,
torsdag kl. 16.30–18.00
Jenny Kajanus, rum 42
A200761 4 (A2) 7.9–12.4,
måndag kl. 18.05–19.35
Jenny Kajanus, rum 31
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A200760 5 (A2) 3.9–15.4,
torsdag kl. 12.30–14.00
Jenny Kajanus, rum 35
A200759 6 (B1) 9.9–14.4,
onsdag kl. 12.30–14.00
Jenny Kajanus, rum 35

Börja tala spanska (84 €)
(A2) Har du läst spanska några år men
vill börja prata och utvidga den vokabulär du behöver på hotellet, restaurangen,
apoteket och i andra praktiska situationer? Småprat och lätta konversationsövningar varvas med repetition av den
grundläggande grammatiken.
A200753 9.9–14.4, onsdag kl. 16.30–18.00
Jenny Kajanus, rum 35

Mellannivå

Como lo decimos en español (84 €)
(B1) ¡Ven a debatir, hablar y compartir en
grupo sobre temas del mundo hispano!
Este es un curso ideal para trabajar
la conversación y el diálogo mientras
descubres la diversidad cultural. Las
clases están diseñadas para divertirse y
perder el miedo a conversar.
A200847 9.9–14.4, onsdag kl. 18.05–19.35
Lisbet Jover Tamayo, rum B2

Seguimos caminando (78 €)
(B1) Seguimos con el libro Caminando
5 ampliando nuestro vocabulario
mediante textos de diversos géneros.
En Caminando encontramos por
ejemplo reportajes, reseñas de películas
y artículos de opinión, además de
ejercicios de escucha y gramática. Cada
vez dedicamos parte de la clase a la
conversación.
A200750 3.9–15.4, torsdag kl. 14.15–15.45
Jenny Kajanus, rum 35

Språk

Donde dije digo, digo Diego,
uttalskurs (20 €)
(A1–A2) En kurs för dig som läser spanska
på grundnivå. Uttal och intonation övas med
mångsidiga övningar. Du blir medveten om
vad du kan förbättra i ditt uttal och får verktyg
för hur du kan jobba vidare på egen hand.
A200721 27.10–1.12, tisdag kl. 16.30–18.00
Lisbet Jover Tamayo, rum 34

Curso a distancia sobre cine
hispano (28 €)
(B1–B2) ¡Acércate al mundo
hispanohablante a través del cine! Un
curso a distancia usando la plataforma
ZOOM para las videoconferencias y
actividades de interacción. Ideal para
comprensión de textos, audios en
interacción oral.
A200849 1.10–3.12, torsdag kl. 18.00–19.30
Lisbet Jover Tamayo

Curso de español avanzado (78 €)
(B2) A tu disposición un curso para
estudiantes que buscan superar el nivel
intermedio y enfocarse en estructuras
de comunicación y lengua de una

manera modular y flexible. Con tareas
y actividades enfocadas a la acción, los
temas que se presentan son actuales y
contextualizados.
A200848 9.9–14.4, onsdag kl. 16.30–18.00
Lisbet Jover Tamayo, rum 24

Taller de Teatro Valle-Inclán (78 €)
(B2) Bienvenido a nuestro taller de
teatro en español. ¡Únete! En un
ambiente divertido y dinámico podrás
desarrollar tus habilidades con
ejercicios corporales, preparación
vocal, técnicas de concentración, etc. El
objetivo del taller es presentar una obra
de teatro en mayo 2021. ¡Te esperamos!
A200722 7.9–12.4, måndag kl. 19.45–21.30
Sven Fernandez, festsalen
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Avancerad nivå

Autumn 2020

La tertulia (84€)

Svenska 1–2 (49 €)

(C1) Curso conversacional de castellano
donde el rol del profesor es el de
facilitador, los estudiantes tienen
libertad para exponer temas y puntos
de vista sin restricción previa. El
curso se desarrolla en un ambiente
de camaradería y respeto mutuo que
estimula el diálogo.

A200910 3.9–3.12,
Tuesdays and Thursdays 9:30–12:00
Olga Kekkonen, room B1

Svenska 1–2 (49 €)

A200717 8.9–13.4, tisdag kl. 18.10–19.40
Sergio Prudant, rum 49

Svenska 1, Stoa (33 €)

Svenska
Basic level
Swedish 1–6 consist of 6 courses
(Svenska 1–6). No previous knowledge
of Swedish is required for the first
course (Svenska 1). Reduced fee due
to external financing. Course books:
Rivstart A1 + A2 Textbok (Student’s
book) and Övningsbok (Workbook).
Please note! We use the 2014 Edition.
Courses 1–3 cover chapters 1–10 in
the book, and correspond to level A1
on the Common European Framework
of Reference for Languages, while
courses 4–6 cover chapters 11–20 and
correspond to level A2. These courses
are also part of the SFI Arbis Integration
Programs, more information on page
138.
Those who complete the courses can
continue on Intermediate Level B1–B2
(Svenska 7–12).

A200738 3.9–3.12,
Mondays and Thursdays 18:05–20:30
Sonja Sjöholm, room 42 and 44

A200766 9.9–2.12, Wednesday 17:30–20:00
Olga Kekkonen, group activity room 2

Svenska 3–4 (49 €)
A200730 4.9–4.12,
Mondays and Fridays 9:30–12:00
Olga Kekkonen, room 31

Svenska 3, Stoa (33 €)
A200767 3.9–3.12, Thursdays 17:00–19:30
Bodil Wadenström, group activity room 2

Svenska 5 (33 €)
A200754 8.9–1.12, Tuesdays 17:00–19:30
Bodil Wadenström, rum B2

Svenska 5–6 (49 €)
A200731 4.9–4.12,
Mondays and Fridays 9:30–12:00
Bodil Wadenström, room 43

Spring 2021

Svenska 1–2 (49 €)
A210149 11.1–16.4,
Mondays and Fridays 9:30–12:00
Heidi Huovilainen, room B2

Svenska 2, Stoa (33 €)
A210159 13.1–21.4, Wednesdays 17:00–19:30
Olga Kekkonen, group activity room 2
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A210150 11.1–15.4,
Mondays and Thursdays 18:05–20:30
Sonja Sjöholm, room 44 and 42

Svenska 4, Stoa (26 €)
A210160 14.1–15.4, Thursdays 17:00–19:30
Bodil Wadenström, group activity room 2

Svenska 4–6 (60 €)
A210144 11.1–16.4, Mondays, Wednesdays and
Fridays 9:30–12:00
Ingrid Rönnow, room 13

Svenska 5–6 (49 €)
A210145 11.1–16.4,
Mondays and Fridays 9:30–12:00
Olga Kekkonen, room 31

Svenska 6 (26 €)
A210156 12.1–13.4, Tuesdays 17:00–19:30
Bodil Wadenström, room B2

role play, flashcards, grammar games
and songs. We follow the curriculum in
Svenska 1–6 and work with vocabulary
and grammar through communicative
methods.
A200793 7.9–12.4, Mondays 12:30–14:00
Annette Jansson, room 13

Speak Swedish 2 (44 €)
(A2) On the course Tala svenska 2 we
work with communication skills and
comprehension. This is one of the
combinations in the National Language
Exam required for citizenship. We follow
the curriculum in Svenska 5–8 and work
with vocabulary and grammar through
communicative methods.
A200794 2.9–14.4, Wednesdays 10:30–12:00
Annette Jansson, room 42

Write and understand Swedish
(84 €)

Other courses on basic level

Speak and understand Swedish
(42 €)
(A1) This is a course for total beginners
who want to learn and practise Swedish
through communication. We focus on
simple situations in everyday life such
as greetings, family and buying a cup of
coffee. We work with dialogues, role play,
flashcards, grammar games, the internet
and music.
A200792 8.9–1.12, Tuesdays 10:00–11:30
Bodil Wadenström, room 44

Speak Swedish 1 (44 €)
(A1) Tala svenska 1 is a course for
total beginners who want to learn
and practise Swedish through
communication. We work with dialogues,

(A2) In this course we work with basic
communication skills, reading and
writing. This is one of the combinations
in the National Language Exam (YKI)
required for citizenship. The focus is
on writing and understanding written
information in everyday life.
A200795 7.9–15.2, Mondays 12:30–14:00
Bodil Wadenström, room 43

Mellannivå
Svenska 7–12 består av sex fristående
kurser. Kurserna passar både den som
har läst Svenska 1–6 och den som har
haft svenska i skolan och vill fräscha upp
sina tidigare kunskaper. Du kan välja att
avlägga alla kurser eller bara en enskild
kurs. Vi använder boken Rivstart B1 + B2
(2015) och kompletterar med diskussioner, webbmaterial och olika sorters
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aktiverande övningar. Kurserna 7–9 omfattar kapitlen 1–9 (nivå B1) och kurserna
10–12 kapitlen 10–18 (nivå B1–B2). Den
som har avlagt nivå B1 kan också välja att
fortsätta med kursen Svenska för allmän
språkexamen (se sidan 131).

Hösten 2020

Svenska 7 (66 €)
A200765 8.9–1.12, tisdag kl. 17.00–19.30
Ingrid Rönnow, rum 33B

Svenska 7–8 (98 €)
A200733 4.9–4.12,
måndag och fredag kl. 9.30–12.00
Jenny Kajanus, rum 42

Svenska 8 (66 €)
A200752 7.9–30.11, måndag kl. 17.00–19.30
Bodil Wadenström, rum B1

Svenska 9–10 (98 €)
A200735 4.9–4.12,
måndag och fredag kl. 9.30–12.00
Mirja Pekanmäki, rum 44

Svenska 11–12 (98 €)

Svenska 9 (52 €)
A210153 11.1–12.4, måndag kl. 17.00–19.30
Bodil Wadenström, rum B1

Svenska 9–10 (98 €)
A210147 11.1–16.4,
måndag och fredag kl. 9.30–12.00
Jenny Kajanus, rum 42

Svenska 11–12 (98 €)
A210148 11.1–16.4,
måndag och fredag kl. 9.30–12.00
Mirja Pekanmäki, rum 44

Konversationskurser

Diskutera på svenska, Stoa (82 €)
(B1–B2) En kurs för dig som vill aktivera
din svenska genom diskussion. Vi
diskuterar olika teman, läser artiklar
och andra korta texter och lyssnar på
korta programsnuttar och på musik på
internet.
A200768 3.9–15.4, torsdag kl. 15.00–16.30
Bodil Wadenström, grupprum 2

Diskutera på svenska! (84 €)

A200736 4.9–4.12,
måndag och fredag kl. 9.30–12.00
Heidi Huovilainen, rum B2

(B2) En kurs för dig som vill aktivera din
svenska genom diskussion. Vi diskuterar
aktuella ämnen, läser artiklar och andra
korta texter.

Våren 2021

A200855 9.9–14.4, onsdag kl. 12.30–14.00
Marina Giljam, rum 44

Svenska 7–8 (98 €)
A210146 11.1–16.4,
måndag och fredag kl. 9.30–12.00
Bodil Wadenström, rum 43

Svenska 8 (66 €)
A210158 12.1–13.4, tisdag kl. 17.00–19.30
Ingrid Rönnow, rum 33B

Tala svenska 3 (38 €)
(B1) Det här är en kurs för dig som
kan grunderna i svenska och vill utöka
ordförrådet och förstå grammatiken
genom muntliga övningar som hjälper dig
att aktivera din svenska. Vi diskuterar,
läser, berättar, spelar språkspel, sjunger,
övar uttal och lär oss mer svenska för att
det är roligt!
A200775 8.9–1.12, tisdag kl. 10.30–12.00
Annette Jansson, rum 13
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Grammatiken i praktiken
– webbkurs (38 €)
(B1) På den här kursen jobbar vi med
grammatik utgående från texter, som
vi läser och skriver. Du får utveckla din
svenska med grammatiken som verktyg.
A210224 13.1–14.4, onsdag kl. 17.15–18.45
Johanna Söderlund

Språkexamen
Mer information om provet i Allmän
språkexamen finns på sidan 106.

Svenska för allmän
språkexamen, mellannivå (52 €)
(B1) Kursen är upplagd enligt fordringarna för allmän språkexamen i svenska
på mellannivå och lämpar sig också
för utlänningar bosatta i Finland. Vi gör
skrivuppgifter, diskuterar och jobbar
med hör- och läsförståelseövningar.
Allmän språkexamen i svenska arrangeras på Arbis efter kursens slut.
A200825 A 8.9–10.11, tisdag kl. 14.00–16.30
Ingrid Rönnow, rum 44

A200824 B 8.9–10.11, tisdag kl. 18.05–20.35
Mirja Pekanmäki, rum 44
A210198 C 12.1–6.4, tisdag kl. 14.00–16.30
Ingrid Rönnow, rum 44
A210197 D 12.1–6.4, tisdag kl. 18.05–20.35
Mirja Pekanmäki, rum 44

Webbkurser

Svenska B1, webbkurs (38 €)
På den här webbkursen läser vi olika
slag av texter, ser videor och diskuterar
dem tillsammans (Teams eller Zoom).
Du lär dig nya ord, uttryck och användbara fraser. Kursen passar dig som vill
förbättra din svenska i allmänhet och
framför allt bli bättre på att tala.
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Obs! Sista anmälningsdagen för kursen
är två dagar före kursstart för att vi
ska kunna skapa användarnamn och
lösenord åt dig.
A200883 A 4.9–4.12, fredag kl. 14.00–15.30
A210218 B 15.1–16.4, fredag kl. 14.00–15.30
Jenny Kajanus

Övriga kurser

Välj rätt ord (78 €)
(B1) Ord behövs i all kommunikation.
På den här kursen arbetar vi med olika
typer av muntliga och skriftliga uppgifter
för att utöka ordförrådet utgående från
boken Etablera Ord.
A200770 7.9–12.4, måndag kl. 14.05–15.35
Heidi Huovilainen, rum B1

Skriv bättre på svenska (104 €)
(B1–B2) Läser du svenska på B-nivå
(Svenska 7–12) och vill förbättra ditt
skrivande? Här skriver vi texter i olika
genrer och repeterar också grammatiken där det behövs. Rikligt med praktiska övningar! Kursen lämpar sig också för
dig som planerar att ta språkexamen på
mellannivå.
A200778 9.9–14.4, onsdag kl. 9.30–12.00
Jenny Kajanus, rum B2

Study Swedish – tips for
independent studies (12 €)
Come and ask questions about how
to study Swedish in order to reach
your goals, whether it be to learn more
Swedish faster or passing the National
Language Exam. You will get information
about relevant books, online material,
applications and study techniques.
A200902 A 26.10, måndag kl. 16.30–18.00
A210220 B 25.1, måndag kl. 16.30–18.00
Annette Jansson, rum 24
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Avancerad nivå

Kafésvenska (84 €)
Kom med i vår diskussionsgrupp där
vi träffas en gång i veckan i Arbis kafé
och talar om allt mellan himmel och jord
– på svenska. Kursen bygger både på
lärarens material och på fri diskussion.
A200774 A (B2) 8.9–13.4,
tisdag kl. 13.00–14.30
Hélène Selenius, kaféet
A200773 B (B2–C1) 9.9–14.4,
onsdag kl. 18.15–19.45
Mirja Pekanmäki, kaféet
A200772 C (C1) 7.9–12.4,
måndag kl. 13.00–14.30
Hélène Selenius, kaféet

Svenska med Språkporten (78 €)
(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
vokabulär och övar grammatik. Vi börjar
från kapitel 5, men du behöver inte ha
läst tidigare kapitel.
A200839 7.9–12.4, måndag kl. 13.00–14.30
Mirja Pekanmäki, rum B2

Teman med Rivstart (98 €)
(B2–C1) Kursen baserar sig på Rivstart
B2–C1. Vi börjar från början i boken. Vi
fokuserar på ordförråd, grammatik och
andra språkliga aspekter genom både
diskussioner och skriftliga övningar.
A200858 3.9–15.4, torsdag kl. 17.00–19.30
Ingrid Rönnow, rum B1

Yrkessvenska (78 €)
(B2–C1) Målet med kursen är att ge
färdigheter att effektivt klara vanliga
arbetssituationer på svenska, som

Språk

Kultursvenska (78 €)
(B1–B2) Under kursen diskuterar vi olika
kulturella uttryck som litteratur och
konst. Idén är att både lära sig om, njuta
av och diskutera svenskspråkig kultur,
både finlandssvensk och rikssvensk.
Deltagarna kan själva påverka kursens
teman. Besök på t.ex. konstgallerier och
bibliotek ingår.
A200859 3.9–15.4, torsdag kl. 14.30–16.00
Ingrid Rönnow, rum B1

till exempel kundkontakter, möten,
presentationer, att skriva e-post och
andra dokument. Kursen tar också upp
kulturell kompetens på arbetsplatsen.
Fokus ligger på kommunikativa övningar.
A200769 9.9–14.4, onsdag kl. 16.30–18.00
Mirja Pekanmäki, rum B1

Skriv svenska för jobbet (84 €)
(B2–C1) Det här är en kurs för dig som
redan kan svenska på en avancerad nivå,
men t.ex. behöver svenska i skriven form
på arbetsplatsen. Du fördjupar kunskaperna i svenska genom att skriva och
läsa olika texter, främst sakprosa.
A200873 3.9–15.4, torsdag kl. 16.30–18.00
Heidi Huovilainen, rum 44

Aktuellt på svenska (84 €)
(C1) Träna svenska genom att läsa
och diskutera aktuella texter, allt från
nyheter till skönlitteratur utgående från
kursdeltagarnas önskemål och från vad
som är aktuellt.
A200834 7.9–12.4, måndag kl. 16.30–18.00
Sofia Hägglund, rum B2

Pratmakarna (84 €)
(C1) Kom med i gruppen av glada seniorer som samtalar om aktualiteter och
nyheter för att upprätthålla kunskaperna
i svenska och utöka ordförrådet.
A200751 3.9–15.4, torsdag kl. 11.00–12.30
Birgit Storå, rum 44
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Skriv svenska för jobbet (84 €)
(B2–C1) Det här är en kurs för dig som
redan kan svenska på en avancerad
nivå, men t.ex. behöver svenska i skriven
form på arbetsplatsen. Du fördjupar
kunskaperna i svenska genom att skriva
och läsa olika texter, främst sakprosa.
A200873 3.9–15.4, torsdag kl. 16.30–18.00
Heidi Huovilainen, rum 44

Tyska
Grundnivå

Tyska andra året (78 €)
(A1) Kursen är lämplig för dig som
gått senaste års nybörjarkurs eller
tidigare läst lite tyska och i snabb takt
vill fräscha upp rostiga kunskaper. Efter
avslutad kurs har du möjlighet att
ansöka om ett kompetensmärke (Open
Badge). Mera information av läraren vid
kursstarten.
A200860 8.9–13.4, tisdag kl. 16.30–18.00
Anna Långstedt-Jungar, rum 24

Tyska fjärde året (78 €)
(A2) För dig som redan har
grundkunskaper och önskar
utveckla både ordförråd och grammatik.
Kursen har fokus på muntlig kommunikation. Efter avslutad kurs har du möjlighet
att ansöka om ett kompetensmärke
(Open Badge). Mera information av
läraren vid kursstarten.
A200861 3.9–15.4, torsdag kl. 16.30–18.00
Anna Långstedt-Jungar, rum 35

10 Stunden Deutschland (20 €)
(A2–B1) Fräscha upp din tyska på en
intensivkurs måndag–fredag. Vad är aktuellt i Tyskland just nu? Genom småprat,
lätta tidningsartiklar och korta videosnuttar får du en snabb uppdatering av läget.
A200865 16–20.11,
måndag–fredag kl. 13.15–14.45
Anna Långstedt-Jungar, rum 24
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Deutsch für Fortgeschrittene

(A2–B1) Wir treffen uns vier Male und
sehen uns jedes Mal mindestens einen
neuen Kurzfilm an. Alle Filme bieten uns
einen schönen Anlass zum genauen
Hinschauen und filmischen Analysieren,
außerdem Anlässe zum Sprechen,
Diskutieren und zur Wortschatzarbeit.
Ab Niveaustufe A2!

(B2–C1) Lebhaftes Diskutieren,
Debattieren, Erzählen: Freies Sprechen
auf Grundlage interessanter aktueller
Texte (werden eine Woche vorher
verteilt) „über Gott und die Welt“ steht
in dieser aktiven Gruppe im Mittelpunkt.
Entspannte offene Atmosphäre, wir
lachen auch viel!

A210200 5–6.3 och 12–13.3,
fredag kl. 16.30–18.00
lördag kl. 10.30–13.00
Regine Ehlert, rum 35

A200827 7.9–12.4, måndag kl. 12.30–14.00
Susanne Mensing-Varila, rum 44

Mellannivå

Deutsch im Fokus (78 €)
(B1–B2) Der Kurs führt in den Alltag der
Menschen in den deutschsprachigen
Ländern ein. Der Schwerpunkt liegt
auf dem Sprechen, aber Sie stärken
auch ihre kommunikative Kompetenz im
Hören, Lesen und Schreiben.
A200828 3.9–15.4, torsdag kl. 18.05–19.35
Anna Långstedt-Jungar, rum 35

Spazieren und parlieren (16 €)
(B1) Sie möchten sich in lockerer
Atmosphäre auf Deutsch unterhalten?
Wir starten immer bei Arbis,
abstandhaltend, unterhalten uns in
kleiner Gruppe über aktuelle Themen,
dazu noch den Kreislauf bei einem
Spaziergang auf Trab bringend, und
finden „deutsche Spuren“ in Helsinki.
A200472 A 8–22.9, tisdag kl. 11.00–12.30
A210055 B 13–27.4, tisdag kl. 11.00–12.30
Claudia Jeltsch, framför huset

(84 €)

Deutsch interessant ohne
Stress (84 €)
(B2) Ausgehend von lustigen,
interessanten Texten und Videos aus
Deutschland diskutieren, plaudern,
erzählen und lachen wir über unsere
eigenen Erlebnisse, Erfahrungen und
Meinungen. Keine Hausaufgaben, keine
Grammatik, kein Stress! Freie mündliche
Kommunikation und viel Spaß!
A200826 8.9–13.4, tisdag kl. 16.30–18.00
Susanne Mensing-Varila, rum 44

Es geht voran (78 €)
(B2) Wir beginnen mit der nächsten
Lernstufe, dem Anfang der oberen
Mittelstufe. Im Unterricht wollen
wir viel sprechen, über die Themen
aus dem Kursbuch, aber auch über
aktuelle Ereignisse. Es gibt vielerlei
Grammatikübungen, die einer besseren
sprachlichen Sicherheit dienen
werden. Wir ergänzen die Sprechund Hörübungen durch schriftliche
Aufgaben.
A200728 8.9–13.4, tisdag kl. 16.30–18.00
Regine Ehlert, rum B1
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Alltagsdeutsch (78 €)
(B2) Im Unterricht trainieren Sie
vor allem das freie Sprechen und
Hörverstehen, zu Hause vertiefen Sie
Ihre Fertigkeiten mithilfe kurzer Texte
und schriftlicher Übungen. Dabei geht
es u.a. um Themen wie Ehrenamt,
Mediennutzung, Beziehungen und
lebenlanges Lernen.
A200862 9.9–14.4, onsdag kl. 10.30–12.00
Anna Långstedt-Jungar, rum 35

Avancerad nivå

Konversation Deutsch (84 €)
(C1) In unserer Konversationsrunde
reden wir meist auf Grundlage von
Zeitungsartikeln oder kurzen Filmen
über Gesellschaft und Kultur in den
deutschsprachigen Ländern, aktuelles
Tagesgeschehen sowie ganz alltägliche
kleine Dinge, die das Leben lebenswert
machen.
A200708 4.9–16.4, fredag kl. 12.00–13.30
Claire Scheunemann, rum 44

Kaffeeklatsch am Nachmittag
(84 €)
(C1) Was gibt es Entspannteres, als
beim Kaffee zu klatschen, sich über
Kunst, Kultur und Alltägliches mit
Gleichgesinnten auszutauschen.
A200504 7.9–12.4, måndag kl. 14.30–16.00
Heidi Hübner, rum 42
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Literatur – anregend, tiefgründig
und unterhaltsam (84 €)
(C1) In entspannter Atmosphäre
beschäftigen wir uns mit
Neuerscheinungen in der
deutschsprachigen Literatur. Sie
bekommen einen Überblick über aktuelle
Trends, können sich auch mit Klassikern
befassen und erhalten so einen tieferen
Einblick in die Welt der Bücher.
A200502 7.9–12.4, måndag kl. 16.30–18.00
Heidi Hübner, rum 42

Praktisches Deutsch (78 €)
(C1) Wir bewegen uns mittlerweile auf
dem oberen Sprachniveau, C1, und
nehmen das Kursbuch mit seinen
verschiedenen Themen und vielfältigen
Aufgabenstellungen als Leitfaden. Alle,
die noch Spaß an Grammatikübungen
haben, bekommen dazu genügend
Gelegenheit. Die Unterhaltung über
aktuelle Ereignisse sowie das Schreiben
über vorgegebene Inhalte sind
außerdem ein wichtiger Bestandteil
unseres Kurses.
A200726 8.9–13.4, tisdag kl. 14.15–15.45
Regine Ehlert, rum B1

Föreläsning på tyska:
30 Jahre Wiedervereinigung, se sidan 13.
Se även Mat och språk, sidan 51.

Språk
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SFI – Svenska för invandrare

SFI–Swedish for Immigrants

Du kan studera svenska på Helsingfors
Arbis.

You can study Swedish at Helsingfors
Arbis.

Du kan gå en enda kurs, gå flera kurser
eller gå ett av våra SFI-program.

You can take one independent course,
several courses or participate in one of
our SFI-programmes.

Du kan anmäla dig till enskilda kurser på
www.ilmonet.fi
Om du har en integrationsplan kan
SFI-programmet vara en del av den.
Du kan få stöd för arbetslösa medan
du går ett SFI-program, men då måste
du få ett beslut om det av Arbets- och
näringsbyrån (AN-byrån).

Om du vill börja på ett SFI-program
ska du först:
• göra en intervju på Luckan Integration
• delta i Arbis nivåtest
Boka tid för intervjun genom att kontakta
Luckan.
E-post: integration@luckan.fi,
besöksadress: Georgsgatan 27.
Webbsida: https://integration.luckan.fi.
Arbis nivåtest ordnas 17.8 klockan 10.00
i rum 13.
Om du vill kan du anmäla dig på förhand
via Ilmonet. Där heter nivåtestet SFI
Entrance test A200294.

You can enroll onto independent courses
at www.ilmonet.fi.
If you have an integration plan, the SFI
programme can be part of it.
You can receive unemployment benefits
while taking a sfi-programme, but make
sure you discuss this option with your
TE officer (at a Public Employment and
Business Services office).

To join a SFI-programme you need to:
• book a time for an interview at Luckan
Integration
• participate in Arbis SFI-entrance test
Book a time for an interview at Luckan
Integration:
e-mail: integration@luckan.fi,
address: Georgsgatan 27.
Website: https://integration.luckan.fi.
The SFI-Entrance test at Arbis is held on
the 17th of August at 10:00 in room 13.
Please enrol for the test on Ilmonet
(SFI-Entrance test A200294).
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SFI Integration 1–4

SFI Integration är en integrationskurs
för dig som har en integrationsplan från
AN-byrån.

SFI Integration is an integration course
for students with an integration plan
from the TE-office.

På kursen studerar du 20 timmar i
veckan, mest svenska.

On this program you will study 20 hours
a week, mostly Swedish.

Du studerar också samhällskunskap och
arbetslivskunskap.

You will also study Finnish society and
Finnish-Swedish Networks.

Du får individuell handledning och
grupphandledning.

You will get individual career coaching
and group counselling.

Du gör en språkpraktik och en arbetspraktik.

You will do both a language internship
and a work internship.

SFI-Integration 1

SFI-Integration 1

(A200371): level A0-A2.2

(A200371): level A0-A2.2

SFI-Integration 2

SFI-Integration 2

(A200372): level A2.1-B1.1

(A200372): level A2.1-B1.1

SFI-Integration 3

SFI-Integration 3

(A200373): level A2.2-B1.2

(A200373): level A2.2-B1.2

SFI-Integration 4

SFI-Integration 4

(A200857): level B1.2-B2.2

(A200857): level B1.2-B2.2

SFI Arbis studiepaket

SFI Study blocks

(A200917, 60 €/termin)
Du har möjlighet att bygga ett kurspaket
(16h/vecka).

(A200917, 60 €/term)

Det kan bestå av språkkurser och övriga
kurser som du har nytta av.

This can consist of language courses or
other useful courses.

Du kan studera deltid med arbetslöshetsunderstöd ifall ditt paket godkänns
av din tjänsteman på AN-byrån.

If you are unemployed, please discuss
the possibility of doing the course as
independent studies as part of your
employment plan, with your TE-officer
before enrolling on the course.

Obs! Du behöver inte vara kund på
AN-byrån för att gå programmet SFIArbis studiepaket.

Design your own study block of 16h/
week.

Please note: you do not have to be a TE
client to enrol for SFI Study blocks.

Arbis — 139

Språk

SFI Integration 1–4

Språk ▶ Alla kurser och ytterligare information ▶ ilmonet.fi

SFI-Läs och skrivkurs och
Svenska för hemmaföräldrar

SFI-Reading and writing skills
and Swedish for parents

På grund av Corona ordnar Arbis inte
SFI-Läs och skrivkurs eller Svenska för
hemmaföräldrar under höstterminen.
Dessa program kan inte förverkligas på
distans.

Due to the Corona virus Arbis will not
offer SFI-Reading and writing skills or
Swedish for parents during autumn
2020. These programmes can not be
held successfully online.

Kontakt och frågor

Contact and questions

Kontakta Arbis: integration@arbis.hel.fi
eller 09 31049494 om du har frågor om
de olika programmen.

For questions concerning the SFI programmes and courses, please contact
Arbis office on integration@arbis.hel.fi
or 09 31049494

Här hittar du mer information om
språkkrav och nivåer:
https://europass.cedefop.europa.eu/sv/
resources/european-language-levels-cefr

Kultur och kaffe
Arbis är en mötesplats för
människor från "hela världen". Kom
och prata kring en kopp kaffe. Höstens presentationer och teman bl.a.:
”Min väg till Finland” – nyfinländare
berättar och ”Vad betyder hälsa?”
Tisdagar kl 12.30 -14.00, rum 13 .
Mera information på Ilmonet. 15.9,
20.10 och 17.11
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For questions concerning your language
level, please check:
https://europass.cedefop.europa.eu/
resources/european-language-levels-cefr

Culture and Coffee
Arbis is a Meetingplace for people
from “all over the world”. Join for
a chat and a cup of coffee. On the
agenda this autumn “My way to
Finland” – newfinlanders’ stories
and “What is Health?”. Tuesdays at
12.30–14.00, room 13. More information on Ilmonet. 15.9, 20.10 and 17.11.

Språk

Develop Your English Writing Skills
– web-based course (27 €)
Do you avoid writing in English because you’re
still unsure about certain grammar rules? Or
do you simply want a chance to develop your
own style? Gain confidence in expressing
yourself through writing a variety of texts such
as blog posts, articles, job applications, poems,
short stories and more.
A200682
8.9, 22.9, 6.10, 20,10, 3.11, 17,11 and 1.12
Tuesdays 14:00–15:30
Alessia Lee

Get together
Get to know others who study Swedish.
Lunch and information about Swedish
activities in the Capital region. Register
to: integration@arbis.hel.fi
Friday 2nd October at 12:00–14:00 in
Arbis café.

Study Swedish – tips for
independent studies
Come and ask questions about how
to study Swedish in order to reach
your goals, whether it be to learn more
Swedish faster or passing the National
Language Exam. You will get information
about relevant books, online material,
applications and study techniques.
Mondays 26.10 and 15.1 at 16:30–18:00 in
room 24.

The National Language Exam
(Provet i Allmän språkexamen/
YKI)
The National Language Exam (level B1
and B2) is held at Arbis on 14 Nov. and
10 April.
You can register 1–30 Sept. for the Exam
in autumn and 1–26 Feb. for the Exam in
spring. Please note that you can register
only on the following link
https://yki.opintopolku.fi for the exam.
Info about the test on the Finnish
Immigration Service’s website:
https://migri.fi/en/national-certificate-oflanguage-proficiency-yki-.
For more information, please contact
Heidi Huovilainen on 09 310 494 85 or
the Arbis Office on 09 310 494 94.
You can also read more about the test
here:
https://arbissvenska.wordpress.com/
sprakexamen/
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Courses in English

English for Business and
Professional Development (19 €)

Mental Health Resiliance

A short course intended for those
wanting to take their English skills to
the next level and present themselves
credibly and effectively in an increasingly
international working environment.
Increase your fluency and knowledge
of written and spoken conventions and
jargon in a professional context.

In the same way as physical health,
your mental health can be trained up
and strengthened. Positive mental
health helps us through difficult times
in life. The course provides information
about mental health and how it can be
strengthened and developed.
Tution in English and Swedish.
A200914 A 22.10–26.11,
Thursdays 12:30–14:00
A210230 B 14.1–18.2, Thursdays 12:30–14:00
Johanna Cresswell-Smith and
Nonni Mäkikärki, room 13

English Mingle (41 €)
(A2–B1) We start by getting to know
each other, then discuss things that are
important to you in English. Hobbies,
sports, food, family to begin with. We'll
play simple fluency games and a short
article will be given every week, but is
not compulsory to complete.
A200710 8.9–1.12, Tuesdays 12:30–14:00
Dharmash Chavda, room 42

Communicating in a Modern
World (41 €)
(B1) This course offers communicative
tools in English where fun activities
are included to make the learning
process exciting and meaningful with
songs, games, music, role plays, videos,
conversations, etc.
A200715 8.9–1.12, Tuesdays 14:15–15:45
Kristabel Alvarado González, room 43

142 — Arbis

A200734 24.10, 7.11 (12:00–14:30), 14.11
Saturdays 12:00–13:30
Alessia Lee, room 42

Develop Your English Writing
Skills, web-based course (27 €)
Do you avoid writing in English because you’re still unsure about certain
grammar rules? Or do you simply want
a chance to develop your own style?
Gain confidence in expressing yourself
through writing a variety of texts such
as blog posts, articles, job applications,
poems, short stories and more.
A200682
8.9, 22.9, 6.10, 20,10, 3.11, 17,11 and 1.12
Tuesdays 14:00–15:30
Alessia Lee

Pedagogik, hälsokunskap, utvecklingspsykologi

Tips

Hälsofrämjande livsstil och
hållbar utveckling, 5 sp (57 €)
Med utgångspunkt i evidensbaserad
kunskap behandlas teman rörande livsstil
och olika hälsodimensioner på individnivå. Synen på livsstil och hälsa inom
olika discipliner och ur olika perspektiv
jämförs. Läs fullständig kursbeskrivning
på Ilmonet.
A210020 12–13.2, 5–6.3.
fredag kl. 17.30–20.45
lördag kl. 10.00–15.00
Johanna Nordmyr, rum 13

Läs mer ▶ Ilmonet.fi
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Ansvarig

Lärande och utveckling, 5 sp (72 €)

Pia Nybom
pia.nybom@hel.fi
tfn 09 310 494 61

Kursen behandlar följande teman:
människans lärande och utveckling,
hjärnans utveckling och plasticitet,
utvecklings- och inlärningsprocesser
och deras betydelse för utbildning och
fostran. Läs fullständig kursbeskrivning
på Ilmonet.

Allmän info och tenter
Catarina Welin
catarina.wellin@hel.fi
tfn 09 310 494 76
Anmälningar tas emot från 11.8, tisdag
kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.
Observera att du betalar både en
kursavgift till Arbis och en studieavgift
till det universitet eller den högskola som
erbjuder kursen. Närmare information
om studier vid öppna universitetet hittar
du på Arbis hemsida.

Grundstudier i pedagogik
(allmän och vuxenpedagogik)
25 sp (HU)
Läsåret 2020–2021 genomförs studiehelheten grundstudier i pedagogik (25
sp) i vilken ingår fem delkurser.

Introduktion till pedagogik, 5 sp
(72 €)
Under kursen behandlas utbildningens
roll i olika sociala och kulturella kontexter, centrala pedagogiska begrepp samt
aktuella frågeställningar. Läs fullständig
kursbeskrivning på Ilmonet.
A200542 8.9–20.10, tisdag kl. 16.30–19.45
Lina Lindström, rum 13

A200546 27.10–8.12, tisdag kl. 16.30–19.45
Cecilia Heilala, Monica Londen, rum 13

Didaktik, 5 sp (72 €)
På kursen behandlas bland annat
grundläggande begrepp och teorier om
undervisning. Du lär dig undervisningsplanering, olika sätt att undervisa och att
utvärdera undervisningen. Läs fullständig kursbeskrivning på Ilmonet.
A210062 12.1–16.2, tisdag kl. 16.30–19.45
Monica Londen, rum 13

Pedagogikens sociala, kulturella
och filosofiska grunder, 5 sp (72 €)
Du lär dig bland annat om fostran i ett
historiskt perspektiv, om utbildningspolitiska fenomen, om pedagogikens
filosofiska grunder och kulturell
mångfald i pedagogiken. Läs fullständig
kursbeskrivning på Ilmonet.
A210064 16.3–20.4, tisdag kl. 16.30–19.45
Janne Mansikka, rum 13

Orientering till pedagogisk
forskning, 5 sp – flerformskurs
(72 €)
Studieavsnittet behandlar pedagogiskt
och vuxenpedagogiskt forskningsarbete,
forskarsamfund och olika sätt att närma
sig forskning. Läs fullständig kursbeskrivning på Ilmonet. Kursen går på
distans 4-12.5.
A210131
27.4, 29.4, 4.5, 6.5, 8.5, 11.5, 12.5 (onsdag),
18.5, 20.5, 25.5 tisdag–torsdag kl. 16.30–19.45
lördag kl. 10.00–13.15
Cecilia Heilala, rum 13
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Läsåret 2020–2021 kan du läsa två
kurser på Arbis inom grundstudier i
Hälsokunskap (25 sp).

Kost och hälsa 1, 5 sp –
webbkurs (57 €)
De studerande får en grundläggande
förståelse av kost och hälsa. Centrala
begrepp problematiseras och diskuteras med utgångspunkt från perspektiven
kost och hälsa. Läs fullständig kursbeskrivning på Ilmonet.
A200382 9–10.10, 6–7.11.
fredag kl. 17.30–20.45
lördag kl. 10.00–15.00
Eva Green

Hälsofrämjande livsstil och
hållbar utveckling, 5 sp (57 €)
Med utgångspunkt i evidensbaserad
kunskap behandlas teman rörande
livsstil och olika hälsodimensioner
på individnivå. Synen på livsstil och
hälsa inom olika discipliner och ur olika
perspektiv jämförs. Läs fullständig
kursbeskrivning på Ilmonet.
A210020 12–13.2, 5–6.3.
fredag kl. 17.30–20.45
lördag kl. 10.00–15.00
Johanna Nordmyr, rum 13

Utvecklingspsykologi (ÅA)

Introduktion till
acceptansbaserad psykoterapi,
5 sp (57 €)
Kursen ger en introduktion till de
verksamma processerna i "Acceptance
and Commitment therapy" (ACT) för att
ge en allmän förståelse av kontextuell
terapi och ett radikalbehavioristiskt
synsätt inom psykoterapi. Läs fullständig
kursbeskrivning på Ilmonet.
A200479 23–24.10, 13–14.11
fredag kl. 16.30–19.45
lördag kl. 10.00–15.00
Ingrid Wager, rum B2

Idrottspsykologiskt ledarskap,
5 sp (57 €)
Idrottsledarskap är konsten att leda
inom idrottens värld. Kursen handlar om
hur idrottspsykologiskt ledarskap ska
utföras för att nå bästa möjliga resultat
samtidigt som individens psykiska hälsa
hålls i främsta rummet. Läs fullständig
kursbeskrivning på Ilmonet.
A210042 29–30.1, 19–20.3.
fredag kl. 16.30–19.45
lördag kl. 10.00–15.00
Christoph Treier, rum 13
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Öppna universitetet

Hälsokunskap (ÅA)

Arbis Östra
– kurser i Stoa
och Rastis

Stoa, Åbohusvägen 1, Östra Centrum
Rastis, Nordsjö lågstadieskola,
Fjärdstråket 6,
invid Nordsjö metrostation
Arbis Östras kansli finns i Stoa
(2 våningen)
Öppet: 3.9–5.12 och 11.1–17.4
måndagar kl. 12.00–13.00
och enligt överenskommelse.
Telefon: 09 310 494 94
E-post: kansliet@arbis.hel.fi
Kontaktperson
Birgitta Lindberg
birgitta.lindberg@arbis.hel.fi
tfn 09 310 494 74
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Evenemang
Tillsammans är vi starka!
Kom till Stoa och bekanta dig med det
mångsidiga samarbete som Arbis och
Työvis har med olika aktörer. Tack vare
olika samarbetspartner kan vi erbjuda
skräddarsydda möjligheter till kontinuerligt lärande för alla helsingforsare. Du
kan delta i verkstäder, se hur en flerspråkig levande kursverksamhet fungerar
och hur du själv med låg tröskel kan
påverka och medverka i verksamheten.
16.9, onsdag kl. 12.00–15.00 , Stoa

Bildkonst och
fotografering
Färg och form för 7–12-åringar, Stoa (A200437)
Keramik, grundkurs, Stoa (A200377)
Keramik för längre hunna, Stoa (A200378)
Keramik, fortsättningskurs Stoa (A200410),
Porslinsmålning, Stoa (A200398)
Måleriverkstad, Stoa (A200402)

Hantverk
Kläder för alla, Stoa (A200341)
Sy egna kläder – allt är möjligt!, Stoa (A200361)
Skapa tillsammans i trä – tillsammans,
Rastis (A200547)

Hem och trädgård
Bridge, grundkurs, Stoa (A200867)

Hushåll
Italienska smaker för åk 1–6, Rastis (A210126)
Julgott för åk 1–6, Rastis (A200690)

Media och
informationsteknik
It-rådgivning i Stoa, hösten (A200742)
It-rådgivning i Stoa, våren (A210152)

Motion, hälsa och
välmående
Hathayoga, Stoa (A200618)
Motionsgymnastik, Rastis (A200522)
Motionsgymnastik, Stoa (A200523)
Coreträning och stretching A, Stoa (A200391)
Coreträning och stretching B, Stoa (A200392)
Gymnastik för 4–5-åringar, Rastis (A200842)
Gymnastik för 6–7-åringar, Rastis (A200843)
Seniordans, Stoa (A200534)
Seniorgymnastik för damer, Stoa (A200495)

Musik
Blandad kör: Nordsjö sångkör,
Rastis (A200771)
Solosång A, Stoa (A200745)
Solosång B, Stoa (A200748)
Klassisk gitarr, Stoa (A200650)
Gitarrackompanjemang, fortsättningskurs,
Stoa (A200652)
Pianospel A, Stoa (A200743)
Pianospel B, Stoa (A200744)

Språk
Suomi 1, Stoa (A200691)
Suomi 1 jatko, Stoa (A210132)
Svenska 1, Stoa (A200766)
Svenska 2, Stoa (A210159)
Svenska 3, Stoa (A200767)
Svenska 4, Stoa (A210160)
Diskutera på svenska, Stoa (A200768)
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Arbis timlärare
Bildkonst och
formgivning
Sari Bremer
Marina Ciglar-Tuominen
Daniel Enckell
Lotta Fagerholm
Anna Hackman
Keita Ioka
Hanne Ivars
Sanna Karlsson-Sutisna
Carolin Koss
Anna Mäkelä
Dan Palmgren
Hanna Uggla
Karin Widnäs
Sofia Wilkman
Marina Zitting
Hantverk
Johanna Andersson
Barbro Blomster
Clarice Finell
Hanna Gunst
Peter Hirvonen
Eva Hisinger-Jägerskiöld
Mats Karlsson
Erika Kihlman
Eva Kyrklund
Mikaela Lindström
Malin Meikop
Malin Mäkinen
Astrid Nurmivaara
Kristina Palmgren
Marina Peltonen
Ana-Maria Ramírez
Annika Saloranta
Nina Schwarz
Sinikka Siekkeli
Cecilie Sundman
Marianne Thun-Ericsson
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Hem och trädgård
Agneta Berglund
Jan Liesaho
Nina Långstedt
Patrik Sandberg
Hushåll
Eva Ahl-Waris
Andrea Brandão
Nadja Elfving
Purnima Gupta
Tara Junker
Olga Kekkonen
Tove Lindqvist
Monica Lindström
Pauleen Mannevaara
Jan Nyman
Nicola Rainò
Yu Ramsay
Toni Rautakoski
Helena Tamm
Johanna Toivonen
Nina Westerback
Litteratur, teater och
modersmål
Annika Aalto
Maja Andersson
Carita Backström
Petra Bussman
Sven Fernandez
Hilda Forss
Johanna Grönqvist
Lotta Sanhaie
Sonja Sjöholm
Johanna Söderlund
Susanne Øksnevad

Media och
informationsteknik
Ali Al-Najm
Tatiana Asikainen
Elmer Bergman
Jens Brännback
Fredrik Bäck
Hilda Forss
Monica Grahn-Liljestrand
Stina Hemmilä
Björn Holm
Johanni Larjanko
Oscar Lindh
Tom Lindström
Jennifer Ramirez
Patrik Sandberg
Andrej Scherbakov-Parland
Ivar Vuori
Alexander Zach
Motion, hälsa och välmå
ende
Marianne Airisniemi
Emma Blomqvist
Gunilla Cavonius
Ulla Ek
Gitta Eriksson
Charlotta Eskola
Gaby Gahnström
Joanna Gefwert
Tomas Grönvall
Carola Haaparinne
Conny Hallerskog
Thomas Hellsten
Bengt Holmström
Nita Jokela
Sirpa Jäppinen
Petra Kinnunen
Magnus Lassander
Stella Löfström
Lisa Markussen

Kiki Molander
Corinne Mustonen
Nora Palmgren
Heidi Palmu
Teresa Paulig
Kaisa Pyhälä
Veronica Renwall
Jan Rundt
Monica Schwela
Sara Simberg
Leila Sointu
Annica Stierncreutz
Johanna Söderholm
Ulrika Söderholm
Katja Turpeinen
Christian von Alfthan
Riikka Wallin
Musik
Lotta Ahlbeck
Carolina Backman
Joona Björkroth
Johan Cantell
Emma Gustafsson
Niclas Ingman
Päivi Kannisto
Marika Kivinen
Hanna Lammi
Jukka Malinen
Stella Mickelsson
Samuli Sandberg
Petra Schauman
Christian Starck
Susanna Tollet
Stefanie Tuurna
Aleksi Vasko
Vilma Virtanen
Heidi Åberg
Människa, samhälle och
kultur
Eva Ahl-Waris
Johanna Cresswell-Smith
Henrik Forsberg
Karola Forstén

Sofia Gustafsson
Lena Karhu
Nonni Mäkikärki
Gunilla Peräsalo
Peter Ragnvaldsson
Nicola Rainò
Anne Suominen
Trygve Söderling
Catarina Welin
Natur, Teknik, Miljö och
Trafik
Niko Björkell
Carl Hobbs
Jon Rikberg
Patrik Sandberg
Peppe Schauman
Kristian Thulesius
Språk
Kristabel Alvarado González
Pontus Andersson
Christine Beaurain-Heikinheimo
Darren Bennett
Camilla Bergendahl
Bianca Biro
Andrea Brandão
Corinna Casi
Elodie Cenni
Dharmash Chavda
Regine Ehlert
Nadja Elfving
Simon Elliott
Sven Fernandez
Marina Giljam
Laura Gutman
Heidi Hübner
Sofia Hägglund
Claudia Jeltsch
Lisbet Jover Tamayo
Inkeri Jääskeläinen
Jenny Kajanus
Helinä Kekki
Olga Kekkonen
Valtteri Kulmala

Ülle Lampi
Alessia Lee
Maija Mattila
Luca Maurizi
Susanne Mensing-Varila
Anastasia Monastyreva
Riika-Leena Mäntylä
Laurits Møller
Rogier Nieuweboer
Olivier Parisot
Mirja Pekanmäki
Justyna Pierzynska
Sergio Prudant
Nicola Rainò
Yu Ramsay
Eeva Ruoho
Ingrid Rönnow
Merja Salo
Lia Sarlin
Claire Scheunemann
Hélène Selenius
Kristinn Sigurdsson
Sonja Sjöholm
Birgit Storå
Marcus Syren
Johanna Söderholm
Johanna Söderlund
Kristian Sørensen
August Tarkkio
Johanna Toivonen
Athina Tsentemeidou
Katri Vallaste
Paola Vernizzi-Krause
Bodil Wadenström
John Wedlake
Öppna universitetskurser
Eva Green
Cecilia Heilala
Lina Lindström
Monica Londen
Janne Mansikka
Johanna Nordmyr
Christoph Treier
Ingrid Wager
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Kontaktinformation
Planeringsansvariga lärare

Motion, hälsa och välmående
Kontaktperson i Arbis Östra

Bildkonst och formgivning
Hans-Peter Holmstén
hans-peter.holmsten@hel.fi
tfn 09 310 494 73

Birgitta Lindberg
birgitta.lindberg@hel.fi
tfn 09 310 494 74
Musik

Hantverk
Beatrice Blomster
beatrice.blomster@hel.fi
tfn 09 310 494 78

Anna Weber-Länsman
anna.weber-lansman@hel.fi
tfn 09 310 494 79
Människa, samhälle och kultur

Hem och trädgård/
Media och informationsteknik/
Natur, miljö, teknik och trafik /
Jan Amnell
jan.amnell@hel.fi
tfn 09 310 494 77

Alexandra Ramsay
alexandra.ramsay@hel.fi
tfn 09 310 494 89
Språk
Främmande språk

Hushåll
Ghita Henriksson
ghita.henriksson@hel.fi
tfn 09 310 700 82

Anna Långstedt-Jungar
anna.langstedt-jungar@hel.fi
tfn 09 310 494 82
Svenska (beställda kurser),

Litteratur, teater och modersmål

finska och främmande språk

Annette Jansson
annette.jansson@hel.fi
tfn 09 310 494 80

Heidi Huovilainen
heidi.huovilainen@hel.fi
tfn 09 310 494 85

Media och informationsteknik

Svenska/Swedish, nordiska språk

Maria Bergman
maria.bergman@hel.fi
tfn 09 310 494 02

Annette Jansson
annette.jansson@hel.fi
tfn 09 310 494 80
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Övrig personal

Bibliotekspersonal

Rektor

tfn 09 310 494 84
biblioteket@hel.fi

Moa Thors
moa.thors@hel.fi
tfn 09 310 700 77

Johan Lindberg, bibliotekarie
johan.lindberg@hel.fi
Vaktmästare

Biträdande rektor /
Öppna universitetskurser
Pia Nybom
pia.nybom@hel.fi
tfn 09 310 494 61
Handledare / Teamledare för SFI
Tina Romberg
tina.romberg@hel.fi
tfn 09 310 701 20
Kansliet:
Teamledare
Jan Rundt
jan.rundt@hel.fi
tfn 09 310 494 87
Byråsekreterare
Annika Grönqvist
annika.gronqvist@hel.fi
tfn 09 310 494 86
Kurssekreterare
Catarina Welin
catarina.welin@hel.fi
tfn 09 310 494 76

tfn 09 310 494 92
vaktmastare@hel.fi
Gani Dreshaj (dag)
gani.dreshaj@hel.fi
Jesse Saranko (kväll)
jesse.saranko@hel.fi
Städare
Birgit Haatainen,
birgit.haatainen@hel.fi
Hanna Kohtitski
hanna.kohtitski@hel.fi
Beatrice Nordmyr
beatrice.nordmyr@hel.fi
Garderob dagtid
Stefan Müntzel
tfn 09 310 494 92
Marknadsplanerare
Maria Lindh
maria.lindh@hel.fi
tfn 09 310 700 84

Kvällskanslist
tfn 09 310 494 94
kansliet@hel.fi
Arbis — 151

Publicerad av: Helsingfors stad Sektorn för fostran och utbildning PB 51300 00099
Helsingfors stad • Redaktion: Maria Lindh, Moa Thors, Pia Nybom, Jan Rundt •
Utseende: Mika Ruusunen • Pärmbild: N2 • Ombrytning: Gs Oy Peippo • Tryck: Grano
Foton: sida 1 Nina Taylor sida 8 Susan Yin, Unsplash sida 10 Nina Taylor sida 11 Fredrika Biström sida 12
Kira auf der Heide sida 16 Mike Kollöffel, TV 2 Danmark A/S sida 18 Birmingham Museums Trust, Unsplash
sida 21 Markus Spiske, Unsplash sida 22 Wikipedia Public domain sida 25 Dainis Graveris, Unsplash sida 27
Mike Fox, Unsplash sida 28 Barn Images, Unsplash sida 31 Hector J Rivas, Unsplash sida 33 Elena Putina,
Unsplash sida 34 Alexander Schimmeck, Unsplash sida 39 cdc, Unsplash sida 40 Wikipedia Creative
Commons sida 42 Max Delsid, Unsplash sida 51 Wikipedia CC BY-SA 3.0 sida 53 Wikipedia Public Domain
sida 59 Dylan Ferreira, Unsplash sida 63 Michael Walter, Unsplash sida 67 Anete Lusina, Unsplash sida 70
Toptal.com sida 71 Malte Wingen, Unsplash sida 73 Shoeib Abolhassani, Unsplash sida 77 Shutterstock
sida 80 Madison Lavern, Unsplash sida 84 Jordan Whitfield, Unsplash sida 89 Courtney Kammers,
Unsplash sida 92 Spencer Imbrock, Unsplash sida 93 Austin Distel, Unsplash sida 95 City of Helsinki, Jussi
Hellsten sida 97 Mari Helin, Unsplash sida 99 David Libeert, Unsplash sida 101 Helsinki Marketing, Aleksi
Poutanen sida 103 Helsinki Marketing, Yiping Feng and Ling Ouyang sida 104 Leonardo Alves, Unsplash
sida 105 jeshoots.com, Unsplash sida 112 Nathan Dumlao, Unsplash sida 119 Kristoffer Jensen, Unsplash
sida 123 Abbilyn Zavgorodniaia, Unsplash sida 125 1983 steal my _ _ art, Unsplash sida 129 Sincerely Media,
Unsplash sida 131 Helsinki Marketing, Jussi Hellsten sida 132 Corinne Kutz, Unsplash sida 135 Priscilla du
Preez, Unsplash sida 139 Christina Wocintechchat, Unsplash sida 141 James Wheeler, Unsplash sida 144
Juliet Furst, Unsplash

152 — Arbis

Kursanmälning
2020–2021
Startdatum
Må 10.8 kl. 10.00– Bildkonst / Media och informations			
teknik / Motion, välmående och hälsa
Ti

11.8

On 12.8

kl. 10.00– 	Hantverk / Hem och trädgård /
Hushåll / Litteratur, teater och
modersmål / Musik / Människa,
samhälle och kultur / Natur, Teknik,
Miljö och Trafik /
Öppna universitetskurser
kl. 10.00– Språk, S2

Anmälningar på ilmonet.fi dygnet runt efter att ämnet
”öppnats” kl. 10.00 respektive dag.
Om du vill ha hjälp med att anmäla dig via ilmonet, kom och
bekanta dig med programmet torsdag 6.8 kl. 10.00–12.00.
Anmälningar via telefon 09 310 494 94 eller på
D
 agmarsgatan 3
10.8, 11.8 och 12.8 kl. 10.00–17.00, enligt schemat ovan.
13.8–2.9 måndag–torsdag, kl. 10.00–15.00 alla ämnen.
Från 3.9 enligt kansliets öppethållningstider under hela
läsåret.
Anmälningar tas emot till hela läsårets kurser, både till kurser
som börjar på hösten och till kurser som börjar på våren.

Arbis
Dagmarsgatan 3
(Främre Tölö)
00100 Helsingfors
Telefon 09 310 494 94
www.hel.fi/arbis

Följ Arbis på:
@Hforsarbis
helsingfors.arbis
@hforsarbis

Alla kurser, ytterligare information
och anmälningar ▶ ilmonet.fi

