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Välkommen tillbaka!
Tillbaka till vårt nyrenoverade hus på Dagmarsgatan 3.
Du är säkert lika nyfiken som jag på att se hur det ser
ut efter renoveringen. I första hand har renoveringen
handlat om en teknisk uppdatering av el, luft och
vatten. Men vi har också fått en musiksal och en riktig
slöjdsal. Biblioteket har flyttat ner till kafévåningen
och personalens arbetsrum har koncentrerats till
första våningen. Naturligtvis har också de flesta ytor
putsats upp. Men man har gått fram med varsam
hand för att bibehålla husets tidstypiska atmosfär. Så
har man t.ex. skrapat i väggarnas färglager och tagit
fram ursprungliga färgnyanser. Det finns ett stänk
av retroanda i det hela. Därför har vi behållit största
delen av våra möbler men efter hand sker också där en
förnyelse, dock med principen om en hållbar utveckling
i bakhuvudet. Du kommer alltså att möta en blandning
av gammalt och nytt när du träder in på Dagmarsgatan 3.
Också vad kursutbudet gäller kommer du att stöta
på både gamla godbitar och rykande färska nyheter.
Jag blir själv helt euforisk när jag studerar vårt digra
kursutbud. Ett helt nytt koncept för i år är våra dropin-lördagar. Då erbjuder vi kurser som du inte behöver
anmäla dig till utan som namnet säger bara droppa
in på. Det betyder att du kan pröva på någon kurs på
skoj och utan att förbinda dig till flera gånger. Men om
du blir biten av den kan du sedan anmäla dig till en
helårskurs. En annan nyhet är att media och it bildar en
ny ämneshelhet, vilket känns naturlig i dagsläget då de
två ämnena väldigt långt går hand i hand.
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En tredje nyhet som jag med stolthet och glädje vill lyfta
fram är Cris af Enehielms nya konstverk i entréaulan.
Redan nu finns konstverken att beskådas på HAM men
den officiella vernissagen på Arbis blir på Svenska
dagen. Lägg det datumet på minnet! Men före det
bjuder vi in till en invigningsvaka med pröva på-kurser,
underhållning och en kopp kaffe onsdagen den 30
augusti kl. 16–20.
Hjärtligt välkommen inte bara till de här evenemangen
utan överlag till Arbis, det svenska rummet med stor R
i Helsingfors!

Moa Thors
rektor

Cris af Enehielm: Livet är en fest, 2017 © Bild: HAM / Hanna Kukorelli
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Invigningsvaka

på Dagmarsgatan
30.8, onsdag kl. 16.00–20.00
Välkommen tillbaka till Dagmarsgatan! Under vår invigningsvaka kan du dels testa sådana kurser du alltid
drömt om att testa, dels bekanta dig med huset. Det
sjuder av liv i huset! Det blir författarsamtal med Kjell
Westö, zumba, verkstad med silverörhängen, pop-up
musikskola med BlockPiano, guidningar i huset, konsert med Frida Andersson och mycket mer.

Guidning i huset startar från entréaulan
kl. 17.00, 18.00 och 19.00.

Zumba Gold (lättare zumba för alla åldrar)
kl. 16.00–16.30, gymnastiksalen
Zumba Kids (för barn med eller utan vuxen)

kl. 17.00–17.30, gymnastiksalen

Bailatino

kl. 18.00–18.30 och kl. 19.00–19.30, gymnastiksalen

Open House i språk

Kom och träffa en del av Arbis språklärare och lär dig
några praktiska vardagsfraser och uttryck på några
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av de över 20 språk som vi erbjuder för läsåret 2017–
2018! Du kan också delta i vår språkquiz och pröva på
quizlet som är en nyttig app för ordförrådsövningar på
olika språk. Här kan du också anmäla dig och få tips
om vilken kurs som kunde passa just dig.
kl. 16.00–20.00 rum 35

RIMJAM: Solskensdag

Följ med på rimmande fantasiutfärd i naturen! Rimjam är en lekfull stund av dikter, ramsor, rytmer och
rörelse. Programmet tar ca 40 minuter och leds
av Lotta Sanhaie och Iréne Poutanen från Sydkustens
ordkonstskola. Åldersrekommendation: Barn 1–5 år
tillsammans med vuxen, kl. 17.00, rum 23

Learn to make a pair of earrings

Pröva på hur det skulle vara att gå på en smyckeskurs
med Ana Maria Ramírez-Stenius. Materialavgift 2 €
betalas på plats.
kl. 16.00–20.00, rum 47

Pröva på att knyppla

kl. 16.00–20.00, Nina Schwarz, rum 44

Spela BlockPiano

Alla kan spela piano! Kom och testa BlockPiano-appen
och spela trestämmig musik på en iPad i grupp. BlockPiano hjälper dig också att spela samma låter på ett
riktigt piano. Musik- och kulturskolan Sandels ordnar
tillsammans med Arbis en pop-up-musikskola kl. 1617.30 under Arbis invigningsvaka 30.8. Häng med!
kl. 16.00–17.30, entréaulan

Visst kan du teckna!

Hör du till dem som anser att du inte kan teckna?
Vi bevisar motsatsen! Med Lia Lindström
kl. 16.30–18 och 18.30–20, rum 41

3D-printning och design workshop

Oliver Belfrage visar design för och utskrift på 3D-printer. Du kan pröva design på klassens dator.
kl. 16.15–17.45 och 18.00–19.30, rum 32

Bakom boken: Kjell Westö och Ylva Larsdotter
i samtal om hans nya roman Den svavelgula himlen
kl. 18.00–19.00, rum 23

Läkeörter med Henriette – teori och smakprov

Henriette berättar om vanliga och mera ovanliga användningarna av vanliga örter. Bl. a. kamomill, nässla, gullris
och maskros tas upp.
kl.16.05–17.50 och 18.05–19.50, undervisningsköket

Anfäder på nätet

Har du säkra uppgifter, på en person t.ex. ett födelseeller dödsårtal, på 1800-talet eller tidigare? Vi prövar
på att finna uppgifter om hen på nätet. Varje heltimme
börjar med en demonstration av släktforskning på internet, sedan möjlighet till individuella sökningar. Med
Tony Kronqvist och Alexandra Ramsay
kl. 16.30– 19.00, rum 42

På scen: Frida Andersson

Konsert med Frida Andersson, finlandssvensk singer
& songwriter från Ekenäs. Frida Andersson har gett
ut album både i Finland och Sverige och just nu är hon
aktuell med nya tolkningar av finlandssvenska visor.
kl. 19.00–20.00, festsalen

Workshop med Svenska.fi

Svenska.fi presenterar sig och sin verksamhet för dig
som är intresserad av att lära dig svenska och få kunskaper om det svenska i Finland. Alexandr Foy m.fl.
kl. 16.30–19.45, rum 33 A

Historia med barn

Det är roligt att studera historia tillsammans med ett
barn eller barnbarn. Pröva på Arkeologisk verkstad
eller Så bodde man förr med Eva Ahl-Waris och
Catarina Welin.
kl. 16.00–19.30 varje halvtimme börjar en ny visning, rum 31
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Föreläsningar,
evenemang
och konserter
Vi arrangerar regelbundet föreläsningar, evenemang och konserter. Inträdet är fritt och ingen
förhandsanmälan behövs. Vi uppdaterar programmet kontinuerligt på vår hemsida eftersom nya
föreläsningar sätts in efter hand.
Om du har förslag och idéer kan du kontakta pamela.granskog@arbis.hel.fi, tfn 040 509 5372.
Konstens natt i Stoa, se sidan 166.

Bakom boken med
Michaela von Kügelgen

6

I Michaela von Kügelgens debutroman Vad heter
ångest på spanska? möter vi Erika, nyutexaminerad jurist som har allt man kan önska sig, men
ändå inte är nöjd. Det är jobbigt att bli vuxen, att
vara duktig och göra sina föräldrar besvikna.
Michaela von Kügelgen diskuterar tillsammans
med Pamela Granskog om sin bok och sin väg till
författarskapet.
12.9, tisdag kl. 10.00–11.30, rum 23

Arbis biblioteks Poesisalong

Under ledning av författaren Jolin Slotte och Arbis
bibliotekarie Ylva Larsdotter läser vi dikter om det
enkla, det svåra, det som rör och berör. Kom och
dela med dig av din favoritpoesi och hör andra
berätta om sina favoritdikter utifrån valda teman.
I Poesisalongen finns inget fint eller fult, högt eller
lågt, rätt eller fel.
13.9, 8.11 och 22.11, onsdag kl. 18.05–19.35,
biblioteket

Hypohund — stöd för diabetiker

En hypohund känner igen och markerar symptom
på blodsockerförändringar hos en diabetiker, den
ger trygghet i vardagen och motiverar diabetikern
att motionera. Den kan hämta hjälp och lindra
stress och du kan också ha annan nytta av hundens otroliga luktsinne. Kom och ta del av aktuell
kunskap på området.
Stina von Bonsdorff
27.9, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Föreläsningar

Tölikän kundet och stadin gimmat

Kom med på en historisk promenad i Främre
Tölö. Hur förändrades kålland och klippor till en
stadsdel? Hur upplevde man kriget? Var fanns det
gängslagsmål och på vilka innergårdar lekte man?
Barn och vuxna, kom med! Rundvandringen avslutas med ett besök på Vintti i Finlands Nationalmuseum. Start på Arbis.
Eva Ahl-Waris
30.9, lördag kl. 12.00–14.00

Get together

Get to know others who study Swedish. Lunch and
information about Swedish activities in the Capital
region. Register to:
Ann-Jolin Grüne, Tel. 040 550 5802,
E-mail: ann-jolin.grune@hel.fi.
2.10, måndag kl. 12.00–14.00, in the café

Med respekt för kläder

Går det att producera och konsumera mode ansvarsfullt? Kan något så flyktigt som mode ens
vara hållbart? Konkreta exempel på hur man kan
bygga in emotionella värden i modedesign.
Pia Nybom
4.10, onsdag kl. 18.00–19.30, rum 23

Seniorfestival

Seniornätverket bjuder in till en festival där man
kan ta del av verkstäder och föreläsningar kring
aktuella seniorteman. Det blir workshopar, dans,
musik och trevlig samvaro med bl.a. Merete

Föreläsningar, evenemang och konserter
Mazzarella och Claes Andersson. Dagen avslutas
med en konsert med Birger´s Ragtime Band. Ta
med en vän och kom!
7.10, lördag kl. 12.00–16.00

Möt tonsättaren: Harri Wessman

I ett samtal med Ann-Kristin Schevelew berättar
tonsättaren Harri Wessman om den finländska
konsertharmonikaboomen som han också själv
varit delaktig i som kompositör. Därefter ackordeonisten Mika Väyrynens 50-årsjubileumskonsert
Suomi 100 – Väyrynen 50 kl. 19.00 i Musikhuset,
Cameratasalen. Deltagarna införskaffar själva sin
konsertbiljett.
11.10, onsdag kl. 16.15–17.45, rum 23

IT-säkerhet för dig och mig

Föreläsningen behandlar de största säkerhetsriskerna med dator- och nätanvändning och hur
man kan gardera sig. Föreläsaren behandlar identifiering av skräppost och opålitliga webbtjänster,
egen vs. allmän dator, säkerhetskopieringar, programuppdateringar och hantering av lösenord.
Jan Lucénius
11.10, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Franco Figari: “Finland – land of lights”.
Panoramic photos of Finnish landscapes

Surprising images of Finland: Italian photographer
Figari well knows that Finnish nature uses light
as a palette of infinite colours. However, the light
being unpredictable and ephemeral, the photo-
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grapher must capture the moment – unique, singular and poetic. The book will be presented by the
author in Italian with an English interpreter.
Nicola Rainò
13.10, fredag kl. 17.00–18.30, rum 23

Så bodde man 1917

How has Jane Austen (1775–1817) managed to
make her stories so memorable, and why is it
that she still, two hundred years after her death,
teaches us about love and courtship?
docent, fil.dr Maria Salenius
8.11, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Vart är Ryssland på väg?

Kom och ta en svängom med din danspartner på
parketten i Arbis festsal Finlands 100 år till ära.
Det bjuds på levande musik med Arbis sinfonietta
som spelar vals, foxtrot, tango och cha-cha. Du
har möjlighet att repetera danssteg med två danslärare som finns på plats kl. 16.45–17.45. Kom som
du är. Fritt inträde.
10.11, fredag kl. 18.00–19.30, festsalen

Med hjälp av gamla fotografier minns och föreställer vi oss hur man bodde och inredde i Finland för
100 år sedan. Hurdant var farfars eller mormors
mors hem? Kom med ditt barn eller barnbarn så
lär vi oss tillsammans. Du får gärna ta med gamla
fotoalbum, vykort eller dagböcker.
Catarina Welin
14.10, lördag kl. 13.00–14.30, rum 31

Dansgala på Arbis!

Möt journalisten och författaren Anders Mård
som sedan länge är bosatt i S:t Petersburg. Han
berättar om sitt jobb och sin nya bok “Vägen heter
Ryssland”.
18.10, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Professor emeritus Bo Lönnqvist diskuterar med
dockhusbyggaren Marianne Thun-Ericsson om
innehållet i boken Dockhusets hemlighet.
1.11, onsdag kl. 18.00–19.30, rum 23

Aniara 2019. Fragment efter Martinson

Karelska kulturbilder

Klockriketeatern läser en bearbetning av Harry
Martinsons Aniara. Samtal om tid och rum, om
minnet, miljön och Miman Aniara – en revy om
människan i tid och rum.
Evenemanget är ett samarbete mellan Helsingfors
arbis och Klockriketeatern.
25.10, onsdag kl. 18.05–21.00, rum 23
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Jane Austen, in pursuit of Mr Darcy

Dockskåpets hemlighet

Rysslands gränsland i väster och Sveriges och
Finlands gränsland i öster är och har varit Karelen.
Vilka kulturella, språkliga och krigiska konflikter har
det medfört? Är kantelen svensk, finsk eller rysk?
Tove Djupsjöbacka och Rainer Knapas diskuterar.
15.11, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Föreläsningar, evenemang och konserter

Ungdomarna Bernstein i Helsingfors

Docent Camilla Kovero skriver i boken På spaning efter Pia och hennes bröder om den finlandssvenska-judiska släkten Bernstein och de
riskfyllda krigsåren 1939–44. Sofia Torvalds och
författaren samtalar om bokens personer och
deras problem och om att skriva utgående från
dokument.
22.11, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Julvaka

Vill du julpyssla och göra egna julklappar men slippa förberedelserna och städningen efteråt? Kom
då till Arbis julvaka för att inspireras och pyssla
tillsammans under ledning av Arbis duktiga lärare.
Vuxna, unga, barn, familjer, vänner och andra små
knytt – alla är välkomna!
1.12, fredag kl. 17.00–21.00

Vinterkonsert

Arbis musikelever och lärare avslutar sedvanligt
terminen med en stämningsfull vinterkonsert.
Fritt inträde. Välkommen!
9.12, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen
Lucia i Stoa, se sidan 166.

De vackraste julsångerna

Julstämning när den är som bäst – i allsångsform!
Kom med och stäm in i de vackraste julsångerna
på Arbis! Sångerna ackompanjeras av Martina och
Mauriz Brunell. Arbis damkör Vox Femina medver-

kar och uppträder under kvällen. Fritt inträde.
15.12, fredag kl. 18.00–19.30, festsalen

Helsingfors ockuperad stad

Vintern och våren 1918 var Helsingfors en ockuperad stad. I januari tog de röda gardena makten.
I april stormade tyska trupper in i staden. Kom
och ta del av en analys av första världskriget ur
helsingforsiskt perspektiv och av samtida dokument, brev och dagböcker skrivna av människor i
staden. Samu Nyström m.fl. medverkar.
17.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Vis- och sagoprogram för små och stora

Högläsning ur svenskspråkiga barnböcker varvad
med visor till gitarr med texter av bl.a. Lennart
Hellsing och Barbro Lindgren. Även visor för vuxnare smak av bl.a. Nils Ferlin och Dan Andersson.
Välkomna!
Johan Lindberg
20.1, 10.2 och 10.3, lördag kl. 10.30–11.00 och
13.00–13.30, biblioteket

C’est quoi être Français ?

Vaste question, et grand sujet de débat. Quelles
sont les visions des philosophes, des historiens,
des écrivains, des sociologues ? Quelle est VOTRE
vision ? Venez participer à cette discussion et
échanger vos idées lors de cette soirée.
Elodie Cenni
24.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23
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Hantverket i samhället

Aktuella fenomen hos oss och i världen. Hantverket upplever en renässans och tar sig många
uttryck som skapar välmående, gemenskap och
budskap.
Pia Nybom
31.1, onsdag kl. 18.00–19.30, rum 23

Viborgs fyra språk

Marika Tandefelt och Julia Tidigs samtalar om
språkbruk och språkidentitet i Viborg kring 1900.
7.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

El modernismo catalán y Barcelona

El objetivo de esta charla es dar a conocer las
principales características del modernismo catalán y presentar algunas de las obras de artistas
que siguieron este movimiento en diferentes
campos: la arquitectura (Antoni Gaudí, Ramon
Puig i Cadafalch), las artes decorativas (Masriera), la pintura y el cartelismo (Ramon Casas).
Jordina Frago
14.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Räkna med kvinnorna

Inför republiken Finlands etthundraårsjubileum
ordnades redan förra året skrivarcirklar på
många medborgarinstitut där man skrev om kvinnor. Berättelserna samlas på portalen Naisten
Ääni – Kvinnor berättar. Kom och lyssna till ett
urval minibiografier över kända och tidigare okän10

da kvinnor som byggt Finland. Mera information i
Arbis nyårsbilaga.
28.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Bakom boken med Eva Frantz

Mitt i natten hittar ett ungt par en liten pojke irrande längs landsvägen. Han bor i den blå villan i
skogsbrynet. På köksgolvet ligger pojkens mamma, bloggaren Becca i en pöl av blod. Poliskommissarie Anna Glad får i uppgift att utreda brottet.
Eva Frantz diskuterar sin nya bok och sin väg till
författarskapet med Pamela Granskog.
5.3, måndag kl. 10.00–11.30, rum 23

Du är vad du äter

Redan Hippokrates sade: ”Låt maten vara din
medicin”. Det är en självklarhet att maten påverkar hur vi mår. Vi äter av gammal vana och per
automatik utan att tänka på orsak och verkan.
Kom med och lär dig vilka fysiologiska effekter
maten kan ha. Vi diskuterar också kopplingen mellan kroniska sjukdomar och levnadsvanor.
Maia Söderlund
7.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Mat- och kulturmässa

Succén från ifjol får en uppföljning. Nyanlända
som går på Arbis integrationsutbildning visar upp
sin kultur på varierande sätt. Kom för att prata
med kursdeltagarna, känna dofter, smaker och
uppleva exotiken.
14.3, onsdag kl. 16.00–18.00, foajén

Föreläsningar, evenemang och konserter

Murano tur och retur

Dekorationsmålaren Karin Mascitti Slotte (1903–
76) är inte så känd som hon skulle förtjäna att
vara. Redan på 1920-talet gjorde hon glasmålningar i kyrkor i Finland och hon kompletterade sina
studier i Murano, Italien. Mer information i Arbis
nyårsbilaga.
14.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

The Magic of Harry Potter

This lecture will examine some of the features of
the Harry Potter novels which have made them so
popular with audiences all over the world.
Nely Keinänen
21.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

“Index”: un dito per dire

In origine è Dio che usa l’indice, per creare Adamo, ma poi si indica per ordinare, per ammonire,
per zittire. Un segno potente della comunicazione
umana, lo usano Cristo, Angeli, Madonne, Imperatori, finché nell’Arte del Rinascimento si codifica in
una grammatica gestuale: i movimenti del corpo
servono a comunicare i moti dell’anima.
Nicola Rainò
28.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Выборг: прошлое и настоящее

город? Лекция на простом русском языке с
использованием аудио- и видеоматериалов.
Добро пожаловать!
En föreläsning på lätt ryska om Viborg.
Masha Ginman
28.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 33 B

Vårkonsert

Arbis musikelever och lärare avslutar terminen
med en härligt svängig vårkonsert. Fritt inträde.
Varmt välkommen!
7.4, lördag kl. 13.00–15.00, festsalen

Resor

Minnenas stad Viborg

Följ med på en tredagarsresa 25–27.4 till det
forna Finlands näst största stad med sin mångkulturella historia. Vi övernattar på hotell och ser
det mesta av dagens Viborg tillsammans med
vår guide Anders Mård. En beställd buss för oss
runt och på vägen upptäcker vi sevärdheter
och hör unika berättelser. Därtill äter vi gott på
restaurang. Med på resan är Arbis lärare HansPeter Holmstén, Alexandra Ramsay och Anna
Långstedt-Jungar.
Resan ordnas 25–27.4.

Мы поговорим о Выборге - городе с богатой
историей и интересным настоящим.
Может быть, вы планируете поездку в этот
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Ansvarig
Konstkand. Hans-Peter Holmstén
hans-peter.holmsten@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 0976, (09) 310 494 73
Studierådgivning onsdag 9.8 kl. 9.00–12.00.
Anmälningar tas emot från onsdag 9.8 kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Bildkonst
Croquis (37 €/termin)
Skissa efter levande modell med blyerts, tusch,
kritor och akvarellfärger. Under kvällen hinner du
skissa ett flertal olika kroppsställningar.
A170348 A 11.9–9.4, måndag kl. 18.05–19.35
							 Hans-Peter Holmstén, rum 41
A170399 B 14.9–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35
							 Marina Zitting, rum 47
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Teckning (49 €/termin)

Grundläggande övningar i teckning med hjälp av
perspektiv- och människostudier och stilleben.
Kursen lämpar sig också för längre hunna.
A170384 13.9–11.4, onsdag kl. 15.45–18.15
				 Tapio Tuominen, rum 41

Nybörjarkurs i oljemålning (50 €)

En grundläggande kurs med övningsuppgifter i
färglära och komposition för nybörjare. Stilleben,
landskap och människostudier utgör motivkretsen. En materialförteckning på vad du ska ta med
dig första gången finns under kursens namn på
ilmonet.fi.
A170372 12.9–5.12, tisdag kl. 18.00–20.30
				 Hans-Peter Holmstén, rum 41

Måla expressivt! (49 €/termin)
Måla expressivt genom att följa din intuition
och testa på olika experimentella tekniker och
metoder att måla. Vi hämtar inspiration från olika
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expressionistiska målare, men även expressionistisk musik, teater, litteratur och dans. Övningsuppgifter med blandteknik.
A170363 12.9–10.4, tisdag kl. 10.15–12.30
				 Carolin Koss, rum 41

Gränsöverskridande akvarell (49 €/termin)
En akvarellkurs med motivkrets och teknikval som
är gränsöverskridande. Fokuset ligger på Gamla
Finland som bl.a. inbegriper städerna Viborg,
Terijoki och Kexholm. Akvarellmix med pastell,
gouache och tusch. Kursen hänför sig till en
planerad Viborgsresa under våren.
A170397 14.9–12.4, torsdag kl. 10.15–12.45
				 Hans-Peter Holmstén, rum 41

Akvarell med Konstantin Sterkhov (17 €)

Den ryska akvarellmästaren Konstantin Sterkhov
håller en intensivkurs i akvarellkonstens olika
tekniska finesser. Ta med egna akvarellredskap
och mycket papper.
A170549 9.12, lördag kl. 10.00–16.00
				 Konstantin Sterkhov, rum 41

Akvarellmålningens ABC (50 €)

Måleri med akvarell både för nybörjare och längre
hunna. En grundlig genomgång av akvarellmålningens tekniska möjligheter och olika motivval.
Nutida stilbildande genrer som kännetecknar
akvarellkonsten presenteras.
A180019 9.1–10.4, tisdag kl. 18.00–20.30
				 Hans-Peter Holmstén, rum 41
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Vatten, ljus och färg (49 €/termin)

Fortsättningskurs i måleri med vattenbaserade
färger. Kursen riktar sig till dig som har gått
igenom 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.
A170411 15.9–13.4, fredag kl. 14.15–16.45
				 Marina Ciglar, rum 41

Måleriverkstad, Stoa (49 €/termin)

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.
A170412 14.9–12.4, torsdag kl. 16.15–18.45
				 Marina Ciglar, konstklassen

Drop-in-måleriverkstad (6 €/gång)
Kom när du kan, vill och har lust. En möjlighet
för dig som arbetar dagtid, har obekväm arbetstid eller bara drömmer om att utveckla en målande och tecknande tillvaro. Du kan vara nybörjare eller en mer erfaren målare. Vi arbetar
tillsammans under lugna och trevliga former.
Ingen förhandsanmälan. Avgiften faktureras i
efterskott.
15.9–13.4, fredag kl. 17.15–19.45
Marina Ciglar, rum 41
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Porträttmåleri (49 €/termin)

Vi målar olika motiv, använder porträttmodell och
väljer fritt mellan akryl, kritor, akvarell och olja.
A170385 14.9–12.4, torsdag kl. 18.30–21.00
				 Tapio Tuominen, rum 41

Porslinsmålning, Stoa (66 €/termin)

Vi målar 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.
A170402 11.9–9.4, måndag kl. 17.15–20.30
				 Karin Widnäs, konstklassen

Måleri med oljefärgstuber 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 också personlig handledning. Kursen är öppen
för alla intresserade oberoende av förkunskaper.
A170357 A 13.9–11.4, onsdag kl. 9.30–12.00
							 Hans-Peter Holmstén, rum 41
A170408 B 13.9–11.4, onsdag kl. 18.30–21.00
							 Tapio Tuominen, rum 41

Japansk måleritradition med både tusch och
akvarellfärger.
A170386 12.9–10.4, tisdag kl. 13.00–15.30
				 Keita Ioka, rum 41

Akrylmålning (49 €/termin)
Akrylmålning är en av de mest använda teknikerna
inom samtidsmåleriet och har utvecklats både
som material och teknik. Grunderna är enkla och
skapandet kommer lätt igång. Kreativt och spännande!
A170416 14.9–12.4, torsdag kl. 15.45–18.00
				 Sofia Wilkman, rum 41

Seniormålarna Pang (14 €/termin)
Välkommen att måla i avslappnat sällskap! Kursen
passar både för nybörjare och för längre hunna.
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.
A170365 11.9–9.4, måndag kl. 11.00–13.00
				 Anna Mäkelä, rum 41

Visst kan du teckna! (17 €)
Hör du till dem som anser att du inte kan teckna?
Det kan bero på att din högra hjärnhalva saknar
stimulans! Kom med på kursen där du med hjälp
av mentala övningar lär dig stimulera den högra
hjärnhalvan. Då stimuleras också tecknandet. Du
behöver bara ta med dig en blyertspenna och ett
vitt teckningsblock. Resten sköter vi.
A170519 14.11–5.12, tisdag kl. 16.00–17.45
				 Lia Lindström, rum 41

Orientalisk målning (49 €/termin)

14

Måla med olja (49 €/termin)
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Kalligrafi från Östasien och
Mellanöstern (27 €)

En introduktionskurs med övningar i både arabisk/persisk och japansk/kinesisk kalligrafi. Först
handlar det om den östasiatiska tekniken och
därefter om den arabiska/persiska tekniken. En
materialförteckning på nödvändiga redskap och
tillbehör, bl.a. bamburör och penslar, finns på ilmonet.fi under kursbeskrivningen.
A170427 14.10 och 28.10, lördag kl. 10.00–16.00
				 Peter Ragnvaldsson, rum 41

Kalligrafi, fortsättningskurs (17 €)

En fortsättningskurs med övningar i både arabisk/
persisk och japansk/kinesisk kalligrafi. En materialförteckning på nödvändiga redskap och tillbehör, bl.a. bamburör och penslar, finns på ilmonet.fi
under kursbeskrivningen.
A170428 11.11, lördag kl. 10.00–16.00
				 Peter Ragnvaldsson, rum 42

Konstworkshop för 7–12-åringar, Stoa

(37 €)
En grundkurs i teckning, målning, byggande, klippande och formande av olika material. En materialavgift på 25 €/termin betalas till läraren den
första lektionen. Ej webbanmälning.
A180030 8.1–9.4, måndag kl. 15.00–16.30
				 Hans-Peter Holmstén, konstklassen

Keramik
Keramik (49 €/termin)

Vill du lära dig forma i lera? Praktiska övningar
ger färdigheter att skapa unika former i olika leror. Under kursen lär du dig också att dekorera
och glasera föremålen. Inga förkunskaper krävs.
En materialavgift på 25 € betalas till läraren den
första lektionen.
A170417 12.9–10.4, tisdag kl. 17.00–19.30
				 Anna Hackman, keramikverkstaden

Keramik för nybörjare (49 €/termin)
Vi modellerar bruksföremål i keramik.Under
kursen lär du dig grunderna i olika arbetsmetoder
och i drejning. En materialavgift på 25 €/ termin
betalas till läraren.
A170406 12.9–10.4, tisdag kl. 10.00–12.30
				 Karin Widnäs, keramikverkstaden
Keramik, nybörjarkurs, Stoa (49 €/termin)
Vi modellerar i stengods. En materialavgift på
25 €/termin betalas till läraren.
A170418 12.9–10.4, tisdag kl. 10.00–12.30
				 Anna Hackman, konstklassen

Keramik, fortsättningskurs, Stoa

(49 €/termin)
Vi jobbar med olika leror och gör praktiska
föremål till hemmet. Låt fantasin flöda! En materialavgift på 25 €/termin betalas till läraren. Kursen
riktar sig till dig som har gått nybörjarkursen.
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A170419 A
							
A170420 B
							
A170421 C
							

13.9–11.4, onsdag kl. 9.30–12.00
Anna Hackman, konstklassen
12.9–10.4, tisdag kl. 17.30–20.00
Katja Kotikoski, konstklassen
13.9–11.4, onsdag kl. 17.30–20.00
Anna Hackman, konstklassen

Dekor på keramik (49 €/termin)
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
elever med förkunskaper i keramik. En materialavgift på 20 €/termin betalas till läraren.
A170403 11.9–9.4, måndag kl. 12.45–15.15
				 Karin Widnäs, keramikverkstaden
Experimentell keramik (49 €/termin)
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 elever med förkunskaper i
keramik. En materialavgift på 25 €/termin betalas
till läraren.
A170369 11.9–9.4, måndag kl. 10.00–12.30
				 Karin Widnäs, keramikverkstaden
Brukskeramik (49 €/termin)
En kurs med betoning på design. Lär dig formge
bruksföremål i keramik genom handbyggnad och
16

drejning. En materialavgift på 25 €/termin betalas
till läraren.
A170405 12.9–10.4, tisdag kl. 13.45–16.15
				 Karin Widnäs, keramikverkstaden

Materiallära och formgivning (37 €/termin)
Föreläsningar om materiallära, produktion och
formgivning inom keramik. Kursen behandlar
råämnen, arbetsmetoder, glasyrer, bränning och
design i keramik.
A170407 12.9–10.4, tisdag kl. 12.45–13.30
				 Karin Widnäs, keramikverkstaden
Keramikverkstad för 7–12-åringar, Stoa
(37 €)
Barnen får lära sig att på olika sätt forma lera till
fantasifulla och praktiska föremål. En materialavgift på 25 €/termin betalas till läraren den
första lektionen. Ej webbanmälning.
A170415 11.9–4.12, måndag kl. 15.00–16.30
				 Hans-Peter Holmstén, konstklassen

Skulptur och formgivning
Skulptur (49 €/termin)

Skulptera i olika material: lera, gips, trä och ståltråd. I kursen ingår också skulpterande efter nakenmodell.
A170394 A 14.9–12.4, torsdag kl. 15.00–17.30
A170395 B 14.9–12.4, torsdag kl. 18.05–20.30
				 Keita Ioka, keramikverkstaden
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Arkitektur för föräldrar och barn/
Architecture for parents and children

(27 €)
Kom med på en grundläggande kurs om arkitektur
tillsammans med ditt barn. Vi bekantar oss med
arkitektur ur olika synvinklar, med olika material,
bostadsbyggande, inredningsdesign, stadsplanering och hållbar utveckling. Vi limmar, bygger och
laborerar på olika sätt med återvinningsmaterial,
huskroppar och modeller. Kursspråk svenska och
engelska.
Come and learn, together with your child, the basic concepts of architecture. During this course of
workshops we introduce different aspects of architecture, scale, materials, construction, interior
design, urban environments and sustainability in
arcitecture.We will arrange various activities including glueing and building, using recycled materials for you to do together with your child to have
fun while you both learn. The course will be run by
the arcitect SAFA Alvaro Corredor Ochoa and the
artist Keita Ioka, and it will be in both English and
in Swedish.
A170424 3.10–7.11, tisdag kl. 16.00–17.45
				 Keita Ioka och Alvaro Corredor Ochoa,
				 rum 41

Silversmide, Stoa (38 €)
Vi gör silversmycken för både kvinnor och män.
Som material kan du använda egna gamla smycken och bestick. Klä dig i oömma kläder. En verk-

tygsavgift på 15 € och en separat avgift för silvret
betalas till läraren. Kontakta gärna läraren för
frågor före den första kursgången, nora.seeck@
gmail.com.
A170557 10–24.3, lördag kl. 10.00–15.00
				 Nora Seeck, konstklassen

Metod och teknik
Konst i praktik och teori (25 €/termin)

På lektionerna studerar vi olika konstteorier och
diskuterar våra arbeten. Mellan lektionerna utför
vi uppgifter i fritt material som underlag för diskussionerna. Kursen är lämplig också för nybörjare. Kursen går varannan vecka 13.9–22.11 och
17.1–28.3.
A170393 13.9–4.4, onsdag kl. 9.30–12.00
				 Tapio Tuominen, rum 42

Bildanalys (49 €/termin)
Som utgångspunkt för det egna arbetet använder
vi bilder från konsthistorien. Du får arbeta med
olika slags uppgifter och lär dig samtidigt om färglära, bildkomposition och modernismens olika
stilar. Vi målar med vattenlösliga färger, t.ex. akvarell, gouache och tuschpenna.
A170379 13.9–11.4, onsdag kl. 13.00–15.30
				 Tapio Tuominen, rum 41
Färglära (49 €/termin)
Under kursen studerar vi grundligt färgernas
egenskaper och funktioner och omsätter dem i
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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.
A170414 15.9–13.4, fredag kl. 11.15–13.30
				 Marina Ciglar, rum 41

Konstterapi, Stoa

Utforska och hitta din lekfullhet genom konstskapande i grupp. I vårt konstutövande söker vi
kontakt med vår inre styrka. Vi målar, skriver och
söker närvaro i stunden genom att bli medvetna
om vår kropp och de känslor vi bär inom oss. Inga
förkunskaper behövs. En materialavgift på 8 €
tillkommer kurserna A och B, 18 € på kurserna C
och D.
A170459 A (17 €) 17–18.11, fredag kl. 17.30–20.00
							 lördag kl. 10.00–16.00
A180038 B (17 €) 2–3.2, fredag kl. 17.30–20.00
							 lördag kl. 10.00–16.00
A170980 C (38 €) 14.9–19.10,
							 torsdag kl. 12.00–14.30
A180251 D (38 €) 11.1–15.2,
							 torsdag kl. 12.00–14.30
				 Carola Haaparinne, konstklassen
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Fotografi och bildbehandling
Gör din egen fotobok (38 €)
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.
A170398 14.9–12.10, torsdag kl. 13.00–16.15
				 Hans-Peter Holmstén och Björn Holm,
				 rum 31
Fotosafari till Järpholmen intill Degerö

(17 €)
Vi vandrar ut i den fria naturen med våra kameror
för att upptäcka skönhetsvärden och kulturhistoria genom linsen. Efter fotosafarin träffas vi på
Arbis tisdag 26.9 för redigering av bilderna och
bildvisning. Samling utanför Aino Acktés villa i
Turholmens friluftspark på Degerö kl. 10.00.
A170520 23.9, lördag kl. 10.00–14.15,
				 Turholmens friluftspark
				 26.9, tisdag kl. 10.15–12.45, rum 31
				 Hans-Peter Holmstén och Jan Amnell

Ta betydligt bättre digibilder (17 €)
Kursen fokuserar på enkla och lätta metoder för
att höja kvaliteten i ditt bildberättande. Kursen
lämpar sig både för söndagsfotografer med mobiltelefoner och för seriösa amatörer med mera
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avancerade digikameror. Vikt fästs vid exponeringsögonblicket, ljusets roll och en lätt efterbehandling.
A170437 10–11.11, fredag kl. 18.00–21.00, rum 42
				 lördag kl. 11.00–16.00, rum 32
				 Martti Korpijaakko

eringen av digitala bilder. Dessutom lär du dig att
behandla dina bilder. Senare mot våren går vi igenom Lightroom plug-ins vilket ger nya möjligheter för omfattande användning av mjukvaran.
A180037 9.1–10.4, tisdag kl. 16.00–17.45
				 Martti Korpijaakko, rum 41

Mörkrumsforum (13 €)
Vad gör man i ett mörkrum idag? Kom med på en
kort introduktion i mörkrumsarbete och ta med
dina gamla negativ. På våren ordnas en klassisk
fotograferingskurs som kräver baskunskaper i
mörkrumsarbete.
A170438 11.12, måndag kl. 17.00–19.00
				 Andrej Scherbakov-Parland, rum 41

Fotografera familjeporträtt (27 €)
En fotokurs för dig som vill gå på djupet med porträtt- och familjefotografering. Kamerakonstens
möjligheter utreds utifrån de förutsättningar din
egen utrustning ger. Ta med din egen kamera.
A180026 26.2–19.3, måndag kl. 13.45–16.45
				 Björn Holm, rum 41

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.
A180028 7.2–21.3, onsdag kl. 17.30–20.45
				 Andrej Scherbakov-Parland,
				 Fotolabbet, AFK:s lokal, Tölögatan 52

Lär dig använda Lightroom
i bildbehandling (38 €)

Programmet Lightroom är relativt lätt att lära sig
och möjliggör ett smidigare arbetsflöde vid sort-

Vad ska jag göra med gamla negativ och
dior? (38 €)

Kom med på en kurs där du kan förvandla bilderna till vektorgrafik och använda dem i tryck
t.ex. på en t-skjorta. Det går att förstora och förminska bilderna hur mycket som helst utan att de
blir korniga. Vi tar tillvara glömda fotoskatter och
återvinner glädjen i att fynda!
A180032 6.3–10.4, tisdag kl. 10.15–12.45
				 Maria Bergman och Hans-Peter Holmstén,
				 rum 32

Workshop i matlagning och
matfotografering (38 €)

En intensiv workshop i både matlagning och fotografering. Vi tillreder några rätter och jobbar sedan med matstyling. Bildkomposition genom prak-
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tiska övningar. Till förfogande finns fotorekvisita
och bakgrunder. En utmärkt kurs för matbloggare
och andra som är intresserade av ämnet. Ta med
egen kamera och dator för bildredigering.
A180048 7.4, lördag kl. 10.00–13.45
				 Louise Mérus och Karin Lindroos,
				 undervisningsköket

Utflykter och galleribesök
Konsten i våra kyrkor och kapell

(17 €/termin)
I huvudstadsregionen finns det många intressanta
sakrala byggnader som både till sin arkitektoniska
utformning och till sin interiör är värda ett studiebesök. Vi inleder med Helsinge kyrka S:t Lars i
Vanda vars renovering blev klar på våren. Träff vid
kyrkan på Kyrkostigen 45. Ett besök per månad,
start 12.9. För mer information om ytterligare
studiebesök se www.ilmonet.fi
A170401 start 12.9 och 9.1, tisdag kl. 11.00–12.30
				 Hans-Peter Holmstén

Gallerirundan (13 €/termin)

Guidade besök med Hans-Peter Holmstén till gallerier, ateljéer och museer en gång i månaden. För
närmare information, se ilmonet.fi.
A170390 A 14.9–5.4, torsdag kl. 14.00–15.30
A170391 B 15.9–6.4, fredag kl. 13.00–14.30
				 Hans-Peter Holmstén
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Friluftsmålning – Brunakärrskolonin 100 år
(27 €)
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.
A170443 16.9–17.9, lördag kl. 10.15–15.00
				 söndag kl. 10.15–15.00
				 Dan Palmgrén

Arkitekturpromenad: Vallgård (13 €)
Stadsdelen Vallgård har merparten av sina gamla
trähus bevarade och en egen kulturhistoria värd
att berättas. Förutom trähusen finns där kända
arkitekters stenhus och en industriell miljö där
mången bildkonstnär funnit sig till ro. Samling på
Dagmarsgatan 3 nere i foajén kl. 12.30.
A170400 A 16.9, lördag kl. 13.00–14.30
A180027 B 14.4, lördag kl. 13.00–14.30
				Hans-Peter Holmstén
Ambulerande ateljétid (17 €)

Det här är en ny typ av kurs med olika mål en gång
i månaden. Vi inleder med att teckna i kaféet på
Kommunernas hus som finns på Andra linjen 14.
Det andra besöket blir till Esbo nya sjukhus 27.10
och det tredje till Björnholmen/Hanaholmen 24.11.
Efteråt besöker vi konstsamlingarna i husen och vi
kan också äta lunch till ett förmånligt pris.

Bildkonst, formgivning och fotografering
A170426 29.9–24.11, fredag kl. 10.00–11.30
				 Hans-Peter Holmstén

Exkursion till Östersundom kyrka och
begravningsplats (13 €)

År 2009 inkorporerade Helsingfors delar av västra Sibbo. Då blev Östersundom en del av staden
och kyrkan som byggts 1754 stadens äldsta kyrka.
Begravningsplatsen berättar om gångna ägarsläkter till Östersundoms gård. Släkten af Enehjelm
har ett eget gravkapell. Träff vid muren på Kapellvägen 65.
A170410 29.9, fredag kl. 12.00–14.15
				 Hans-Peter Holmstén

Åtta nya M – med västmetron till Mattby

(13 €)
Kom med på en gemensam metrotur som för oss
till Mattby. Vi bekantar oss med terminalen i Mattby och de sju övriga stationerna. Arkitekturen och
designen står i fokus för diskussionen.
A170370 17.11, fredag kl. 11.00–14.00
				 Hans-Peter Holmstén

Konst och design på de europeiska
ambassaderna (17 €)

Ambassaderna för Europas stora nationer håller
öppet hus för konst- och designintresserade en
gång i månaden. Vi inleder med Polens ambassad
på Brändö, Armas Lindgréns väg 21, måndag 8.1

kl.12.30. Plats för de tre övriga besöken meddelas
senare på www.ilmonet.fi.
A180029 8.1, 5.2, 5.3, 9.4, måndag kl. 12.30–14.00
			 Hans-Peter Holmstén

Akvarelldagar på Skanslandet (27 €)
Ingenting att göra när skolan tar slut? Följ med på
målardagar till Skanslandet där vi letar upp spännande motiv. Om det regnar åker vi till Sveaborg
och målar inomhus. Ta med akvarellfärger eller
andra färger, t.ex. olja, om du hellre målar täckande. En kurs som lämpar sig både för vuxna och
för ungdomar. Träff på Salutorget.
A180021 4–6.6, måndag–onsdag kl. 10.00–14.00
				 Hans-Peter Holmstén

Föreläsningar, evenemang och
utställningar
Vart är Ryssland på väg?, se sidan 8.
Dockskåpets hemlighet, se sidan 8.
Karelska kulturbilder, se sidan 8.
Viborgs fyra språk, se sidan 10.
Galleri Arbis, se sidan 174.
Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis
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Ansvarig
Konstmagister Pia Nybom
pia.nybom@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5113, (09) 310 494 78
Mottagning under terminerna
måndag kl. 15.30–16.30.
Studierådgivning tisdag 15.8 kl. 9.00–12.00.
Anmälningar tas emot från tisdag 15.8 kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.
Materialkostnader tillkommer på alla hantverkskurser.
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På slöjdkurserna prioriterar vi säkerheten 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.

Möbelrestaurering
och -tapetsering
Restaurera gamla möbler

Reparera trädelen på en gammal möbel med varsam hand. Vi använder oss av gamla metoder och
föredrar shellack och animaliskt lim. Deltagarna
betalar allt material själva. Ta med bara en möbel
åt gången.
A170373 A (74 €) 11.9–13.11,
				 måndag kl. 9.00–13.15
A170374 B (74 €) 12.9–14.11,
				 tisdag kl. 9.00–13.15
A170375 C (74 €) 12.9–14.11,
				 tisdag kl. 17.00–21.15
				 Peter Hirvonen, slöjdsalen
A170376 D (74 €) 21.9–23.11,
				 torsdag kl. 10.00–14.15
				 Barbro Blomster, slöjdsalen

Hantverk
A180009 E
				
A180010 F
				
A180011 G
				
				
A180012 H
				
				
A180013 I		
				
				

(74 €) 8.1–19.3,
måndag kl. 9.00–13.15
(74 €) 9.1–20.3,
tisdag kl. 9.00–13.15
(74 €) 9.1–20.3,
tisdag kl. 17.00–21.15
Peter Hirvonen, slöjdsalen
(74 €) 11.1–22.3,
torsdag kl. 10.00–14.15
Barbro Blomster, slöjdsalen
(38 €) 23.4–27.4,
måndag–fredag kl. 9.00–13.15
Peter Hirvonen, slöjdsalen

Möbeltapetsering

Lär dig reparera stoppningen och byta tyget på
din gamla stol. Hantverket kräver starka nypor
och lite tålamod, men du kan börja med att klä
över något lite mindre, t.ex. en matsalsstol. Deltagarna betalar allt material själva enligt åtgång.
A170377 A (74 €) 15.9–17.11,
					 fredag kl. 9.30–13.45
					 Jenny Langenskiöld, slöjdsalen
A170340 B (74 €) 7.10–25.11,
					 lördag kl. 10.00–16.00
					 Malin Mäkinen, slöjdsalen
A180014 C (74 €) 12.1–23.3,
					 fredag kl. 9.30–13.45
					 Jenny Langenskiöld, slöjdsalen

A180004 D
					
					
A180015 E
					
					
A180031 F
					
					

(74 €) 13.1–10.3,
lördag kl. 10.00–16.00
Malin Mäkinen, slöjdsalen
(38 €) 16.4–20.4,
måndag–fredag kl. 9.30–13.45
Jenny Langenskiöld, slöjdsalen
(38 €) 21.5–25.5,
måndag–fredag kl. 17.00–21.15
Malin Mäkinen, slöjdsalen

Träslöjd
Träslöjd

Snickra för hem och stuga. Riktiga arbetsmetoder
och en bra slöjdsal gör vägen till ett bra resultat
kortare. Deltagarna skaffar själva materialet.
A170380 A (74 €) 11.9–13.11,
					 måndag kl. 17.00–21.15
A180020 B (74 €) 8.1–19.3,
					 måndag kl. 17.00–21.15
					 Peter Hirvonen, slöjdsalen
A170381 C (66 €/termin) 13.9–11.4,
					 onsdag kl. 18.00–21.15
					 Tom Wiberg, slöjdsalen

Snickra julklappar åt vuxna och barn (50 €)
Bygg en gammaldags vedkälke, gunghäst, enkel
bänk eller något annat trevligt till jul.
A170441 11.12–15.12,
			 måndag–fredag kl. 10.00–16.00
			 Tom Wiberg, slöjdsalen
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Snickarglädje för hem och stuga (50 €)

Bygg en pall, enkel bänk eller kanske en sommarstol att ha på bryggan.
A180041 28.5–1.6,
			 måndag–fredag kl. 10.00–16.00
			 Tom Wiberg, slöjdsalen

Reparera gamla fönster

Du har säkert sett hur fönsterrenovering går till i
stora höghus: bågarna ut, karmarna ut och nya in i
stället med ilfart. Husägarna har blivit övertygade
om att deras fönster inte går att rädda. Tro inte
på det! Fönster som redan levt i årtionden kan
fortsätta att leva lika länge till. Kom och se vad
som kan göras. Trolleri!
A170382 A (74 €) 20.9–22.11,
					 onsdag kl. 10.00–14.15
A170383 B (74 €) 21.9–23.11,
					 torsdag kl. 17.00–21.15
A180022 C (74 €) 10.1–21.3,
					 onsdag kl. 10.00–14.15
A180023 D (74 €) 11.1–22.3,
					 torsdag kl. 17.00–21.15
A180024 E (38€) 14.5–18.5,
					 måndag–fredag kl. 10.00–14.15
					 Hannele Seppinen, slöjdsalen

Dekorationsmålning
Grisaille, allmogemåleri (38 €)

Grisaille är en teknik där man målar grått på grått.
Ta med ett litet föremål, akrylfärger och penslar.
Läraren tillhandahåller modeller och grundfärgen.
A170339 11.12–14.12,
			 måndag–torsdag kl. 10.00–15.00
			 Sinikka Siekkeli, rum 41

Traditionellt nordiskt allmogemåleri

(38 €)
På kursen får du lära dig ljusets och skuggans roll
i måleriet. Naturen var den största källan till inspiration då man dekorationsmålade möbler. Ta med
en liten möbel, penslar och oljefärger. Läraren har
med modeller och bottenfärgen.
A180003 19.2–22.2,
			 måndag–torsdag kl. 10.00–15.00
			 Sinikka Siekkeli, rum 41

Bokbindning
Bokbindning, nybörjarkurs (49 €/termin)

Lär dig binda in böcker med traditionell västerländsk eller japansk metod. En materialavgift på
15 €/termin tillkommer.
A170387 11.9–9.4, måndag kl. 17.30–20.00
			 Anna Stolzmann, rum 47

Bokbindning, fortsättningskurs (49 €/termin)
Bokbindning för dem som redan har en bra
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grunduppsättning av verktyg, behärskar tekniken
väl och känner till de möjligheter detta urgamla
hantverk öppnar för innovativ och konstnärlig
verksamhet. En materialavgift på 15 €/termin betalas till läraren.
A170360 A 11.9–9.4,
					 måndag kl. 14.00–16.30 (ej 16.10)
A170361 B 12.9–10.4,
					 tisdag kl. 9.30–12.00 (ej 17.10)
A170362 C 12.9–10.4,
					 tisdag kl. 13.00–15.30 (ej 17.10)
			 Kristina Palmgren, rum 47

Bokbindning, intensivkurs (27 €)
En kurs för den flinka bokbindaren som har ett
nytt projekt eller ett gammalt halvfärdigt arbete
att slutföra. En materialavgift på 10 euro betalas
till läraren.
A170440 14.12–15.12,
			 torsdag–fredag kl. 9.30–16.15
			 Kristina Palmgren, rum 47
Askar (27 €)

Vi tillverkar askar för olika ändamål, en fin ask för
dina smycken eller en penal för dina pennor. Vi
använder japanska och italienska papper men du
kan också använda dina egna papper. En materialavgift enligt åtgång tillkommer.
A170423 13.10–14.10, fredag kl. 17.00–21.15,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Annika Linder Airava, rum 47

Övrigt hantverk
Learn to make a pair of earrings,
drop-in

Pröva på hur det skulle vara att gå på en
smyckeskurs med Ana Maria. Ingen förhandsanmälan. Materialavgift 2 € betalas till läraren.
30.8, onsdag kl. 16.00–20.00
Ana Maria Ramírez-Stenius, rum 47

Jewellery in Silver for Beginners

(49 €/termin)
This beginners´ course is designed for people
who don´t have previous experience. It provides a
good opportunity to learn the necessary skills to
create rings, earrings, necklaces and brooches
in silver, incorporating stones and other materials.
Materialfee.
A170434 12.9–10.4, tisdag kl. 18.00–20.30
			 Ana Maria Ramírez-Stenius, rum 47

Jewellery in Silver for Advanced Level
Students (49 €/termin)

This course is for students who have experience
of making silver jewellery and who are working on
projects and individual designs with the support
of the tutor. Practice and improve your skills in differents techniques such as cutting, shaping, melting and soldering and making chains. Materialfee.
A170435 13.9–11.4, onsdag kl. 18.00–20.30
			 Ana Maria Ramírez-Stenius, rum 47
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Silversmide, Stoa, se sidan 17.

Halmteknik i olika material (17 €)
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.
A170378 2.12, lördag kl. 10.00–16.00
			 Marianne Thun-Ericsson, rum 46
Ljusstöpning (16 €)

Kom och 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.
A170333 A 2.12, lördag kl. 10.00–13.15
A170334 B 2.12, lördag kl. 14.00–17.15
A170335 C 9.12, lördag kl. 10.00–13.15
A170336 D 9.12, lördag kl. 14.00–17.15
			 Eva Kyrklund, keramikverkstaden
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Miniatyrer och dockskåpsprylar (17 €)
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 en skoask som
man tar fram när barnbarnen kommer på besök.
A180016 26.1–27.1, fredag kl. 18.00–20.30,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Marianne Thun-Ericsson, rum 47

Repmattor (27 €)
Vi tillverkar repmattor enligt modeller från segelfartygsepoken. Materialförteckningen hittar du på
www.ilmonet.fi under kursens namn.
A180034 2.2–3.2, fredag kl. 17.00–21.15,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Gunnel Forsström, rum 47
Japanska washi-ägg (17 €)

Lär dig beklä urblåsta ägg med washi-papper som
sedan lackas flera gånger. Materialförteckningen
finns på www.ilmonet.fi under kursens namn. En
materialavgift tillkommer.
A180017 9.3–10.3, fredag kl. 18.00–20.30,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Marianne Thun-Ericsson, rum 47

Textilarbeten
Sömnad
Textila specialtekniker (49 €/termin)
Skapa effektfulla ytor och strukturer i olika sömnadstekniker. Prova på chenille, sashiko, smocksöm och lapptenik. Sy sedan upp ett plagg eller
något till hemmet i ett unikt utförande.
A170429 11.9–9.4, måndag kl. 13.00–15.30
			 Pia Nybom, rum 46
Inspireras av lappteknik (49 €/termin)

Gamla och nya tygbitar får ett nytt liv i form av
börsar, väskor, väggbonader och täcken. Kursen

Hantverk
lämpar sig för deltagare på alla nivåer.
A170430 12.9–10.4, tisdag kl. 9.30–12.00
			 Pia Nybom, rum 46

Textilrådgivning (6 €/gång)
Behöver du hjälp med att sy eller ändra något
plagg? Vill du använda Arbis textilklass och
dess utrustning? Det kan du göra utan att binda dig till en helårskurs. Pia Nybom finns
på plats tisdagar kl. 13–15.30 i rum 36, under
höstterminen 12.9–5.12 och under vårterminen
9.1–10.4. Reservera tid måndagar kl. 15.30–
16.30, tfn 040 334 5113.
A170431 12.9–10.4, tisdag kl. 13.00–15.30
			 Pia Nybom, rum 46
Designa egna kläder (49 €/termin)

Designa kläder utifrån dina egna idéer. Du får hjälp
med att skapa mönster och sy upp din kreation.
A170341 13.9–11.4, onsdag kl. 18.00–20.30
			 Annika Saloranta, rum 46

Det är roligt att sy (49 €/termin)
Sy personliga och välsittande kläder till vardag
och fest. Du kan också ändra nya eller gamla plagg.
A170439 13.9–11.4, onsdag kl. 9.30–12.00
			 Mikaela Lindström, rum 46
Kläder som passar, Stoa (49 €/termin)
På kursen får du lära dig att sy nytt eller att åter-

använda gammalt. Det är aldrig för sent att lära
sig något nytt och nyttigt.
A170356 14.9–12.4, torsdag kl. 18.00–20.30
			 Marina Peltonen, textilklassen, Stoa

Som skräddarsytt (49 €/termin)
Sy kläder enligt 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.
A170353 A 12.9–10.4, tisdag kl. 18.00–20.30
A170354 B 14.9–12.4, torsdag kl. 09.30–12.00
			 Malin Meikop, rum 46
Sy med Clarice (49 €/termin)

Du kan sy vad du vill, kläder, inredningsartiklar
eller göra gammalt till nytt.
A170338 14.9–12.4, torsdag kl. 17.30–20.00
			 Clarice Finell, rum 46

Sy och skapa, Stoa (66 €/termin)

Vi syr nytt och återanvänder gammalt. Klassiska
sömnadsdetaljer och accessoarer piffar upp vilket
plagg som helst. Tygrosor, agraffer och rokokorynkor ger flärd, fickor och praktiska detaljer ger
flera funktioner. Lappa och laga för ett hållbart
klädbruk. Förläng livet på din garderob och var
samtidigt snäll mot miljön.
A170432 14.9–12.4, torsdag kl. 9.30–12.45
			 Pia Nybom, textilklassen, Stoa
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Besök i stadens tygaffärer (13 €)
Du får bekanta dig med olika material, lär dig att
välja rätt tyg till olika plagg och att räkna ut materialåtgång. Vi besöker två tygbutiker och en tillbehörsaffär. Träff kl. 9.30 i Dianaparken.
A170355 22.9, fredag kl. 10.00–13.15
			 Malin Meikop
Bli du med overlockmaskinen (27 €)

Övervinn din rädsla för denna mångsidiga maskin
och lär dig allt från att byta trådar och inställningar till att sy specialsömmar. Arbis har ett begränsat antal maskiner, men ta gärna med din egen
maskin så lär du dig den. Ta också med tråd till din
maskin.
A170358 27.10–28.10, fredag kl. 17.00–21.15,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Malin Meikop, rum 46

Drömmer du om byxan som sitter
perfekt? (38 €)

Förverkliga din dröm och kom och rita ditt eget
grundmönster. Modellen sys sedan i lakanstyg.
Vi går också igenom fickor och gylf.
A170359 10.11–18.11, fredag kl. 17.00–21.15,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Malin Meikop, rum 46

Svårt att hitta den perfekta kavajen? (38 €)

Rita ditt eget grundmönster som kan användas till
blus, topp, kavaj eller klänning. Vi ritar också en
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tillhörande ärm. Modellen sys sedan upp i lakanstyg.
A180006 19.1–27.1, fredag kl. 17.00–21.15,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Malin Meikop, rum 46

Second hand-design (27 €)
Gör nytt av gammalt. Tröjor kan bli byxor, gardiner
blir klänningar. Vi skapar nytt av kläder som du
har i din garderob eller som du har köpt på loppis,
antingen med små förändringar eller genom att
använda materialet till något helt nytt. Se materialförteckningen på www.ilmonet.fi under kursens
namn. En materialavgift tillkommer.
A180018 2.2–3.2, fredag kl. 17.00–21.15,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Annika Saloranta, rum 46
Med respekt för kläder, se sidan 7.
Hantverket i samhället, se sidan 10.

Praktisk syworkshop (27 €)
Lär dig det mesta du behöver veta när du syr. Du
får lära dig hur du stryker, klipper hack, gör små
mönsterändringar, sprättar, fäster limtyg och hur
du får kragen att sitta rätt. Teori varvas med praktiska övningar.
A180007 2.3–3.3, fredag kl. 17.00–21.15,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Malin Meikop, rum 46

Hantverk

Sy till vår och sommar (38 €)
Kom med på en veckas intensiv sykurs där du kan
sy härliga vår- och sommarkläder eller sy färdigt
halvfärdiga arbeten.
A180002 23.4–27.4,
			 måndag–fredag kl. 9.30–12.45
			 Mikaela Lindström, rum 46
Färgning och tygtryck (38 €)
Vi dyker djupare in i färgningstekniker och prövar
på att trycka egna mönster med silkscreen.
Inga förkunskaper behövs. En materialavgift för
färgämnena tillkommer.
A170389 A 11.9–23.10, måndag kl. 18.00–20.30
A180025 B 8.1–26.2, måndag kl. 18.00–20.30
			 Cecilie Sundman, keramikverkstaden
Restaurera din orientaliska matta

(49 €/termin)
Ta med din skadade matta och kom på kurs
med en professionell handledare för att lära dig
restaurera den. Under kursen lär du dig de viktigaste restaureringsteknikerna, om olika mattdistrikt och om vården av din matta. Under första
lektionen går vi igenom de viktigaste verktygen
som behövs och beställer garn. Materialavgift
beroende på åtgång.
A170349 13.9–11.4, onsdag kl. 15.30–18.00
			 Erika Kihlman, rum 46

Tråd- och garnarbete
Stickning (49 €/termin)
Kom med och sticka i gott sällskap oberoende
av tidigare kunskapsnivå. Du stickar dina egna
projekt men lär dig också smått och gott om olika
tekniker. Egna stickor och garn med.
A170343 14.9–12.4, torsdag kl. 14.00–16.30
			 Cecilie Sundman, rum 46
Spetsknyppling (49 €/termin)

Dyk in i spetsarnas värld. 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 arbeten. Historia, olika
spetstyper, materiallära och aktuellt inom knypplingen tas upp efter hand.
A170342 11.9–9.4, måndag kl. 17.30–20.00
			 Nina Schwarz, rum 46

Lär dig spinna garn (38 €)

Du kan spinna garnet enfärgat eller i regnbågens
alla färger. Av garnet kan du sticka eller väva
något personligt för just dig. Enbart fantasin sätter gränser för vad du kan använda garnet till. Inga
förkunskaper behövs.
A180005 12.1–20.1, fredag kl. 17.00–21.15,
			 lördag kl. 10.00–16.00
			 Erika Kihlman, rum 47
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Vävning

Hantverk för barn

Grundkurs i vävning (27 €)
Under intensivkursen monterar vi ihop en vävstol,
lär oss termonologin och gör alla arbetsmoment
som krävs innan man kan börja väva. Kursen lämpar sig för nybörjare som aldrig vävt förut och
sedan vill delta i helårskurserna eller för dig som
tänker börja väva hemma.
A170352 28.8–31.8,
			 måndag–torsdag kl. 17.00–20.15
			 Monica Lindqvist, rum 45
Vävning (49 €/termin)

Enkla vävar för nybörjare och mera invecklade
projekt för vana vävare. Vävarna planeras tillsammans enligt deltagarnas önskemål. Under
arbetets gång övas inte bara vävning utan också
de olika momenten med planering, garnberäkning,
uppsättning och att läsa vävnotor. Temat för i år är
att plocka in mönster i en enkel bindning.
A170350 A 12.9–10.4, tisdag kl. 18.00–20.30
A170351 B 14.9–12.4, torsdag kl. 10.00–12.30
			 Monica Lindqvist, rum 45
Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis
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Lördagspyssel med Ceela och Clarice,
drop-in (6 €/gång)
Kom med eller utan ditt barn och pröva på
något aktuellt pyssel. Ingen förhandsanmälan.
Avgiften faktureras i efterskott.
14.10, lördag kl. 10.00–11.30
28.10, lördag kl. 10.00–11.30
11.11, lördag kl. 10.00–11.30
20.1, lördag kl. 10.00–11.30
10.2, lördag kl. 10.00–11.30
10.3, lördag kl. 10.00–11.30
Clarice Finell, kaféet

Hantverk för 9–12-åringar (50 €)

Du som är kreativ och tycker om att pyssla, kom
till Arbis på ett hantverksläger en hel vecka. Vi arbetar med olika material och tekniker. Kom i oömma kläder och ta med dig egen lunch (smörgåsar,
yoghurt, frukt och något att dricka). Du får ett mer
detaljerat program i mitten av maj.
A180008 4.6–8.6, måndag–onsdag kl. 10.00–14.15
			 Clarice Finell, rum 46

Händig – hantverksskola för barn

Hantverksskolan följer den allmänna lärokursen
inom den grundläggande konstundervisningen.
Den sträcker sig över sex år och i den ingår 10
studiehelheter: 1–6, slöjdens grunder och 7–10

Hantverk
verkstadsstudier. Den grundläggande konstundervisningen är målinriktad, utgår från en godkänd läroplan och bygger på vad barnen kan. Undervisningen riktar sig i första hand till barn och
unga och ger dem möjlighet att senare söka sig till
yrkesinriktad eller högre utbildning på området.
Inga förkunskaper krävs. En materialavgift på 20
€/termin betalas till läraren.Till barnkurserna anmälan endast per telefon (09) 310 494 94. Anmälningarna börjar 8.8 kl. 10.00.

Julvaka

Vill du julpyssla och göra egna julklappar men
slippa förberedelserna och städningen efteråt?
Kom då till Arbis julvaka för att inspireras och
pyssla tillsammans under ledning av Arbis duktiga lärare. Vuxna, unga, barn, familjer, vänner
och andra små knytt – alla är välkomna!
1.12, fredag kl. 17.00–21.00

Händig, studiehelhet 2 (43 €/termin)

I den andra studiehelheten pysslar du med aktuella hantverkstrender. Du formger, planerar och
tillverkar själv din produkt så att den blir unik.
Studiehelheten är avsedd för årskurs 1 och 2.
En materialavgift på 20 €/termin betalas direkt
till läraren. Anmälningarna börjar 8.8 kl. 10.00.
A170364 24.8–17.5, torsdag kl. 15.15–16.45
			 Clarice Finell, Kottby lågstadieskola,
			 Pohjolagatan 45

Händig, studiehelhet 4 (43 €/termin)

Sy och gör hantverk till dig själv. I år ligger betoningen på kläder. Kursen är avsedd för årskurs 3
och 4. En materialavgift på 20 €/termin betalas direkt till läraren. Anmälningarna börjar 8.8 kl.10.00
A170366 24.8–17.5, torsdag kl. 13.30–15.00
			 Clarice Finell, Kottby lågstadieskola,
			 Pohjolagatan 45
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Ansvarig
Jan Amnell
jan.amnell@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77
Studierådgivning måndag 14.8 kl. 9.00–12.00.
Anmälningar tas emot från måndag 14.8 kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Hem och trädgård
Ekologisk odling i historisk herrgårdsmiljö (13 €)

Kom och upplev ekologisk odling i en unik historisk herrgårdsmiljö på Hertonäs gård, nästan mitt
i stan! Allt odlas ekologiskt med största hänsyn
till hållbar utveckling och gårdens långa historia.
På denna korta kurs får du bekanta dig med den
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ekologiska odlingens grunder och får odlingsråd
till din egen trädgård.
A170660 A 12.9, tisdag kl. 17.00–18.30
A170661 B 18.9, måndag kl. 17.00–18.30
			
Jan Liesaho

Ordna upp och inred ditt hem (27 €)
Vill du ordna upp i ditt hem och minska på mängden saker? Du lär dig struktur med KonMaris metoder. Du får också lära dig grunderna för hur man
inreder ett hem med tanke på färger, ljussättning
och inredningsstilar.
A170652 14.9–12.10, torsdag kl. 18.05–20.15
			
Susie Kousa, rum 43
Komposteringskurs (ingen kursavgift)

Tips i hur du anlägger en kompost och råd för effektiv kompostering. Kompostering är en naturlig
del av avfallshanteringen för småhus i huvud-
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stadsregionen. Du kan kompostera trädgårdsavfall, livsmedelsavfall och toalettavfall. I samarbete
med Helsingforsregionens miljötjänster HRM.
A170659 20.9, onsdag kl. 17.30–19.30
			
läraren meddelas senare, rum 31

Avfallshantering och källsortering i
hemmet – smart med mindre

(ingen kursavgift)
Varifrån kommer avfallet och vart tar det vägen?
Helsingforsregionens miljötjänsters instruktör ger
information om avfallshantering och sortering av
avfall samt konkreta tips om hur du kan minska på
avfallets mängd. I samarbete med HRM.
A170727 5.10, onsdag kl. 17.30–19.30
			
läraren meddelas senare, rum 31

Avloppslösningar på stugan (13 €)

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 och vad kostar den? Henry Ericsson reder ut begreppen.
A170650 14.10, lördag kl. 10.00–13.15
			
Henry Ericsson, rum 31

Berg- och jordvärme (13 €)
Hur fungerar dessa nya metoder för småskalig
energiproduktion? Vilka effekter kan de ge? För
vilka slags hus och tomter passar de? Vad kostar

utrustningen och installationen? Kan man kombinera dem? Henry Ericsson reder ut begreppen.
A170649 11.11, lördag kl. 10.00–13.15
			
Henry Ericsson, rum 31

Fuktproblem och fritidshus (17 €)

Vi går igenom vad fuktskador är och hur de uppkommer, bekantar oss med fuktmätningar och ser
över allvarligare fuktproblem och mögel. Du får
kännedom om hur problemen uppstår samt om
de aktuella tekniska lösningar som erbjuds inom
området.
A170708 8–22.11, onsdag kl. 17.00–19.30
			
Patrik Sandberg, rum 31

Driv din stuga med sol- och vindenergi

(13 €)
Ingen elkabel till holmen? Då är detta en kurs för
dig. Vi går igenom hur fotovoltaiska solpaneler,
vattenvärmande solfångare och småskaliga vindturbiner fungerar och hur de bäst kan användas
vid din fritidsbostad. Tillsammans planerar vi och
budgeterar din investering, räknar lönsamhet och
diskuterar vad du kan installera själv.
A180096 10.2, lördag kl. 10.00–13.15
			
Henry Ericsson, rum 31

Mobil- och tv-mottagning i fritidshuset

(13 €)
Vad göra åt dålig mottagning av mobiltelefon, tv
och datatrafik i skärgården och i Lappland? Var
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finns sändarna, signalmasterna? Vad är 3g, 4g,
5g, wifi, wimax? Behövs det antenn, och hurudan
i så fall? Hur skall den riktas? Vad skall jag välja
till rimliga kostnader? Henry Ericsson reder ut
begreppen.
A180097 10.3, lördag kl. 10.00–13.15
			
Henry Ericsson, rum 31

Hobby
Lär dig grundprinciperna för att serva
småmotorer (60 €)

Vill du lära dig grundprinciperna för att serva
småmotorer? Du kan applicera det du lär dig på
aktersnurror (2- eller 4-taktare), motorsågar,
röjsågar, gräsklippare etc. Instruktören visar bl.a.
hur en gräsklipparmotor fungerar och redogör allmänt för tänd- och bränslesystem och betydelsen
av rätt sorts bränsle. För mera info kontakta
jan.amnell@arbis.hel.fi.
A170728 12.9–3.10, tisdag kl. 17.00–20.00
			
Holger Rönnberg, Prakticum,
			
Jan-Magnus Janssons plats 5

Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis
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Cykelklinik, drop-in (6 €)
Kom med din cykel för att ta del av grunderna i
cykelservice. Arbis rådgivare visar och hjälper
dig och fixar till vid behov. Behöver du justera
sadeln, montera en korg, lappa däck, olja kedjan eller dylikt så är detta tillfället för dig. Mera
information ges av jan.amnell@arbis.hel.fi.
Ingen förhandsanmälan. Avgiften faktureras i
efterskott.
16.9, lördag kl. 10.00–13.15
Oscar Lindh, framför huset
Knyt ett överlevnadsarmband
(paracord), drop-in (6 €)

Spending time outdoors in Finland is a popular
pastime for many, but sometimes things don’t
go as planned! Paracord bracelets can be a
great asset for those times when something
unexpected happens. In the class, we will learn
how to make paracord bracelets and some
ways to use them. Du kan ställa frågor på
svenska. Ingen förhandsanmälan. Avgiften faktureras i efterskott.
14.10, lördag kl. 10.00–13.15
Kelsi Clayton, rum B1

Hem och trädgård

Preserving plants with art and science

(13 €)
How can one preserve a plant, a bouquet of flowers or leaves other than using a picture? The
course will go over different ways of preserving
plants, such as drying them, and using photosensitive paper. It will also look at some fun ideas
such as how to use them afterwards, e.g. dried
bouquets, flat flower collages, and bottle dioramas.
A170658 11.11, lördag kl. 10.00–13.15
			
Kelsi Clayton, rum B2

Spel

Bridge 1 (77 €)

Bridge är ett mycket populärt kortspel som spelas
världen över. För att delta i Bridge 1 behövs inga
förkunskper, bara intresse för kortspel.
A170646 14.9–7.12, torsdag kl. 17.30–20.30
Agneta Berglund, rum B2

Bridge 2 (77 €)
För att delta i Bridge 2 behöver du kunskaper som
motsvarar det stoff som lärts ut i Bridge 1. Efter
att ha genomgått kurserna Bridge 1 och Bridge
2 har du tillräckligt med kunskaper för att kunna
delta t.o.m. i tävlingar på klubbnivå.
A180092 11.1–12.4, torsdag kl. 17.30–20.30
Agneta Berglund, rum B2
Bridge, övningsspel (53 €/termin)

Vi repeterar, övar och befäster det vi lärt oss
under grundkursen och fortsättningskursen.
Deltagarna delas in i grupper enligt erfarenhet.
A170641 14.9–19.4, torsdag kl. 15.00–17.15
Agneta Berglund, rum B2
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Hushåll
Ansvarig
Ped.mag. Ghita Henriksson
ghita.henriksson@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5114, (09) 310 700 82
Studierådgivning måndag 14.8, kl. 10.00–12.00.
Anmälningar tas emot från 14.8, måndag kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.
Kurserna hålls i undervisningsköket i fjärde
våningen, rum 49, om inte annat anges. Kurspriserna varierar beroende på kostnaderna för ingredienserna. På matlagningskurserna tillreds de
recept som läraren har valt ut. Måltiden avnjuts
tillsammans och alla 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
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har annullerats i tid eftersom ingredienserna till
kursen beställs minst en vecka före. Meddela därför 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 i lågstadiekurserna) bara i en vuxens
sällskap.
Eleverna är inte försäkrade från Arbis sida.
Vin serveras och dricks enligt Arbis policy endast
på de kurser där det särskilt omnämns i kursprogrammet.

Hushåll

Matlagningens grunder
Pratkvarnen i köket – matlagning för
personer med afasi (65 €/termin)

Vi lagar lunch i glada vänners lag. Recepten är
afasivänligt formulerade, likaså råvarorna och
matlagningsmetoderna. Kursen lämpar sig också
för nybörjare. Vissa hjälpmedel finns att tillgå.
A170577 14.9, 12.10, 9.11, 7.12, 18.1, 8.2, 8.3 och 5.4,
		
torsdag kl. 10.30–14.15
		
Ghita Henriksson och Annette Jansson

Vardagsrätter med en twist (22 €)
Vad skall vi äta till middag? är säkert en fråga som
ofta ställs i många hem. I kväll får du några svarsalternativ på frågan. Vi gör snabba vardagsrätter
med lite annorlunda smaksättningar, bland annat
en pastarätt och en linssoppa.
A170793 21.9, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Marianne Rönnholm
Parkinson och mat (65 €/termin)

Har du diagnosen Parkinson och funderar på hur
du borde äta? Kom med och diskutera kostval och
tillred enkla näringsriktiga måltider med likasinnade. Varje gång lagar vi en lunch där vi delvis
använder oss av ändamålsenliga halvfabrikat som
också kan underlätta vardagen hemma.
A170574 28.9, 26.10, 16.11, 30.11, 11.1, 1.2, 1.3 och
		
22.3, torsdag kl. 10.30–14.15
		
Ghita Henriksson och Nina Westerback

Herrar i köket (70 €)

Matglada herrar tillreder lunch i muntert sällskap,
oftast parvis. Rätterna som tillreds är av olika
svårighetsgrad så var och en hittar något som är
på rätt nivå. Både vardags- och festrätter tillagas.
Sista gången avslutar vi med ett glas vin.
A170645 3–24.10, tisdag kl. 10.30–14.15
		
Ghita Henriksson

Mat- och pratglada herrar (70 €)

Kursen bjuder på både lättsam samvaro och god
mat i glada herrars lag. Vi satsar på rediga recept
på enkel och god mat som passar både till vardag
och fest. Sista träffen avslutar vi med lite festligare mat till ett glas vin.
A180091 9–30.1, tisdag kl. 10.30–14.15
		
Ghita Henriksson

Bakning
Whoopies (22 €)
Whoopies är amerikanska dubbelkex med en god
fyllning i mitten. De är enkla och snabba att göra.
Du kan variera smak och fyllning jättelätt, t.ex.
after dinner mint, choklad-lime, vanilj-citron. Passar bra till kaffet, för olika bjudningar eller som
dessert.
A170868 5.10, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Helena Tamm
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Megamuffins, drop-in (10 €)

På den här kursen får du lära dig hur du gör
stora och läckra muffins, sådana som man
brukar se på många olika caféer. Vi kommer att
baka både en söt och en salt version. Samma
program på A och B. Ingen förhandsanmälan.
Avgiften faktureras i efterskott. De tolv första
ryms med.
A 11.11, lördag kl. 10.30–12.00
B 11.11, lördag kl. 12.30–14.00
Helena Tamm

Makroner (macarons) (22 €)

Att baka lyckade makroner är inte så svårt som du
kanske tror. Vi går steg för steg igenom hemligheten med hur du lyckas. Samtidigt gör vi olika fyllningar till dem. Perfekta småbröd att förbereda i
god tid och frysa in. Passar bra som glutenfri diet.
A170872 17.11, fredag kl. 17.00–20.45
		
Helena Tamm

Pepparkakslykta eller ett litet hus,
vuxenkurs (22 €)

Vi bakar en pepparkakslykta eller ett litet hus.
Efter monteringen dekorerar du lyktan/huset med
kristyr, strössel, godis och andra dekorationer.
Packa in den fint i cellofan och du har en perfekt
liten julhälsning till någon. Vi tillreder även en liten
salt matbit som vi äter under kvällen.
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A170873 22.11, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Helena Tamm

Spritsa vackert (25 €)
Vi går igenom de olika tyllarna för spritsning och
du lär dig spritsa vackra mönster och dekorationer med både smörkräm och vispad grädde. Vi
bakar en liten kaka som du får dekorera vackert
och som du tar med dig hem. Ta med dig en kakkupa för hemtransporten.
A180191 3.3, lördag kl. 10.00–13.45
		
Helena Tamm
Bakning till vårens fester (25 €)
Vi bakar festligare bakverk som lämpar sig för
olika bjudningar. Du får tips om vad som kan göras i förväg, hur du enklast monterar ihop en lyckad fylld tårta och lär dig göra enkla dekorationer
i sockermassa. Vi gör också salta och glutenfria
alternativ.
A180192 16.3, fredag kl. 17.00–20.45
		
Helena Tamm

Vegetariskt och specialdieter
Bli vild i vilda grönsaker (20 €)
Lär dig identifiera, använda och konservera höstens finaste vilda grönsaker och örter tryggt och
ansvarsfullt. Du får också lära dig om växternas
historia, näringsinnehåll och andra egenskaper.
I kursen ingår en promenad där vi bekantar oss
med växterna på deras naturliga växtplatser.

Hushåll
Tillredning och avsmakning av vilda grönsaker i
köket. Samma program på A och B.
A170895 A 13.9, onsdag kl. 10.00–13.45
A170896 B 15.9, fredag kl. 17.00–20.45
		
Tanja Oreto

Kost som förebygger cancer (25 €)
Vi börjar med en diskussion om kostvanor som
kan minska risken att insjukna i cancer eller stärka din kropp om du genomgått en cancerbehandling. Hälsosamma matvanor har en betydande
inverkan. Medelhavskosten innehåller många av
de näringsämnen som kan skydda din kropp och
därför är dagens måltid baserad på den.
A170783 20.9, onsdag kl. 10.00–13.45
		
Marianne Rönnholm
Syrning (20 €)
Förbättra ditt immunförsvar med syrade grönsaker. Jäsning, fermentering, eller syrning är ett av
de äldsta sätten att konservera. Du får lära dig
grunderna i denna metod som också ökar hållbarheten och utvecklar smakämnena i det syrade
livsmedlet. Ta med en 1,5 l och en 0,5 l glasburk
båda med gummiring och bygellås.
A170795 28.9, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Marianne Rönnholm
Vegetariskt för familjen (40 €)
Vill du minska på eller sluta äta kött, men vet inte
riktigt hur? På den här kursen lär du dig göra

(lakto)vegetarisk basmat enkelt, också för bråda
vardagar och barnfamiljer. Vi använder mycket
baljväxter och grönsaker samt en del nötter och
frön, ägg och mjölkprodukter. Nästan allt lagas
från grunden. Kursen passar för personer med
celiaki. Vuxenkurs.
A170597 11.10 och 25.10, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Nina Westerback

Gröna proteiner (22 €)

Om du vill minska ditt intag av animaliska proteiner får du ikväll tips om proteinkällor från
växtriket. Växtproteiner är t.ex. fettsnåla, rika på
fibrer och därför fördelaktiga för vår hälsa. Bland
kvällens ingredienser finns kikärter, puylinser och
edamamebönor.
A170797 17.10, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Marianne Rönnholm

Nötter och frön, drop-in (10 €)
Du lär dig om olika nötters och fröns egenskaper – hur många känner du igen? Vi lagar mellanmålsstänger och muffins, byter vetemjöl mot
mandelmjöl och socker mot naturlig sötning.
Muffinsen passar som mellanmål eller frukost.
Samma program på A och B. Ingen förhandsanmälan. Avgiften faktureras i efterskott. De tolv
första ryms med.
A 28.10, lördag kl. 10.30–12.00
B 28.10, lördag kl. 12.30–14.00
Maia Söderlund
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Trendiga grötar (20 €)
Vill du få ny inspiration för frukosten? Gröt har
blivit trendigt igen. Vi gör olika typer av gröt, både
sådan som kokas och rågröt som inte kokas alls.
Vi använder olika glutenfria spannmål som bovete
och quinoa, samt mandlar, nötter, frön, kokos och
frukt. Vi testar olika toppingar med superfood och
bär. Kursen passar för personer med celiaki.
A170768 15.11, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Nina Westerback
FODMAP (25 €)
Lider du av t.ex. IBS, svullen mage, dålig tarmfunktion eller gaser? En tänkbar orsak kan vara att din
mage inte tål FODMAP, d.v.s. vissa kolhydrater
(t.ex. laktos och fruktos) som kroppen kan ha
svårt att smälta. Vi lär oss vilka födoämnen som
lämpar sig för en låg FODMAP-diet och lagar goda
recept med tillåtna ingredienser.
A170594 16.11, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Maia Söderlund
Mat och yoga (25 €)
Vi utgår från boken Joogaruokaa av Ulla Prami.
Med betoning på vegan- och vegetarisk mat lagar vi recept som passar till olika tillfällen under
dagen. Vi utgår från ingredienser med renande,
energigivande eller lugnande effekt.
A170592 30.11, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Maia Söderlund
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Veganmat (40 €)
Funderar du på att äta grönare i vardagen? På
denna tvådelade ABC-kurs i veganmat lär du dig
vilka ingredienser du kan byta ut och hur du lagar
lätt vegansk vardagsmat. Du får med dig recept
som du kan testa hemma och som vi sedan diskuterar under den andra kursgången. Det finns
också tid för tankar och frågor. Ingen förkunskap
krävs.
A180072 18.1 och 1.2, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Maia Söderlund
Raw food (30 €)
Raw food betyder att maten värms upp till högst
42°, vilket gör att ingredienserna bevarar sitt
näringsvärde. Vi går igenom olika tillvägagångssätt för att laga rå mat. Vi lagar t.ex. en sallad, rå
grönsakspasta, marinad, ett mellanmål som är lätt
att ta med sig och rundar av med en liten söt bit.
Kursen lämpar sig för veganer.
A180074 15.2, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Maia Söderlund
Jamie Olivers superfood för familjen (25 €)

Vi lagar frukost, lunch och middag lämpade för
hela familjen och baserade på Jamies recept med
betoning på förstklassiga råvaror. På kursen används främst vegetariska recept där också fisk
ingår. Vi talar om vikten av högklassiga proteiner,
hälsosamma fetter och komplexa kolhydrater.
A180073 1.3, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Maia Söderlund
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Råkakor (30 €)
Födoämnen med speciellt mycket näringsämnen
räknas till superfood, bl.a. råkakao, bär, mandlar
och kallpressad kokosolja. Med dessa ingredienser gör vi råkakor. De åker inte in i ugnen men är
minst lika goda som andra bakverk. Medan kakorna stelnar gör vi några gröna smoothies. Kursen
passar för personer med celiaki.
A180094 8.3, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Nina Westerback
Insekter, drop-in (10 €)
Uppfödning av insekter som proteinkälla kräver
betydligt mindre resurser än kött. Bland annat
därför kan insekter komma att bli en allt vanligare råvara i vår kost. Än så länge säljs de i Finland
som ”köksdekoration” men lagstiftningen kan
ändras. Kom och bekanta dig med mjölmaskar
och syrsor. Samma program på A och B. Ingen
förhandsanmälan. Avgiften faktureras i efterskott. De tolv första ryms med.
A 10.3, lördag kl. 10.30–12.00
B 10.3, lördag kl. 12.30–14.00
Nina Westerback
Färggrann vegetarisk brunch och
frukost (25 €)

Brunch som är en rätt mellan frukost och lunch
kan dukas upp på många olika sätt. Vi lagar vege-

tariska och vårliga rätter som t.ex. gröna smoothies, äggrätter, hembakat bröd, färggranna röror
och en vacker tårta till efterrätt.
A180189 11.4, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Louise Mérus
Indian Breakfast Delight, se sidan 43.
Indian Tea and Snacks, drop-in class, se sidan 44.
Indian Mughlai Cooking, se sidan 44.
Food from the mountains of India, se sidan 45.
Libanesisk vegetarisk meze, se sidan 45.
Quick Indian Cooking, drop-in class, se sidan 45.
Indian Lunch Box Cooking, se sidan 46.

Fisk och skaldjur
Fixa fisken – fiskhanteringskurs (27 €)

Här börjar vi från början. På kursen får du lära dig
vad som kännetecknar en färsk fisk och hur man
behandlar den. Var och en får prova på att filéa en
fisk. Vi går också igenom var benen sitter när det
gäller de olika fiskarterna. Kursen avslutas med
att vi tillreder en fiskrätt och äter tillsammans.
Samma program på A och B.
A170824 A 21.9, torsdag kl. 10.00–13.45
A170826 B 19.10, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Fina fisken (30 €)
På kursen blir det för hela slanten läckra rätter av
färdigt rensad fisk. Vi tillreder ett antal fiskrätter
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med lämpliga tillbehör som vi sedan avnjuter tillsammans.
A170827 27.9, onsdag kl. 10.00–13.45
		
Tove Lindqvist

Blå fisk (30 €)
En av förutsättningarna för att våra hav och sjöar
ska hållas levande är att vi som konsumenter tar
vårt ansvar och väljer MSC-märkt fisk. Svenska
juniorkocklandslaget har tagit fram massor av inspirerande recept på olika fisk- och skaldjursrätter som alla är baserade på “blå fisk” och som vi
på denna kurs tar inspiration av.
A180157 31.1, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist
Skaldjur på grillen (30 €)

Grillade skaldjur är otroligt gott. I kväll grillar vi
olika skaldjur och serverar dem på varierande
sätt, bland annat grillad räksallad och blåmusslor
med moulesdressing. Kom med och låt dig inspireras inför sommarens grillsäsong.
A180138 10.4, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Marianne Rönnholm

Festmat
Vi äter tillsammans – Finland 100 år (55 €)
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På denna kurs, som räcker två kurskvällar, förbereder vi firandet av Finlands 100-årskalas.
Första kurskvällen gör vi förberedelser inför jubileumsfesten och tillreder en festlig lunchmeny

som passar att bjuda på när Finland fyller år. Den
andra kurskvällen tillreder vi en jubileumsmiddag
som vi avnjuter med passliga drycker till.
A170836 6.11 och 20.11, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Festmat för herrar (70 €)

Vi lagar en festlig meny varje gång vi träffas på
denna tredelade kurs. Både förrätt, varmrätt och
efterrätt hinner vi med. Recepten kan du sedan ha
nytta av nästa gång det kommer gäster på middag.
A170838 7–21.11, tisdag kl. 10.00–13.45
		
Tove Lindqvist

Matlagning för daglediga – Finland 100 år

(80 €)
I den här kursen ligger fokus på inhemska råvaror.
Vi träffas fyra novemberonsdagar i rad. De två
första gångerna tillreder vi inspirerande mat från
Finland. Den tredje gången blir det en festlig lunchmeny som du senare kan bjuda dina vänner på. Den
fjärde gången avslutar vi med en jubileumsmiddag
som avnjuts med lämpliga drycker.
A170841 8–29.11, onsdag kl. 10.00–13.45
		
Tove Lindqvist

Mingelmat (25 €)
Skall du ordna en glöggbjudning, fira Finland 100
år med cocktailparty eller kanske du har en nybakad student? Vi tillreder flera olika sorters små
tilltugg och plockmat som är lätta för gästerna att
äta när de minglar omkring.
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A170871 8.11, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Helena Tamm

Råchoklad till julen (30 €)
Råchoklad är en utmärkt julklapp! Det är choklad
där ingen råvara upphettats över ca 45 grader under tillverkningen. Enligt forskning kan chokladens
antioxidanter skydda hjärtat, och sådana finns det
mer av i råchoklad än i vanlig choklad. Vi testar på
ett par färdiga råchokladset samt lagar flera olika
råchoklader och konfekter från grunden.
A170598 29.11, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Nina Westerback
Herrgårdsmat à la Downton Abbey (30 €)

Både matlagning och fina middagar var en synlig
del i BBC:s populära tv-serie Downton Abbey.
Vi tillreder olika maträtter och bakverk som
serverades för överklassen i England vid sekelskiftet mellan 1800- och 1900-talen. Vi dukar även
elegantare och tidsenligt.
A180190 13.1, lördag kl. 10.00–13.45
		
Helena Tamm

Tjejmiddag (25 €)
Då Camilla Läckberg har tjejmiddag tar hon hjälp
av kocken Christian Hellberg för att få riktigt god
mat. Vi tar inspiration från boken Fest, mat och
kärlek och tillreder utvalda recept därifrån. Också
män är välkomna på kursen.
A180156 29.1, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Delikata och dekorativa desserter (22 €)

Detta är kursen för dig som gillar sött, eftersom
desserter står i fokus. Vi tillreder varierande, färggranna desserter med fina tillbehör. Kom med och
lär dig imponera med en ljuvlig dessert i god tid
före följande fest.
A180163 27.3, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Internationell matkultur
Country cooking (25 €)

Ikväll är det country cooking och countrymusik
som gäller. Vi drömmer oss bort till Nashville
Tennessee som är countrymusikens Mecka. Där
njuter man av fried green tomatoes, cornbread,
sweet potato fries osv. Låt oss njuta av mat och
musik med passion och glädje.
A170777 13.9, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Marianne Rönnholm

Sushi för nybörjare (25 €)
Du får information om de olika ingredienserna och
om hur råvarorna skall förberedas. Efter avslutad
kurs behärskar du konsten att laga din egen sushi.
Itadakimasu!
A170823 19.9, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist
Indian Breakfast Delight (28 €)

This class will teach you how to cook very simple
but interesting Indian vegetarian breakfast reci43
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pes. On the menu: Stuffed parathas (Indian bread),
Moong dal chilla (lentil pancake), Samosas (pastries stuffed with potatoes), Paneer sandwiches
(made from Indian cottage cheese), and more
recipes. The teacher comes from India. Language:
English.
A170764 30.9, lördag kl. 10.00–13.45
		
Purnima Gupta

Knyten från hela världen (25 €)

Smakäventyr till Afghanistan (27 €)

Läckra kinesiska klassiker (25 €)

Afghanistan har mycket att bjuda på i matväg. På
kursen tillreder vi bl.a. pastejer fyllda med kött
och tomat, bourani baunjaun – stekta grönsaker
i tomatsås, en rispilaff med apelsin och kyckling
och firnee – en kardemummakryddad pudding till
efterrätt.
A170523 10.10, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Mia Hansson

Indian Tea and Snacks, drop-in class
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(10 €)
In this class you will learn to cook quick Indian snacks and to make tea. On the menu:
Veg Pakoras (crispy snacks made of a mix of
vegetables) and Indian Masala Chai (tea). The
teacher comes from India. Vegetarian cooking.
Language: English. Samma program på A och
B. Ingen förhandsanmälan. Avgiften faktureras i
efterskott. De tolv första ryms med.
A 14.10, lördag kl. 10.30–12.00
B 14.10, lördag kl. 12.30–14.00
Purnima Gupta

I en stor del av världen äts knyten av olika slag
med olika innehåll som går under varierande
namn. På denna kurs tillreder vi bland annat tortellini, pelmeni, samosa och dumpling – med lämpliga
tillbehör till förstås.
A170829 24.10, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Har du hört om dessa klassiska kinesiska rätter?
Jordnötter i vinäger, bräserad anka i kristallsockersås, räkor med risnudlar, nötkött på sichuanskt
vis. Kom med och tillred dessa kulinariska rätter
som ger dig en chans att hitta just dina nya favoriter.
A170522 26.10, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Yu Ramsay

Exotiskt från Eritrea (29 €)
Den traditionella maten i Eritrea består främst av
ett bröd gjort på surdeg och såser. Såserna är
antingen starkt kryddade med berberri, en typisk
kryddblandning, eller milt kryddade med gurkmeja.
Vi tillreder flera såser och sidorätter av kött, kyckling, linser och grönsaker. Garanterat läckert!
A170524 14.11, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Mia Hansson
Indian Mughlai Cooking (28 €)

In this class you will learn to cook mughlai cuisines
(from Medieval India) that use exotic spices, dried
fruit and nuts. The menu includes: Malai kaftan (a
veggie ball cooked in creamy sauce), Shahi paneer
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(Indian cottage cheese), Lacha paratha (Indian
bread) and more recipes. The teacher comes from
India. Vegetarian cooking. Language: English.
A170766 18.11, lördag kl. 10.00–13.45
		
Purnima Gupta

Mat från sydliga breddgrader (28 €)

På kursen tillreder vi maträtter från Sambia, Zimbabwe, Moçambique och Sydafrika. Vi tillreder bl.a.
grönsaks- och köttsåser av olika slag som serveras
med traditionell majsgröt, kryddig kyckling och ris
och avrundar med en papaya- och äggpudding.
A180057 16.1, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Mia Hansson

Mustig mat från Mexiko (25 €)
Mexikansk mat är så mycket mera än nachos och
fajitas. På denna kurs strävar vi efter att våga
använda kryddor – anpassade till våra finländska
smaklökar naturligtvis – och att göra autentisk
välsmakande mexikansk mat.
A180155 23.1, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist
Linser, bönor, kikärter och ärter (26 €)
I stora delar av världen är bönor, kikärter och linser basvaror i matlagningen. Av dessa proteinrika
ingredienser tillreder vi maträtter från Asien, Mellanöstern, Nordafrika och Europa. På menyn finns
sallader, grytor, röror och bakverk.
A180059 26.1, fredag kl. 17.00–20.45
		
Mia Hansson

Food from the mountains of India (26 €)

In this class, you will learn to cook food particularly
from the mountains of north-east India. The menu
includes: Panch phoran sabzi (mixed vegetables),
Kathal (spicy jackfruit), Momos (spicy dumplings),
Dal bhat (lentil soup), and more. The food is vegetarian. The teacher comes from India. Language:
English.
A180128 27.1, lördag kl. 10.00–13.45
		
Purnima Gupta

Libanesisk vegetarisk meze (25 €)
Meze är vanlig plockmat i Mellanöstern och länderna kring Medelhavet. Vi tillreder färggranna
vegetariska mezerätter, dipsåser och röror som
passar bra som plockmat eller huvudrätt.
A180187 30.1, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Louise Mérus
Quick Indian Cooking, drop-in class (10 €)
In this class you will learn to cook quick Indian
recipes and make a refreshing drink. On the
menu: Veg Uttapam (a spicy pancake topped
with a variety of vegetables) and Mango Lassi
(a yogurt-based drink). The teacher comes from
India. Vegetarian cooking. Language: English.
Samma program båda gångerna.Ingen förhandsanmälan. Avgiften faktureras i efterskott. De
tolv första ryms med.
10.2, lördag kl. 10.30–12.00 och kl. 12.30–14.00
Purnima Gupta
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Sushi för längre hunna (25 €)
På denna kurs blir det sushi med en twist, sushikonst. Vi provar på att laga bl.a. mosaiksushi
och sushiblommor, av helt ätbara ingredienser
förstås.
A180161 5.3, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

and easy to prepare. The menu includes: Dal tadka (spicy lentil curry), Bhindi (spicy okras), Rajma
masala (red beans cooked in spicy gravy), Chapati
(Indian bread), and more. Vegetarian cooking. The
teacher comes from India. Language: English.
A180129 24.3, lördag kl. 10.00–13.45
		
Purnima Gupta

Matresa för daglediga (80 €)

Mat och språk

Vårens matresa tar oss genom Europa under fyra
tisdagar i mars. Vi tillreder smakfulla rätter från
det spanska, franska, italienska och tyska köket.
Dessa länders specialiteter kan vi kalla roten till
allt gott i matsammanhang. Det här vill du inte
missa!
A180135 6–27.3, tisdag kl. 10.00–13.45
		
Marianne Rönnholm

Exotisk kinesisk brunch (25 €)
Vi tillreder en ljuvlig brunch med många små rätter – precis som i Kina. Friterat kinesiskt bröd
(Youtiao), ångkokta och stekta dumplings, Tianjin
crêpes, risgröt med olika kombinationer: räkor,
fisk eller kyckling. Upplev nya spännande och exotiska smaker!
A180056 17.3, lördag kl. 10.00–13.45
		
Yu Ramsay
Indian Lunch Box Cooking (25 €)

In this class students will learn to cook an ideal Indian lunch time meal which is very simple, healthy
46

På de här kurserna går vi över ämnesgränserna
och kombinerar mat och språk på ett okonstlat
sätt. Lärarna talar sitt eget modersmål och vi
lagar god mat från olika kulturer.

Brasilianska räk- och fiskrätter
– Peixe e Camarão (30 €)

Brasilianska kusten är ca 7500 km lång och bjuder på mängder av räk- och fiskrätter. Vi tillreder
Peixe ao molho de camarão – vitfisk med räk- och
tomatsås, Bobo de camarão – puré av maniok
med räkor och kokosmjölk, samt tillbehör. En
läcker efterrätt ingår också i menyn. Recepten är
på svenska. Språk: svenska och portugisiska.
A170521 20.9, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Andrea Brandão-Berglund

La cucina delle regioni italiane (65 €/termin)
Riprenderemo in autunno il viaggio per conoscere le ricette delle regioni d’Italia. Visiteremo in
autunno Sicilia, Sardegna e Val d’Aosta e in primavera Piemonte, Lombardia e Liguria. Oltre al cibo
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che prepareremo, gusteremo anche vino, possibilmente della regione visitata. La lezione sarà in
italiano e svedese, le ricette sono in italiano.
A170770 25.9, 23.10, 13.11, 22.1, 12.2 och 19.3,
		
måndag kl. 17.00–20.45
		
Francesco Benedetti

Clases de Cocina Peruana curso 1 (25 €)
En este curso de cocina peruana aprenderás
las recetas más sabrosas de esta cultura gastronómica: el famoso ceviche, causa limeña y
otros platos mas y deliciosos postres. Una de las
profesoras viene de Perú.
A170648 27.9, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Ghita Henriksson och
		
Maria Segura De Velasco
Bonjour France! – Atelier de Cuisine
Française (50 €)

Joignez ce cours pour apprendre à preparer des
plats simples et sains du Sud de la France, tout
en découvrant des trésors culinaires et des ingrédients de Provence. Vous aurez également la
chance d’enrichir votre vocabulaire en français et
d’apprendre des choses sur la culture française.
Langues de support: français et anglais.
A170931 13–20.10, fredag kl. 17.00–20.45
		
Bianca Biro

Berliner Küche (25 €)

Berlin ist in! Die Stadt gibt sich multikulturell, aber

zu Hause isst, kocht und backt man eher typische
Hausmannskost: Strammer Max, Schmorgurken,
Barsch in Bier, Berliner Pfannkuchen. Als exotischer Clou: Falafelpita! Die Lehrerin stammt aus
Berlin. Die Rezepte sind auf deutsch.
A170643 2.11, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Ghita Henriksson och
		
Susanne Mensing-Varila

Primi piatti (25 €)

l’Italia è conosciuta nel mondo per la pasta, fresca o secca, con o senza uova, farcita, corta o
lunga, ecc. ma anche per il risotto, gli gnocchi, le
crespelle e tante altre varietà di primi piatti. Prepareremo assieme alcune di queste bontà e le
gusteremo con un buon bicchiere di vino. Le ricette sono in italiano.
A170773 9.11, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Francesco Benedetti

Salut România! – Romanian Cuisine and
Culture Course (25 €)

Join this course to learn how to cook Romanian
dishes and be inspired by discovering culinary
treasures and ingredients from Transylvania.
There will be a chance to learn about Romanian
culture, touristic attractions, and also some essential vocabulary. The teacher comes from Romania. Support languages: Romanian and English.
A170932 9.12, lördag kl. 10.00–13.45
		
Bianca Biro
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Pesce d’acqua dolce (30 €)

In tutti i laghi italiani troviamo gli stessi pesci che
vivono anche nei laghi in Finlandia, quindi persico,
lavarello, luccio, luccioperca, alborella, trota, ecc.
Impararemo a preparare ricette di questi pesci
alla moda italiana, ed assieme gusteremo un buon
vino bianco. Le ricette sono in italiano.
A180130 11.1, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Francesco Benedetti

Clases de Cocina Peruana curso 2 (25 €)
En este segundo curso de cocina Peruana seguiremos aprendiendo mas platos sabrosos de
nuestra cultura gastronómica: Yuquita con salsa
a la huancaína, ají de gallina y otros platos mas y
deliciosos postres. Una de las profesoras viene
de Perú.
A180093 12.1, fredag kl. 17.00–20.45
		
Ghita Henriksson och
		
Maria Segura De Velasco
I formaggi (30 €)
Parte della gastronomia italiana si basa anche
sull’uso dei formaggi, freschi o stagionati, con
latte di vacca o pecora o capra o maturati nelle
grotte, erborinati o speziati: una scelta di sapori
unici, prodotti in ogni regione d’Italia. Scopriremo
alcune di queste delizie e le loro caratteristiche,
gustandole con un buon bicchiere di vino.
A180131 2.2, fredag kl. 17.00–20.45
		
Francesco Benedetti
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Vegetarisk mat på brasilianskt sätt –
Comida Vegetariana (25 €)

Vegetariska rätter är en del av den brasilianska
vardagsmaten. Vi tillreder bland annat ris och
bönor, triguilho (vete), pastel de queijo och bolinho de abobrinha (salta kakor) samt olika sallader.
Vi avrundar med en fruktigt efterrätt. Recepten är
på svenska. Språk: svenska och portugisiska.
A180055 28.2, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Andrea Brandão-Berglund

Festlig påskmåltid på ryska (25 €)
Kom och tillred en traditionell festlig påskmåltid
och lär dig några ryska ord och påsktraditioner.
Inga förkunskaper i ryska behövs. Vi börjar måltiden med zakuski, fortsätter med huvudrätt och
slutar med en läcker efterrätt. Alla deltagare
får en liten påsköverraskning i slutet av kursen.
Recepten är på svenska. Den ena läraren är från
Ryssland.
A180061 21.3, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Ghita Henriksson och Maria Hokkanen
Le verdure di primavera (25 €)

La primavera è il risveglio ed il rinascere della
natura nei campi, nei prati, nei giardini, ma anche
sulla nostra tavola. Vieni con noi a preparare piatti
con verdure ed erbe aromatiche di primavera e ad
assaggiare un buon bicchiere di vino! Le ricette
sono in italiano.
A180132 12.4, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Francesco Benedetti
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Övriga teman
De fyra årstiderna

Säsongmat: Här har vi kursserien för dig som
gillar god mat och vill lära dig att utnyttja ingredienserna när de är som bäst. Kursen är en helhet
med en kursdag för varje årstid. Det går dock också bra att anmäla sig till bara någon av kvällarna.
Skild anmälan till varje kurs.
Sensommarens solvarma smaker (25 €)
A170820 11.9, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Höstens dignande skördebord med
smak av vilt (30 €)

A170821 30.10, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Välsmakande, värmande mysmat i
vintermörkret (25 €)

A180147 15.1, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist
Vårens spirande grönska (25 €)
A180148 28.3, onsdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Bowls – den trendiga skålmaten (25 €)

Att servera maten i en skål är en växande trend,
vilket poke bowls, acai bowls och smoothie bowls
är några exempel på. Vi provar på den nya trenden
med mångsidiga recept.
A170828 2.10, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Under kokospalmen (25 €)

Vi har alla sett kokospalmer nära stranden i
reklamer för exotiska resmål. Nu lär du dig hur du
öppnar en kokosnöt på rätt sätt och vad allt du
kan göra med den. Vi lagar en hel del läckra recept där kokos ingår som ingrediens.
A170835 9.10, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Poesi och mat (25 €)
Välkommen på en poetisk afton i köket, där vi
tillsammans sätter snurr på våra lyriska och kulinariska smaklökar. Vi lagar mat i kända och mindre kända poeters sällskap och läser våra favoritdikter. Vi tillreder många vegetariska recept, men
också lite kött och fisk står på menyn. Som sött
gör vi Madelainekakor med inspiration av Marcel
Proust.
A170607 16.10, måndag kl. 17.00–20.45
		
Ylva Larsdotter och Ghita Henriksson
Chef Arbis (30 €)

Kom med och utmana dig själv! Chef Arbis är för
dig som vill använda dina matlagningskunskaper
och din fantasi för att skapa läckra maträtter av
ingredienser som läraren valt ut. Fiskprodukter
utgör huvudingrediensen i år. Kokböcker, egna
recept och lärarens råd får användas som hjälpmedel. Rätterna avnjuts vid en gemensam måltid
med ett glas vin.
A170802 31.10, tisdag kl. 10.00–13.45
		
Marianne Rönnholm
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Korvar (25 €)

Tycker du om korv? Kom med och upptäck hur enkelt och roligt det är att tillverka egen korv av rena
råvaror utan tillsatsämnen. Under kvällen lär du
dig grunderna och vi lagar tillsammans flera olika
korvar bl.a. av kyckling, lamm- och viltkött. Några
läckra tillbehör smakar bra till liksom en kall öl.
A170644 23.11, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Ghita Henriksson och
		
Joakim Häggström

Vintermat som bäst (26 €)

Rotfrukter, kål och lök i olika former är både gott,
nyttigt och lätt att tillreda. Man kan behöva lite
variation och nya idéer för att bli inspirerad. Vi tillreder mest vegetariska maträtter från olika delar
av världen, men kött ingår också i menyn.
A170525 24.11, fredag kl. 17.00–20.45
		
Mia Hansson

Salmiak och lakrits (25 €)
Detta är kursen för dig som gillar lakrits och salmiak och som samtidigt tycker om att experimentera och njuter av nya spännande smakupplevelser. Vi tillreder både varm- och efterrätter, kalla
och varma med smak av lakrits eller salmiak.
A170842 28.11, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist
Fondue (25 €)
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Många av oss har en gammal fonduegryta i skåpet. Nu är det tid att damma av den och bjuda

gäster på fondue. Först förstås till Arbis för att
få läckra recept och tips för härliga tillbehör.
Välkommen på fonduedag till Arbis!
A180183 17.1, onsdag kl. 10.00–13.45
		
Tove Lindqvist

Blinier, drop-in (10 €)

Kom och testa ett snabblagat blinirecept med
två läckra tillbehör. Samma program på A och B.
Ingen förhandsanmälan. Avgiften faktureras i
efterskott. De tolv första ryms med.
A 20.1, lördag kl. 10.30–12.00
B 20.1, lördag kl. 12.30–14.00
Ghita Henriksson

Klassiska soppor (25 €)
Vad är bättre än värmande soppor i vinterkylan?
Vi tillreder gamla klassiker såsom fransk löksoppa, crème Ninon och bouillabaisse med en twist.
Vi kokar också vår egen grönsaks- och fiskbuljong.
A180186 25.1, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Louise Mérus
Kafferiet – kaffe i maten (25 €)
Vi finländare är kända för att dricka mycket kaffe
trots att kaffet importeras från fjärran länder.
Men visste du att kaffe också kan användas i matlagningen? På denna kurs provar vi fördomsfritt
på olika recept där kaffe i någon form ingår.
A180158 5.2, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist
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Pajer, pastejer och sallader (27 €)
Perfekt mat för en picknick eller ett knytkalas.
Pajerna och pastejerna kan du laga färdigt
föregående dag. Vi använder dels färdig deg, som
kan köpas i butiken, dels lagar vi degen själva. På
kursen tillreder vi bl.a. fetapaj från Mellanöstern,
köttpastejer från Afghanistan, sambousor från
Somalia och sallader från olika delar av världen.
A180060 13.2, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Mia Hansson
Den moderna ostbrickan (25 €)

Den här kvällen blir det ostar med stort O. Vi smakar på ett urval läckra ostar som vi också tillreder
olika rätter av. Både spännande nyheter och gamla klassiker finns med. Ost är en mycket mångsidig
ingrediens och passar till det mesta.
A180159 27.2, tisdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Blinier, plättar och våfflor (25 €)
Blinier med olika smak och med mångsidiga tillbehör! Vi provar också på olika våffelrecept och tillreder fyllda plättar. Både sött och salt ryms med
på dagens meny.
A180160 28.2, onsdag kl. 10.00–13.45
		
Tove Lindqvist
Pasta – därmed basta (22 €)
På den här kursen är pastan i centrum, men pasta
finns det olika slag av. Vi provar på att laga olika

sorters pasta både glutenfri och pasta smaksatt
med olika ingredienser. Förstås gör vi också några
fyllda sorter med goda såser till.
A180162 12.3, måndag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Äggkurs (25 €)

Ägg är en bra och billig proteinkälla och kan räknas som “superfood”. Det är en riktig trendingrediens och är mycket mångsidig att tillreda rätter
med. Vi kommer bl.a. att lära oss att pochera, göra
suffléer, olika omeletter och drycker. Vi använder
både höns- och vaktelägg.
A180188 22.3, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Louise Mérus

Litteratur och mat (22 €)
Det blir mat och prat med Laura Esquivels roman
Kärlek het som chili som utgångspunkt. Det är en
helt fantastisk historia om släkten De la Garzas
öden och äventyr blandade med en het kulinarisk
resa. Vi använder oss av bokens recept och avnjuter till sist en gemensam måltid.
A180090 26.3, måndag kl. 17.00–20.45
		
Pamela Granskog och Ghita Henriksson
Sparris och primörer (25 €)

Våren är en härlig tid när allt börjar växa och får
ny livskraft av det ökande solljuset. På denna kurs
står sparris i fokus men också andra primörer
som vi gör läckra rätter av. Samma program på A
och B.
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A180164 A 4.4, onsdag kl. 10.00–13.45
A180165 B 5.4, torsdag kl. 17.00–20.45
		
Tove Lindqvist

Workshop i matlagning och
matfotografering (38 €)

En intensiv workshop i både matlagning och fotografering. Vi tillreder några rätter och jobbar sedan med matstyling. Bildkomposition genom praktiska övningar. Till förfogande finns fotorekvisita
och bakgrunder. En utmärkt kurs för matbloggare
och andra som är intresserade av ämnet. Ta med
egen kamera och dator för bildredigering.
A180048 7.4, lördag kl. 10.00–13.45
		
Louise Mérus och Karin Lindroos

Dryckeskultur
Vinklubben (90 €/termin)

Vinkursen passar för både nya och gamla kursdeltagare. Vi behandlar varje gång nya vinländer
och vinområden, vi bekantar oss med områdena,
deras klimat och deras druvor. Dessutom provsmakar vi 3–4 medelprisviner per gång med något
smått som tilltugg. Den första gången på hösten
går vi igenom vinprovningens ABC.
A170552 12.9, 3.10, 31.10, 5.12, 9.1, 6.2, 6.3 och 3.4,
		
tisdag kl. 17.00–20.00
		
Carina Sontag
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Vin Finlands 100 år till ära (30 €)

Finland fyller 100 år och till ära av detta har flera
producenter gjort vin i samma tema. Vi kommer
att bekanta oss med producenterna och vinerna
de lanserat. Vi provsmakar fyra viner och lagar
något smått att äta till.
A170582 4.10, onsdag kl. 17.00–20.00
		
Carina Sontag

Dyrare röda viner (40 €)

Är priset en garanti på kvalitet? Kom och avgör
själv. Vi provsmakar höstens nya rödviner i prisklassen 20–35 €. Vi har fyra olika viner som vi äter
något smått till.
A170583 1.11, onsdag kl. 17.00–20.00
		
Carina Sontag

Inhemskt öl från små bryggerier (30 €)

Det har hänt mycket de senaste åren på ölmarknaden. Många små bryggerier har sett
dagsljuset och idag analyserar man öl minst lika
intensivt som vin. Dessutom satsar man på att
göra produkten mer trendig. Vi provar 6–7 olika
ölsorter med lite smått tilltugg till. Kom och smaka
och upptäck i dem smak av citrusfrukter, ingefära
och bäriga aromer.
A170587 10.1, onsdag kl. 17.00–20.00
		
Carina Sontag

Dessertviner (35 €)
Dessertvin tillverkas i de flesta vinområden och
de görs på flera olika sätt. Kom och bekanta dig
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med de olika produktionsteknikerna och de kändaste produktionsområdena. Vi går också igenom
hur man kan kombinerar vinerna med mat och
efterrätter.
A180068 7.2, onsdag kl. 17.00–20.00
		
Carina Sontag

Kombinera mat och vin (35 €)

Borde man välja maten efter vinet istället för
tvärtom? Med rätt tillbehör och smaker kan man
få sträva viner att upplevas mjuka och halvtorra
viner att kännas torra. På kursen får du veta hur
grundsmakerna beskt, sött, surt, salt och umami
påverkar vinet. Vi provsmakar 4 viner med en
smaktallrik och noterar de olika grundsmakerna.
A170585 7.3, onsdag kl. 17.00–20.00
		
Carina Sontag

Champagne och skumvin (45 €)

Champagne och skumvin genom hela måltiden?
Visst går det! Champagnernas och skumvinernas
grundkaraktär är i många fall syrliga och fruktiga
med rostade toner. Därför passar många av dem
bra med mat som har rena smaker och lite syra. Vi
provsmakar fyra olika sorter med lite tilltugg.
A180069 4.4, onsdag kl. 17.00–20.00
		
Carina Sontag

Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis

Hygienpass
Hygienpass – teori (25 €)
Kommer du i ditt arbete i kontakt med oförpackade livsmedel eller livsmedelslokaler? Då är det
bra att ha ett hygienpass. Kom på en föreläsning i
livsmedelshygien och avlägg sedan hygienpasset
senare under terminen. Obs! Anmäl dig separat
till tenten. Föreläsningen hålls på svenska, men
man kan tenta på de båda inhemska språken.
Samma program på A och B.
A170456 A 28.10, lördag kl. 10.00–13.00
A180047 B 10.3, lördag kl. 10.00–13.00
			Monica Lindström, rum 13
Hygienpass – tentamen (40 €)
Fristående tentamen i hygienpass. Anmälan krävs.
Tenten börjar exakt kl. 10.00. Alla deltagare ska ha
en blå kulspetspenna och ID (körkort, pass, det
nya ID-kortet med foto – FPA-kort eller gamla ID:n
godkänns inte). Tentgenomgång genast efteråt. I
priset ingår intyget för hygienpass som du får per
post ca fyra veckor efter tenten.
A170518 A 11.11, lördag kl. 10.00–12.00
A180052 B 24.3, lördag kl. 10.00–12.00
A180053 C 24.4, tisdag kl. 18.00–20.00
A180054 D 8.5, tisdag kl. 18.00–20.00
		
Monica Lindström, rum 13
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Vuxna med barn i köket =
Tillsammans

På föräldrabarnkurserna, som i rubriken har til�lägget ”tillsammans”, tillreder barnet och den
vuxna mat tillsammans. Kurspriset inkluderar ett
barn och en vuxen. Endast den vuxna anmäls till
kursen. Kurserna planeras vanligen som pararbete. Om du tar med flera barn på kursen måste
du meddela kansliet om detta på tel. (09) 310
494 94. Vänligen notera att en extra avgift i så fall
tillkommer. Om barnet har allergier eller specialbehov, var vänlig och meddela det minst en vecka
i förväg.

Mat och musik från skogen
– tillsammans (22 €)

Vi sjunger sånger med skogen som tema och lagar
mat på ingredienser ur skogens skafferi. Kursen
är avsedd för ett barn från 5 år uppåt tillsammans
med en vuxen.
A170663 18.9, måndag kl. 16.30–19.30
		
Ghita Henriksson och
		
Anna Weber-Länsman

Kalas- eller diskomat – tillsammans (22 €)
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Det är roligt att ställa till kalas eller disko för sina
vänner. Kom med och gör smaskiga rätter som du
kan servera då du bjuder dina vänner. Några av de
rätter vi gör är pizzetta, quesadilla och annat gott.
Kursen är avsedd för ett skolbarn tillsammans
med en vuxen.

A170794 26.9, tisdag kl. 16.30–19.30
		
Marianne Rönnholm

Muminmammans bästa – tillsammans

(22 €)
Muminmamman är en väldigt skicklig kock. Hon
tycker om att laga mat till alla i Mumindalen. Av
muminmammans alla recept ska vi laga muminmammans pastasoppa, Hemulens ostsemlor och
Mumintrollets plättar. Kursen är avsedd för ett
barn från 5 år uppåt tillsammans med en vuxen.
A170796 12.10, torsdag kl. 16.30–19.30
		
Marianne Rönnholm

Vi bakar – tillsammans (22 €)

Det är roligt att baka. Nu sätter vi händerna i
degen och lär oss att baka semlor, kaka och småbröd. Hembakta semlor är både roliga att baka
ut och goda att äta. Resultatet är något man kan
vara stolt över. Kursen är avsedd för ett skolbarn
tillsammans med en vuxen.
A180166 18.10, onsdag kl. 16.30–19.30
		
Tove Lindqvist

Halloweenfest, Stoa – tillsammans (22 €)

Läskigt så det förslår. Vågar du prova på flugsvampar, bajskorvar med blodsås, spindeltårta och
annat lika läbbigt? Du får tips inför festen där hemma. Kursen är avsedd för ett barn från 5 år uppåt
tillsammans med en vuxen. Klä gärna ut dig.
A170880 27.10, fredag kl. 16.30–19.30
		
Ghita Henriksson
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Vi bakar bulle – tillsammans (22 €)
Det kommer härliga dofter från köket. Var och en
får knåda sin egen deg och forma fantasifigurer
som sedan penslas och dekoreras vackert med
pärlsocker, mandelspån eller russin. Medan degen
jäser äter vi något smått. Kursen är avsedd för ett
barn från 5 år uppåt tillsammans med en vuxen.
A170870 7.11, tisdag kl. 16.30–19.30
		
Helena Tamm
En dag som prinsessa, Stoa
– tillsammans (22 €)

Ljusröda läckerheter för små prinsessor. Du får
tips på en kalasmeny där salta och söta tilltugg
ingår, likaså en festlig dryck. Kursen är avsedd
för ett barn från 5 år uppåt tillsammans med en
vuxen. Du får gärna klä ut dig.
A170881 18.11, lördag kl. 10.00–13.00
		
Ghita Henriksson

Trendiga snacks och mellanmål
– tillsammans (22 €)

Vi kokar ihop nyttiga mellanmål och alla får vara
med och laga. Nya idéer för lite ombyte i mellanmålsvardagen. Kursen är avsedd för ett skolbarn
tillsammans med en vuxen.
A170595 21.11, tisdag kl. 16.30–19.30
		
Maia Söderlund

Julsånger och pepparkakor
– tillsammans (22 €)

Tipp, tapp, tipp, tapp… Vi sjunger julsånger och
bakar pepparkakor som vi sedan dekorerar med
kristyr. En salt bit mat ingår i kurspriset. Kursen
är avsedd för ett barn från 5 år uppåt tillsammans
med en vuxen.
A170664 27.11, måndag kl. 16.30–19.30
		
Ghita Henriksson och
		
Anna Weber-Länsman

Julstämning i köket – tillsammans (22 €)

Nu är det jul igen ... På denna kurs går ugnarna
heta och dofterna sprider sig i köket. Vi bakar
olika julinspirerade bakverk som vi sedan smakar
av tillsammans och sköljer ner med lite hemgjord
glögg. Kursen är avsedd för ett skolbarn tillsammans med en vuxen.
A170843 4.12, måndag kl. 16.30–19.30
		
Tove Lindqvist

Brunch för hela familjen – tillsammans

(22 €)
Sen frukost eller tidig lunch? Vi tillreder olika rätter som passar bra att servera på förmiddagen
när hela familjen är samlad. Detta kan bli en rolig
tradition för lugna veckoslutsmorgnar. Kursen
är avsedd för ett skolbarn tillsammans med en
vuxen.
A180167 8.1, måndag kl. 16.30–19.30
		
Tove Lindqvist
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Vegetariskt för barn – tillsammans

(22 €)
Mera grönt åt stora och små! Vi lagar lätta vardagsrätter som även familjens minsta går med på
att äta. Tyngdpunkten ligger på hälsosam, god och
lättlagad vardagsmat. Kursen är avsedd för ett
barn från 5 år uppåt tillsammans med en vuxen.
A180075 24.1, onsdag kl. 16.30–19.30
		
Maia Söderlund

Alla hjärtans dag – tillsammans (22 €)
Kom och fira vändagen tillsammans på Arbis. Temat vänskap genomsyrar matlagningen. Kursen
är avsedd för ett barn från 5 år uppåt tillsammans
med en vuxen – mamma, pappa eller varför inte
din gudmor, gudfar, mormor, farfar eller kanske
din granne?
A180202 14.2, onsdag kl. 16.30–19.30
		
Ghita Henriksson

Sushi för skolbarn – tillsammans (22 €)

Mat och musik från havet – tillsammans

Babymat – tillsammans (18 €)

Bamsemat, Stoa – tillsammans (22 €)

Kom med och lär dig tillreda din egen sushi. Du lär
dig mäta upp råvarorna och vi funderar tillsammans på vilka ingredienser som behövs. När förberedelserna är gjorda och riset svalnat tillreder
du din egen sushiportion. Kursen är avsedd för ett
skolbarn tillsammans med en vuxen.
A180168 8.2, torsdag kl. 16.30–19.30
		
Tove Lindqvist

Vad är bra mat för bebisar och småbarn? Tips för
att förenkla vardagen och olika sätt att introducera fast föda för bebisar. Vi tangerar även varför
det är bättre att laga egen mat istället för att köpa
burkmat. Det finns tid för frågor och funderingar.
Ta med din bebis, gärna också en filt för hen att
ligga på. Matstolar finns tyvärr inte i köket.
A180071 14.2, onsdag kl. 10.00–13.00
		
Maia Söderlund
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(22 €)
Havets mystik och läckerheter fungerar som inspirationskälla för de recept vi tillreder och den
musik vi sjunger. Kursen är avsedd för ett barn
från 5 år uppåt tillsammans med en vuxen.
A180099 26.2, måndag kl. 16.30–19.30
		
Ghita Henriksson och
		
Anna Weber-Länsman

Bamse och hans vänner från kullarna har sinne
för god mat. Vi lagar rätter ur Bamses kokböcker.
Kursen är avsedd för ett barn från 5 år uppåt tillsammans med en vuxen.
A180201 9.3, fredag kl. 10.00–13.00
		
Ghita Henriksson

Mat från USA – tillsammans (22 €)

Mat från USA är en blandning av influenser från
många olika länder som t.ex. Mexico och Italien.
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Majs och sötpotatis är ingredienser som åts redan
av många indianstammar men som ännu idag är
mycket populära. Några av kvällens rätter är Cornchowder och Sweet Potato Fries. Kursen är avsedd
för ett skolbarn tillsammans med en vuxen.
A180136 9.3, fredag kl. 16.30–19.30
		
Marianne Rönnholm

Pasta och såser – tillsammans (22 €)

Bigoli, canalini, vermicelli, fettucine är bara några
av alla pastasorter. Kanske du också har en egen
favorit. Du får lära dig hur man gör pasta och till
pastan tillreder vi olika såser baserade på både
kött och grönsaker. En klassiker bland pastarätter är pasta carbonara och bl.a. den skall vi göra.
Kursen är avsedd för ett skolbarn tillsammans
med en vuxen.
A180137 15.3, torsdag kl. 16.30–19.30
		
Marianne Rönnholm

Kalas utomhus – tillsammans (22 €)

Att ha ett utekalas är ju drömmen för många vuxna. Inget kladd inne och barnen får springa av sig
sin energi. Vi tillreder lämpliga rätter som passar
att äta ute trots att vädret inte alltid är så varmt.
Kursen är avsedd för ett barn från 5 år uppåt tillsammans med en vuxen.
A180169 20.3, tisdag kl. 16.30–19.30
		
Tove Lindqvist

Sagor och mat – tillsammans (22 €)
Välkommen på en kurs där vi varvar matlagning
med högläsning. Den här gången låter vi oss inspireras av staden. Vi läser sagor och lagar mat
med staden som tema. Kursen är avsedd för ett
barn från 5 år uppåt tillsammans med en vuxen.
A180080 9.4, måndag kl. 16.30–19.30
		
Ghita Henriksson och Ylva Larsdotter

Barnens kök
Snacks for kids aged 10–13 (20 €)

Healthy snacks are an essential part of our daily
diet. When we feel tired, we need a tasty snack to
give ourselves an energy boost. We´ll prepare a
few different snacks like rainbow fruit skewers,
fruit and nut yoghurt, and pizza cups. You can
then prepare these snacks at home. Language:
English. Eleverna är inte försäkrade från Arbis
sida. Ej webbanmälning. Anmälan till Arbis kansli
tfn (09) 310 494 94 fr.o.m. måndag 4.9 kl. 10.00.
A170781 14.9, torsdag kl. 16.30–19.30
		
Marianne Rönnholm

Tacos på höstlovet (20 €)
Taco är ett mexikanskt bröd bakat på majs eller
vetemjöl. I detta bröd serverar man olika maträtter. Vi gör fisktacos, tacotårta och några sallader
därtill och avslutar måltiden med smaskiga chokotacos. Kursen är avsedd för barn i åldern 9–12
år. Eleverna är inte försäkrade från Arbis sida. Ej
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webbanmälning. Anmälan till Arbis kansli tfn (09)
310 494 94 fr.o.m. måndag 4.9 kl. 10.00.
A170798 19.10, torsdag kl. 10.00–13.45
		
Marianne Rönnholm

Frukt och grönsaker på höstlovet (20 €)
Ät frukt och grönsaker under dagens lopp, så
håller du dig på topp. Idag tillreder vi goda rätter
av grönsaker och frukt samt bekantar oss med
några ovanligare frukter och grönsaker. Du får
också ta med hem din nysådda krasseodling. Vi gör
bland annat grönsakssmoothie, rotsaksbiffar och
majsbröd. Kursen är avsedd för barn i åldern 9–12
år. Eleverna är inte försäkrade från Arbis sida. Ej
webbanmälning. Anmälan till Arbis kansli tfn (09)
310 494 94 fr.o.m. måndag 4.9 kl. 10.00.
A170800 20.10, fredag kl. 10.00–13.45
		
Marianne Rönnholm
Quick and easy everyday meals for kids
aged 10–13 (20 €)
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We’ll make quick and easy everyday meals for the
whole family (30-minute meals). The emphasis
will be on a variety of vegetables, but also fish and
some organic meat will be on the menu. Remember, it doesn’t have to be difficult to make a wholesome meal quickly! Language: English. Eleverna är
inte försäkrade från Arbis sida. Ej webbanmälning. Anmälan till Arbis kansli tfn (09) 310 494 94
fr.o.m. måndag 4.9 kl. 10.00.
A170815 17.1, onsdag kl. 16.30–19.30
		
Louise Mérus

Nyttiga mellanmål och snacks för åk 3–6
i Rastis (30 €)

Kom och laga lätta, läckra och nyttiga mellanmål
som du sedan själv kan tillreda hemma. Arbis
ordnar kursen i samarbete med Folkhälsan i östra
Helsingfors och Nordsjö lågstadieskola. Max 8
elever ryms på kursen. Eget förkläde med. Eleverna är inte försäkrade från Arbis sida. Ej webbanmälning. Anmälan till Arbis kansli tfn (09) 310 494
94 fr.o.m. måndag 4.9 kl. 10.00.
A170933 31.10–28.11, tisdag kl. 14.30–16.00
		
Ghita Henriksson, Unkan

Lättlagade och nyttiga mellanmål för
åk 1–2 i Rastis (18 €)

Kom och lär dig tillreda enkla och goda mellanmål.
Vi använder bildrecept och vanliga recept. Arbis
ordnar kursen i samarbete med Folkhälsan i östra
Helsingfors och Nordsjö lågstadieskola. Max 8
elever ryms på kursen. Eget förkläde med. Eleverna är inte försäkrade från Arbis sida. Ej webbanmälning. Anmälan till Arbis kansli tfn (09) 310 494
94 fr.o.m. måndag 4.9 kl. 10.00.
A180221 27.2, 6.3 och 20.3, tisdag kl. 14.30–16.00
		
Ghita Henriksson, Unkan

Lättlagat till fester för åk 3–6 i Rastis

(40 €)
Kom med och tillred snabblagade lite festligare
salta och söta rätter inför påsken, vappen och
morsdagen. Arbis ordnar kursen i samarbete

Hushåll
med Folkhälsan i östra Helsingfors och Nordsjö
lågstadieskola. Max 8 elever ryms på kursen. Eget
förkläde med. Eleverna är inte försäkrade från
Arbis sida. Ej webbanmälning. Anmälan till Arbis
kansli tfn (09) 310 494 94 fr.o.m. måndag 4.9
kl. 10.00.
A180222 27.3–24.4, tisdag kl. 14.30–16.00
		
Ghita Henriksson, Unkan

Matdemonstrationer och
-föreläsningar

En demonstration pågår ungefär en timme och
består av en praktisk förevisning av hur maten
tillreds och avsmakning av rätterna. I avgiften 13
euro ingår ett receptblad, för extra receptblad betalas 1 euro kontant på plats. De 20 först anmälda
har företräde men du kan komma och titta om det
råkar finnas ytterligare lediga platser. Anmäl dig
senast dagen innan för att säkert finnas med på
deltagarlistan. På webben kommer menyerna som
tillreds under matlagningsdemonstrationerna att
synas några veckor före själva demonstrationen.

Gröna hälsosamma läckerheter (13 €)

A170601 12.9, tisdag kl. 13.00–14.00
		
Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm

Svamp- och vilträtter (13 €)

Skaldjur (13 €)

A170604 1.11, onsdag kl. 13.00–14.00
		
Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm

Finland 100-års festmeny (13 €)
A170605 5.12, tisdag kl. 13.00–14.00
		
Ghita Henriksson och Tove Lindqvist
Soppor och hembakt (13 €)
A180076 25.1, torsdag kl. 13.00–14.00
		
Ghita Henriksson och Tove Lindqvist
Bjud på fisk (13 €)
A180077 13.2, tisdag kl. 13.00–14.00
		
Ghita Henriksson och Tove Lindqvist
Påsk (13 €)
A180078 21.3, onsdag kl. 13.00–14.00
		
Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm
Vårlunch (13 €)
A180079 11.4, onsdag kl. 13.00–14.00
		
Tove Lindqvist och Marianne Rönnholm
Du är vad du äter, se sidan 10.
Ekologisk odling i historisk herrgårdsmiljö,
se sidan 32.

A170603 5.10, torsdag kl. 13.00–14.00
		
Ghita Henriksson och Tove Lindqvist
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Litteratur, teater
och modersmål
Ansvarig
Fil.mag. Annette Jansson,
annette.jansson@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80
Studierådgivning tisdag 15.8 kl. 9.00–12.00.
Anmälningar tas emot från tisdag 15.8 kl. 10.00. Se
anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Svenska som modersmål
Pratkvarnen – för personer med afasi
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(37 €/termin)
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.
A170533 21.9–12.4, torsdag kl. 10.00–12.15
			 Annette Jansson, rum B1

Prepkurs i modersmål (38 €)

En kurs för abiturienter som vill träna att skriva
och analysera texter inför studentprovet i modersmål och litteratur. Början av kursen fokuserar på
provet i textkompetens och den senare delen på
essäprovet.
A170567 A 23.8–20.9, onsdag kl. 16.30–19.30
A180063 B 10.1–7.3, onsdag kl. 16.30–19.30
			 Sofia Hägglund, rum 13

Kreativt skrivande (19 €/termin)

Det här är en kurs för dig som vill hitta en form
för ditt skrivande inom olika genrer. Kreativt
skrivande bjuder på skrivandets hantverk och
möjlighet att skapa och utveckla idéer till berättelser. Kursen går varannan vecka.
A170570 21.9–5.4, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Sofia Hägglund, rum B1
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Ordverkstad i Södra Haga (50 €/termin)
I ordverkstaden får man skapa berättelser tillsammans genom lek, drama och kreativa skrivövningar. Mångsidiga skaparövningar sätter fart på
fantasin och årets tema Bland kartblad och
kompassrosor inspirerar till nyfikenhet och upptäckarlust. Kursen ordnas i samarbete med Sydkustens ordkonstskola.
A170718 14.9–12.4, torsdag kl. 14.00–15.30
			 Lotta Sanhaie, Haga lågstadieskola
Retorik – konsten att övertyga I (30 €)

Har du behov av att engagera, motivera och bli
mera trovärdig? Vill du bli bättre på att få fram
ditt budskap? Vill du kunna och våga hålla tal? Vi
gör praktiska övningar och går igenom den klassiska retorikens verktyg som också kan tillämpas
för bl.a. arbetsintervjuer, e-post och möten.
A170569 18.9, 25.9, 2.10, 16.10 och 23.10,
			 måndag kl. 18.05–20.30
			 Alexandra Ohls, rum 33B

Retorik – konsten att övertyga II (30 €)

På fortsättningskursen i retorik bygger vi vidare
på den klassiska retorikens grundstenar och
fokuserar på att finslipa både innehållet och
framförandet. Vi gör praktiska övningar. Kursen
förutsätter grunderna i den klassiska retoriken.
A180064 22.1, 29.1, 5.2, 26.2 och 5.3,
			 måndag kl. 18.05–20.30
			 Alexandra Ohls, rum 33B

Litteratur
Ett skepp lastat med drömmar
(litteraturcirkel) (13 €/termin)

Höstens tema är nordisk emigration i väster- och
österled; om hur det var när det var “vi” som sökte
ett bättre och tryggare liv. Vi börjar med en klassiker, Vilhelm Mobergs Utvandrarna, och fortsätter med samtida författare om samma ämne.
A170568 11.9, 9.10, 6.11, 4.12 och
			 15.1, 12.2, 12.3, 9.4,
			 måndag kl. 18.05–19.35
			 Carita Backström, rum 33B

Litteraturcirkeln (13 €/termin)
All god litteratur väcker frågor, och här får du ventilera dem i gott sällskap! Inför första gången läser
vi Pajtim Statovcis Min katt Jugoslavien. I slutet
av den första lektionen gör vi tillsammans upp en
litteraturlista enligt kursdeltagarnas önskemål
och intressen.
A170565 14.9, 12.10, 9.11, 7.12 och
			 11.1, 8.2, 8.3, 12.4,
			 torsdag kl. 16.30–18.00
			 Barbro Enckell-Grimm, rum B1
Nordic noir (litteraturcirkel) (17 €)

Nordic noir har blivit en trend i den skandinaviska
deckarlitteraturen. Under kursen bekantar vi oss
med några av de mest betydande samtida deckarförfattarna i Norden. Till första gången läser vi
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romanen Solstormen av Åsa Larsson och sedan
gör vi tillsammans upp en litteraturlista för de
övriga gångerna.
A180114 16.1, 13.2, 13.3 och 10.4,
			 tisdag kl. 19.45–21.15
			 Topi Lappalainen, rum B1

Bekanta dig med litterära webbutgåvor

(17 €)
Idag finns det på internet välgjorda webbutgåvor
på svenska inom litteratur-, ord- och namnforskning. De är gratis att använda men att söka i dem
kan ibland vara knepigt. Under kursen presenteras lättfattligt en handfull inhemska databaser,
hur innehållet läggs fram i dem och hur man söker
i webbutgåvorna.
A170611 13.11, 20.11 och 27.11,
			 måndag kl. 18.05–19.35
			 Johan Lindberg, rum 33B

Teater och scenkonst
Seniordrama (37 €/termin)
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I en skapande grupprocess arbetar vi med teman
som intresserar gruppen. Målet är att skapa en
trygg och tillåtande atmosfär med fokus på spontanitet, improvisation, rollspel, röst och rörelse,
där alla utvecklas i egen takt och lär sig om sig
själva, samt om och av varandra. Seniordrama är
ett samarbete med föreningen DOT r.f.
A170566 15.9–13.4, fredag kl. 11.45–13.15
			 Karolina Sveiby, festsalen

Från text till teaterscen (13 €/termin)

Det här är en kurs för dig som vill fördjupa ditt
teaterintresse. Vi läser och diskuterar fyra pjäser
som sätts upp på Svenska Teatern. Efter varje diskussion ser vi pjäsen och diskuterar uppsättningen med arbetsgruppen. För föreställningarna
uppbärs en separat avgift på 15 €. Vårens kursdatum kan du se på www.Ilmonet.fi under hösten.
Kursen är ett samarbete med Svenska teatern.
A170736 16.10–13.11, måndag kl. 18.00–19.30
			 Christoffer Mellgren, Svenska teatern

Film
Arbis filmklubb (13 €/termin)
Filmklubben passar alla diskussionsglada människor som har åsikter om film. Vi väljer ett antal filmer bland biografernas aktuella utbud och sedan
diskuterar vi och analyserar dem, förundras över
dem eller irriteras av dem. Alla åsikter välkomnas.
Inga förkunskaper om film behövs.
A170534 14.9, 12.10, 9.11, 7.12 och
			 18.1, 15.2, 15.3 och 12.4,
			 torsdag kl. 19.45–21.15
			 Johanna Grönqvist, rum 42

Följ Arbis på Twitter
@Hforsarbis
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Ansvarig
Maria Bergman
maria.bergman@arbis.hel.fi
Tfn 040 536 1021, (09) 310 494 02 (från 1.9.2017)
Jan Amnell
jan.amnell@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77
Studierådgivning onsdag 9.8 kl. 9.00–12.00
Jan Amnell tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77
Anmälningar tas emot från onsdag 9.8 kl. 10.00. Se
anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.
Förkunskapskrav
I kursbeskrivningarna anges förkunskapskrav.
Det är viktigt att du beaktar de här rekommendationerna – då har du större nytta av kursen och
undervisningen kan gå i jämn takt.
Frivillig kursbok
I allmänhet hör det inga obligatoriska kursböcker

till IT-kurserna, men den som är intresserad av att
fördjupa sig i något ämne hittar facklitteratur på
Arbis bibliotek.
Inlärningsmiljö
Arbis använder inlärningsmiljön Fronter.
Seniorkurser
Seniorkurserna lämpar sig för dig som på äldre dagar vill lära dig använda dator. De har långsammare
tempo än övriga kurser och hålls dagtid. På måndagar och torsdagar kan du komma till IT-rådgivning.
På den nationella Seniorsurfdagen 4.10 ordnar
Arbis tillsammans med biblioteket i Stoa öppen
IT-rådgivning i Kulturhuset Stoa kl. 9.30–12.00.
Besöksadress: Åbohusvägen 1, Östra centrum.
IT-säkerhet för dig och mig, se sidan 7.
IT-rådgivning, se sidan 77.
Studierummet med datorer, se sidan 172.
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Operativsystem, administration och service
Windows
Seniorkurs: Grunderna i datoranvändning I – Windows 10 (10 €)

Vi lär oss grunderna i datoranvändning och att
använda datorn för olika ändamål med olika program. Vi bekantar oss med Windows 10. Kursen
lämpar sig för nybörjare.
A170757 20.9–4.10, onsdag kl. 9.30–12.00
			 Björn Holm, rum 32

Seniorkurs: Grunderna i datoranvändning II – Windows 10 (10 €)

Vi repeterar grunderna i datoranvändning och lär
oss mera om olika program. Vi sparar filer i mappar och hantera mappar i Windows 10. Förkunskapskrav: Grunderna i datoranvändning I eller
motsvarande kunskaper.
A170849 25.10–8.11, onsdag kl. 9.30–12.00
			 Björn Holm, rum 32

Seniorkurs: Grunderna i datoranvändning III – Windows (10 €)
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Vi repeterar grunderna i datoranvändning och
lär oss mera om att hantera filer och mappar. Vi
bekantar oss med kringutrustning till datorn, bl.a.
usb-minne och skrivare. Vi går igenom olika inställningar i Windows 10. Förkunskapskrav: Grun-

derna i datoranvändning I och II eller motsvarande
kunskaper.
A180172 31.1–14.2, onsdag kl. 9.30–12.00
			 Björn Holm, rum 32

Håll dig ajour med Windows 10 (17 €)
Windows 10 uppdateras kontinuerligt med både
mindre och större uppdateringar. Vi kollar de senaste nyheterna från 2017 och gör en genomgång
av inställningarna för uppdateringar. Vi repeterar
enligt önskemål.
A170759 Hösten
			 14–21.9, torsdag kl. 9.30–12.00
			 Jan Amnell, rum 32
A180194 Våren
			 9–16.1, tisdag kl. 16.30–19.00
			 Maria Bergman, rum 32
Windows 10 och applikationer (17 €)
Med Windows 10 introducerades apparna som
ett komplement till de klassiska skrivbordsprogrammen. Flera appar kan användas till mer än
vad man tror. Vi lär oss nyttiga funktioner i appar
som Foton, Paint 3D. Vi kopplar en digikamera till
datorn och läser in bilder samt sorterar och redigerar. Förkunskaper: grunderna i Windows 10.
A170935 20.11–4.12, måndag kl. 9.30–12.00
			 Maria Bergman, rum 32
Windows 10 med Onedrive (17 €)

Vi bekantar oss med Windows 10 med fokus på
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molntjänsten Onedrive. Vi ser hur fil- och mapphanteringen fungerar då OneDrive är i bruk. Hur
synkar du bilder mellan telefonen och datorn? Vi
kollar också hur OneDrive fungerar på webbläsaren. Ta med egen dator med Windows 10. Grundkunskaper i Windows behövs.
A180217 1–15.3, torsdag kl. 9.30–12.00
			 Jan Amnell, rum 32

Mac
Fil- och mapphantering på Mac (17 €)

Detta är en kurs för dig som vill veta hur du håller
reda på dina filer och mappar i en Mac-dator. Vi
går igenom fil- och mapphantering och planerar
en lämplig mappstruktur för dina filer lokalt på din
Mac. På kursen får du också en inblick i iCloud ifall
du vill spara dokument i molnet. Förkunskapskrav:
grunder i användning av Mac-datorer.
A170929 23.9–7.10, lördag kl. 10.00–12.30
			 Andrej Scherbakov-Parland, rum 32

Nystart med din Mac (17 €)
Har du skaffat dig din första Mac eller uppdaterat från ett äldre system och behöver en inblick i
systemets nya funktioner? Vi bekantar oss med
inställningar för bl.a. integritet och de program
som finns. Vi laddar en gratis app från appstore
och tar en titt på iCloud Drive – molnet för Macanvändare. Ta med din Mac och lösenord för ditt
Apple-ID.

A170892 19.10–2.11, torsdag kl. 13.00–15.30
			 Jan Amnell, rum 32

Mac, fortsättning med egen dator (17 €)

På kursen bekantar vi oss med Apples Mac-dator
och fördjupar oss i dess funktioner. Vi går igenom
fil- och mapphantering och lär oss mera om program och appar i en Mac. Vi kollar inställningar
och lär oss att säkerhetskopiera. Fokus på El
Capitan eller nyare system. Ta med din Mac. Förkunskapskrav: Grunderna i Mac.
A170934 21.11–5.12, tisdag kl. 15.00–17.30
			 Maria Bergman, rum 32

Hantera iCloud Drive på Mac, iPad och
iPhone (17 €)

iCloud handlar inte bara om att synkronisera
bilder mellan dina Apple-enheter. iCloud Drive
möjliggör att du kan jobba med en app på din Mac,
iPad eller iPhone och synkronisera innehållet
mellan enheterna. Appen bör stöda iCloud Drive
för att detta skall fungera men allt flera appar gör
det, bl.a. Apples iWorks. Vi övar med konkreta
exempel.
A180219 8–22.1, måndag kl. 15.00–17.30
			 Jan Amnell, rum 32

Linux

Uppdatera datorn – installera Linux (27 €)
Linux är ett snabbt och säkert operativsystem
som är lätt att använda. Det finns olika versioner
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(distributioner) som passar också äldre datorer.
Vi bekantar oss med fördelar och nackdelar
av olika Linuxdistributioner och går igenom
installationen av en välkänd och snabb Ubuntuversion.
You can also ask questions in English.
A180150 11.1–1.2, torsdag kl. 17.00–20.15
			 Patrik Sandberg, rum 31

Skötsel, service och säkerhet
Datasäkerhet och dataskydd (27 €)
Hur kan vi skydda vår information och vår integritet, när internetanslutning är så gott som
nödvändig och allt fler av våra apparater är uppkopplade? Kursen ger en introduktion i bl.a.
olika nätanslutningar, brandmurar, användning
av molntjänster och andra internettjänster, risker
och hur man kan minska dem.
A170855 8–29.11, onsdag kl. 17.00–20.15
			 Jan Lucénius, rum 32

Smarttelefon och pekplatta
Kom igång med din Androidpekplatta

(17 €)
Detta tillfälle är för dig som just skaffat en Androidpekplatta och vill börja använda den. Vi går
igenom inställningar, användarkonto och lösenord
men gör också roliga saker som att surfa, kolla
vädret, fota och filma samt laddar en nyttig app. Ta
med din Androidpekplatta.
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A170894 12–26.9, tisdag kl. 13.00–15.30
			 Oscar Lindh, rum 32

Kom igång med din
Androidtelefon (17 €)

Detta tillfälle är för dig som just skaffat en Androidtelefon och vill börja använda den. Vi ringer,
skickar SMS och sparar kontakter. Vi går igenom
inställningar, användarkonto och lösenord men
gör också roliga saker som att surfa, kolla vädret,
fota och filma samt laddar en nyttig app. Ta med
din Androidtelefon.
A170927 5–19.10, torsdag kl. 14.35–17.05
			 Oscar Lindh, rum 32

Fortsätt med din Androidpekplatta eller
-telefon (17 €)

Vi lär oss använda applikationer för bland annat
anteckningar, kalender, sociala medier, kartor.
Före kursen har du använt din Androidenhet och
laddat någon applikation från Google Play. Ta med
ditt lösenord till Google-Play, din egen Androidpekplatta eller -telefon.
A180177 A 9–23.1, tisdag kl. 13.00–15.30
			 Maria Bergman, rum 32
A180215 B 1–15.3, torsdag kl. 15.00–17.30
			 Oscar Lindh, rum 32
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Seniorkurs: Fota och filma med smarttelefon och pekplatta (13 €)

På tillfället lär du dig att använda smarttelefonen
och pekplattan som en kamera. Du får också tips
om bildkomposition och hur du bäst kan använda
det tillgängliga ljuset. Till sist övar vi att dela bilder
via e-post och sociala medier. Lisa Gerkman
svarar på alla dina frågor och hjälper dig med en
positiv attityd och tålamod.
A170889 12.9–26.9, tisdag kl. 13.00–15.30
			 Lisa Gerkman, Folkhälsan Seniorhus,
			 Verkstaden, Mannerheimvägen 97

Filma och fota på Androidtelefon eller
-pekplatta (27 €)

Lär dig använda kameran på din Androidtelefon
eller -pekplatta för att fotografera och filma. På
kursen går vi igenom kamerans funktioner och lär
oss hur man använder dem i praktiken. Vi bekantar oss också med hur man i efterhand överför
bilder och videor till exempelvis datorn, molntjänster eller sociala medier.
A180223 28.3–11.4, onsdag kl. 17.15–20.30
			 Dennis Storhannus, rum 32

iPad, grunderna (17 €)

Bli bekant med din iPad och lär dig bemästra den
galant! Du lär dig 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 du får svar på

dina frågor hur många gånger som helst. Ta med
din egen iPad.
A170890 10–24.10, tisdag kl. 13.00–15.30
			 Lisa Gerkman, rum 32

iPad-appar (17 €)

Vi fördjupar oss i pekplattan iPad. Vi botaniserar
enligt deltagarnas behov i appar för e-böcker,
e-tidningar, radio, film, tv, bildhantering, musik,
resor, bokningar, kommunikation, väder, kartor,
navigation och spel. Ta med din iPad och dina
koder samt lösenord, speciellt till AppStore.
Förkunskaper: iPad-grundkurs eller motsvarande
kunskap.
A180197 30.1–13.2, tisdag kl. 9.30–12.00
			 Lisa Gerkman, rum 32

iPhone, grunderna (17 €)
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 som vilken som helst vanare användare
imponeras av. Foto, e-post och kontakter är på
agendan. Allt går i långsam takt och du får svar på
dina frågor hur många gånger som helst. Ta med
din iPhone.
A170848 11–18.10, onsdag kl. 9.30–12.00
			 Lisa Gerkman, rum 32
Fortsätt med din iPhone (17 €)

Ta förhållandet med din iPhone till nästa nivå!
På kursen blir du bättre vän med din telefon,
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lär dig mera om de vanligaste apparna och
själva telefonen. Vi tittar också på trendiga och
praktiska appar för olika behov. Kom på kurs och
lär dig använda din iPhone som det multiverktyg
den är!
A180196 9.1–23.1, tisdag kl. 9.30–12.00
			 Lisa Gerkman, rum 32

Filma och fota med iPhone eller iPad (17 €)

På kursen lär du dig att använda smarttelefonen
och pekplattan som en kamera. Du får också tips
om bildkomposition och hur du bäst kan använda
det tillgängliga ljuset. Till sist övar vi att dela bilder
via e-post och sociala medier.
A170879 19–26.9, tisdag kl. 9.30–12.00
			 Lisa Gerkman, rum 32

Modern apps for modern nature
knowledge (13 €)

This class will look at some of the available mobile applications to help you while in the field to
answer What is this? Apps like NatureGate, Villivihannes, and Roberts Mushrooms provide intuitive
interfaces to identify plants, flowers, mushrooms,
and butterflies in the field. Du kan ställa frågor
också på svenska.
A180104 20.1, lördag kl. 10.00–13.15
			 Kelsi Clayton, rum 31
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Bildhantering
Ordna dina bilder med Lightroom (17 €)

På kursen lär du dig att behandla dina bilder med
Lightroom, det bästa programmet för dig som
tar många bilder och vill ha kontroll över dem.
Förkunskapskrav: kännedom om fil- och mapphantering och erfarenhet av datoranvändning.
A170891 19–26.9, tisdag kl. 17.15–20.30
			 Andrej Scherbakov-Parland, rum 32

Bilder på Mac, iPad och iPhone (17 €)
Vi jobbar med appen Bilder på iPad och Mac och
bekantar oss med hur bilder flyttas via iCloud. Vi
ordnar bilder och skapar album. Baskunskaper
i iPad och/eller Mac behövs. Ta med din iPad,
iPhone eller Mac.
A170856 10–31.10, tisdag kl. 9.30–12.00
			 Jan Amnell, rum 32
Photoshop Elements, introduktion (17 €)
Under kursen lär du dig hur programmet Photoshop Elements fungerar och är uppbyggt. Du lär
dig basfunktioner och hur du ordnar bilder. Vi övar
med guidade redigeringar med vars hjälp du t.ex.
kan kombinera bild och text till ett julkort. Förkunskapskrav: kännedom om fil- och mapphantering
och erfarenhet av datoranvändning.
A170859 21.11–5.12, tisdag kl. 17.00–19.30
			 Dennis Storhannus, rum 32
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Photoshop CC för fotografer (27 €)
Under kursen lär du dig hur programmet Photoshop fungerar och vad programmet är kapabelt
till. Du lär dig basfunktioner och verktyg och hur
man behandlar och retuscherar fotografier. Vi tar
också upp behandling av RAW-bildfiler. Förkunskapskrav: kännedom om fil- och mapphantering.
A170839 30.10–13.11, måndag kl. 17.00–20.15
			 Andrej Scherbakov-Parland, rum 32
Photoshop CC, grunderna (12 €)

Under kursen lär du dig hur programmet Photoshop fungerar och hur det är uppbyggt. Du lär dig
basfunktioner och verktyg och hur man behandlar
och retuscherar bilder och foton. Förkunskapskrav: kännedom om fil- och mapphantering.
A180119 11–25.1, måndag kl. 17.00–20.15
			 Jens Brännback, rum 32

Ordning och reda:
Foton på iPhone och Mac (27 €)

Kom och ta reda på hur du överför bilder och
videor från iPhone eller iPad till Mac. Vi går också
genom hur man sorterar, organiserar och förbättrar bilderna samt gör dem tillgängliga på alla dina
enheter med iCloud-bildbibliotek.
A180176 3–17.3, lördag kl. 10.00–13.15
			 Andrej Scherbakov-Parland, rum 32
Kurser i fotografi och bildbehandling,
se sidan 18.

Digitalisera gamla fotografier (17 €)
Vi använder olika metoder att skanna in eller fotografera av gamla fotografier i olika former som
pappersbilder, diabilder och negativ i olika format.
Om du äger en digital kamera eller surfplatta kan
du gärna ta den med.
A170866 28.9–12.10, tisdag kl. 9.30–12.00
			 Jan Olav Bergman, rum 32

Internet och webbpublikationer
Grundkurser i internet

Internet, långsam takt (17 €)

Lär dig använda internet. Vi tar upp säker och bra
användning av internet. Vi behandlar de vanligaste
tjänsterna, t.ex. banktjänster, olika webbsidor,
tidningar på nätet och diskuterar nedladdning av
filer och program. Vi lär oss om trygg användning
av nätet. Förkunskapskrav: grunderna i datoranvändning eller motsvarande datorerfarenhet.
A170850 11–25.10, onsdag kl. 13.00–15.30
			 Björn Holm, rum 32

Användarkonto och lösenord – hur
funkar de? (17 €)

Systemen för moderna datorer, pekplattor och
smarttelefoner kräver att du skapar ett användarkonto. Många nättjänster som du använder kräver
det också. Vad är egentligen ett användarkonto,
hur funkar det, varför finns dessa konton och när
skall du inte skapa ett konto är frågor vi diskuterar
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och övar i praktiken på webbläsaren i klassens
datorer.
A170936 9–16.11, torsdag kl. 9.30–12.00
			 Jan Amnell, rum 32

Molntjänsterna Drive och DropBox (17 €)
Molntjänsterna Drive och Dropbox är utmärkta
gratis hjälpmedel för bl.a. fotografier. Behovet har
blivit större i samband med appar i smarttelefoner, pekplattor och multimedie-tv:ar. Vi går igenom
Google Drive- och Dropbox -tjänsterna och ser
över motsvarande synkroniserings- och datatjänster för dina appar. You can also ask questions in
English.
A170863 9–23.11, torsdag kl. 17.00–19.30
			 Patrik Sandberg, rum 31
Seniorkurs: E-post (10 €)

Vi behandlar grundprinciperna för e-post. Du lär
dig skriva, skicka och ta emot, svara på och vidarebefordra e-post. Du lär dig också att använda
adressboken, skicka och ta emot bilagor och
bilder. Vi går igenom principerna för webbmail och
bekantar oss med gmail-konton. Förkunskaper:
Grunderna i datoranvändning eller motsvarande
datorerfarenhet.
A180171 10–24.1, onsdag kl. 9.30–12.00
			 Björn Holm, rum 32
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Bilder på internet och upphovsrätt (17 €)
På nätet finns det fina bilder som kan användas
helt lagligt. Vi bekantar oss med olika typer av

upphovsrätter, vad man får och inte får göra. Vi lär
oss inställningarna för bildsökning i webbläsaren.
Vi laddar ned lovliga bilder och infogar dem i dokument och sorterar dem i mappar. Vi jobbar på
klassrummets Windows datorer.
A180224 22.3–12.4, torsdag kl. 9.30–12.00
			 Jan Amnell, rum 32

Webbpublikationer
Wordpress.com – blogg/hemsida (17 €)

Du lär dig att göra en worpress -blogg och/eller
-hemsida. Kursen fokuserar på hur man ställer
upp bloggen på Wordpress.com och väljer layout
samt skapar sidor och matar in innehåll.
A170852 31.10–14.11, tisdag kl. 16.00–18.30
			 Maria Bergman, rum 32

Storywars − collaborative story writing

(27 €)
This is a new and experimental story writing
course which will allow each member of the group
to collaborate with the other members through a
story writing platform called Storywars. We will
brainstorm an idea for a story, then all get writing
the beginning. By the course’s conclusion we will
have a fully collaborated story written in English.
A170754 20.11–4.12, måndag kl. 17.00–20.15
			 John Wedlake, rum 32
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Bli en bättre bloggare! (17 €)

Alla bloggar, från utrikesministern till grannens
hund. Men alla når inte ut, och alla blir inte lästa.
Hur ska man man skriva för att engagera? Hur
skall man göra för att få fler läsare? Vi tittar på
hur populära bloggar som Andetag och Livslärd
fungerar, och jag berättar om mina egna erfarenheter av att blogga.
A180179 8–22.1, måndag kl. 17.00–19.30
			 Johanni Larjanko, rum 32
Bekanta dig med litterära webbutgåvor,
se sidan 62.

Publicering och vektorgrafik
Kom igång med InDesign (27 €)

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. Förkunskapskrav:
kännedom om fil- och mapphantering och vana att
använda något ordbehandlingsprogram.
A170765 A 2.10–23.10, måndag kl. 17.35–20.50
A180200 B 12.2–12.3, måndag kl. 17.35–20.50
			 Fredrik Bäck, rum 32

Fortsätt med InDesign (27 €)
Hur ser bra grafisk design ut? På fortsättningskursen tar vi upp några användbara typografiska

tumregler och tittar närmare på olika grafiska uttryck. På kursen kan du arbeta med egna projekt,
t.ex. skivomslag, affischer, visitkort och broschyrer. Grundkunskaper i InDesign är önskvärda.
A180127 19.3–9.4, måndag kl. 17.30–20.45
			 Fredrik Bäck, rum 32

Illustrator CC, grunderna (27 €)
På kursen lär du dig att med Illustrator behandla
vektorbaserad grafik. Du lär dig att rita, omforma
och gruppera objekt, dra upp linjer, skapa fyllningar, mönster, toningar och grafikformat. Förkunskapskrav: kännedom om fil- och mapphantering
och erfarenhet av datoranvändning.
A170851 3–24.10, tisdag kl. 16.00–18.30
			 Maria Bergman, rum 32

Video och film
Filma och editera video (27 €)
Skapa professionella videor med enkla medel. Ta
med din systemkamera med videofunktion och
lär dig hur du kan höja kvaliteten på din video.
Vi går igenom kameran och dess funktioner, hur
du gör en fin ljussättning och hur du klipper ihop
materialet du har filmat. Att du är bekant med din
kamera rekommenderas, tidigare erfarenhet av
video behövs ej.
A170772 16.11–7.12, torsdag kl. 17.00–20.15
			 Dennis Storhannus, rum 32
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Ljudbehandling
Podcast – Internet Radio (27 €)

You will plan, script, record and produce pilot
episodes of podcasts in small groups on the topic
you choose. You will also learn about the business, hosting and marketing of podcasts. Basic
Windows skills are needed. You can produce your
podcast in your language of choice. Du kan fråga
och producera på svenska.
A180214 7.2–7.3, onsdag kl. 17.15–20.30
			 Gregory Mark Pellechi, rum 32

Spel
Create a Computer Game (27 €)
No coding required! Make a text adventure using
Twine and publish it online (if you want). All you
need is a story and/or some imagination. You can
write in any language, but the class will be in English and Swedish.
A170861 5–26.10, torsdag kl. 17.15–20.30
			 Gregory Mark Pellechi, rum 32

Sociala medier

Facebook för föreningsaktiva (27 €)

Bokstavligt talat miljoner finländare är varje dag
på Facebook. Det är hög tid för finlandssvenska
föreningar och organisationer att skapa öppna,
intressanta och relevanta svenska rum också på
Facebook. Kursen visar hur sidor och grupper
fungerar bäst, hur man kopplar dem till sin övriga
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verksamhet och vilka möjligheter det finns till
interaktion.
A180213 1.2–1.3, torsdag kl. 17.45–20.15
			 Johanni Larjanko, rum 32

Sociala medier 2018 (27 €)
Nätet lever och utvecklas hela tiden. Vad är nytt?
Vad måste du pröva? Vad kan du göra idag som
du inte kunde göra igår? Denna kurs går igenom
det nyaste inom webbutvecklingen. Vi tittar på
appar, tjänster och möjligheter som du kanske
inte visste att fanns. Snapchat, buffer, zoom och
slack är aktuella 2017. Vad är nytt 2018?
A180184 21.3–11.4, onsdag kl. 18.05–20.35
			 Johanni Larjanko, rum 31
Social Media and e-commerce, se sidan 75.
Social Media for Small Entrepreneurs,
se sidan 76.

Textbehandling och
kontorsprogram
Textbehandling
Kom i gång med Word (17 €)
Lär dig formatera text och stycken så att du kan
skriva ett brev eller ett kort dokument. Vi övar
också att hantera tabeller och bilder och att infoga text från nätet och från andra dokument.
Vi kollar även sidhuvud och sidfot, sidnummer,
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innehållsförteckning. Förkunskap: kännedom om
fil- och mapphantering.
A180218 1–15.2, torsdag kl. 9.30–12.00
			 Jan Amnell, rum 32

Kalkylprogram

Tabeller och diagram med Excel,
grunderna (17 €)

Under kursen utför du bl.a. räkneoperationer,
formaterar celler samt skapar enkla diagram och
grafer. Förkunskapskrav: kännedom om fil- och
mapphantering.
A170742 18.10–1.11, onsdag kl. 18.05–20.35
			 Elmer Bergman, rum 32

Kombinera och jämför data med Pivot

(27 €)
Med en pivottabell kan du sammanställa stora
datamängder och kombinera och jämföra olika
uppgifter med delsummor i Excel. På kursen går
vi igenom vad pivottabeller behövs till, hur man
gör dem och hur de fungerar. Förkunskapskrav:
grunder i datoranvändning och Excel.
Kräver Office 2010 eller nyare. Vi går igenom
Powerpivots.
A180124 10–31.1, onsdag kl. 17.00–19.30
			 Patrik Sandberg, rum 32

Presentationsprogram

Visuellt med PowerPoint (17 €)

PowerPoint är det klassiska presentationsprogrammet vars funktioner att arbeta med
bild och video har blivit bättre år för år. Lär
dig använda och redigera bilder och video i
presentationer och visa dessa som bildspel
med en introduktion som innefattar effekter.
Förkunskap: kunskaper i fil- och mapphantering.
A180220 29.1–12.2, måndag kl. 15.00–17.30
			 Jan Amnell, rum 32

Övriga kontorsprogram

iWork på Mac – dokument, kalkylblad
och presentationer (27 €)

iWork är alternativet till Office på en Mac. Det
består av Pages för dokument, Numbers för
kalkyler och Keynote för presentationer. På
kursen får du en introduktion till dessa program
och en inblick i hur de fungerar tillsammans.
A180178 23.1–13.2, tisdag kl. 16.30–19.00
			 Maria Bergman, rum 32

Programmering
Kodningsklubb med Scratch (38 €)

Scratch är en programmeringsmiljö där koden
består av färdiga bitar som likt legobitar
sammanfogas till fungerande program. Resultatet
av programmeringen kan bli t.ex. ett spel, en
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interaktiv saga, en rolig frågesport. Du använder
Scratch via webbläsaren. Du kommer igång med
lärarens hjälp och om du redan kan grunderna
kan du koda egna projekt.
A170922 11.9–23.10, måndag kl. 15.00–17.30
			 Jan Olav Bergman, rum 32

Makron och VBA i Excel (27 €)

Det går att automatisera uppgifter i Excel med
hjälp av makron och VBA, Visual Basic for
Applications. Vi lär oss grunderna i att använda
dessa verktyg och gör konkreta övningar. Vi
bandar och editerar programmeringskoder.
A170921 13.9–4.10, onsdag kl. 17.00–19.30
			 Jan Olav Bergman, rum 32

Mät, skanna och iaktta omvärlden med
Raspberry Pi (27 €)

Raspberry Pi är en liten enkortsdator. Vi gör nya
projekt med Raspberry Pi-datorer för att mäta,
skanna och iaktta omvärlden. Läraren har två
Zero W-modeller som eleverna kan använda
på kursen. Förkunskapskrav: erfarenhet av att
installera appar och montering. En materialavgift
tillkommer.
A170771 12.10–14.10,
			 torsdag och fredag kl. 17.00–20.15,
			 lördag kl. 10.00–14.15
			 Manu Raster, rum 31
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JavaScript: introduktion till
programmering (27 €)

Lär dig att göra spel med hjälp av HTML och
JavaScript. Vi skummar genom grunderna i
språkets syntax och tittar på några spelmotorer.
Detta är en kurs med hemuppgifter.
A180134 20.1–10.2, lördag kl. 10.00–13.15
			 Andrej Scherbakov-Parland, rum 32

Börja koda med Python (27 €)

Python är ett kraftfullt och flexibelt
objektorienterat skriptspråk som är designat
för enkel användning och ökad produktivitet. Du
lär dig förstå grunderna i språkets syntax och
får praktisk erfarenhet av att använda Python.
Kännedom om att använda textredigerare och att
hantera filer och mappar behövs. Ta gärna med
egen dator.
A170893 27.2–27.3, tisdag kl. 16.00–18.30
			 Jan Olav Bergman, rum 32

Nonfigurativ konst med algoritmer (27 €)

Fascineras du av mönster och kalejdoskopbilder?
På kursen lär du dig hur en konstnär kan använda
progammering för ett konstnärligt förfarande. Vi
kör med Python, JavaScript eller Processing.
I kursen ingår hemuppgifter.
A180226 15.3–5.4, torsdag kl. 17.35–20.50
			 Andrej Scherbakov-Parland, rum 32
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Kurser för företagare och
frilansare

A170731 27–28.10, fredag kl. 17.00–20.15,
			 lördag kl. 10.00–13.15
			 Emma Lindholm, rum 32

Affärsplanering för småföretag (27 €)

Social Media and e-Commerce –
an introductory course (27 €)

Vi går igenom olika företagsformer och det
växande utbudet av digitala företags- och
stödtjänster som erbjuds i Finland. Du lär dig
att analysera investeringar. Vi går igenom enkel
bokföring, samt motsvarande beskattning (digitalt
utbud). You can also ask questions in English.
A180175 8.3–5.4, torsdag kl. 17.00–20.15
			 Patrik Sandberg, rum 31

Börja med Googles G Suiteföretagstjänster (17 €)

Under kursen går vi genom Googles nya utbud av
G Suite-företagstjänster. Vi går igenom de olika
tjänstepaketen och du lär dig att ta dem i bruk.
You can also ask questions in English.
A170830 14–28.9, torsdag kl. 17.00–19.30
			 Patrik Sandberg, rum 32

Inblick i tjänstedesign (17 €)

Allt fler företag utnyttjar tjänstedesign (Service
Design) för att få hjälp med att jobba mer kundcentrerat. Men vad går tjänstedesign och dess
metoder ut på? Under denna intensiva kurs får
deltagarna själva aktivt ta del av en tjänstedesignprocess med dess metoder och verktyg, för att få
en första inblick i vad det handlar om. Inga förkunskaper krävs.

Social Media platforms are great tools to make
your brand/products more visible. Which tools
can I use to do this? How can I raise awareness of
my product without sounding redundant, clichéd
or too salesy? Come and discuss with us a range
of possibilities and the differences between social
media platforms such as Pinterest, Instagram,
Youtube and Facebook.
A170857 19.10–2.11, torsdag kl. 17.15–20.30
			 Jennifer Ramirez, rum 31

E-Commerce Module - Etsy for Crafters

(17 €)
Etsy is a selling platform for crafters. It has more
than 1.7 million sellers and is a thriving active
community to sell handmade goods, supplies and
vintage. The course will tell you how to set up your
shop and about the range of possibilities this ecommerce platform offers. Du kan ställa frågor
också på svenska.
A170858 30.11–7.12, torsdag kl. 17.15–20.30
		
Jennifer Ramirez, rum 31
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Social Media for Small Entrepreneurs –
Introductory course (27 €)
This course will teach you the basics of building
and managing your brand/small company online
by exploiting social media networks to engage
potential customers. You will also learn how to
design your own plan, using free web tools. The
course will focus on Facebook and Twitter. Bring
your mobile phone with you. Du kan ställa frågor
också på svenska.
A180180 10–24.1, torsdag kl. 17.00–20.15
			 Jennifer Ramirez, rum 31

Allt om IT (25 €)
Kursen riktar sig till dig, som redan kan grunderna
i IT, men vill lära dig mera eller uppdatera
dina kunskaper. Vi söker svar på alla våra
frågor om IT, experimenterar och lär oss nytt.
Förkunskapskrav: grunderna i IT, Vardags-IT eller
motsvarande kunskaper.
A170853 Höst 29.9–1.12, fredag kl. 9.30–12.00
A180173 Vår 26.1–13.4, fredag kl. 9.30–12.00
			 Maria Bergman, rum 32

Social Media for Small Entrepreneurs
(continuation) – Implement your Plan

Vardags-IT (25 €)

(27 €)
During this continuation course, we will implement
the social media plan created in the Social Media
for Entrepreneurs course as well as discuss and
help the participants during the process. Du kan
ställa frågor också på svenska.
A180181 8.2–1.3, torsdag kl. 17.00–20.15
			 Jennifer Ramirez, rum 31
Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis
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Öppna inlärningsmiljöer

Du uppdaterar din kunskap om det som behövs
i dagens samhälle inom IT. Vi använder klassens
Windows -datorer och testar olika program samt
repeterar datoranvändning. Vi surfar på nätet och
testar nyttiga och aktuella nättjänster. Vi övar att
printa och använda minnespinne samt bekantar
oss också med kameror och olika datorer, t.ex.
pekplattan.
A170735 Höst 11.9–13.11, måndag kl. 9.30–12.00
A180120 Vår 8.1–19.3, måndag kl. 9.30–12.00
			 Jan Amnell, rum 32

Klubb IDA (27 €)
Vill du lära dig mera om internet, webbplatser
och veta mera om olika webbläsare? Kom med i
Klubb IDA (InternetDiggare på Arbis), där vi under
gemytliga och fria former diskuterar nyttan av och
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nöjet med internets olika tjänster och funktioner.
Förkunskapskrav: ett glatt och nyfiket sinnelag,
intresse för datorer och en egen e-postadress.
A170738 Höst 29.9–8.12, fredag kl. 18.05–20.30
A180121 Vår 12.1–13.4, fredag kl. 18.05–20.30
						 Johanni Larjanko, rum 32

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. Kontakta
jan.amnell@arbis.hel.fi, tfn 040 509 6834 eller
maria.bergman@arbis.hel.fi tfn 040 536 1021,
ifall du vill boka tid till rådgivningen. Du är även
välkommen oanmäld. Fakturering i efterskott.
På hösten 11.9–7.12, måndag kl. 13.00–14.30,
				 torsdag kl. 13.00–14.30,
På våren		8.1–19.4, måndag kl. 13.00–14.30,
				 torsdag kl. 13.00–14.30
				
Maria Bergman och Jan Amnell,
				
rum 32

IT-rådgivning, Stoa (6 €/gång)
Behöver du hjälp med din dator, mobiltelefon,
pekplatta, digikamera, någon tjänst på nätet
eller något program? Kom då till Arbis ITrådgivning på Arbis Östra i Stoa. Kontakta
jan.amnell@arbis.hel.fi, tfn 040 509 6834 eller
maria.bergman@arbis.hel.fi tfn 040 536 1021,
ifall du vill boka tid till rådgivningen. Du är också
välkommen oanmäld. Fakturering i efterskott.
På hösten 10.10–28.11, tisdag kl. 14.00–15.30
På våren		9.1–6.3, tisdag kl. 14.00–15.30
				
Maria Bergman och Jan Amnell,
				
grupprummet

Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis
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Motion, hälsa
och välmående
Ansvarig
Fys.ter. Birgitta Lindberg
birgitta.lindberg@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5112, (09) 310 494 74
Studierådgivning onsdag 9.8 kl. 10.00–12.00 per
telefon tfn 040 334 5112, (09) 310 494 74
Anmälningar tas emot från torsdag 10.8 kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.
Info om gymnastikkurserna
Tänk på att utgå från din egen kondition när du
väljer kurser. Fråga om råd ifall du är osäker på
nivån på den kurs du har valt. Studierådgivning
onsdag 9.8 kl. 10.00–12.00, tfn 040 334 5112.
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På grund av extern finansiering är avgifterna för
seniorkurserna inte lika höga som för de övriga
gymnastikkurserna.

Gymnastik och motion
Bodywise stretching (55 €/termin)
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.
A170526 11.9–9.4, måndag kl. 16.00–17.15
			 Kiki Molander, gymnastiksalen
Bodywise (55 €/termin)
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.
A170527 12.9–10.4, tisdag kl. 16.15–17.30
			 Kiki Molander, gymnastiksalen

Motion, hälsa och välmående

Bootcamp – utmana dig själv! (37 €/termin)
En lite tuffare träningsform där vi utmanar både
styrka och kondition. Vi tränar mångsidigt; med
egen kroppsvikt, mot par, mot tid, i cirkel för en
explosiv och helhetsmässigt stark kropp. Övningarna kan utföras på olika nivåer.
A170687 13.9–11.4, onsdag kl. 19.30–20.30
			 Sandra Nybacka, gymnastiksalen

på mag- och ryggmuskler. I övningarna ingår inslag från pilatesträning. Lektionen avslutas med
töjningar och avslappning.
A170531 A 11.9–9.4, måndag kl. 9.00–10.00
A170532 B 11.9–9.4, måndag kl. 10.00–11.00
			 Birgitta Lindberg, musiksalen

Cirkelträning (37 €/termin)

Vi fokuserar på hur kroppen fungerar som helhet
och hur alla rörelser utgår från mitten av kroppen.
Vi gör funktionella övningar, bygger upp dem stegvis och utmanar kroppen i alla rörelseplan. Genom
att påverka fascian (bindväven runt musklerna)
blir vi smidigare. Kursen passar dig som vill bygga
upp en stark och rörlig kropp.
A170684 13.9–11.4, onsdag kl. 18.30–19.30
			 Sandra Nybacka, gymnastiksalen

Vi utvecklar en funktionell och uthållig kropp, jobbar mycket med egen kroppsvikt och tränar stationsvis. Övningarna är varierande, heltäckande
och kan anpassas efter egen nivå.
A170618 12.9–10.4, tisdag kl. 19.00–20.00
			 Linus Nynäs, gymnastiksalen

Core-träning och stretching (37 €/termin)
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.
A170528 A 12.9–10.4, tisdag kl. 9.30–10.30
A170529 B 13.9–11.4, onsdag kl. 9.15–10.15
A170530 C 15.9–13.4, fredag kl. 11.00–12.00
			 Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
Core-träning och stretching, Stoa

(37 €/termin)
Vill du förbättra din balans, bålstyrka och rörlighet? Vi gör funktionella övningar med inriktning

Funktionell träning (37 €/termin)

Konditionsboxning (37 €/termin)
Ett effektivt och roligt sätt att höja konditionen.
Kursen har också inslag av kampsporter.
A170617 12.9–10.4, tisdag kl. 20.00–21.00
			 Linus Nynäs, gymnastiksalen
Motionsgymnastik för damer (37 €/termin)
A170540 A 12.9–10.4, tisdag kl. 10.30–11.30
			 Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
A170541 B 13.9–11.4, onsdag kl. 17.30–18.30
			 Ulrika Söderholm, gymnastiksalen
A170542 C 14.9–12.4, torsdag kl. 10.00–11.00
			 Birgitta Lindberg, gymnastiksalen
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Motionsgymnastik för män (37 €/termin)
A170543 14.9–12.4, torsdag kl. 17.00–18.00
			 Kaisa Pyhälä, gymnastiksalen

Motionsgymnastik, Rastis (37 €/termin)

A170860 12.9–10.4, tisdag kl. 19.00–20.00
			
Veronica Renwall, gymnastiksalen

Motionsgymnastik, Stoa (37 €/termin)
A170792 11.9–9.4, måndag kl. 17.30–18.30
			 Lisa Sandström, musiksalen

Nack- och ryggymnastik (37 €/termin)

Motionsgymnastik och stretching som förstärker
musklerna runt ryggraden, motarbetar belastningsfel och muskelspänningar och förebygger
nack- och ryggbesvär.
A170544 A 11.9–9.4, måndag kl. 12.15–13.15
A170545 B 12.9–10.4, tisdag kl. 10.15–11.15
			 Emma Blomqvist, gymnastiksalen
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Pilates (37 €/termin)
Vi utvecklar styrka, uthållighet och rörlighet med
fokus på koncentration, balans, andning och
avspänning. Pilatesträningen hjälper till att bygga
upp styrkan och smidigheten i hela kroppen med
tonvikt på de djupa mag- och ryggmusklerna.
A170614 A 11.9–9.4, måndag kl. 19.30–20.30
			 Marianne Airisniemi, festsalen
A170615 B 14.9–12.4, torsdag kl. 19.00–20.00
			 Maria Kramar-von Numers,
			 gymnastiksalen

Pilates 60+, se sidan 81.

Stepaerobic (37 €/termin)

Vi gör enkla men effektiva rörelser med hjälp av
stepbräder och andra redskap. Pulsen höjs och
alla muskelgrupper får jobba mångsidigt. Sköna
töjningar avslutar lektionen.
A170620 14.9–12.4, torsdag kl. 18.00–19.00
			 Maria Kramar-Von Numers,
			 gymnastiksalen

Vattengymnastik (98 €/termin)
En effektiv och rolig motionsform som förstärker
dina muskler men som inte belastar lederna.
Vattnets temperatur är ca 28 °C. Bassänghyran
ingår i kursavgiften. Ta med badmössa.
A170622 A 14.9–12.4, torsdag kl. 15.15–16.00
A170623 B 15.9–13.4, fredag kl. 9.30–10.15
A170624 C 15.9–13.4, fredag kl. 10.15–11.00
A170627 D 15.9–13.4, fredag kl. 11.00–11.45
			 Emma Blomqvist, Kuntokeidas Sandels,
			 Fältskärsgatan 4
Hård vattengymnastik (98 €/termin)
En effektiv och rolig motionsform som förstärker
dina muskler men som inte belastar lederna.
Vattnets temperatur är ca 28 °C. Bassänghyran
ingår i kursavgiften. Ta med badmössa.
A170626 14.9–12.4, torsdag kl. 16.00–16.45
			 Emma Blomqvist, Kuntokeidas Sandels
			 Fältskärsgatan 4
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Seniorgymnastik
Core-träning och stretching för seniorer

(18 €/termin)
Vill du förbättra balans, bålstyrka och rörlighet? Vi
gör funktionella övningar med inriktning på magoch ryggmuskler. I övningarna ingår inslag från
pilatesträning. Lektionen avslutas med töjningar.
A170464 13.9–11.4, onsdag kl. 11.45–12.45
			 May Österholm, gymnastiksalen

Lätt seniorgymnastik för damer

(14 €/termin)
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.
A170465 13.9–11.4, onsdag kl. 11.00–11.45
			 Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Nack- och ryggymnastik för seniorer

(14 €/termin)
Lätt motionsgymnastik och stretching som stärker musklerna runt ryggraden, motarbetar belastningsfel och muskelspänningar och förebygger
nack- och ryggbesvär.
A170466 14.9–12.4, torsdag kl. 12.45–13.30
			 Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Pilates 60+ (18 €/termin)

Vi utvecklar styrka, uthållighet och rörlighet med
fokus på koncentration, balans, andning och

avspänning. Pilatesträningen hjälper till att bygga
upp styrkan och smidigheten i hela kroppen med
tonvikt på de djupa mag- och ryggmusklerna.
Kursen är lämplig också för män.
A170468 A 13.9–11.4, onsdag kl. 13.00–14.00
			 May Österholm, gymnastiksalen
A170469 B 15.9–13.4, fredag kl. 10.30–11.30
			 May Österholm, festsalen

Seniorgymnastik för damer (14 €/termin)
A170470 A 11.9–9.4, måndag kl. 9.15–10.00
A170471 B 11.9–9.4, måndag kl. 10.00–10.45
A170472 C 12.9–10.4, tisdag kl. 12.00–12.45
A170473 D 14.9–12.4, torsdag kl. 12.00–12.45

			 Emma Blomqvist, gymnastiksalen
A170474 E 15.9–13.4, fredag kl. 9.30–10.15
A170475 F 15.9–13.4, fredag kl. 10.15–11.00
			 Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Seniorgymnastik för damer, Stoa

(14 €/termin)
A170476 11.9–9.4, måndag kl. 11.00–11.45
			 Birgitta Lindberg, musiksalen

Seniorgymnastik för herrar (14 €/termin)
A170477 A 11.9–9.4, måndag kl. 10.45–11.30
			 Emma Blomqvist, gymnastiksalen
A170478 B 13.9–11.4, onsdag kl. 10.15–11.00
			 Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

81

Motion, hälsa och välmående

Hård seniorgymnastik för herrar

(18 €/termin)
A170479 A 12.9–10.4, tisdag kl. 12.45–13.45
			 Emma Blomqvist, gymnastiksalen
A170480 B 14.9–12.4, torsdag kl. 11.00–12.00
			 Birgitta Lindberg, gymnastiksalen

Styrketräning för seniorer (13 €/termin)

Lär dig styrketräningens grunder och träna upp
din muskelstyrka. Uppvärmning och töjningar ingår. Fysioterapistuderande leder gruppen. Hyran
för konditionssalen 35 €/termin betalas kontant
till Arcada i början av terminen. 10 ggr/termin.
Höstterminen 12.9–14.11, vårterminen 16.1–27.3.
A170481 A 12.9–27.3, tisdag kl. 10.00–11.30
A170483 B 12.9–27.3, tisdag kl. 11.45–13.15
			 Thomas Hellsten, Arcada,
			 Jan-Magnus Janssons plats 1

Gubbyoga (27 €/termin)

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.
A170485 14.9–12.4, torsdag kl. 12.15–13.45
			 Bengt Holmström, festsalen
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Stolyoga (18 €/termin)
Vi utför mjuka yogarörelser som öppnar kroppen
och sinnet. Övningarna förbättrar rörligheten i

ryggraden och hjälper dig att bibehålla vigören i
hela kroppen. Du lär dig att skaka av dig onödig
stress och genom andningsövningar blir du medveten om nuet. Alla övningar görs sittande på en
stol eller stående med stolen som stöd.
A170486 11.9–9.4, måndag kl. 14.15–15.15
			 Carola Haaparinne, festsalen

Yoga för seniorer (27 €/termin)
Vi lär oss lugn hathayoga från grunderna. Tidigare
erfarenhet behövs inte. Yogan anpassas efter
ålder och kroppens behov. Avslappnings-,
koncentrations- och balansövningar.
A170981 A 11.9–9.4, måndag kl. 9.30–11.00
			 Monica Schwela, festsalen
A170487 B 13.9–11.4, onsdag kl. 10.45–12.15
			 Nora Palmgren, festsalen
Seniordans (27 €/termin)

Seniordans är en glad motionsform till medryckande dansmusik. Den passar alla åldrar. Inget eget
par behövs, kom som du är. Låga inneskor.
A170488 14.9–12.4, torsdag kl. 10.15–11.45
			 Gunilla Cavonius och Sirpa Jäppinen,
			 festsalen

Seniordans, Stoa (27 €/termin)
Seniordans är en glad motionsform till medryckande dansmusik. Den passar alla åldrar. Inget eget
par behövs, kom som du är. Låga inneskor.
A170489 12.9–10.4, tisdag kl. 12.00–13.30
			 Christian von Alfthan och Ulla Ek,
			 musiksalen
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Zumba Gold ® (18 €/termin)
Kom med och njut av underbara latinamerikanska
rytmer med lätta steg som får dig att svettas. Hitta glädjen i att dansa och röra på dig. En danskurs
för seniorer och nybörjare.
A170491 A 12.9–10.4, tisdag kl. 9.15–10.15
A170492 B 14.9–12.4, torsdag kl. 13.30–14.30
			 Emma Blomqvist, festsalen
Zumba Gold ® sittdans (14 €/termin)

Kom med och njut av internationella rytmer och
dansmotion som passar alla! Vi dansar sittande
eller stående med stöd av en stol.
A170493 11.9–9.4, måndag kl. 13.15–14.00
			 Emma Blomqvist, gymnastiksalen
Seniorfestival 7.10, se sidan 7.

Dans
Drop-in-danslördagar (6 €/gång)

Kom och prova på olika danser som undervisas
på Arbis. Inga förkunskaper behövs. Om du
blir biten kan du anmäla dig till en helårskurs.
Kurserna hålls i gymnastiksalen. Se respektive kursbeskrivning för närmare info. Ingen
förhandsanmälning, faktureringen sker i slutet
av terminen.
14.10, lördag kl. 10.00–11.30 Flamenco
				 kl. 12.00–13.30 Jazzdans
				
kl. 14.00–15.30 Bailatino

28.10, lördag kl. 10.00–11.30 Rumbita
				 kl. 12.00–13.30 Balett för vuxna
				 kl. 14.00–15.30 Zumba
21.1, lördag kl. 10.00–11.30 Flamenco
				 kl. 12.00–13.30 Jazzdans
				 kl. 14.00–15.30 Zumba
10.2, lördag kl. 10.00–11.30 Nia
				 kl. 12.00–13.30 Balett för vuxna
				 kl. 14.00–15.30 Bailatino

Bailatino ® (37 €/termin)
Välkommen med på en upptäcktsfärd till den
fartfyllda latinamerikanska dansens värld. Inga
förkunskaper krävs. Du får lära dig bl.a. salsa,
samba, merenque, cha-cha och reggaeton. Vi gör
varierande koreografier och dansar utan partner.
A170628 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–17.30
			 Ulrika Söderholm, gymnastiksalen
Buggdans (25 €)
Lär dig grunderna i buggdans som dansas i
par och har sina rötter i swing, jitterbugg och
rock´n´roll. Ta gärna med din egen danspartner
och kom ihåg att båda ska anmäla sig! Låga inneskor.
A170629 A 13.10–14.10, fredag kl. 16.30–18.45
				 lördag kl. 10.00–13.00
A180086 B 9.2–10.2, fredag kl. 16.30–18.45
				 lördag kl. 10.00–13.00
			 Heidi Palmu och Tomas Grönvall, festsalen
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Flamenco (37 €/termin)
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 mjuka dansskor för att skona trägolvet. Passar alla, från nybörjare till vana motionärer.
A170635 11.9–9.4, måndag kl. 18.15–19.15
			 Joanna Gefwert, gymnastiksalen
Jazzdans (55 €/termin)

Jazzdansen är tillbaka! Vi övar lite teknik och
mycket dans men framförallt upplever vi dansens
glädje. Inga förkunskaper behövs.
A170630 12.9–10.4, tisdag kl. 17.30–19.00
			 Kiki Molander, gymnastiksalen

Klassisk balett för vuxna (55 €/termin)

Upplev danskonsten och känn glädjen i att uttrycka dig genom dans. Baletträningen utvecklar
din hållning, balans, smidighet och muskelstyrka.
Också män är välkomna!
A170631 Nybörjarkurs: 15.9–13.4,
			 fredag kl. 16.15–17.45
A170632 Fortsättningskurs: 15.9–13.4,
			 fredag kl. 17.45–19.15
			 Nita Jokela, gymnastiksalen

Nia (37 €/termin)
Förgyll vardagen med dansglädje! Träna balans,
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rörlighet, flexibilitet och reaktionsförmåga under
samma danspass. 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.
A170633 11.9–9.4, måndag kl. 19.15–20.15
			 Riikka Wallin, gymnastiksalen

Round dance – internationell pardans

(19 €)
Round dance är en koreograferad sällskapsdans
där alla par dansar samma figurer runt golvet.
Man behöver inte komma ihåg koreografin för
en speaker instruerar alltid följande figur under
dansens gång. Vi dansar till olika rytmer t.ex. vals,
twostep och rumba. Tag med din egen danspartner. Kom ihåg att båda ska anmäla sig.
A170725 20.10–21.10, fredag kl. 16.30–18.00
			 lördag kl. 10.00–11.30
			 Gunilla Cavonius och
			 Christian von Alfthan, festsalen

Rumbita ® Fuerte (37 €/termin)

Rumbita Fuerte är en ny 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!
A170634 11.9–9.4, måndag kl. 17.15–18.15
			 Joanna Gefwert, gymnastiksalen

Motion, hälsa och välmående

Sällskapsdanser (25 €)

Grunderna i vals, foxtrot och “fusku”. Ta med din
egen danspartner och kom ihåg att båda ska anmäla sig!
A170636 A 27.10–28.10, fredag kl. 16.30–18.45
				 lördag kl. 10.00–13.00
A180087 B 9.3–10.3, fredag kl. 16.30–18.45
				 lördag kl. 10.00–13.00
		
Heidi Palmu och Tomas Grönvall,
			 festsalen
Dansgala, se sidan 8.
Dansklubb för 7–13-åringar, se sidan 89.

Yoga
Drop-in-yogalördagar (6 €/gång)

Kom och prova på olika yogaformer som undervisas på Arbis. Inga förkunskaper behövs. Om
du blir biten kan du anmäla dig till en helårskurs. Kurserna hålls i gymnastiksalen. Se respektive kursbeskrivning för närmare info. Ingen
förhandsanmälning, faktureringen sker i slutet
av terminen.
30.9, lördag kl. 10.00–11.30 Ashtangayoga
				 kl. 12.00–13.30 Kundaliniyoga
				 kl. 14.00–15.30 Shakti Flow Yoga
18.11, lördag kl. 10.00–11.30
				 kl. 12.00–13.30
				 kl. 14.00–15.30
													

Hathayoga
Karlayoga
Vinyasa Power
Yoga

27.1, lördag kl. 10.00–11.30 Ashtangayoga
				 kl. 12.00–13.30 Kundaliniyoga
				 kl. 14.00–15.30 Shakti Flow Yoga
3.3, lördag kl. 10.00–11.30
				 kl. 12.00–13.30
				 kl. 14.00–15.30
													

Hathayoga
Karlayoga
Vinyasa Power
Yoga

Ashtangayoga, grundnivå (55 €/termin)
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.
A170501 14.9–12.4, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Monica Schwela, festsalen
Ashtangayoga, mellannivå (55 €/termin)

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.
A170502 A 11.9–9.4, måndag kl. 7.45–9.15
A170503 B 14.9–12.4, torsdag kl. 18.00–19.30
			 Monica Schwela, festsalen

Hathayoga (55 €/termin)
En lugn form av yoga där kroppen blir smidig,
musklerna förstärks och sinnet stillas i takt
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med den naturliga andningsrytmen. Vi gör avslappnings-, koncentrations-, balans- och meditationsövningar. Var och en utgår från sina egna
förutsättningar.
A170504 A 11.9–9.4, måndag kl. 15.30–17.00
A170505 B 11.9–9.4, måndag kl. 17.00–18.30
			 Carola Haaparinne, festsalen
A170506 C 13.9–11.4, onsdag kl. 9.00–10.30
			 Nora Palmgren, festsalen

Kundaliniyogan är en dynamisk och mångsidig
form av yoga som passar alla. Den består av olika
fysiska övningar (asana), andningsövningar, ljudvibrationer (mantra), avslappning och meditation.
Kundaliniyogan ger balans i kropp, sinne och själ,
fördjupar din självinsikt och hjälper dig att bli
medveten om din fulla potential.
A170510 13.9–11.4, onsdag kl. 18.30–20.00
			 Sara Simberg, festsalen

Hathayoga, Stoa (55 €/termin)

Shakti Flow Yoga (55 €/termin)
Vi gör långsamma, rytmiskt flytande yogaövningar
kopplade till andningen i takt med musik från olika
traditioner. Varje lektion avslutas med djupavslappning och meditation i form av en mantrisk
koreografi som utförs antingen sittande eller
stående.
A170511 13.9–11.4, onsdag kl. 17.00–18.30
			 Sara Simberg, festsalen

Karlayoga (55 €/termin)
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.
A170508 12.9–10.4, tisdag kl. 18.00–19.30
			 Bengt Holmström, festsalen

Temayoga (55 €/termin)
Medan vi utför yogapositioner fokuserar vi på ett
tema per gång, t.ex. aktsamhet, respekt, tacksamhet, uthållighet, tålamod, koncentration, energi,
lätthet, balans, kreativitet eller andning. Vi inleder
med en uppvärmningsfas och avslutar med en
längre avslappning (shavasana). Inga förkunskaper behövs.
A170514 15.9–13.4, fredag kl. 12.30–14.00
			 Gaby Gahnström, gymnastiksalen

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.
A170507 12.9–10.4, tisdag kl. 8.30–10.00
			 Bengt Holmström, musiksalen
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Kundaliniyoga (55 €/termin)
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Vinyasa Power Yoga (55 €/termin)
Vinyasa Power Yoga förbinder österländsk spiritualitet med västerländsk dynamik. De olika yogapositionerna (asana) blir till en dynamisk följd av
rörelser och kan utföras individuellt av yngre och
äldre, kvinnor och män, stela och viga. Vi inleder
med en uppvärmningsfas och avslutar med en
längre avslappning (shavasana).
A170512 12.9–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00
			 Gaby Gahnström, festsalen
Mat och yoga, se sidan 40.

Hälsa och välmående
Första hjälpen I (27 €)

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 8 €. Innehållet i A- och B-kursen är
detsamma. En kurs i samarbete med Finlands
Röda Kors.
A170672 A 7.11–28.11, tisdag kl. 17.30–20.45
A180100 B 20.3–10.4, tisdag kl. 17.30–20.45
			 Magnus Lassander, rum 31

Högkänslighet (17 €)
Reagerar du eller någon du känner starkare än
andra på omvärlden? Önskar du att du var mer
hårdhudad och okänslig i en överväldigande
värld? En kurs om att leva med egenskapen HSP
(högkänslighet), att lära sig att ta hand om sig

själv på bästa sätt och se egenskapen som en
resurs. Vi diskuterar, gör övningar och utgår från
deltagarnas reflektioner.
A170681 17.10–31.10, tisdag kl. 17.00–19.30
			 Nina Stark, rum 31

Lär dig leva livet – nu! (27 €)
En kurs för dig som vill öka ditt välbefinnande,
eliminera negativa beteendemönster och må bra
i kropp och själ. Kursen innehåller stresshantering, meditation, mental träning, självkännedom,
mindfulness och avslappning. I kursen ingår också
självtester, övningar och hemuppgifter.
A170680 12.9–10.10, tisdag kl. 17.00–19.15
			 Gia Mellin-Kranck, rum 31
Lishi Tai Chi, Qigong och Kung Fu (17 €)

Lishi är en uråldrig taotisk rörelsekonst som
innehåller Tai Chi, Qigong, Kung Fu, meditation
och yoga. Bli av med stress, förbättra ditt självförtroende och lär dig att slappna av samtidigt som
du blir i bättre form. Vi gör långsamma, mjuka Yinoch dynamiska, snabba Yangövningar. Passar alla,
inga förhandskunskaper behövs. Se www.lishi.org
(eng.).
A170729 A 14.10 kl. 13.00–16.00 och
				 11.11 kl. 11.00–15.00, lördag
			 Wilhelm Wetterhoff, festsalen
A180118 B 10.2 kl. 13.00–16.00 och
				 17.3 kl. 11.00–15.00, lördag
			 Wilhelm Wetterhoff, festsalen,
			 gymnastiksalen
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Meditation (17 €)

Vill du lära dig en traditionell indisk metod för avslappning, koncentration och välmående? ”Det är
som att sitta inne i solen, bortkopplad från stress
och bekymmer”, har en deltagare på kursen
beskrivit meditationen. Pröva på du också!
A170847 A 3.11, 10.11, 17.11 och 24.11,
				 fredag kl. 17.00–18.00
A180170 B 2.3, 9.3, 16.3 och 23.3,
				 fredag kl. 17.00–18.00
			 Jan Rundt, festsalen, rum 23

Psykiska första hjälpen I (27 €)
Psykisk hälsa är en resurs som möjliggör mycket
i livet. Det är inte bara frånvaro av psykiska problem utan det är psykiskt välbefinnande och förmåga att klara av vardagen och mänskliga relationer.
Kursen lämpar sig för alla som är intresserade av
att främja sitt eget och andras välmående.
A170675 12.9–10.10, tisdag kl. 18.05–20.20
			 Nonni Mäkikärki, rum 42
Psykiska första hjälpen II (27 €)

Vill du lära dig hur du bemöter mänskor med
psykisk ohälsa? Du får information om de vanligaste formerna av psykisk ohälsa, lär dig att tillämpa psykiska första hjälpens fem steg och får
färdigheter att erbjuda hjälp och vid behov hänvisa till vård. Kurs I och II är separata kurser och du
behöver inte gå kurs I för att kunna gå på kurs II.
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A180102 16.1–13.2, tisdag kl. 17.00–19.30
			 Nonni Mäkikärki, rum 31

Dance in recovery (ingen kursavgift)
In these dance sessions we will dance through the
12 steps of recovery based on AA. Each session
will focus on a particular step. You will experience
the joy of sharing without any pressure to achieve.
You´ll move according to your own comfort level.
This class will help you support your recovery process from addiction or mental illness. I samarbete
med Kran r.f. (www.kran.fi)
A170876 11.11–24.3, lördag kl. 13.00–16.00
			 Simon Yearwood, gymnastiksalen,
			 festsalen, rum 37
Du är vad du äter, se sidan 10.

Kurser för barn och för föräldrar
med barn
Cirkus för barn och vuxna (37 €/termin)

Välkommen med i en värld av akrobatiska rörelser, pyramider, skratt och lek! För barn (3–5 år)
som tillsammans med en vuxen utför målinriktade
roliga övningar och lär sig t.ex. att rulla, åla, krypa,
balansera, hoppa, kasta och fånga. Också barnet
ska anmälas till kursen. Kurspriset inkluderar
både den vuxna och barnet. Ej webbanmälning.
A170701 14.9–12.4, torsdag kl. 16.15–17.00
			 Freia Stenbäck, gymnastiksalen

Motion, hälsa och välmående

Cirkus (9–12 år) (25 €/termin)
Välkommen med i en värld av akrobatiska rörelser,
jongleringsbollar, pyramider, skratt och lek! Här
utforskar du dina gränser, skapar tillit till dig själv,
dina vänner och din omgivning. Det finns plats
för alla, oavsett förutsättningar. Allt är möjligt! På
cirkuslektionen övar vi bl.a. att rulla, åla, krypa, balansera, hoppa, kasta och fånga. Ej webbanmälning.
A170699 14.9–12.4, torsdag kl. 15.15–16.15
			 Freia Stenbäck, gymnastiksalen
Gymnastik för 4–5-åringar, Rastis
(25 €/termin) Ej webbanmälning.
A170694 12.9–10.4, tisdag kl. 17.30–18.15
			 Ronja Lindh, gymnastiksalen

Gymnastik för 6–7-åringar, Rastis
(25 €/termin) Ej webbanmälning.
A170696 12.9–10.4, tisdag kl. 18.15–19.00
			 Ronja Lindh, gymnastiksalen

Gymnastik för barn och vuxna, Rastis
(37 €/termin)

För barn (3–5 år) som tillsammans med mamma,
pappa eller någon annan vuxen utför målinriktade
roliga övningar. Också barnet ska anmälas till kursen. Kurspriset inkluderar både den vuxna och barnet. Kursen ordnas i samarbete med Folkhälsan i
östra Helsingfors r.f. Ej webbanmälning.
A170698 12.9–10.4, tisdag kl. 16.45–17.30
			 Ronja Lindh, gymnastiksalen

Mammagympa (32 €/termin)

Kom med och träna upp konditionen och muskelstyrkan efter förlossningens eftergranskning. Ta
gärna babyn med dig.
A170690 12.9–10.4, tisdag kl. 13.45–14.45
			 Emma Blomqvist, gymnastiksalen

Zumba Kids ® (9–12 år) (25 €/termin)
Kom med och lär dig dansstilar från världens
alla hörn! Via dansen och leken lär vi känna olika
musikstilar och utvecklar sociala, kognitiva och
motoriska färdigheter. Ej webbanmälning.
A170705 12.9–10.4, tisdag kl. 15.00–15.45
			 Emma Blomqvist, gymnastiksalen
Dansklubb för 7–13-åringar (37 €/termin)

Dansklubben riktar sig till dig som tycker om att
dansa och kanske vill pröva på att uppträda. Vi övar
olika streetdans stilar och skapar serier i grupp, i
par och prövar också på att göra egna dansserier.
De som vill har möjlighet att öva in en show till
Kottby lågstadieskolas talangjakt Småstjärnorna i
april 2018. Ej webbanmälning.
A171008 13.9–11.4, onsdag kl. 14.00–15.30
			 Elias Edström, gymnastiksalen
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Vandringar
Vandring i Kytäjä-Usmi friluftsområde

(17 €)
Området ligger i närheten av Hyvinge. Vandringens längd är ca 13–15 km. Ta med vägkost,
termosflaska och lämplig utrustning. Vi träffas
kl. 9.00 på järnvägsstationen och tar tåget till
Hyvinge. Närmare information om researrangemang och -kostnader fås senare.
A170691 11.10, onsdag kl. 9.00–18.00
			 Johanna Söderholm

Vandring i Bjurs friluftsområde (17 €)

Området ligger i närheten av Barösund. Vandringens längd är ca 10–12 km. Ta med vägkost, termosflaska och lämplig utrustning. Vi träffas
kl. 9.00 på Dagmarsgatan 3 utanför Arbis.
Resekostnader tillkommer.
A180107 15.5, tisdag kl. 9.00–18.00
			 Johanna Söderholm
Svampkunskap på exkursion, se sidan 106.

Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis
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Ansvarig
Fil.mag. Anna Weber-Länsman
anna.weber-lansman@arbis.hel.fi
Tfn 040 172 3735, (09) 310 494 79
Studierådgivning måndag 14.8 kl. 9.00–12.00.
Anmälningar tas emot från tisdag 15.8
kl. 10.00. Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.
= kurs med individuell undervisning
= kurs med undervisning i smågrupp
På grund av det begränsade antalet studieplatser
kan du delta i bara en kurs med individuell undervisning.

Sång
Solosång med Petra (82 €/termin)
För dig som fyllt 16 år och vill utveckla din sångröst. Vi övar teknik, tolkning och uppträdande och
utgår från din egen favoritmusik. Lektionstiden
är 45 minuter varannan vecka. Du garanteras
plats på en sångkurs under två läsår. Om du är
borta mera än två gånger per termin förlorar du
din studieplats. Torsdag 7.9 kl. 19.15 träffas alla
Petras elever i rum B2 och får sina individuella
lektionstider.
A170678 11.9–12.4, måndag kl. 16.45–20.00,
				 torsdag kl. 14.30–20.15
				 Petra Schauman, rum 48
Solosång med Marika (112 €/termin)

För nybörjare till erfarna sångare som vill
utveckla sitt sjungande. Vi arbetar med
klang, rytmik, frasering, andning, uttryck och
rampfeber. Individuell undervisning 30 minuter
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i veckan. Du garanteras plats på kursen under
två läsår. Läraren kontaktar eleverna och delar
ut lektionstiderna. Om du är borta mera än tre
gånger per termin förlorar du din studieplats.
A170762 A 12.9–10.4, tisdag kl. 12.15–13.45
A170763 B 13.9–11.4, onsdag kl. 11.30–14.30
				 Marika Kivinen, rum 48

Solosång med Päivi, Stoa (112 €/termin)

Sångkurs för vuxna som vill utveckla sin sångröst.
Vi övar sångteknik och lär oss ny repertoar.
Individuell undervisning 30 minuter per vecka.
Läraren kontaktar kursdeltagarna och delar ut
lektionstiderna. Du garanteras plats på kursen
under två läsår. Om du är borta mera än tre
gånger per termin förlorar du din studieplats.
A170558 A 11.9–9.4, måndag kl. 18.45–20.15
A170559 B 12.9–10.4, tisdag kl. 13.00–14.30
				 Päivi Kannisto, pianoklassen
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Klassisk sång (87 €/termin)
Tyngdpunkten ligger på den klassiska traditionens
sångteknik och repertoar. Uppsjungning och
utveckling av sångröst och -teknik ingår. Varje elev
får individuell undervisning 30 minuter varannan
vecka. Den andra kursdeltagaren har då möjlighet
att följa med undervisningen enligt Master Classmetoden. Första träffen alla tillsammans 11.9 kl. 13.
A170818 A 11.9–9.4, måndag kl. 13.00–14.00
A170819 B 11.9–9.4, måndag kl. 14.15–15.15
				 Carolina Backman, rum 48

Pop- och jazzsång (87 €/termin)

Tyngdpunkten ligger på pop- och jazztraditionens
sångteknik och repertoar. Uppsjungning och
utveckling av sångröst och -teknik ingår. Varje elev
får individuell undervisning 30 minuter varannan
vecka. Den andra kursdeltagaren har då möjlighet
att följa med undervisningen enligt Master Classmetoden. Första träffen alla tillsammans 11.9
kl. 12.00.
A170816 A 11.9–9.4, måndag kl. 12.00–13.00
A170817 B 11.9–9.4, måndag kl. 15.15–16.15
				 Carolina Backman, rum 48

Solosång (87 €/termin)

Vi sjunger i en liten grupp på tre personer, 45
minuter varje vecka. Uppsjungning och utveckling
av sångröst och -teknik ingår. Varje deltagare
får också individuell undervisning inför gruppen.
Om du är borta mera än tre gånger per termin
förlorar du din studieplats. Åldersgräns 16 år.
A170692 11.9–9.4, måndag kl. 20.00–20.45
				 Petra Schauman, rum 48

Den signade klang (17 €)

Den signade klang handlar om att använda rösten
och klangen i rummet, och de akustisk-fysikaliska
övertonerna för att skapa musik i ett uttryck
som välkomnar alla röster. Vi använder oss av
organiskt framvuxna folkmelodier för deras enkla
skönhets skull och improviserar tillsammans. Inga
musikaliska förkunskaper behövs.

Musik
A170732
				
				
				

15–16.9, fredag kl. 18.00–20.30,
lördag kl. 11.00–15.30
Nina Fogelberg och Susanna Tollet,
rum 37

Pop- och rocksång (17 €)

Vi betonar behandlingen av rytmen, fraseringen
och den allmänna ”grooven”. Uppsjungning,
andningsövningar och inövning av deltagarnas
egen repertoar ingår. Du får individuell
undervisning 30 minuter per dag då du sjunger
inför gruppen enligt Master Class-modellen.
Läraren kontaktar deltagarna före kursstarten.
Inga förkunskaper behövs.
A180066 2–3.2, fredag kl. 17.00–20.15,
				 lördag kl. 11.00–14.15
				 Carolina Backman, rum 48 och 37

Ta din publik! (17 €)

Hur hittar du ett lugn och ett fokus innan du går
ut på scen? Hur skapar du kontakt med publiken
och vilka alla aspekter spelar in? På kursen
får du professionell hjälp att öva scennärvaro,
sångteknik och tolkning framför en liten publik.
Varje elev får individuell undervisning 30 minuter/
dag och sjunger inför gruppen enligt Master
Class-modellen.
A180067 2–3.3, fredag kl. 17.00–20.15,
				 lördag kl. 11.00–14.15
				 Carolina Backman, rum 37
Sjung från noter, se sidan 100.

Körer, sånggrupper och
allsång
Ensemblesång, nybörjarkurs (25 €/termin)

Lär dig grunderna i att sjunga i stämmor i glatt
sällskap. Ensemblesång i 1–4 stämmor i olika
stilar. Vi arbetar med rytmik, frasering, notläsning,
tolkning och uttryck. Även grunderna i tonbildning
och röstvård ingår. Kursen ger färdigheter för att
sjunga i kör. Den första träffen är tillsammans med
fortsättningskursens deltagare 12.9 kl. 14.15–16.15.
A170638 12.9–10.4, tisdag kl. 14.15–15.15
				 Marika Kivinen, rum 37

Ensemblesång, forsättningskurs

(25 €/termin)
För dig som har en viss erfarenhet av kör-,
ensemble- eller solosång. Vi sjunger kör- och
ensembleverk utan ackompanjemang i 2–4
stämmor i olika stilar, bl.a. klassiskt, barbershop
och lätt jazz enligt gruppens önskemål. Den första
träffen är tillsammans med nybörjarkursens
deltagare 12.9 kl. 14.15–16.15.
A170639 12.9–10.4, tisdag kl. 15.15–16.15
				 Marika Kivinen, rum 37

Sjung på svenska (SFI Arbis) (18 €/termin)
Kom med och lär dig svenska genom sång! Vi
bekantar oss med finlandssvenska och svenska
folkvisor och deras historia, trubadurtoner och
inslag från modern populärkultur. På kursen
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sjunger vi en- och tvåstämmigt och lär oss ny
repertoar på gehör. För sångglada SFI:are och
andra som vill bekanta sig med den svenska
visskatten.
A170739 14.9–12.4, torsdag kl. 09.30–11.00
				 Anna Weber-Länsman och
				 Alexandra Ramsay, rum 37

Manskör: Out ´n loud (49 €/termin)

Kom med i Out ´n loud, sångglada killar i alla
åldrar. Finlands första gaykör framför gamla och
kända men också okonventionella sånger främst
på svenska och finska. Nutidsmusik och klassiker
smälter ihop till en färgglad helhet när killarna
stiger upp på scenen. Närmare uppgifter: www.
outnloud.fi eller pasi.risberg@outnloud.fi.
A170647 11.9–9.4, måndag kl. 19.00–21.15
				 Hilkka Kangasniemi, rum 37

Damkör: Vox Femina (43 €/termin)

Vox Femina är damkören för dig som vill
uttrycka sångarglädje genom olika musikstilar.
Vi sjunger flerstämmigt och övar grunderna i
sångteknik. Repertoaren är bred och vi uppträder
regelbundet. Välkommen med!
A170550 14.9–12.4, torsdag kl. 18.00–19.45
				 Martina Brunell, rum 37
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Blandad kör: Nordsjö sångkör, Stoa

(43 €/termin)
Välkommen med i Nordsjö sångkör! Nordsjö
sångkör är en blandad kör för alla damer och
herrar som vill sjunga varierande repertoar i
trevligt sällskap. Ingen tidigare körerfarenhet eller
notläsningsförmåga krävs.
A170778 11.9–9.4, måndag kl. 18.15–20.00
				 Jessica Lång, terrariet

Blandad kör: Årgångssången (37 €/termin)
För dig erfarna körsångare, som vill ha lite
utmaningar och trivas. Två julkonserter i
december är inprickade och vi fortsätter
förberedelserna för dem. I regi av HSMF 100
år ger tre Helsingforskörer gemensamma
julkonserter. Häng med! Kom och bekanta dig
med oss. Vid behov ger Kicki Thelestam mera
information, the.kicki@kolumbus.fi.
A170560 12.9–10.4, tisdag kl. 14.55–16.25
				 Kicki Thelestam, festsalen
Allsång (37 €/termin)
Sjung och le, sorgerna göm och glöm en värld
så trist... Kom med och stäm in i sången! Vi
sjunger sånger från när och fjärran, allt från
svängiga valser till snyftiga ballader. Sångerna
ackompanjeras på piano och passar alla rösttyper
oberoende av sångarbakgrund.
A170697 13.9–18.4, onsdag kl. 14.15–15.45
				 Anna Weber-Länsman, festsalen
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Sing along, drop-in (6 €)

Drop in and sing along famous pop and folk
tunes written by songwriters like Bob Dylan,
Simon and Garfunkel, the Beatles and more.
Everybody is welcome, no prior music education or singing experience is required. If you
like it you can enroll for some more (Sing along!
170940).
23.9, lördag kl. 13.00–14.30
Ólafur Torfason, rum 37

deltagare. Du garanteras plats på en pianokurs
under två arbetsår. Läraren kontaktar deltagarna
och delar ut lektionstiderna. Om du är borta
mera än tre gånger per termin förlorar du din
studieplats.
A170810 A 11.9–16.4, måndag kl. 10.00–15.15
				 Anna Weber-Länsman, rum 37
A170775 B 14.9–12.4, torsdag kl. 14.00–16.30
A170776 C 15.9–13.4, fredag kl. 13.15–15.45
				 Stefanie Tuurna, festsalen

Sing along! (17 €)

Pianospel, Stoa (112 €/termin)
Undervisning i pianospel och fritt
ackompanjemang för barn i skolåldern och för
vuxna. Individuell undervisning 30 min./vecka.
Läraren kontaktar deltagarna och delar ut
lektionstiderna. Du garanteras plats på kursen
under två läsår. Om du är borta mera än tre
gånger per termin förlorar du din studieplats.
A170555 A 11.9–9.4, måndag kl. 15.00–18.30
A170556 B 12.9–10.4, tisdag kl. 14.45–16.15
				 Päivi Kannisto, pianoklassen

Piano och fritt
ackompanjemang

Kompispiano (87 €/termin)
Kom och lär dig piano tillsammans med din
kompis eller familjemedlem. Pianoundervisning
för två pianister på ungefär samma nivå, 30
minuter per vecka. Läraren kontaktar deltagarna
och delar ut lektionstiderna. Om du är borta
mera än tre gånger per termin förlorar du

Come and sing along famous pop and folk tunes
written by songwriters like Bob Dylan, Simon and
Garfunkel, the Beatles and more. You will learn
how to sing effortlessly using the correct singing
support and some basic vocal techniques. Everybody is welcome, no prior music education or
singing experience is required.
A170940 30.9, 21.10, 28.10, 25.11 och 2.12,
				 lördag kl. 13.00–14.30
				 Ólafur Torfason, rum 37 och festsalen

Pianospel (112 €/termin)
Undervisning i pianospel och fritt
ackompanjemang. Kursen passar deltagare på
alla nivåer. Individuell undervisning 30 minuter per
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sin studieplats. Obs! Ej webbanmälan för
minderåriga.
A170671 15.9–13.4, fredag kl. 14.30–16.00
				 Stella Mickelsson, rum 37

Tillsammans på piano 1 (87 €/termin)

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. Vi lär
oss grunderna i pianospel och spelar trestämmig
musik först på iPad och går snart över till samspel
på keyboard. Alla kan spela piano – välkommen
med! Åldersgräns 14 år.
A170755 A 12.9–17.4, tisdag kl. 12.30–13.15
A170756 B 12.9–17.4, tisdag kl. 13.15–14.00
				 Anna Weber-Länsman, rum 37

Tillsammans på piano 2 (87 €/termin)
För dig som har spelat 2–3 år. Vi spelar tillsammans i en grupp på tre personer i en avspänd
miljö. Solostycken (egna önskemål möjliga),
samspel och fritt ackompanjemang ingår i kursen.
Om du är borta mera än tre gånger per termin
förlorar du din studieplats. Åldergräns 14 år.
A170665 A 11.9–9.4, måndag kl. 16.15–17.00
A170669 B 11.9–9.4, måndag kl. 18.00–18.45
				 Stella Mickelsson, rum 37
Tillsammans på piano 3 (87 €/termin)
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För dig som har spelat 3–4 år. Vi spelar tillsammans i en grupp på tre personer i en avspänd

miljö. Solostycken (egna önskemål möjliga),
samspel och fritt ackompanjemang ingår i kursen.
Om du är borta mera än tre gånger per termin
förlorar du din studieplats. Åldergräns 14 år.
A170666 11.9–9.4, måndag kl. 17.15–18.00
				 Stella Mickelsson, rum 37

Kompa julsånger på piano (20 €)

En kurs för dig som har grundkunskaper i
pianospel. Undervisning i smågrupp på tre elever
där alla har sin egen keyboard. Vi lär oss kompa
några kända julsånger i olika stilar utgående från
ackordbeteckningar. Trestämmigt samspel ingår
och du får också individuell handledning. Ett
mångsidigt kursmaterial ingår i kurspriset. Ja,
kom kära jul!
A170767 17.11, 24.11 och 8.12,
				 fredag kl. 16.30–18.00
				 Anna Weber-Länsman, rum 37

Gitarr
Klassisk gitarr, Stoa (112 €/termin)

Klassiskt gitarrspel och fritt ackompanjemang
från ackordbeteckningar för gitarrister på
alla nivåer. Individuell undervisning 30 min./
vecka. Läraren kontaktar deltagarna och delar
ut lektionstiderna. Du garanteras plats på en
gitarrkurs under två arbetsår. Om du är borta
mera än tre gånger per termin förlorar du din
studieplats.
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A170551 A 12.9–19.4, tisdag kl. 16.30–18.30,
						 Vårterminen: torsdag kl. 16.30–18.30
A170553 B 12.9–10.4, tisdag kl. 19.30–20.00
				 Jukka Malinen, pianoklassen

Gitarr: samspel, Stoa (85 €/termin)

Vi spelar allt från klassiskt till pop i en liten grupp
på tre gitarrister. För dig som har grundläggande
kunskaper i gitarrspel motsvarande 1–3 års
gitarrstudier. Grundkunskaper i notläsning är
önskvärda. Åldersgräns 14 år. Om du är borta
mera än tre gånger per termin förlorar du din
studieplats.
A170554 12.9–10.4, tisdag kl. 18.45–19.30
				 Jukka Malinen, pianoklassen

Gitarr: rock, blues och jazz (112 €/termin)

Vi spelar bluesbaserad musik och övar
ackompanjemang och soloimprovisation.
Individuell undervisningen 30 minuter per vecka.
Läraren kontaktar deltagarna och delar ut
lektionstiderna. För deltagare på alla nivåer.
Du garanteras plats på en gitarrkurs under två
läsår men om du är borta mera än tre gånger per
termin förlorar du din studieplats.
A170590 13.9–11.4, onsdag kl. 15.00–17.30
				 Joona Björkroth, rum 37

Gitarr: rock, blues & jazz 2 (87 €/termin)
Vi spelar bluesbaserad musik i en liten grupp
på tre gitarrister. Grupp 2 är för dig som har

gått nybörjarkursen i gitarrackompanjemang
eller har grundläggande kunskaper i gitarrspel
motsvarande 1–3 års gitarrstudier. Övningar
i ackompanjemang och improvisation ingår.
Åldersgräns 14 år. Om du är borta mera än tre
gånger per termin förlorar du din studieplats.
A170591 13.9–11.4, onsdag kl. 18.00–18.45
				 Joona Björkroth, rum 37

Gitarr: rock, blues & jazz 3 (85 €/termin)

Vi spelar bluesbaserad musik i en liten grupp på
tre gitarrister. För dig som har lite mera avancerade kunskaper i gitarrspel motsvarande dryga 3
års gitarrstudier. Övningar i ackompanjemang och
soloimprovisation ingår. Åldersgräns 14 år. Om du
är borta mera än tre gånger per termin förlorar
du din studieplats.
A170593 13.9–11.4, onsdag kl. 18.45–19.30
				 Joona Björkroth, rum 37

Gitarrackompanjemang, nybörjarkurs

(37 €/termin)
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 förhandskunskaper behövs.
Undervisningen sker i grupp. Åldersgräns 14 år.
A170586 12.9–10.4, tisdag kl. 17.05–18.35
				 Joona Björkroth, rum 37
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Gitarrackompanjemang,
fortsättningskurs (37 €/termin)

På fortsättningskursen finslipar du dina gamla
kunskaper och lär dig nya speltekniker. Passar
för dig som har 1–2 års kunskaper i gitarr. Vi
fokuserar på blues, pop, rock, folkmusik, visor
och övar också olika afroamerikanska kompstilar.
Lätta improvisationsövningar och mer musikteori
ingår. Undervisningen sker i grupp. Åldersgräns
14 år.
A170588 12.9–10.4, tisdag kl. 18.40–20.10
				 Joona Björkroth, rum 37

Kompa barnvisor på gitarr (27 €)
På kursen lär du dig ackompanjera enkla
barnvisor på gitarr. Vi övar grundackord på
instrumentet, olika ton- och taktarter, fingerknäpp
och andra sätt att rytmiskt variera kompet. Du
uppmuntras också att sjunga medan du spelar.
Kursen innehåller grundläggande musikteori, men
betoningen ligger på spelandet tillsammans.
A170804 A 15.9–3.11, fredag kl. 12.30–14.00
A180139 B 12.1–16.3, fredag kl. 12.30–14.00
				 Anna Weber-Länsman, rum 37
Gitarrworkshop: Country (20 €)
Vill du spela country på gitarr? Kom med på
gitarrworkshop! Olika kompstilar (plektrum,
fingerstyle) och lätt melodispel ingår.
Undervisningen sker i grupp. Åldersgräns 14 år.
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Kursen är nybörjarvänlig. En materialavgift på 3 €
ingår i kurspriset. Ta med egen gitarr (nylon eller
stålsträngad).
A170686 2.12, lördag kl. 10.00–15.00
				 Joona Björkroth, rum 37

Gitarrworkshop: Leonard Cohen (20 €)
På kortkursen spelar vi kända låtar av Leonard
Cohen på gitarr och diskuterar hans karriär och
musik. Kursen är nybörjarvänlig. Undervisningen
sker i grupp. Åldersgräns 14 år. En materialavgift
på 3 € ingår i kurspriset. Ta med egen gitarr
(nylon eller stålsträngad).
A180103 13.1, lördag kl. 10.00–15.00
				 Joona Björkroth, rum 37
Ukulele, introduktionskurser, se sidan 100.

Orkestrar och ensembler
Stråkorkester: Arbis Camerata

(37 €/termin)
Arbis Camerata är orkestern för dig som äger ett
stråkinstrument, har basfärdigheter i notläsning
och vill musicera i grupp. Allt från svängiga
tangor till den klassiska musikens pärlor står
på repertoaren. Vi uppträder regelbundet och
samarbetar med andra musikgrupper på Arbis.
Kom och ta del av musikens glädje och bli förtjust
i stämningen!
A170548 14.9–12.4, torsdag kl. 16.25–17.55
				 Samuli Sandberg, rum 37
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Blåsorkester: Arbis tonvirvel (43 €/termin)
Blåsorkestern är för dig som tidigare har
spelat ensam eller i grupp och har färdigheter
i notläsning. Vi spelar musik skriven för
blåsorkester och också nyarrangerad musik från
olika genrer: klassisk musik, musikalmelodier,
film- och dansmusik och inslag av jazz. Orkestern
uppträder regelbundet och spelar ihop med Arbis
övriga ensembler.
A170769 15.9–13.4, fredag kl. 18.00–19.45
				 Johan Cantell, festsalen

Workshop: Improvisation – tillsammans

(17 €)
Under verkstaden musicerar vi 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. Vi musicerar med
hela orkestern och också i mindre grupper.
Åldersgräns 14 år.
A170704 A 29–30.9, fredag kl. 16.25–17.55,
						 lördag kl. 11.00–14.30
A180109 B 16–17.3, fredag kl. 16.25–17.55,
						 lördag kl. 11.00–14.30
				 Stefanie Tuurna, festsalen

Familjekurser
Familjerytmik (28 €/termin)
För barn i åldern 1–3 år som tillsammans med
pappa, mamma eller någon annan vuxen vill delta
i en rolig musikstund en gång i veckan. Vi sjunger,
rimmar och ramsar, leker, dansar och spelar på
rytminstrument. Barnen ska ha innetossor eller
halkstrumpor på sig. Också barnet ska anmälas
till kursen. Ej webbanmälan.
A170803 12.9–10.4, tisdag kl. 10.30–11.15
				 Anna Weber-Länsman, rum 37
Musiklek för liten och stor (28 €/termin)
Kom och sjung och lek tillsammans med din
lilla vän en gång i veckan! Vi sjunger barnvisor,
rimmar, dansar och spelar på rytminstrument i
musikens förtrollande värld. Ni får en tumisdag
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.
A170741 14.9–19.4, torsdag kl. 15.00–15.45
				 Anna Weber-Länsman, rum 37
Musikens djurgård (19 €)
I musikens djurgård sjunger vi och spelar,
lyssnar, dansar, leker och hittar glädjen i musiken
tillsammans. Varje lektion har något djur som
tema. Välkommen med i en härlig musikkarusell
med snurriga toner och hoppiga rytmer. Kurs
A passar för en 3–4-åring tillsammans med en
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vuxen och kurs B för en 5-6-åring tillsammans
med en vuxen. Också barnet ska anmälas till
kursen.
A180125 A 12.1–9.2, fredag kl. 16.45–17.30
A180126 B 12.1–9.2, fredag kl. 17.30–18.15
				 Anna Weber-Länsman, rum 37
Workshop: Det är lätt att trumma!, se sidan 101.
Vis- och sagoprogram för små och stora,
se sidan 9.

Övrig musik
Vi går på konsert (13 €/termin)

En skara musikvänner går på konsert tillsammans.
Före konserten får du höra om musikens
bakgrund och efteråt kan du vädra åsikter med
andra. Fem musikträffar och konsertbesök på
hösten och fyra musikträffar och konsertbesök
på våren. Första träffen är 13.9 på Arbis, då du får
höra om musiken på HSO-konserten samma kväll
kl. 19.00 i Musikhuset. Biljetter ca 25 €/konsert.
Bindande anmälningar till 13.9 för dem som har
plats på kursen tas emot under tiden 15–22.8 per
sms: 040 172 3735 eller e-post:
anna.weber-lansman@arbis.hel.fi
A170679 13.9–4.4, onsdag kl. 16.15–17.45
				 Ann-Kristin Schevelew, rum 23
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Sjung från noter 1 (30 €)

Om notbilden är oklar är det här kursen
för dig. 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. En
materialavgift på 3 € ingår i kurspriset.
A170745 24.10–21.11, tisdag kl. 16.30–18.00
				 Anna Weber-Länsman, rum 48

Sjung från noter 2 (30 €)

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. En materialavgift på 3 € ingår i
kurspriset.
A180101 27.2–27.3, tisdag kl. 16.30–18.00
				 Stella Mickelsson, rum 48

Ukulele (17 €)

Överallt i världen upplever ukulelen en renässans.
Under kursen lär du dig spela både melodier
och ackompanjemang på det här fantastiska
lilla instrumentet. Du lär dig också en del om
ukulelens historia. För dig som inte tidigare spelat
något instrument men även erfarna musikanter
är välkomna. Ta med din egen ukulele (det finns
några för utlåning).
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A170637 A 27–28.10, fredag kl. 17.15–18.45,
						 lördag kl. 10.00–13.45
A180088 B 9–10.3, fredag kl. 17.15–18.45,
						 lördag kl. 10.00–13.45
				 Christian Starck, rum 37

Workshop: Det är lätt att trumma! (17 €)
Kom och testa på olika sorters trummor och
rytmer. Du lär känna olika musikstilar på ett
lekfullt vis och tillsammans utforskar vi hur stilar
och instrument kan blandas ihop. Du får bekanta
dig med afrikanska, amerikanska och andra
världsmusikens rytmer och instrument. Inga
förkunskaper behövs. Från 8 år uppåt. Häng med
– det är lätt att trumma!
A170734 13–14.10, fredag kl. 17.15–18.45,
				 lördag kl. 10.00–13.45
				 Jesper Eklund, rum 37

Country cooking, se sidan 43.
Dansklubb för 7–13-åringar, se sidan 89.
Möt tonsättaren: Harri Wessman, se sidan 7.
Vis- och sagoprogram för små och stora,
se sidan 9.
Karelska kulturbilder, se sidan 8.
Dansgala på Arbis!, se sidan 8.
Vinterkonsert, se sidan 9.
De vackraste julsångerna, se sidan 9.
Vårkonsert, se sidan 11.

Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis

101

Människa, samhälle
och kultur
Ansvarig
Fil.dr Alexandra Ramsay
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi
Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89
Studierådgivning måndag 14.8 kl. 9.00–12.00.
Anmälningar tas emot från måndag 14.8 kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.

Släktforskning
Grundkurs i släktforskning (38 €)
På den här kursen kommer du i gång men din
släktforskning genom praktiska övningar. Du får
lära dig använda kyrkböcker som du hittar på nätet. Du får också bekanta dig med äldre handstilar
som du behöver för att läsa kyrkböckerna. Ta med
din egen bärbara dator om du har en.
A170654 18.9–4.12, måndag kl. 16.30–18.00
				 Peter Ragnvaldsson, rum 31
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Grundkurs i släktforskning
– flerformskurs (25 €/termin)

Du lär dig att forska i din släkts historia. Du får
arbeta med databaser för släktforskning på internet och med släktforskningsprogram. Du lär
dig också att samla in material genom intervjuer.
Kursen arrangeras i samarbete med de svenska
gymnasierna i Helsingfors men är öppen för alla
intresserade. Datorvana krävs.
A170653 9.10–5.2, måndag kl. 15.45–16.15
				 Peter Ragnvaldsson och
				 Alexandra Ramsay, rum 31

Ordna anfäderna digitalt (17 €)

Du har kommit igång med din släktforskning och
pappershögarna växer. Nu är det kanske dags att
skaffa ett släktforskningsprogram som underlättar din forskning. På den här kursen får du stifta
bekantskap med både PC- och Mac -program. Tag
med din egen bärbara dator.
A170720 30.10–13.11, måndag kl. 18.05–19.35
				 Peter Ragnvaldsson, rum 23
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Fortsättningskurs i släktforskning (38 €)
Fördjupa dig i din släktforskning. Du lär dig hur
man forskar i mantalslängder, soldatlängder och
tingsprotokoll. I kursen ingår praktiska övningar och
egen forskning. Ta med dig din egen bärbara dator.
A180098 8.1–9.4, måndag kl. 16.30–18.00
				 Peter Ragnvaldsson, rum 31
Navigera på nätet I, för släktforskare,
drop-in (13 €)

Undrar du över vilka internetsidor du skall våga in
på? Finns det risker med gratisprogram för släktforskare? Hur kan du veta om informationen på
en webbsida är pålitlig? Vågar du gå med i diskussionsgrupper på nätet? Workshopen hålls i en
datorsal. Handledda övningar. Ingen förhandsanmälning, faktureringen sker i slutet av terminen.
20.1, lördag kl. 10.00–12.15
Peter Ragnvaldsson och Alexandra Ramsay rum 34

Navigera på nätet II, för släktforskare,
drop-in (13 €)

Känner du till hur släktforskare kan göra sökningar i google? Kommer du ihåg hur man söker
i digitala biblioteksbaser? Behöver du söktips för
kyrkböcker mantalslängder på internet? Workshopen hålls i en datorsal. Handledda övningar.
Ingen förhandsanmälning, faktureringen sker i
slutet av terminen.
10.2, lördag kl. 10.00–12.15
Peter Ragnvaldsson och Alexandra Ramsay rum 34

Rådgivning i släktforskning (6 €/gång)

Rådgivning ges främst i samband med undervisningen. Om du är släktforskare och har gått en
grundkurs kan du också få råd om hur du söker
i olika databaser på internet, använder ett släktforskarprogram på dator eller tyder ett gammalt
dokument m.m. Du kan även diskutera med Arbis lärare om din forskning och om hur du skall
komma vidare.
Rådgivningen ordnas enligt behov. Ställ frågor
på förhand och boka en tid av
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi.

Historia

Italian Art: From Mannerism to
Caravaggio (38 €)

Mannerism was a reaction to Renaissance art
and its depiction of the perfection of Beauty. It
combined Classicism, Christianity and mythology,
representing them in clashing colours and bizarre
themes. But a revolution was brought about by
Caravaggio, who used his technical ability to present the world to us as it is, in the beauty of Truth.
A170716 12.9–28.11, tisdag kl. 18.05–19.00
				 Nicola Rainò, rum 23

Finland – historia för nyinflyttade (38 €)
Har du flyttat till Finland? Är du nyfiken på landets
historia? På den här kursen får du kunskap om
händelser och människor som format landet. Du
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studerar med hjälp av en lättläst bok, bilder och
kartor. Museibesök ingår. Språknivå B1–B2. Ingen
undervisning 24.10.
A170693 12.9–12.12, tisdag kl. 10.30–12.00
				 Alexandra Ramsay, rum 42

Empire och biedermeier i hemmet (27 €)
En kurs för dig som är intresserad av antikviteter.
Med hjälp av bouppteckningar föreställer vi oss hur
hemmet var inrett för 200 år sedan. I kursen ingår
museibesök. Inträdesavgifter tillkommer. Kan kombineras med kursen Antikviteter från landsbygden.
A170710 13.9–1.11, onsdag kl. 16.30–18.00
				 Catarina Welin, utlokaliserad, rum 31
Kvinnor berättar – Finland 100 år (17 €)

Känner du till någon kvinna som gjort en insats för
bildningen eller kulturen i det självständiga Finland men som nu är mer eller mindre bortglömd?
Kom med och berätta om henne eller skriv en
minibiografi så att hennes gärning lever vidare. I
samarbete med Bildningsalliansen. Ingen närundervisning 22.11.
A170706 13.9–29.11, onsdag kl. 16.30–18.00
				 Alexandra Ramsay, rum 36

Mellan två världskrig (27 €)
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Kommunismen, fascismen och nationalsocialismen präglade perioden. På vilka andra sätt ändrades världen och synen på den under mellankrigsperioden? En historiekurs för dig som inte läste
1900-talets historia i skolan eller som vill repetera
och fördjupa dina kunskaper.

A170715 18.9–4.12, måndag kl. 12.30–14.00
				 Peter Ragnvaldsson, rum 31

Finland 10 000 år – arkeologikurs (17 €)
Introduktion till Finlands förhistoria. Du får lära dig
om de första invånarna i vårt nuvarande område,
om vardagsliv och hednisk tro. Du får också höra
om korståg och kristendom. Med hjälp av forskarens kritiska blick lär du dig skilja på myt och sanning om vår forntid. Ett besök på Nationalmuseets
förnyade arkeologiska utställning ingår.
A170753 28.10–11.11, lördag kl. 12.00–14.15
				 Eva Ahl-Waris, rum 43
Kalla kriget och järnridåns fall (38 €)
Du får en inblick i hur supermakterna formade
världen under kalla kriget. En historiekurs för dig
som är intresserad av nyare historia skriven under 2000-talet.
A180111 8.1–9.4, måndag kl. 12.30–14.00
				 Peter Ragnvaldsson, rum 31
Classical Mythology: Who was Who (38 €)
Ancient Greek and Roman Mythology is still relevant today, myths reveal how people thought in
the past, how their morals worked. Those legends
have also offered symbols to both classical and
modern art, and to literature, providing a name to
aspects of reality the way we know it: Hermetic,
Erotic, Titanic, are still part of our modern language.
A180112 9.1–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
				 Nicola Rainò, rum 23
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Historia med Albert Edelfelt (17 €)

Brev och målningar av Albert Edelfelt publiceras
på webben av Svenska Litteratursällskapet. Vill du
lära dig använda det här öppna digitala arkivet?
Läs om konst och politik och syna skvaller i breven! Beundra de vackra bilderna. Kursens lärare,
en konsthistoriker och en historiker gör ett urval
med betoning på motiv från Finland.
A180113 24.1–14.2, onsdag kl. 16.30–18.00
				 Catarina Welin, rum 31

Antikviteter från landsbygden (27 €)

En kurs för dig som är intresserad av antikviteter.
Vi studerar allmogekonsten i föremål och inredningar. I kursen ingår museibesök och kursen
avslutas med en utfärd till Tavastehus i maj 2018.
Resekostnader och inträdesavgifter tillkommer.
A180110 28.2–4.4, onsdag kl. 16.30–18.00
				 Catarina Welin, rum 31

Samhälle
Communication skills in the Global
Village (13 €)

Have you ever wondered how to get the most
out of living in a multicultural society or how to
integrate into your host society? The course is a
hands-on introduction to the essentials of crosscultural traits and differences and their social implications. The course will interest people from all
cultures: Finns, immigrants and expatriates.
A170707 4–18.10, onsdag kl. 18.05–19.35
				 Farid Karimi, rum 48

Creative Living Abroad (27 €)

Is your life abroad stuck in a rut? How about exploring new avenues in yourself and in the world
around you? This course focusses on your creative
potential. The takeaway is the identification of
thoughts, beliefs and attitudes that empower you
to see the opportunities in Finnish culture.
A161031 19.10–30.11, torsdag kl. 18.05–19.35
				 Oana Georgeta Velcu-Laitinen, rum 43

Väntjänstkurs (ingen kursavgift)
Kursen tar upp frivilligarbetets principer och ideologi, växelverkan mellan människor och frivilligarbete i praktiken. Du får bl.a. lära dig vad en Röda
Kors-vän gör och vilka målen med arbetet är. Kursen ordnas i samarbete med Finlands Röda Kors,
som står för eftermiddagskaffe med dopp.
A180116 9–10.2, fredag kl. 10.30–16.00,
				 lördag kl. 10.30–16.00
				 Inge Martonen, rum 43
Ordna upp och inred ditt hem, se sidan 32.
Tölikän kundit och stadin gimmat, se sidan 7.
Ungdomarna Bernstein i Helsingfors, se sidan 9.
Helsingfors ockuperad stad, se sidan 9.
Hypohund – stöd för diabetiker, se sidan 6.
Karelska kulturbilder, se sidan 8.
Räkna med kvinnorna, se sidan 10.
Så bodde man 1917, se sidan 8.
Viborgs fyra språk, se sidan 10.
Resa till Viborg, se sidan11.
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Natur, miljö,
teknik och trafik
Ansvarig
Jan Amnell
jan.amnell@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77
Studierådgivning måndag 14.8 kl. 9.00–12.00.
Anmälningar tas emot från tisdag 15.8
kl. 10.00. Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.

Naturintressen
Introduction to Beekeeping and
Bee Ecology (38 €)

Appreciated for their valuable products and their
pollination services, honeybees are special companions to humans. The course explores the background of modern beekeeping, the products of
the hive and ecological aspects of honeybees.
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A170651
			
			
			

7.9, 14.9, 16.9, 21.9 och 28.9,
torsdag kl. 17.00–20.15,
lördag kl. 14.00–16.15
Christina Stadlbauer, rum 31

Svampkunskap på exkursion (17 €)
Lär dig svampar på en exkursion i Noux. Start
kl. 10.00 vid Noux friluftsstuga. Närmare upplysningar jan.amnell@arbis.hel.fi.
A170610 16.9, lördag kl. 10.00–16.00
			
Anders Albrecht
Identifying Mushrooms (13 €)
Learn the key basics for identifying common
edible mushrooms native to Finland by looking
at their specific characteristics. We will also look
at the preferred environments they grow in to
help locate them and some companion species.
It will also cover those to avoid as they are especially poisonous or toxic. Du kan fråga också på
svenska.
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A170673
			

23.9, lördag kl. 10.00–13.15
Kelsi Clayton, rum 31

Bugs, bees and bears (13 €)
Common animals and their traces around us. We’ll
look at common species that live in the Helsinki
region: what are they, what do they look like in different seasons, what traces do they leave behind,
what do they sound like? Du kan fråga på svenska
och alla artnamn presenteras på svenska.
A170695 28.10, lördag kl. 10.00–13.15
			
Kelsi Clayton, rum 31
Edible plants of Finland (13 €)
What plants that grow wild in Finland are edible
and how might one cook them? In recent years
there has been a growing interest in making use
of the local wild foods and flavors available regionally. The course focusses on using wild plants
growing in nearby fields and forests to make and
flavour delicious dishes. Du kan fråga på svenska.
A180108 10.2, lördag kl. 10.00–13.15
			
Kelsi Clayton, rum B1
Edible Berries of Finland: familiar and
unfamiliar (13 €)

Many people are familiar with the common berries one can pick here in Finland (wild strawberries, cloudberries, blueberries) but there are
other edible fruits that grow here. We will learn
how to identify edible fruits, recognise when they

are ripe. We'll also look at fruits to avoid. Du kan
fråga på svenska. Bärens namn presenteras på
svenska.
A180105 10.3, lördag kl. 10.00–13.15
			
Kelsi Clayton, rum B1

Matematik
Abikurs i kort matematik (38 €)
Gamla luckor ger ofta problem. Vi koncentrerar
oss på centrala begrepp och ämnesområden,
uttryck och ekvation, procenträkning, funktioner
och deras grafer, geometri, trigonometri och problemlösning.
A180123 8.1–12.3, måndag kl. 16.30–18.00
			
Läraren meddelas senare, rum 13
Abikurs i lång matematik (38 €)

Kursen tränar dig i gymnasiekursen i lång matematik genom att gå igenom tidigare års studentprov. Under kursen räknar vi tillsammans och
enskilt och diskuterar den teori som uppgifterna
baserar sig på.
A180095 8.1–5.3, måndag kl. 16.30–19.00
			
Anders Svartström, rum 23

Sjöfart och navigation
Skärgårdsskepparexamen (38 €)

Kursen vänder sig till alla som rör sig på sjön och
måste känna till sjövägsregler, sjökort, kompass,
positionsbestämningar, fart, tids- och distansbe-
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Natur, miljö, teknik och trafik
räkningar m.m. Deltagarna kan efter genomgången kurs avlägga Finlands Navigationsförbunds
examen. En examensavgift på 25 € tillkommer.
A170608 11.9–4.12, måndag kl. 18.05–19.35
			
Kristian Thulesius, rum 13

Kustskepparexamen (38 €)
Kursen är en fortsättning på skärgårdsskepparkursen och ger fördjupad kunskap i navigation
utomskärs och behandlar bl.a. avdrift, strömmar,
tidvatten och grunderna i de elektroniska hjälpmedlen. Kustskepparexamen ger också möjlighet
att skaffa ett Internationellt förarbrev för fritidsbåt.
A180082 8.1–9.4, måndag kl. 18.05–19.35
			
Kristian Thulesius, rum 13
Högsjöskepparexamen (38 €)

Du lär dig grunderna i astronomisk navigation:
tidszoner, sextanten, timvinklar, solhöjder, planethöjder, stjärn- identifiering, plottande av höjder
etc. Kursen avslutas med examen i april 2018. En
examensavgift på 25 € tillkommer.
A170609 A 11.9–4.12, måndag kl. 19.45–21.15
A180083 B 8.1–9.4, måndag kl. 19.45–21.15
			
Kristian Thulesius, rum 13

Introduktion i båtsport (80 €)
Vill du pröva på att segla eller köra motorbåt?
Arbis ordnar i samarbete med NJK (Nyländska
jaktklubben) en intensivkurs i NJK:s lokaler på
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Björkholmen. Alla får styra och navigera, endast
4–5 elever ombord på båtarna. Under lördagen
görs också ett strandhugg på en holme utanför
Helsingfors.
A170657 14–16.9, torsdag kl. 18.00–21.00,
			
lördag kl. 10.00–16.00
		
läraren meddelas senare,
			
NJK Björkholmen

Knopar med Lisa, drop-in (6 €)
Vad är en sjömansknop? Vilken knop ska jag
förtöja båten med? Varför får jag aldrig upp
mina knutar? Är rosetten en knop? Kom och lär
dig de vanligaste knoparna och vad de används
till. Sjömansknop, skotstek, dubbelt halvslag,
dubbelt halvslag kring egen part, pålstek, åtta.
Lisa Gerkman, sjöscout, seglare och äventyrare
löser knepiga knopar. Ingen förhandsanmälan.
Avgiften faktureras i efterskott.
14.10, lördag kl. 10.00–13.15
Lisa Gerkman, rum B2

Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis

Språk
Ansvariga
Fil.mag. Heidi Huovilainen,
engelska, estniska, finska och
svenska (beställda kurser)
heidi.huovilainen@arbis.hel.fi
Tfn 040 172 3737, (09) 310 494 85
Fil.mag. Anna Långstedt-Jungar,
främmande språk
förutom engelska och estniska
anna.langstedt-jungar@arbis.hel.fi
Tfn 040 162 2516, (09) 310 494 82
Fil.mag. Annette Jansson,
nordiska språk, svenska/Swedish,
modersmål och litteratur
annette.jansson@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80

Studierådgivning tisdag 15.8 kl. 9.00–12.00
Danska, isländska, norska och svenska
Annette Jansson tfn 040 334 5115,
Engelska, estniska och finska
Heidi Huovilainen tfn 040 172 3737,
Övriga språk
Anna Långstedt-Jungar tfn 040 162 2516.
Kurslitteraturen finns till påseende i biblioteket.
Anmälningar tas emot från onsdag 16.8 kl. 10.00.
Se anmälningsschemat på insidan av bakpärmen.
Nivåtestning och språkexamina
Om du vill testa din nivå i engelska, franska, italienska, spanska, svenska eller tyska kan du göra
ett riktgivande test på internet. Länken hittar du
på Arbis hemsida under rubriken Språk.
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Biblioteket
På andra våningen ligger Arbis bibliotek. Här kan
du låna kursböcker, studera eller använda studierummets datorer.
Biblioteket strävar efter att ha tre exemplar av
varje kursbok i språk; två för hemlån och ett referensexemplar, som bara kan läsas på biblioteket,
märkta med ”ej hemlån”. Lånetiden för kursböcker
i språk är tre veckor. Det går att förnya om ingen
annan reserverat boken. Då måste den returneras.
På biblioteket finns också ett litet urval av aktuell
skön- och facklitteratur på en rad olika språk:
engelska, tyska, franska, ryska m.fl. som uppdateras hela tiden. Du är alltid välkommen att lämna
inköpsförslag och önskemål.
I anslutning till biblioteket ligger studierummet.
Där kan du använda datorer med de vanligaste
programmen. Utskrifter kostar 50 c/kopia.
Öppettider under terminerna:
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00
fredag kl. 10.00–13.00
Utanför terminerna:
måndag–torsdag 10.00–15.00.
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Prepkurser för olika examina
Arbis ordnar prepkurser för Cambridge First
Certificate, Cambridge Certificate in Advanced
English, för Allmän språkexamen i svenska på
mellannivån och för det så kallade lilla och stora
språkprovet i finska. Dessutom ordnas prepkurser för abiturienter i modersmål och i finska. Se
respektive språk.
Allmän språkexamen
Vid Arbis kan du avlägga Allmän språkexamen i
svenska på mellannivån. Höstens prov hålls 18.11
och vårens 14.4. Provet på mellannivån kostar 123 €.
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 1–29.9 och till vårens
prov 1–28.2. Närmare upplysningar ger Heidi Huovilainen, tfn 040 172 3737 och Arbis kansli, tfn 310
494 94. Anmälningen sker till Arbis kansli.

Språk
Svenska för språkexamen för statsförvaltningen
(goda/nöjaktiga kunskaper), det s.k. lilla språkprovet
För närmare information om provet, kontakta
Heidi Huovilainen tfn 040 172 3737 eller
heidi.huovilainen@arbis.hel.fi

Språkfärdighetsskalan

enligt den europeiska referensramen för språk:
Grundläggande språkfärdighet
A1
Kan förstå och använda mycket enkla ord och
fraser. Kan presentera sig själv och ställa eller
besvara enkla frågor av omedelbart intresse eller
inom vanliga ämnesområden. Kan samtala på ett
enkelt sätt om den andra personen är beredd att
prata långsamt och tydligt eller omformulera sig.
A2
Kan förstå fraser och vanliga ord som rör personliga förhållanden, t.ex. information om sig själv
och sin familj, närmiljön och vardagliga sysselsättningar. Kan delta i samtal och rutinuppgifter som
kräver ett enkelt och direkt utbyte av information
om välkända ämnen och sysselsättningar. Kan på
ett enkelt sätt beskriva sig själv, sin familj och sitt
arbete.

Självständig språkfärdighet
B1
Kan förstå huvudinnehållet i tydligt standardspråk om välkända företeelser som arbete, skola,
fritid o.s.v. Klarar av de flesta situationer som
kan uppstå vid resor i länder eller områden där
språket talas. Kan yttra sig om välkända ämnen
och personliga intresseområden på ett enkelt och
sammanhängande sätt. Kan binda samman fraser
på ett enkelt sätt för att beskriva erfarenheter och
händelser, drömmar, förhoppningar och framtidsplaner. Kan kortfattat motivera åsikter och idéer.
B2
Kan följa huvuddragen i komplexa texter. Förstår
också facktexter inom det egna specialområdet.
Kan kommunicera så pass flytande att ett samtal
med en infödd löper i stort sett utan problem. Kan
klart och detaljerat beskriva förhållanden inom
egna intresse- och erfarenhetsområden. Kan förklara en ståndpunkt och ange för- och nackdelar
med olika alternativ.
Kompetent språkfärdighet
C1
Kan läsa krävande texter och är även medveten
om ett underförstått innehåll. Kan uttrycka sig
nästan helt obehindrat utan att alltför märkbart
söka efter ord. Kan använda språket på ett effek111

Språk
tivt och flexibelt sätt både i sociala sammanhang
och under utbildning och studier. Kan uttala sig
klart och välstrukturerat om komplexa sakförhållanden och ge utförliga beskrivningar.

The common European Framework of
Reference for Languages

C2
Kan utan problem förstå så gott som allt hen hör
eller läser samt referera fakta och argument i en
sammanhängande framställning. Kan uttrycka
sig spontant och helt flytande i så gott som alla
situationer. Kan förstå och använda stilvariationer
och överföra nyanser.

A1
Very basic concrete communication. Survival vocabulary and very limited knowledge of grammar.
Capable of very short one or two word answers
about personal and familiar topics.

Indelningen av Arbis språkkurser enligt den europeiska språkfärdighetsskalan är endast vägledande.
Test
Om du ännu är osäker på din nivå kan du gå in på
Arbis hemsida www.arbis.hel.fi och göra självbedömningstestet.
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Below is a simplified overview illustrating how the
levels relate to speaking skills.

A2
Simple and direct exchange of information possible about familiar and routine tasks. Can ask for
and provide everyday goods and services. Can
deal with simple transactions in shops, post offices and banks.
B1
Understands the main points of clear standard
input on familiar matters. Can enter unprepared
into conversation about familiar topics and connect ideas in a simple way. Can provide information, take messages, give simple instructions and
deal with less routine problems, e.g. complaints.
Can describe events, experiences, hopes and
ambitions, give reasons, explanations of plans and
opinions.

Språk
B2
Understands the main points of both concrete
and abstract input. Can take active part in discussions on familiar topics, support ideas, discuss advantages and disadvantages, speculate
about causes and hypothetical situations. Can
interact spontaneously and fluently enough with
a native speaker to avoid strain for either party.
C1
Capable of fluent, spontaneous almost effortless communication. Can understand extended
speech and present clear detailed descriptions
of complex subjects. Can use the language flexibly and effectively for social, academic and professional purposes.
C2
Almost native speaker level. Can interact spontaneously and with ease. Consistent grammatical accuracy even when otherwise engaged or
distracted. Extensive knowledge of idioms and
colloquial expressions. Able to use different degrees of formality and differentiate finer shades
of meaning.

Online Learning Tools, Drop-in

(6 €/gång)
Drop in and discover how to make use of
techology to enhance your language learning. Come and learn step-by-step how to use
vocabulary-learning apps and websites on your
computer, tablet or smartphone, along with fun
ideas on how to review vocabulary interactively.
The teacher speaks English and French.
No registration in advance. The fee will be
invoiced later.
4.10, 8.11, 17.1, och 7.3, onsdag kl. 16.30–18.00
Bianca Biro, rum 34

Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis
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Språk: Arabiska, Danska

Arabiska

Arabiska för nybörjare (37 €/termin)

(A1) Introduktion i språket och kulturen. Tonvikten
ligger på praktiska färdigheter men du får också
lära dig något om alfabetet. Läraren talar svenska.
A170450 14.9–12.4, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Khalifa Boughdiri, rum 36

Arabiska andra året (37 €/termin)

(A1) För dig som har lite förkunskaper och vill gå
vidare med att tala och skriva om enkla ämnen.
A170451 14.9–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35
			 Khalifa Boughdiri, rum 36

Danska

Grundnivå

Dansk sprog og kultur I (50 €)
(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!
A170572 13.9–29.11, onsdag kl. 18.05–20.30
			 Johanna Toivonen, rum 35
Dansk sprog og kultur II (38 €)
(A2) Kurset er et fortsættelseskursus til Dansk
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sprog og kultur I. Vi skal arbejde videre med at
lytte, tale og skrive dansk. I undervisningen indgår
autentisk tale fra bl.a. dansk radio og TV. Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja,
tak!
A180084 10.1–11.4, onsdag kl. 18.05–19.35
			 Johanna Toivonen, rum 35

Dansk filmlørdag (17 €)

(A2–B1) Kom og se en dansk spillefilm og diskuter
den bagefter – på dansk eller ”blandinavisk”. Filmen vælges af deltagerne op til eller på selve
filmdagen. Vi spiser også frokost sammen, f.eks.
dansk smørrebrød, som vi køber fra en butik i
nærheden. Filmen vises i samarbejde med Danmarks ambassade.
A170942 A 28.10, lördag kl. 10.00–14.00
A180227 B 10.2, lördag kl. 10.00–14.00
			 Johanna Toivonen, rum 35

Mellannivå

Dansk sprog og kultur III (38 €)
(B1–B2) 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. Kursusmateriale: Guldbæk-Ahvo & Toivonen: Dansk? – Ja, tak!
A170613 14.9–7.12, torsdag kl. 18.05–19.35
			 Laurits Møller, rum B1

Språk: Engelska

Konversation på dansk I (38 €)
(B1) Hvis du allerede forstår dansk på et jævnt
niveau, men endnu ikke har haft modet til at kaste
dig ud i den drilske udtale, så henvender dette
kursus sig til dig. Gennem forskellige samtaleog oplæsningsøvelser arbejder vi med at få et
grundlæggende kendskab til den danske udtales
regler og logik.
A180085 11.1–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35
			 Laurits Møller, rum B1
Konversation på dansk II (37 €/termin)
(B2–C1) Målgruppen er kursusdeltagere, som
gerne vil vedligeholde eller forbedre deres
mundtlige dansk. Deltagerne har stor indflydelse
på indholdet, men tanken er, at vi diskuterer aktuelle emner og tager udgangspunkt i forskellige
kulturelle indslag. Grammatiske spørgsmål kan
tages op og behandles efter behov.
A170616 12.9–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
			 Laurits Møller, rum B1

Engelska
Mellannivå

Fun with English! (37 €/termin)

(B1) You have a good background in English, but
would like to improve your fluency. This course
will improve your spoken abilities and grammati-

cal knowledge to communicate fluently and effectively. There will be listening, reading, speaking
and writing tasks, but above all, lots of practice
through simulation, games and discussions.
A170867 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
			 Sven Fernandez, rum 34, rum 48

Business English (40 €/termin)
(B1–B2) Are you happy with your day-to-day English but uncomfortable with using the language in
a business environment? Come and join us and
work to get the skills so that you can successfully
and confidently negotiate a variety of everyday
work situations in English.
A170331 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
			 Rebecca von Bonsdorff, rum 43
Everyday English (40 €/termin)
(B1) Come and get talking in English. Working in
pairs and small groups we’re going to have lots of
fun talking about family, home, health and other
topics that you are interested in. You’re going to
be given the structures, vocabulary and practise
to help you feel confident in everyday English conversations.
A170332 13.9–11.4, onsdag kl. 18.05–19.35
			 Rebecca von Bonsdorff, rum 43
English Conversation (40 €/termin)
(B2) Have you studied English but have trouble
conversing naturally? In this conversation course,
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we will focus on building the tools necessary to
navigate this unpredictable social discourse.
Using pair, group and general discussion you are
most welcome to join our relaxed and friendly
group!
A170915 12.9–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
			 John Wedlake, rum 43

English for You (40 €/termin)

(B2) Brush up your English with studying and discussing shorter newspaper articles, radio/video
programmes on current topics and interviews.
Grammar revision when needed. Upper-intermediate level.
Kursen vänder sig till dig som läst grunderna i
engelska, men som vill fräscha upp och fördjupa
dina kunskaper i att förstå och själv göra dig
förstådd.
A170785 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
			 Camilla Bergendahl, rum 44

Pronunciation Course (30 €)
English is an extremely non-phonetic language,
the course focuses heavily on the IPA (International Phonetic Alphabet), exercises have been
developed in order to show students
which sounds they are producing well and which
sounds need more work and practice. This course
is a useful aid to anyone that wants to improve
their English pronunciation.
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A170916 A 17.10–21.11, tisdag kl. 16.30–18.00
A180248 B 9.1–13.2, tisdag kl. 16.30–18.00
			 John Wedlake, rum 34

English for Busy People (13 €/termin)
(B2–C1) Articles, audio/video clips are offered on
a learning platform. Keep up-to-date with world
news, read articles on lifestyle and human interest
stories, listen to the radio, all online – you decide
how much or how little you work with the material.
6 optional writing tasks a term are corrected and
commented on. Self-study material provided.
A170949 Introduktion 21.9, torsdag kl. 18.05–21.15
			 Camilla Bergendahl, rum 34
Seven Cities, Seven Ages of Britain

(40 €/termin)
(B2) Join us on a journey of discovery to people
and places. Each city represents a particular time
in British history. We’ll explore the cities, their
residents, everyday life through history, social history and different aspects of culture – you decide.
Printed, visual and audio material used as basis
for discussions in groups and in class.
A170862 14.9–12.4, torsdag kl. 12.30–14.00
			 Camilla Bergendahl, rum 36

Writing Short Plays (41 €)

(B2) We’ll discover how to write a successful
script by studying short plays of 5–10 minutes in
length. Those interested in acting will have the

Språk: Engelska
chance to bring them to life for us. We’ll practise
writing and editing our own scripts, and giving
feedback. On the last day, we’ll perform a selection of our finished pieces.
A170878 19.9–5.12, tisdag kl. 14.30–16.00
			 Zoë Chandler, rum 43

Writing Short Stories in English (30 €)

(B2) This course will be fun to anyone who either
enjoys writing stories or would like to give it a try.
Have you got a story in you that has always wanted
to come out? Now is your chance!
A170917 12.9–16.10, tisdag kl. 16.30–18.00 och
16.10 måndag kl. 16.30–18.00 (rum 34)
			 John Wedlake, rum 48
Storywars − collaborative story writing,
se sidan 70.

Preparation for Cambridge Exams (65 €)

(B2) An intensive course revising and extending
the language skills needed for the FCE and IELTS
(score 5–6) examinations administered by Cambridge University. Also suitable as a general refresher course of basic language skills. Integrated
practice in listening, speaking, reading and grammar based on the two exam formats.
A170784 12.9–5.12, tisdag kl. 18.05–20.30
			 Camilla Bergendahl, rum 33A

Writing for Cambridge Exams:
Basic Course (27 €)

(B2) A flexible web-based course for practice in
writing English (corresponds with FCE and IELTS
score 5–6). Covers the basic exam types of both
exams. Opportunity to take part in a simulated
exam with individual feedback at the end of the
term.
A170950 Introduktion 21.9, torsdag kl. 18.05–21.15
			 Camilla Bergendahl, rum 34

Writing for Cambridge Exams:
For the Ambitious (27 €)

(B2) A flexible web-based course for practice in
writing English on B2 level, including structural
practice. A continuation of the Basic Course for
those who desire a higher score in FCE or IELTS.
Opportunity to take part in a simulated exam with
individual feedback at the end of the term.
A170951 Introduktion 21.9, torsdag kl. 18.05–21.15
			 Camilla Bergendahl, rum 34

Avancerad nivå

Activate Your English (37 €/termin)
(C1) An opportunity to update and improve your
English, both spoken and written. A general
course with topical and interesting subjects at an
advanced level, leading up towards C2. Main emphasis on vocabulary, collocation, idioms and oral
communication.
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A170786 13.9–11.4, onsdag kl. 18.05–19.35
			 Camilla Bergendahl, rum 44

Crime and Punishment (40 €/termin)

(C1) A course for those of you who would like to
develop your fluency through reading modern
crime fiction, doing challenging vocabulary exercises and participating in free class discussions
on motives, plots and psychological credibility. You
should be prepared to read 15–20 pages at home
every week and do some written exercises.
A170780 11.9–9.4, måndag kl. 12.30–14.00
			 Camilla Bergendahl, rum B2

Early Birds (40 €/termin)

(C1) Are you an early bird who wants to practise
spoken English at an advanced level? Come and
discuss culture, current affairs and other issues in
a 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.
A170779 14.9–12.4, torsdag kl. 9.30–11.00
			 Rebecca von Bonsdorff, rum 35

Focus on the Press (40 €/termin)

(C1) Come and improve your English by discussing current topics and articles from mainly British
newspapers and magazines. You should have a
good basic vocabulary. Various exercises includ-
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ing vocabulary work, language structures, and
discussions.
A170782 12.9–10.4, tisdag kl. 12.30–14.00
			 Camilla Bergendahl, rum 35

The Cambridge Certificate of Advanced
English (86 €)

(C1) An intensive course revising and extending
the language skills needed for the Cambridge
Certificate in Advanced English examination or
IELTS (Academic). Main emphasis on the use of
English, shades of meanings and different styles.
Also reading different sorts of texts and various
listening exercises. Training of the different exam
formats.
A180193 9.1–15.5, tisdag kl. 18.05–20.30,
			 2.5 onsdag kl. 18.05–20.30
			 Camilla Bergendahl, rum 33A

Writing for CAE: Basic Course (20 €)
(C1) A flexible web-based course for practice in
writing the basic 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.
A180231 Introduktion 18.1, torsdag kl. 18.05–21.15
			 Camilla Bergendahl, rum 34
Writing for CAE: For the Ambitious (20 €)
(C1) A flexible web-based course for practice in
writing the basic tasks tested in the Cambridge
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Advanced Exam and IELTS Academic, including
structural practice. A continuation of the Basic
Course for those who need to hone their skills for
a higher score. Opportunity to take part in a simulated exam with individual feedback at the end of
the term.
A180232 Introduktion 18.1, torsdag kl. 18.05–21.15
			 Camilla Bergendahl, rum 34

Lectures in English

Estniska andra året (37 €/termin)
(A1–A2) Kursen lämpar sig för dig som har läst estniska ca ett år eller för dig som vill repetera och
gå vidare. Du lär dig framförallt att tala och både
ditt grundordförråd och dina kunskaper i grammatik utvidgas. Du får också veta mer om såväl
modern som traditionell estnisk kultur. Undervisningen går på finska och estniska.
A170923 13.9–11.4, onsdag kl. 14.30–16.00
			 Lia Sarlin, rum B1

Jane Austen, in pursuit of Mr Darcy, se sidan 8.
The Magic of Harry Potter, se sidan 11.

Mellannivå

Estniska

Har din grammatik rostat? Nu har du chansen att
repetera och aktivera grunderna i estniska: de viktigaste kasusformerna och hur de används, verbböjning och imperfektfom. Vi tar upp en teori och
genast därefter gör vi uppgifter. Fundera gärna
vad du vill repetera. Ta med egen lärobok i estniska! Undervisningen på estniska, finska vid behov.
A170963 14.9–19.10, torsdag kl. 14.30–16.00
			 Ülle Lampi, rum B1

Grundnivå

Nybörjarkurs i estniska (37 €/termin)
(A1) På den här nybörjarkursen lär du dig grunderna i språket för att småningom kunna bilda meningar och producera tal. Du lär dig nyttiga fraser
för vardagslivet och för resor till Estland och
redan efter höstterminen kan du presentera dig,
berätta om dina fritidsintressen och beställa mat
på restaurang. Undervisningen sker på finska och
estniska.
A170392 12.9–10.4, tisdag kl. 12.30–14.00
			 Lia Sarlin, rum 43

Aktivera din estniska grammatik (30 €)

Det är roligt att tala estniska! (30 €)

(B1) Kom och upplev hur lätt det är att uttrycka sig
på estniska. På kursen diskuterar vi kring praktiska och vardagliga teman som hem, familj, arbete,
hobbyer och resor på ett inspirerande sätt.
A170964 26.10–7.12, torsdag kl. 14.30–16.00
			 Ülle Lampi, rum B1
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Lõunatuul 2 (37 €/termin)
(B1–B2) Kursus sobib nendele, kes on õppinud
eesti keelt 3–5 aastat. Kursuse põhirõhk on suulise väljendusoskuse arendamisel. Harjutame kõnekeelt, et tulla toime igapäevastes suhtlussituatsioonides. Laiendame sõnavara, loeme ja tõlgime
tekste, teeme erinevaid kõne- ja kuulamisharjutusi
unustamata grammatikat.
A170446 11.9–16.4, måndag kl. 18.35–20.05
			 Irja Tiits, rum 44

Finska

Grundnivå

ABC – Finnish for people who are unable
to read and write in Finnish (30 €)

(A1) Learn to communicate in practical everyday
situations. You will learn the Finnish alphabet, how
to read and write in Finnish and basic Finnish vocabulary and everyday phrases.
A170913 A 21.9–30.11,
						 torsdag kl. 19.45–21.15, rum 44
A180225 B 18.1–12.4,
						 torsdag och tisdag kl. 19.45–21.15, rum B1
			 Maija Mattila

Suomi 1 (66 €/termin)
(A1) Learn to communicate in practical everyday
situations. You will learn the basics of Finnish
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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.
A170914 11.9–11.4, måndag kl. 16.30–18.00,
			 onsdag kl. 19.45–21.15
			 7.12 torsdag kl. 19.45–21.15, (rum 43)
			 Maija Mattila, rum 44

Suomi 2 (37 €/termin)
Kurssi on jatkoa Suomi 1 -kurssille ja voit osallistua kurssille, jos olet opiskellut esimerkiksi kirjan
Suomen mestari 1 kappaleet 1–5 ja osaat kappaleiden sanaston ja kieliopin. Kurssilla harjoittelet
lisää ääntämistä, kielioppia ja sanastoa. Opit myös
puhumaan arkisissa tilanteissa, kuten ravintoloissa ja hotelleissa. Opetuskielenä on suomi.
A170874 14.9–12.4, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Jarna-Maija Malka, studierummet
Tutustu Suomeen (41 €)

(A1) Det här är en praktisk kurs i finska för nybörjare med mindre tonvikt på grammatik. Du lär
dig enkla fraser för vardagslivet för att klara dig
på finska. Vi gör rundvandringar och studiebesök
med betoning på de mest grundläggande språkbrukssituationerna i vardagen. Du lär dig också
något om finländska seder och bruk.
A180212 9.1–10.4, tisdag kl. 12.30–14.00
			 Heidi Huovilainen, rum B2

Språk: Finska

Arkielämän suomea (37 €/termin)
(A2) Tällä kurssilla vahvistat suomen peruskielitaitoa. Opiskelet rakenteita ja niiden käyttöä hyvin
monipuolisesti. Opit ymmärtämään ja kirjoittamaan erilaisia tekstejä, laajennat sanavarastoasi
ja pääset puhumaan suomea. Kurssin teemoja
ovat esim. harrastukset ja vapaa-aika, työelämä,
Suomen historia ja kulttuuri sekä matkustaminen.
A170877 11.9–9.4, måndag kl. 18.05–19.35
			 Jenni Sistonen, studierummet
Asiointisuomea (30 €)
(A2) Tällä kurssilla harjoittelemme suomen kielen
puhumista arkipäivän tilanteissa kuten postissa,
pankissa, ostoksilla, kirjastossa ja lääkärissä.
Kurssilla teemme paljon hyödyllisiä ja hauskoja
keskusteluharjoituksia. Tutustumme myös suomalaiseen kulttuuriin. Kurssiin sisältyy vierailuja eri
paikkoihin Helsingissä.
A170958 13.9–18.10, onsdag kl. 14.30–16.00
			 Heidi Huovilainen, rum B2
Taitavaksi kielenkäyttäjäksi (37 €/termin)
(A2.2–B1) Opiskelemme kurssilla kieltä monipuolisten harjoitusten avulla. Oppimateriaali: Suomen
mestari 3 (kappaleet 6–8), Suomen mestari 4
(kappaleet 1–3) ja opettajan oma materiaali. Kurssin teemat: kulttuurierot ja stereotypiat, kodintekniikka ja työkalut, urheilu, työ, tiedotteet ja ohjeet,
tekniikka ja tiede.
A170909 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
			 Helinä Kekki, rum B1

Repetera och lär dig mer om finskans
objekt! (30 €)

(B1) Det här är en kurs i finska för dig som vill veta
mer om finskans objekt. Kursen har rikligt med
kommunikativa övningar och vi tar upp de centralaste reglerna kring partitiv och ackusativformer
med praktiska övningar. Kursen är speciellt för
dig som har svenska som modersmål och vill få
säkerhet i hur du använder finskans objekt rätt.
A170962 25.10–29.11, onsdag kl. 14.30–16.00
			 Heidi Huovilainen, rum B2

Mellannivå

Förbättra din finska (30 €)
(B1) Vad är skillnaden mellan “Syön omenan” och
”Syön omenaa”? Hur används nekande form i
finskan och vad består satsmotsvarigheter av?
På kursen repeterar vi och övar sådant som deltagarna tycker är svårt i finskan – speciellt grammatik, men t.ex. ordförråd och läsförståelse kan
också inkluderas. Kursen är upplagd speciellt för
gymnasieelever men alla är välkomna.
A170952 26.9–12.10,
			 26.9, tisdag kl. 19.45–21.15, rum B2
			 28.9, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 34
			 3.10, tisdag kl. 19.45–21.15, rum B2
			 5.10, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 34
			 10.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 34
			 12.10, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 34
			 Kristiina Kurki
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Puhutaan suomea! (37 €/termin)
(B1) Tällä kurssilla kehitetään suullista kielitaitoa
hauskoilla harjoituksilla. Pelataan pelejä, keskustellaan erilaisista aiheista ja heittäydytään draamaan. Lisäksi harjoitellaan luetun ymmärtämisen
taitoja ja kuuntelutaitoja. Kurssin aiheita mm. kulttuuri, media, uutiset, ajankohtaiset aiheet ja viihde.
A170907 14.9–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35
			 Noora Helkiö, rum 42
Puhutaan uutisista! (41 €)

(B1) Tällä kurssilla puhumme ajankohtaisista
aiheista suomeksi. Tutustumme kotimaan ja ulkomaiden tapahtumiin sekä mm. urheilu-uutisiin
ja kulttuuriuutisiin. Luemme juttuja eri medioista
ja keskustelemme niistä pareittain ja ryhmissä.
Kurssilla teemme myös paljon hyödyllisiä keskusteluharjoituksia ja harjoittelemme ilmaisemaan
mielipiteitä.
A180182 11.1–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35
			 Jarna-Maija Malka, rum 43
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Suomi 100 vuotta sitten ja tänään (13 €)
(B1) Kurssilla pohditaan yhdessä keskustellen 100
vuoden takaisen Suomen ja nykypäivän Suomen
eroja ja yhtäläisyyksiä. Menneisyyteen ja nykyisyyteen tutustutaan arkielämän näkökulmasta.
Kurssilla käsitellään perheitä, asumista, ruokaa ja
kielioloja. Kurssilla opitaan selittämään, millaista
arkielämä Suomessa on ja on ollut.
A170864 28.10 och 11.11, lördag kl. 13.00–14.30
			 Juho Malka, rum 44

Turinatuokio (37 €/termin)
(B1) Tule vahvistamaan suullista kielitaitoasi rennossa ilmapiirissä! Tällä kurssilla saat varmuutta
suomen puhumiseen ja opit keskustelemaan
erilaisista teemoista suomeksi. Pelit ja toiminnalliset harjoitukset tekevät oppimisesta hauskaa
ja innostavaa. Suomi 100 -juhlavuoden hengessä
aiheitamme ovat myös Suomen luonto, historia ja
kulttuuri.
A170885 11.9–9.4, måndag kl. 19.45–21.15
			 Jenni Sistonen, studierummet
Työelämän suomea (41 €)
(B1) Tällä kurssilla saat valmiudet selviytyä tehokkaasti tavallisista työelämän kielenkäyttötilanteista, kuten asiakastapaamisista ja kokouksista. Opit
kirjoittamaan sähköpostiviestejä ja muita asiakirjoja. Kurssilla käsittelemme lisäksi suomalaisen
työelämän hyviä tapoja ja työkulttuuria. Kurssi
sisältää runsaasti suullisia harjoituksia.
A170941 12.9–5.12, tisdag kl. 14.00–15.30
			 Heidi Huovilainen, rum 33A
Finska för abiturienter (41 €)

(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, läsoch hörförståelse ingår. På kursen skrivs ett sammandrag och en essä. Kursen är upplagd enligt
A-finskans fordringar i studentexamen.

Språk: Franska
A180233
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

9.1–6.2,
9.1, tisdag kl. 19.45–21.15, rum B1
11.1, torsdag kl. 19.45–21.15, rum B1
16.1, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 34
18.1, torsdag kl. 19.45–21.15, rum B1
23.1, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 34
25.1, torsdag kl. 19.45–21.15, rum B1
30.1, tisdag kl. 19.45–21.15 rum B1
1.2, torsdag kl. 18.05–19.35 rum 34
6.2, tisdag kl. 19.45–21.15 rum B1
Kristiina Kurki

Prepkurs i finska (50 €)

(B2) En webbkurs med strukturövningar, textförståelse och uppsatsskrivning. Kursen lämpar
sig som förberedelse för språkexamen för statsförvaltningen. Också lämplig för alla som vill förbättra sina skrivkunskaper.
An online course to learn grammar and vocabulary, reading comprehension and essay writing.
A170882 Introduktion 20.9, onsdag kl. 18.05–19.35
			 Helinä Kekki, rum 34

Kirjallisuuspiiri (28 €/termin)

(B2) Tykkäätkö lukea? Kiinnostaako kirjallisuus?
Tällä kurssilla tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen. Luetaan lyhyitä novelleja, runoja, laululyriikkaa ja selkokirjallisuutta. Kurssilla keskustellaan ja tehdään kommunikatiivisia harjoituksia
luetuista teoksista. Kurssin aikana luetaan yksi
selkokielinen romaani.

A170908
			
			
			

14.9–5.4, torsdag kl. 19.45–21.15
(varannan vecka, se ilmonet.fi för mer
information)
Noora Helkiö, rum 44

Avancerad nivå

Iso kielitutkinto (74 €)
(C2) Valtionhallinnon erinomaista taitoa osoittavan kielitutkinnon valmennuskurssi. Sopii myös
sellaisille, jotka haluavat kerrata suomen kielen
rakenteita ja harjoitella asiatekstien kirjoittamista.
Kurssin tehtävät tehdään verkkopohjaisen oppimisympäristön kautta.
A180198 Introduktion 17.1, onsdag kl. 18.05–19.35
			 Helinä Kekki, rum 34

Franska

Grundnivå
Franska (37 €/termin)

(Franska I avser första årets studier, II andra
årets osv.)
A170455 I			 (A1) 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
						 Solène Terisse, rum 33A
A170458 II (A1) 14.9–12.4, torsdag kl. 19.45–21.15
						 Michaela Sundholm, rum 36
A170938 V (A2) 12.9–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00
						 Hanna-Maija Linna-Sjövall, studierummet
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A170461 VI (B1) 13.9–11.4, onsdag kl. 18.05–19.35
							 Solène Terisse, rum 33A

Snabbrepris i franska (37 €/termin)

(A1–A2) Har du läst franska ett par år, men haft ett
avbrott i studierna? På den här repetitionskursen
friskar du raskt upp gamla kunskaper med betoning på att du ska klara dig på franska i vardagssituationer som turist. Hörförståelse, dialoger,
korta texter och ordövningar. Grunderna i grammatiken repeteras.
A170674 11.9–9.4, måndag kl. 18.05–19.35
			 Camilla Bergendahl, rum 36

Franskt uttal (27 €)

(A1–B1) För dig som önskar bli säkrare på ditt uttal och din intonation. Du jobbar med mångsidiga
övningar i multimedieklassen och får individuell
handledning utgående från din egen nivå. Målet
är att göra dig medveten om vad du kan förbättra och ge dig verktyg för hur du kan gå vidare på
egen hand.
A170467 5.10–9.11, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Solène Terisse, rum 34

Lätt konversation på franska (37 €/termin)
(A2) För dig som önskar bli säkrare på hur du
skall uttrycka dig och våga prata helt spontant på
franska.
A170462 12.9–10.4, tisdag kl. 12.30–14.00
			 Solène Terisse, rum 33A
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Café Français, drop-in (6 €/gång)

(A2–B1) Kom med och umgås och spela olika
sällskapsspel på franska! Glad stämning utlovas – en français! Du behöver inte anmäla dig i
förväg. Kursavgiften faktureras i efterskott.
14.10 och 10.2, lördag kl. 11.00–13.15
Maïmouna Jagne-Soreau, kaféet

Mellannivå

Le Nouvel Édito suite (37 €/termin)

(B1) En kurs på lätt mellannivå där du systematiskt
utvecklar ditt ordförråd och förbättrar din förmåga att uttrycka dig i vardagliga situationer och att
delta i lätt diskussion utgående från tidnings- och
tidskriftstexter. Hörförståelseövningar och vid
behov grammatikrepetition.
A170670 11.9–9.4, måndag kl. 16.30–18.00
			 Camilla Bergendahl, rum 36

S’amuser en français (37 €/termin)

(B1) Stimulez votre français de manière originale !
Dans une ambiance dynamique et détendue nous
travaillons le lexique, la grammaire et la compréhension générale de la langue française autour
de jeux et de sujets variés liés à la culture et aux
actualités françaises.
A170463 11.9–9.4, måndag kl. 12.30–14.00
			 Solène Terisse, rum 33A

Språk: Franska

Webbkurs i franska (38 €)
(B1) Följ med de spännande händelserna på
L’Hotel des Cent-Pommiers i Normandie samtidigt
som du repeterar grammatik och läser texter, lyssnar och gör skriftliga övningar. Du jobbar i egen
takt. Kursen kan påbörjas under hela läsåret. För
anmälning och närmare information, ta kontakt
med Anna Långstedt-Jungar (anna.langstedtjungar@arbis.hel.fi).
A170676 Endast nätundervisning
			 Camilla Bergendahl
Parlons français ! (40 €/termin)
(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 paroles de
chansons, de documents vidéos, etc.
A170496 12.9–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00
			 Elodie Cenni, rum 42
Encore avec August (37 €/termin)

(B2) Diskussion, läs- och hörförståelseövningar och grammatikrepetition. Kursen är en
fortsättning på senaste års kurs, men nya deltagare är välkomna!
A170937 13.9–11.4, onsdag kl. 18.05–19.35
			 August Tarkkio, studierummet

Kiosque (40 €/termin)

(B2) Nous lisons et discutons des textes de la
presse écrite francophone pour développer
compétences orales et vocabulaire, exercices de
grammaire à l’appui.
A170497 13.9–11.4, onsdag kl. 14.15–15.45
			 Christine Beaurain-Heikinheimo, rum 33A

Objectif: France – Nouvelle version !

(40 €/termin)
(B2) Cette année, production et compréhension
orales sont au premier plan ! Tout reste prétexte
à la conversation, et chacun est encouragé à
s’exprimer. Les documents authentiques audio et
vidéo seront largement utilisés et complèteront
l’étude de nos articles sur la culture et l’actualité
française.
A170495 11.9–9.4, måndag kl. 12.30–14.00
			 Elodie Cenni, rum 35

Avancerad nivå

Cercle de lecture (13 €/termin)

(C1) Nous nous rencontrons les 13.09, 11.10, 22.11
et 17.01, 14.02, 21.03 pour discuter de romans actuels français. Nous avons également un groupe
Facebook sur lequel nous partageons différents
articles, critiques ou documentaires relatifs à
l’œuvre qui nous intéresse. Contacter le secrétariat d’Arbis pour connaître les livres discutés.
A170865 11.9–21.3, måndag kl. 16.30–18.00
			 onsdag kl. 16.30–18.00
			 Maïmouna Jagne-Soreau, kaféet
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Pour les amis du polar (40 €/termin)
(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.
A170668 14.9–12.4, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Camilla Bergendahl, rum 43

Conférence en français

Vive le week-end ! (40 €/termin)

(A1) Du lär dig alfabetet och enkla fraser som du
har nytta av i praktiska situationer. Du behöver
inga förkunskaper.
A170579 11.9–9.4, måndag kl. 19.45–21.15
			 Athina Tsentemeidou, rum 43

(C1) Finissez la semaine en beauté par une heure
trente de francais. On discute, commente et analyse l’actualité de notre monde avec biensûr un
zeste d´humour sans oublier quelques exercices
pour se détendre et se rafraîchir les méninges.
Venez nombreux !
A170499 15.9–13.4, fredag kl. 11.45–13.15
			 Olivier Parisot, rum 35

Jouons à la pétanque ! (17 €)
Venez découvrir vous aussi un jeu devenu pour
certains un vrai sport et pour d´autres une distraction estivale. Alors bienvenue dans le monde
de la pétanque ou du jeu de boules.
Le lieu de rencontre est fixé dans le hall d´Arbis
et n´oubliez pas de vous habiller selon la météo du
jour. 3 fois.
A170498 16.9–30.9, lördag kl. 10.00–11.30
			 Olivier Parisot, antreé aulan
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C’est quoi être Français ?, se sidan 9.
Mat och språk, se sidan 46.

Grekiska

Nybörjarkurs i nygrekiska (37 €/termin)

Nygrekiska andra året (37 €/termin)
(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 praktiska situationer.
A170581 11.9–9.4, måndag kl. 18.05–19.35
			 Athina Tsentemeidou, rum 43
Fortsättningskurs i nygrekiska

(40 €/termin)
(A2–B1) För dig som redan har läst grekiska några
år. Kom med och utvidga dina kunskaper. Fokus
ligger på muntlig kommunikationen och att våga
prata.
A170580 11.9–9.4, måndag kl. 16.30–18.00
			 Athina Tsentemeidou, rum 43

Språk: Isländska, Italienska

Holländska, se nederländska

Italienska

Isländska

Italienska (37 €/termin)
(Italienska I avser första årets studier, II andra
årets osv.)
A170740 I				 (A1) 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
							 rum 42
A170709 II		 (A1) 13.9–11.4, onsdag kl. 19.40–21.10
							 rum 42
A170711 III (A2) 13.9–11.4, onsdag kl. 18.05–19.35
							 rum 42
A170712 IV (A2) 12.9–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
							 rum 35
A170713 V		 (A2) 12.9–10.4, tisdag kl. 14.50–16.20
			 Corinna Casi, rum 35

sidan 130.

Island och isländska, nybörjarkurs (48 €)
(A1) Introduktion till Island och det isländska
språket. Du får stifta bekantskap med Islands
historia, isländsk natur och isländskt samhälle. I
språkundervisningen arbetar vi med viktiga ord
och fraser och lär oss huvudpunkterna i isländsk
grammatik. Undervisning utgår från lärarens eget
material (ingår i kurspriset).
A180065 11.1–12.4, torsdag kl. 11.00–12.30
			 Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä, rum 43
Island och isländska, fortsättningskurs

(38 €)
(A2) Fortsättning på nybörjarkursen Island och
isländska. Du får lära dig mer om Islands historia,
natur och samhälle men huvudvikten ligger på
språkundervisningen. Målet med kursen är att öka
kunskapen om Island och förmågan att föra enkla
samtal på isländska i vardagliga situationer. Lärarens eget material kan köpas på kansliet för 15 €.
A170612 14.9–7.12, torsdag kl. 11.00–12.30
			 Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä, rum 43

Grundnivå

Ciao! Italienska I (60 €/termin)
En nybörjarkurs som ordnas i samarbete med
stadens svenskspråkiga gymnasier. Alla intresserade är välkomna!
A170689 9.10–5.2, måndag kl. 14.45–16.15
			 Paola Vernizzi-Krause, rum 35
Ciao! Italienska II (60 €)

Kursen ordnas i samarbete med Helsingfors
svenskspråkiga gymnasier och kräver att du har
läst Italienska I eller har motsvarande kunskaper
(ca 50 h). Alla intresserade är välkomna!
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A180106 12.2–21.5, måndag kl. 14.45–16.15
			 Paola Vernizzi-Krause, rum 35

Mellannivå

Fortsättningskurs i italienska (37 €/termin)
(B1) För dig som har läst italienska ca 4–5 år och
vill gå vidare.
A170801 11.9–9.4, måndag kl. 16.30–18.00
			 Paola Vernizzi-Krause, rum 35

Parliamo italiano (37 €/termin)
(B1) Questo corso dará ampio spazio alla comunicazione orale e al dialogo. Per approfondire la
conoscenza della cultura, storia e della societá
italiana leggeremo assieme testi dal nuovo libro e
li discuteremo in classe.
A170714 12.9–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00
			 Corinna Casi, rum 35
Conversiamo divertendoci (37 €/termin)

(B1–B2) Discussioni di vario argomento prendendo spunto da fatti quotidiani e da articoli di
giornale.
A170805 11.9–9.4, måndag kl. 18.05–19.35
			 Paola Vernizzi-Krause, rum 35

L’Italia in italiano (40 €/termin)
(B2) Una Storia d’Italia vista attraverso i suoi
protagonisti, Grandi Uomini e Grandi Donne.
Ogni lezione un personaggio, la sua epoca, con
lettura e commento di testi e video. Quest’anno
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l’Ottocento: Garibaldi, Manzoni, Verdi, nomi celebri di strade e piazze d’Italia. Per rispondere
infine alla domanda: “Chi cavolo era questo Cavour?”
A170575 12.9–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00
			 Nicola Rainò, rum 33A

La parole dell’italiano (40 €/termin)

(B2) Studio delle parole del dizionario, significato
di base, significati secondari, uso secondo i contesti, sinonimi. Ogni lezione una sezione di lessico
speciale: parole della gastronomia, del turismo,
dei giornali, della televisione. Impariamo a costruire frasi e piccoli testi corretti. Per attivare le parole nella mente, e ricordarle!
A170573 14.9–12.4, torsdag kl. 14.30–16.00
			 Nicola Rainò, rum 33A

Avancerad nivå

L’Opera lirica italiana (40 €/termin)

(C1) L’Ottocento è per la lirica italiana l’età
dell’oro, è Verdi: ideali storici e tragici maturano
nella trilogia popolare: Traviata, Trovatore, Rigoletto. Poi il confronto con il grand-opéra, fino al Don
Carlos, conflitto tra ragioni di stato e vita privata.
Prima di chiudere con Shakespeare, al pianto e al
riso, con Otello e Falstaff.
A170576 14.9–12.4, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Nicola Rainò, rum 33A

Språk: Japanska, Jiddisch, Kinesiska

Storia dell’Arte italiana (40 €/termin)

(C1) Tardo Rinascimento e Manierismo. Dal
luminismo drammatico di Venezia (Tiziano, Veronese, Tiepolo) ai capricci espressivi della nuova
“maniera” (Pontormo, Parmigianino, Giulio Romano, Tintoretto). Poi i grandi maestri della pianura
Padana (Moretto, Savoldo, Correggio, Guercino)
che aprono la strada alla rivoluzione di Caravaggio.
A170578 14.9–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35
			 Nicola Rainò, rum 33A

Fortsättningskurs i japanska (37 €/termin)
(A2) Vi dyker djupare in i det japanska språket.
Tonvikten ligger på muntlig kommunikation och
praktiska färdigheter, men även enklare texter
och skrivövningar som brev och e-post finns med.
Frivilliga skrivövningar i kanjitecken för dem som
är intresserade. Geografi, kultur, seder och historia ingår också.
A170516 14.9–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35
			 Pontus Andersson, studierummet

Conferenze in italiano

Jiddisch

“Index”: un dito per dire, se sidan 11.
Franco Figari: “Finland – land of lights”.
Panoramic photos of Finnish landscapes,
se sidan 7.
Mat och språk, se sidan 46.

Japanska

Nybörjarkurs i japanska (37 €/termin)

(A1) Tonvikten ligger på muntlig kommunikation, praktiska färdigheter och att ha roligt med
språket från första tillfället. Du bekantar dig med
den japanska skriften för att kunna läsa enklare
texter. Geografi, kultur, seder och historia ingår
också i kursen.
A170515 14.9–12.4, torsdag kl. 19.45–21.15
			 Pontus Andersson, rum 35

Den jiddischspråkiga världens kultur (17 €)
Följ med på en resa till Jiddischland och bekanta
dig med den jiddischspråkiga världens fascinerande kultur! 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.
A170747 14.10–28.10, lördag kl. 11.00–13.30
			 Rogier Nieuweboer, rum 33A

Kinesiska
Grundnivå

Nihao! Kinesiska (60 €/termin)
(A1) En nybörjarkurs som ordnas i samarbete med
stadens svenskspråkiga gymnasier. Alla intresserade är välkomna!
A170561 9.10–5.2, måndag kl. 14.45–16.15
			 Yu Ramsay, rum 33A
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Språk: Kroatiska, Latin, Nederländska

Nihao! Kinesiska II (60 €)
(A1) Kursen ordnas i samarbete med Helsingfors
svenskspråkiga gymnasier och kräver att du har
läst Kinesiska I eller har motsvarande kunskaper
(ca 50 h). Alla intresserade är välkomna!
A180062 12.2–21.5, måndag kl. 14.45–16.15
			 Yu Ramsay, rum 33A
Lätt konversationskurs i kinesiska

(37 €/termin)
(A2) Du lär dig praktiskt vardagsspråk, utvecklar
ditt ordförråd och uttal. Vi koncentrerar oss på att
lära oss att använda språket otvunget och varierat
i olika situationer. Du kommer också att lära dig
mycket om Kina och kinesisk kultur!
A170584 12.9–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00
			 Yu Ramsay, rum 36

Mellannivå

Fortsättningskurs i kinesiska (37 €/termin)

(B1) Kursen passar dig som önskar utveckla och
fördjupa dina kunskaper i kinesiska (mandarin)
både genom samtal och genom att läsa och skriva.
A170589 12.9–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
			 Yu Ramsay, rum 36
Följ Arbis på Twitter
@Hforsarbis
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Kroatiska

Kroatiska på resan (30 €)

Planerar du en resa till det Adriatiska havet? Kom
med och lär dig lite turistkroatiska så blir resan
roligare!
A180081 9.1–27.2, tisdag kl. 18.05–19.35
			 Justyna Maria Pierzynska, rum 42

Latin

Grundkurs i latin (37 €)

(A1) Vi går igenom den grundläggande latinska
grammatiken och utvecklar ett basordförråd. Vi
läser och tillämpar våra kunskaper på olika slag
av texter och gör en översikt över huvuddragen i
romersk historia.
A170988 12.9–5.12, tisdag kl. 14.00–15.30
			 Heidi Strengell, rum B2

Nederländska

Nederlands alstublieft! (37 €/termin)

(A1) För dig som har läst lite nederländska (holländska/flamländska) och nu vill fräscha upp och
fördjupa dina kunskaper. Kursens tyngdpunkt
ligger på praktiska färdigheter och muntlig kommunikation.
A170596 13.9–11.4, onsdag kl. 19.45–21.15
			 Rogier Nieuweboer, rum 43

Språk: Norska, Polska, Portugisiska, Rumänska

Norska

Norsk i arbeidslivet (52 €/termin)

(B1) Dette kurset forbereder deg på det norske
arbeidslivet. Vi ser på alt fra søknader, CV, kultur
på arbeidsplassen og organisering. Det norske
språket vil ha en stor plass på kurset, og vi vil ha
en grundig gjennomgang av både bruk og grammatikk. Dette kurset passer for alle som vil lære
seg norsk, og spesielt for de som vil jobbe i Norge.
A170571 11.9–9.4, måndag kl. 18.05–20.30
			 Ivar Glette, rum B2

Polska

Introduktionskurs i polska (30 €)

(A1) Tycker du att polska namn verkar omöjliga att
uttala? Undrar du hur man uttalar “chrząszcz”
eller “brzęczyszczykiewicz”? Det är inte så svårt
som du tror! På den här kortkursen får du en liten
introduktion till det polska språket och kulturen.
Läraren talar engelska och polska.
A170606 17.10–5.12, tisdag kl. 18.05–19.35
			 Justyna Maria Pierzynska, rum 42

Portugisiska

Nybörjarkurs i portugisiska (37 €/termin)
(A1) Diga em português – säg det på portugisiska!
Kursen är avsedd för dig som vill lära dig grunderna i det portugisiska språket och bekanta dig med

den brasilianska och portugisiska kulturen. Du lär
dig det vardagliga språket med tonvikt på kommunikation och praktiska färdigheter. Inga förkunskaper krävs.
A170513 12.9–10.4, tisdag kl. 19.45–21.15
			 Andrea Brandão-Berglund, rum 43

Portugisiska tredje året (37 €/termin)
(A2) En kurs för dig som har läst portugisiska ca
2 år och vill fördjupa dina kunskaper i språket. Vi
fortsätter att bekanta oss med den brasilianska
och portugisiska kulturen. Vi arbetar med det
vardagliga språket med tonvikt på kommunikation
och praktiska färdigheter.
A170509 12.9–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
			 Andrea Brandão-Berglund, studierummet
Mat och språk, se sidan 46.

Rumänska

Salut România! Fortsättningskurs

(37 €/termin)
(A2–B1) Kursens tyngdpunkt ligger på praktiska
färdigheter och muntlig kommunikation. Nya deltagare som kan rumänska från förut är välkomna
med. Läraren talar rumänska och engelska.
A170869 13.9–11.4, onsdag kl. 18.05–19.35
			 Bianca Biro, rum 36
Mat och språk, se sidan 46.
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Språk: Ryska

Ryska

Grundnivå

Ryska (37 €/termin)

(Ryska I avser första årets studier, II andra årets
osv.)
A170898 I A (A1) 11.9–9.4, måndag kl. 11.00–12.30
							 rum 35
A170899 I B (A1) 13.9–11.4, onsdag kl. 18.00–19.30
			 Anna Långstedt-Jungar, rum 33B
A170900 II (A1) 14.9–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35
						 rum 33B
A170925 V (A2) 11.9–9.4, måndag kl. 16.30–18.00
			 Maria Hokkanen, rum 33A

ABC på ryska (17 €)
Planerar du en resa till Ryssland, kanske med
Arbis till Viborg i slutet av april? Lär dig det ryska
alfabetet så att du kan läsa skyltar och menyer
och lättare ta dig fram på resan. (5 ggr).
A180216 13.3–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
			 Anna Långstedt-Jungar, rum 42
Ryska klubben för barn (åk 4–6) (27 €)
Kom med och lär dig lite ryska i Ryska klubben!
Du får bl.a. lära dig lite om alfabetet, att presentera dig och att räkna till 30. Klubben ordnas i
samarbete med Svensk-ryska föreningen r.f.
A170897 16.9–18.11, lördag kl. 10.30–11.30
			 Natalia Shmakova, rum 33B
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Ryska i repris (37 €/termin)
(A1–A2) För dig som har läst ryska ett par år och
vill friska upp dina kunskaper med betoning på att
lyssna och prata. Hörförståelse, dialoger, korta
texter och ordövningar. Grunderna i grammatiken
repeteras.
A170939 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
			 Anna Långstedt-Jungar, rum 35
Vardagsryska (37 €/termin)
(A2) Våga prata fastän dina kunskaper ännu inte
är så djupa eller tvärtom kanske har rostat. Genom textläsning, dialoger och samtal om lättsamma ämnen bygger du upp ditt aktiva ordförråd.
A170758 12.9–10.4, tisdag kl. 12.30–14.00
			 Anna Långstedt-Jungar, rum 33B
Drop-in: Redo för ryska Mafia?

(6 €/gång)
(A1–B1) Mafia är ett roligt och populärt rollspel i
Ryssland som ger dig goda möjligheter att öva
dina muntliga kunskaper i ryska. Kom med och
spela och lär dig flera ryska ord och fraser. Vi
spelar en gång på svenska och sedan på ryska.
Spelet passar bra också för nybörjare eftersom vi går igenom de ord som behövs. Du behöver inte anmäla dig. Kursavgiften faktureras i
efterskott.
11.11 och 10.3, lördag kl. 11.00–12.30
Maria Hokkanen, kaféet

Språk: Spanska

Mellannivå

Ryska: grammatik och kultur (37 €/termin)

(B1) En kurs för dig som har läst ryska på Arbis
minst 5 år och kan den ryska basgrammatiken
och önskar gå vidare.
A170928 11.9–9.4, måndag kl. 18.05–19.35
			 Maria Hokkanen, rum 33A

Lätt konversation på ryska (37 €/termin)
En ny kurs för dig som har läst ryska i 4–5 år, kan
basgrammatiken och nu vill förbättra din muntliga
förmåga.
A170926 14.9–12.4, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Maria Hokkanen, rum 33B
ПОГОВОРИМ! (40 €/termin)

(B2–С1) Курс предназначен для тех, кто уже
свободно говорит по-русски. На занятиях мы
будем говорить о новостях, произошедших в
современном мире, обсуждать прочитанные
и выбранные вами статьи и темы, а также
обсудим, что произошло за неделю у вас.
A170425 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
			 Lia Sarlin, rum 33B

Föreläsningar om Ryssland

Vart är Ryssland på väg?, se sidan 8.
Выборг: прошлое и настоящее, se sidan 11.
Minnenas stad Viborg, se sidan 11.
Mat och språk, se sidan 46.

Spanska
Grundnivå

Spanska (37 €/termin)
(Spanska I avser första årets studier, II andra
årets osv.)
A170599 I, Stoa
			 (A1) 12.9–10.4, tisdag kl. 17.00–18.30
			 Jenny Kajanus, Grupprummet
A170831 II (A1) 14.9–12.4, torsdag kl. 12.30–14.00
			 Jenny Kajanus, rum 35
A170562 III A (A2) 11.9–9.4, måndag kl. 18.05–19.35
			 Julieta Arenas Morán, rum 31
A170832 III B (A2) 13.9–11.4, onsdag kl. 12.30–14.00
			 Jenny Kajanus, rum 35
A170682 IV (A2) 13.9–11.4, onsdag kl. 18.05–19.35
			 Julieta Arenas Morán, rum B2
A170833 V (A2) 14.9–12.4, torsdag kl. 14.15–15.45
			 Jenny Kajanus, rum 35
Spanska I, intensivkurs (74 €)
(A1) En nybörjarkurs i spanska som går två kvällar
i veckan och avancerar i rask takt.
A170600 11.9–4.12, måndag kl. 19.45–21.15, rum 35
			 onsdag kl. 16.30–18.00, rum B2
			 Julieta Arenas Morán
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Språk: Spanska

Spanska II, intensivkurs (74 €)
(A1) För dig som läst lite spanska förut (ca 50 h).
Kursen går två kvällar i veckan och avancerar i
rask takt.
A180089 8.1–16.4, måndag kl. 19.45–21.15, rum 35
			 onsdag kl. 16.30–18.00, rum B2
			 Julieta Arenas Morán
Español con canciones (40 €)
(A2) Fräscha upp din spanska med sång och
musik! Varje lektion presenteras en ny populär
sång som är förknippad med ett tema. Vi diskuterar och analyserar utgående från sångtexten och
glömmer inte heller bort den kulturella aspekten.
Läraren talar spanska och engelska. Passar dig
med 2–3 års förkunskaper.
A170500 12.9–5.12, tisdag kl. 16.30–18.00
			 Giovanni Ciet, rum 43
Spanska klubben (åk 1–2), Kottby lsk

(27 €/termin)
Kom med och lär dig spanska på ett roligt sätt!
Genom spel, lek, musik och korta filmsnuttar lär
du känna språket. Läraren talar spanska och finska. Kottby lågstadieskola, Pohjolagatan 45.
A170989 15.9–13.4, fredag kl. 15.15–16.00
			 Lluvia Salas, Kottby lsk

Spanska klubben (åk 3–6), Kottby lsk
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(27 €/termin)
Kom med och lär dig spanska på ett roligt sätt!
Genom spel, lek, musik och korta filmsnuttar lär

du känna språket. Läraren talar spanska och finska. Kottby lågstadieskola, Pohjolagatan 45.
A170990 15.9–13.4, fredag kl. 14.30–15.15
				 Lluvia Salas, Kottby lsk

Mellannivå

Börja tala spanska! (37 €/termin)
(B1) Har du läst spanska några år och vill nu komma i gång med att prata? Vi småpratar, diskuterar
lätta tidningsartiklar, gör hörövningar och ser på
videosnuttar.
A170837 14.9–12.4, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Jenny Kajanus, rum 42
Un viaje por Andalucia (14 €)
(B1) Kom med på en virtuell och simulerad resa
till södra Spanien och Andalusien! Läraren är din
spansktalande guide och du får upptäcka och
diskutera många intressanta städer och platser.
A170677 11.11, lördag kl. 11.00–14.30
			 Giovanni Ciet, rum 35
Disfrutando del español (40 €/termin)

(B1–B2) Durante el curso se darán las herramientas necesarias a los estudiantes para que puedan
mantener conversaciones y escribir textos sobre
diversas situaciones, prácticas y usuales en español, así como elevar su comprensión de la lengua,
tanto de forma oral como escrita.
A170683 13.9–11.4, onsdag kl. 19.45–21.15
			 Julieta Arenas Morán, rum B2

Språk: Svenska

Practicar y comunicar (37 €/termin)

(B2) Curso de español entretenido y dinámico
para los interesados en perfeccionar sus habilidades orales y escritas. ¡Ven y aprende el idioma
a través del estímulo y los intereses mutuos! Diferentes actividades serán organizadas para ofrecer un curso estimulante e interactivo para todos.
A170685 14.9–12.4, torsdag kl. 14.15–15.45
			 Sven Fernandez, rum 36

El universo hispano-americano (40 €)
(B2) Un curso para conversar de la actualidad
de España y América latina, de cultura, política,
música, etc. Para mantener activo tu español y
aprender más del viejo y nuevo mundo.
A180153 9.1–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00
			 Sergio Prudant, rum 43

Avancerad nivå

La tertulia (40 €/termin)

Svenska

Grundnivå
Svenska 1–6

The course consists of 6 parts (Svenska 1–6). No
previous knowledge of Swedish is required for the
first part (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 for Svenska
1–2, and the 2007 Edition for svenska 3–6.
Parts 1–3 cover chapters 1–10 in the book, and
correspond to level A1 on the Common European
Framework of Reference for Languages, while
parts 4–6 cover chapters 11–20 and correspond
to level A2. This course is also part of the SFI Arbis
Integration programme, see page 154.

(C1) Objetivo: espacio de libre conversación, con
el análisis semanal de artículos de la prensa de
España. Para mejorar el conocimiento de la realidad española y del idioma castellano.
A170688 12.9–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
			 Sergio Prudant, Giovanni Ciet, rum 48

The Common European Framework of
Reference for Languages, see page 112.
Those who complete the course can continue on
Intermediate Level (Svenska 7–12).

Föreläsningar på spanska

Svenska 1 (25 €)
A170946 (A1) 12.9–5.12, Tuesdays 17.00–19.30
			 Ingrid Rönnow, room 33B

El modernismo catalán y Barcelona, se sidan 10.
Mat och språk, se sidan 46.
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Svenska 2 (25 €)

A170912 (A1.2) 11.9–4.12, Mondays 17.00–19.30
			 Bodil Wadenström, room B1

Svenska 2 (25 €)

A180228 (A1.2) 9.1–10.4, Tuesdays 17.00–19.30
			 Ingrid Rönnow, room 33B

Svenska 1–2 (49 €)
A170840 (A1.3) 11.9–8.12,
			 Mondays and Fridays 9.30–12.00
			 Heidi Huovilainen, room B2

Svenska 2, Stoa (25 €)

Svenska 1–3 (66 €)
A170834 (A1.3) 11.9–8.12, Mondays, Wednesdays
			 and Fridays 9.30–12.00
			 Ingrid Rönnow, room 13

Svenska 3 (25 €)
A180211 (A1.3) 8.1–9.4, Mondays 17.00–19.30
			 Bodil Wadenström, room B1

Svenska 3, Stoa (25 €)

Svenska 3–4 (49 €)

A170814 (A1.3) 14.9–7.12, Thursdays 17.30–20.00
			 Olga Kekkonen, Grupprummet, Stoa

Svenska 3–4 (49 €)

A170854 (A2) 12.9–7.12,
			 Tuesdays and Thursdays 13.00–15.30
			 Bodil Wadenström, room 44
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A180144 (A1.2) 10.1–11.4, Wednesdays 17.30–20.00
			 Olga Kekkonen, Grupprummet, Stoa

A180152 (A2) 8.1–13.4,
			 Mondays and Fridays 9.30–12.00
			 Heidi Huovilainen, room B2

Svenska 4, Stoa (25 €)

A180145 (A2) 11.1–12.4, Thursdays 17.30–20.00
			 Olga Kekkonen, Grupprummet

Svenska 4, Stoa (25 €)

Svenska 5, Stoa (25 €)

A170812 (A2) 12.9–5.12, Tuesdays 17.15–19.45
			 Mirja Pekanmäki, room 8

A180143 (A2) 9.1–10.4, Tuesdays 17.15–19.45
			 Mirja Pekanmäki, room 8

Svenska 5–6 (49 €)
A170844 (A2.2) 11.9–11.12,
			 Mondays and Fridays 9.30–12.00
			 Jenny Kajanus, room 42

Svenska 5–6 (58 €)
A180174 (A2.2) 9.1–12.4,
			 Tuesdays and Thursdays 13.00–15.30
			 Bodil Wadenström, room 44

Språk: Svenska

Svenska 6–8 (66 €)

A180241 8.1–13.4, måndag, onsdag och
			 fredag kl. 9.30–12.00
			 Bodil Wadenström, rum B1

Other courses on basic level:
Learning Swedish through Communicative Image Making (50 €)
(A1) In this course, we will practice basic conversation in Swedish by communicative image making. We will create simple pictures in order to get
inspiration for our discussions.
A170967 11.9–4.12, Mondays 15.30–17.45
			 Carola Siffrén, rum 41

Swedish through children’s stories (38 €)
(A1) This is a course where you as a beginner have
an opportunity to explore the Swedish language
through children’s books. You will work with every
day words and expressions and practise typical
sounds and word combinations in Swedish.
A170965 11.9–4.12, Mondays 13.00–14.30
			 Annette Jansson, room 13
Tala svenska 1 (28 €)

(A1) This is a course for beginners who want to
practise their Swedish language skills in simple
everyday situations by talking, singing, playing
vocabulary games, etc. This course is also part of
the Integration programme.

A170956 12.9–5.12, tisdag kl. 9.30–12.00
			 Annette Jansson, rum 13

Praktisk svenska, Stoa (38 €)
(A2) Det här är en kurs för dig som vill öva svenska för praktiska situationer som resor, restaurangbesök, shopping, bankbesök, hobbyer,
boende, utomhusliv, kulturevenemang, och sociala
situationer. Vi tittar på var du kan öva din svenska
praktiskt i eller nära Helsingfors och vi gör ett
studiebesök till någon plats.
A170991 14.9–7.12, torsdag kl. 15.00–16.30
			 Bodil Wadenström, rum 8
Skriv och uttala svenska, Stoa (37 €/termin)
(A2) Det här en kurs för dig som vill öva att skriva
olika typer av texter och få individuell handledning.
Du får också öva uttal och att formulera dig väl på
svenska genom olika typer av muntliga övningar. I
samband med detta repeterar vi också den grammatik du behöver.
A170945 14.9–12.4, torsdag kl. 17.00–18.30
			 Bodil Wadenström, rum 8
Läs- och skrivkurs (136 €)
Det här är en kurs där vi arbetar med grundläggande läs- och skrivfärdigheter utgående från
kursdeltagarnas behov.
A170961 11.9–8.12,
			 måndag–fredag kl. 9.30–12.00
			 Gerd Forss, rum 48
137

Språk: Svenska
Sjung på svenska, se sidan 93.
(A2) En kurs för dig som redan kan lite svenska
men vill komma i gång med att prata. Vi diskuterar, spelar spel, sjunger, lyssnar till musik och övar
oss i olika sociala situationer på svenska. Den här
kursen ingår i integrationsprogrammet.
A180238 9.1–10.4, tisdag kl. 9.30–12.00
			 Annette Jansson, rum 13

(A2) Det här är en kurs för dig som vill jobba eller
jobbar i social- och hälsovårdsbranschen. Du lär
dig yrkesrelaterad vokabulär och får jobba både
praktiskt och kommunikativt utgående från bilder,
spel, övningar m.m. Kursen ingår i linjen för socialoch hälsovårdssvenska.
A180239 9.1–12.4,
			 tisdag och torsdag kl. 9.30–12.00
			 Ingrid Rönnow, rum 42

Lättläst på svenska (38 €)

Mellannivå

Tala svenska 2 (28 €)

(A2) Det här är en kurs där vi tillsammans väljer
en lättläst bok som vi läser och diskuterar. Vi går
igenom svåra ord och uttryck och tar upp grammatik och teman som känns relevanta under läsningen.
A180242 8.1–9.4, måndag kl. 13.00–14.30
			 Annette Jansson, rum 13

Affärssvenska (41 €)
(A2) Det här är en kurs för dig som vill jobba eller
jobbar med företagande. Du lär dig affärsrelaterad och annan yrkesrelaterad vokabulär och får
öva olika kommunikativa situationer både muntligt
och skriftligt. Du har också själv en möjlighet att
påverka kursinnehållet. Kursen ingår i linjen för
Svenska och Business.
A180240 9.1–10.4, tisdag kl. 13.00–14.30
			 Ingrid Rönnow, rum 13
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Social- och hälsovårdssvenska (98 €)

Kursen består av sex fristående delar (Svenska
7–12). Kursen 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 hela kursen eller bara ett
enskilt moment. Vi använder boken Rivstart B1
+ B2 och kompletterar med diskussioner, webbmaterial och olika sorters aktiverande övningar.
Delarna 7–9 omfattar kapitlen 1–9 (nivå B1) och
delarna 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 139).
Europeiska referensramen för språk,
se sidan 111.

Språk: Svenska

Hösten 2017
Svenska 7 (50 €)

A170947 12.9–5.12, tisdag kl. 17.00–19.30
			 Bodil Wadenström, rum B2

Svenska 7–8 (98 €)

A170911 11.9–8.12,
			 måndag och fredag kl. 9.30–12.00
			 Mirja Pekanmäki, rum 44

Svenska 9, Stoa (50 €)

A170811 (B1) 11.9–4.12, måndag kl. 17.00–19.30
			 Margaretha Fagerström, Grupprummet

Svenska 9–10 (98 €)

A170910 (B1) 11.9–11.12,
			 måndag och fredag kl. 13.00–15.30
			 Jenny Kajanus, rum B1

Våren 2018
Svenska 7–8 (98 €)
A180154 8.1–13.4,
			 måndag och fredag kl. 9.30–12.00
			 Jenny Kajanus, rum 42
Svenska 8 (50 €)

A180229 9.1–10.4, tisdag kl. 17.00–19.30
			 Bodil Wadenström, rum B2

Svenska 9–10 (98 €)

A180210 (B1) 8.1–13.4,
			 måndag och fredag kl. 9.30–12.00
			 Mirja Pekanmäki, rum 44

Svenska 10, Stoa (50 €)
A180142 (B2) 8.1–9.4, måndag kl. 17.00–19.30
			 Margaretha Fagerström, Grupprummet
Svenska 11–12 (98 €)

A180209 (B2) 8.1–13.4,
			 måndag och fredag kl. 13.00–15.30
			 Jenny Kajanus, rum B1

Övriga kurser på mellannivå:
Kafésvenska (37 €/termin)
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.
A170619 A 11.9–9.4, måndag kl. 13.00–14.30
A170621 B 12.9–10.4, tisdag kl. 13.00–14.30
			 Hélène Selenius, kaféet
A170625 C 13.9–11.4, onsdag kl. 18.15–19.45
			 Mirja Pekanmäki, kaféet
Svenska för allmän språkexamen (41 €)
(B1) Kursen är upplagd enligt fordringarna för allmän språkexamen i svenska på mellannivå och lämpar sig också för utlänningar bosatta i Finland. Vi
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gör skrivuppgifter, diskuterar och jobbar med höroch läsförståelseövningar. Allmän språkexamen
i svenska arrangeras på Arbis efter kursens slut.
Anmälningen till provet görs separat på kansliet.
A170807 A 11.9–13.11, måndag kl. 18.05–19.35
			 Sofia Hägglund, rum 42
A170808 B 13.9–15.11, onsdag kl. 9.30–12.00
			 Jenny Kajanus, rum B2
A180140 C 8.1–9.4, måndag kl. 18.05–19.35
			 Sofia Hägglund, rum 42
A180141 D 10.1–11.4, onsdag kl. 9.30–12.00
			 Jenny Kajanus, rum B2

Diskutera på svenska! (40 €/termin)
(A2–B1) En kurs för dig som vill aktivera din svenska genom diskussion. Vi diskuterar aktuella ämnen, läser artiklar och andra korta texter och ser
videosnuttar på svenska.
A170788 13.9–11.4, onsdag kl. 12.30–14.00
			 Marina Giljam, rum 44

140

Grammatik och struktur (53 €)
(A2–B1) Behöver du repetera eller bli bättre på
svensk grammatik? Då är den här kursen perfekt
för dig! På kursen övar vi och repeterar centrala
grammatikstrukturer med praktiska uppgifter. Vi
tar bl.a. upp substantivets böjning, verb- och tempusböjning samt ordföljd. Kursens innehåll formas enligt kursdeltagarnas behov och önskemål.
A170845 12.9–5.12, tisdag kl. 9.30–12.00
			 Heidi Huovilainen, rum B2

Nyhetssvenska (40 €/termin)

(A2–B1) En kurs för dig som redan kan lite svenska och vill öva dig i att läsa, förstå och skriva
svenska med hjälp av nyheter.
A170822 11.9–9.4, måndag kl. 13.00–14.30
			 Mirja Pekanmäki, rum 43

Nyhetssvenska, Stoa (41 €)
(A2–B1) En kurs för dig som redan kan lite svenska och vill öva dig i att läsa, förstå och skriva
svenska med hjälp av nyheter.
A180149 9.1–10.4, tisdag kl. 15.00–16.30
			 Jenny Kajanus, rum 8
Läs på svenska! (37 €/termin)
(B1) Det här en kurs för dig som vill dela din läsupplevelse och samtidigt bli bättre på svenska. Kom
och träffa nya människor, utvidga ditt ordförråd
och få svar på frågor som uppstår under läsningens gång. Vi läser, diskuterar och jämför våra
reaktioner på böcker samtidigt som vi gör inspirerande övningar som stärker våra språkkunskaper.
A170955 12.9–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
			 Olga Kekkonen, rum 44
Avancera mera med Språkporten, Stoa

(38 €)
(B2) En kurs för dig som vill utöka din vokabulär
och lära dig grammatiska strukturer på mer
avancerad nivå samtidigt som du deltar i engagerande diskussioner på svenska. Vi läser intressanta
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texter om bl.a. språk, kultur, resor och kommunikation, går igenom avancerad vokabulär i texterna,
repeterar svåra strukturer och diskuterar innehållet i texterna.
A170744 12.9–5.12, tisdag kl. 15.00–16.30
			 Mirja Pekanmäki, rum 8

Spelkafé på svenska (17 €)

(B2) Sätt din taktikkänsla och dina faktakunskaper
på spel samtidigt som du lär dig svenska! Vi sitter
på Arbis kafé, fikar och spelar äkta brädspel (TP,
Monopol, m.m.) på svenska. Kom och upptäck
massor av nya oväntade ord och spännande fakta
medan du njuter av lördagsfika, gott sällskap och
spelets spänning. Läraren hjälper alla med ord
och tips!
A170953 A 14.10–28.10, lördag kl. 13.30–16.00
A180235 B 20.1–3.2, lördag kl. 13.30–16.00
			 Mirja Pekanmäki, kaféet

Avancerad nivå

Svenska 13 (50 €)
Kursen består av två fristående delar som en
fortsättning på Svenska 11–12. Du får träna
språket praktiskt bl.a. genom samtal och diskussioner, där grammatik och nya ord vävs in. De
grammatiska momenten tränas även skriftligt och
du får öva att skriva olika typer av saktexter. Uttalsträning och hörförståelseövningar är viktiga
moment på lektionerna.

A170948 14.9–7.12, torsdag kl. 17.00–19.30
			 Ingrid Rönnow, rum 44

Svenska 14 (50 €)

Kursen består av två fristående delar som en
fortsättning på Svenska 11–12. Du får träna
språket praktiskt genom samtal och diskussioner,
där grammatik och nya ord vävs in. De grammatiska momenten tränas även skriftligt och du får
öva att skriva olika typer av saktexter. Uttalsträning och hörförståelseövningar är viktiga moment
på lektionerna.
A180230 11.1–12.4, torsdag kl. 17.00–19.30
			 Ingrid Rönnow, rum 44

Promenera på svenska (27 €)
(B2–C1) Nu har du en unik chans att aktivera både
kropp och hjärna. Vi pratar och promenerar utgående från olika vardagliga teman och sätter ord
på det vi ser på runt omkring oss. Träff vid huvudingången. Klä dig enligt väder!
A170960 12.9–17.10, tisdag kl. 13.00–14.30
			 Annette Jansson
Aktuellt på svenska (40 €/termin)
(B2–C1) Vi tränar svenska genom att läsa och diskutera aktuella texter, allt från nyheter till skönlitteratur utgående från vad som är aktuellt och från
kursdeltagarnas önskemål.
A170789 11.9–9.4, måndag kl. 16.30–18.00
			 Sofia Hägglund, rum B2
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Tyck till om Sverige! (37 €/termin)

(C1) En kurs för dig som är intresserad av att diskutera Sverige, det svenska språket och vad som
skiljer Sverige från Finland. Vi diskuterar svenska
fenomen och aktuella händelser i Sverige. Under
kursen lär vi oss mera om det svenska samhället,
politiken, historien, geografin, kulturen och traditionerna.
A170809 13.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
			 Mirja Pekanmäki, studierummet

Diskutera mera! Stoa (40 €/termin)
(C1) Det här är en kurs för dig som är intresserad
av det svenska språket och världen omkring dig
och vill aktivera din svenska genom att diskutera
aktuella teman. Vi diskuterar alla slags nyheter,
samhälle, politik, kultur, språk, fenomen, vetenskap med mera, allt efter deltagarnas intresse.
A170743 12.9–10.4, tisdag kl. 11.00–12.30
			 Mirja Pekanmäki, Grupprummet
Pratmakarna (40 €/termin)
(C1) Vi är en grupp glada seniorer som samtalar
om aktualiteter och nyheter för att upprätthålla
kunskaperna i svenska och utöka ordförrådet.
A170787 14.9–12.4, torsdag kl. 10.30–12.00
			 Birgit Storå, rum B2
Vi läser deckare på svenska (27 €)

(C1) En kurs för dig som gärna läser svenska
deckare och är intresserad av att få hjälp med
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svåra passager i boken och få veta mer om miljön
där bokens händelser utspelar sig. Vi läser en
deckare som vi väljer tillsammans och går på upptäcktsfärd i karaktärernas fotspår. Vi kollar upp
svåra ord och begrepp samt spekulerar kring vem
som är mördaren.
A180236 A 7.10, 14.10, 28.10, 11.11 och 25.11 lördag
						 kl. 10.30–13.00
A180237 B 13.1, 20.1,3.2,10.2 och 10.3, lördag
						 kl. 10.30–13.00
			 Mirja Pekanmäki, rum 44

Tyska

Grundnivå

Nybörjarkurs i tyska (37 €/termin)

(A1) Kursen kräver inga förkunskaper men
avancerar i rask takt och passar därför även s.k.
falska nybörjare.
A170517 14.9–12.4, torsdag kl. 16.30–18.00
			 Anna Långstedt-Jungar, rum 35

Tyska fjärde året (37 €/termin)

(A2) För dig som redan har de första grunderna i
språket och önskar gå vidare. Efter avslutad kurs
har du goda kunskaper i tyska på nivå A2 enligt
Europarådets referensram för språk.
A170733 12.9–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00
			 Regine Ehlert, rum B1

Språk: Tyska

Börja tala tyska! (37 €/termin)
(A2) För dig som vill hålla din tyska vid liv och bli
bättre på att uttrycka dig. Utgående från korta
texter, musik och videosnuttar diskuterar vi vardagliga ting, aktuella händelser och tysk kultur.
A170703 14.9–12.4, torsdag kl. 12.30–14.00
			 Anna Långstedt-Jungar, rum 33B
Tyska klubben för barn (åk 4–6)

(27 €/termin)
Kom med och lär dig tyska på ett roligt sätt! Genom spel, lek, musik och korta filmsnuttar lär du
känna språket och länderna där man talar tyska.
Kursen ger en god grund för senare språkinlärning i skolan.
A170884 12.9–10.4, tisdag kl. 15.00–16.00
			 Anna Långstedt-Jungar, rum 33B

Mellannivå

Deutsch ohne Stress, Stoa (40 €/termin)

(B1) In dieser fröhlichen Gruppe diskutieren wir
frei über allgemein interessierende Themen aus
Deutschland und Finnland, lachen viel, stellen
Fragen, sehen kurze Filmszenen und Bilder, und
einige Teilnehmer machen (ganz freiwillig!) kurze
Präsentationen über eigene Themen, alles ohne
Stress, jeder macht mit so gut er kann!
A170750 27.9–11.4, onsdag kl. 16.30–18.00
			 Susanne Mensing-Varila, rum 8

Deutsch im Fokus (37 €/termin)

(B1) 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.
A170702 14.9–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35
			 Anna Långstedt-Jungar, rum 35

Deutsch für Fortgeschrittene

(40 €/termin)
(B2) Diese engagiert-aktive Gesprächsgruppe
diskutiert aktuelle Texte zu gesellschaftlichen und
kulturellen Themen aus Deutschland und Finnland
und stellt (auf freiwilliger Basis) Präsentationen
zu eigenen Interessensgebieten vor.
A170751 25.9–9.4, måndag kl. 12.30–14.00
			 Susanne Mensing-Varila, rum 33B

Praktisches Deutsch (37 €/termin)

(B2) Wir setzen unsere Sprachreise durch aktuelle Themenfelder, wie auch spannende Grammatikexkursionen fort, die uns das Fundament und
den Rahmen für zahlreiche Schreib- und Sprechsituationen geben.
A170737 12.9–10.4, tisdag kl. 14.15–15.45
			 Regine Ehlert, rum B1

Deutsch interessant (40 €/termin)
(B2) Wir lesen gemeinsam Artikel über deutsche
Besonderheiten und Landeskunde und sprechen
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und lachen dabei über unsere eigenen Erfahrungen zum Thema, vergleichen mit Finnland und
schweifen ab zu allem, was uns in diesem Zusammenhang interessant erscheint. Freie, gemütliche
Gruppenatmosphäre, alle Altersgruppen.
A170752 26.9–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00
			 Susanne Mensing-Varila, rum 44

Alltagsdeutsch (37 €/termin)

(B2) Wollen Sie fließender sprechen, neue Redemittel erlernen, Ihren Wortschatz erweitern und
die deutsche Grammatik sicherer anwenden?
Dann ist dies genau der richtige Kurs für Sie. Im
Unterricht trainieren wir vor allem das freie Sprechen und Hörverstehen, zu Hause vertiefen Sie
Ihre Fertigkeiten mithilfe kurzer Texte und schriftlicher Übungen.
A170924 13.9–11.4, onsdag kl. 10.30–12.00
			 Claudia Jeltsch, rum 35

Avancerad nivå

Deutsch für Sprachbegeisterte

(40 €/termin)
(C1) Sprachbegeisterte und Liebhaber der
deutschen Sprache finden sich in diesem Kurs.
Aktuelles und Kulturelles, Austausch und Kommunikation mit und ohne Grammatik stehen im Mittelpunkt. Idiomatik und Redewendungen,
modernes Neudeutsch und “altmodische“
Wendungen existieren in Eintracht nebeneinander.
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A170749 11.9–9.4, måndag kl. 16.30–18.00
			 Heidi Hübner, rum 33B

Konversation Deutsch (40 €/termin)

(C1) In unserer Konversationsgruppe reden wir
über alles, was Jung und Alt interessiert: Kultur,
Lebensart, aktuelles Tagesgeschehen, große Ereignisse und kleine Dinge, die das Leben
lebenswert machen.
A170883 15.9–13.4, fredag kl. 12.15–13.45
			 Claire Scheunemann, rum 33A

Zeitgenössische Literatur, ernst und
heiter! (40 €/termin)

(C1) Im Kurs behandeln wir neue
deutschsprachige Literatur in allen Facetten.
Welche Themen sind aktuell? Wie ernst oder heiter und humoristisch wird unsere moderne Welt
gespiegelt?
Die TeilnehmerInnen können aktiv an der Gestaltung des Lesestoffs mitwirken.
A170748 11.9–9.4, måndag kl. 14.30–16.00
			 Heidi Hübner, rum 33B
Mat och språk, se sidan 46.

Följ oss på Facebook
Helsingfors arbis

Öppna
universitetskurser
Ansvarig
Alexandra Ramsay, fil.dr
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi
Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89
Studiehandledning enligt överenskommelse och
då en ny studiehelhet inleds.
Allmän info och tenter:
Eva Berglund, tfn (09) 310 494 76
eva.berglund@arbis.hel.fi
Anmälningar tas emot från måndag 14.8
kl. 10.00. Se anmälningsschemat på insidan av
bakpärmen.

Öppna universitetet har inga inträdesförhör men
observera att vissa kurser har förhandskrav. Det
är ibland viktigt att gå kurserna i en viss ordning.
Du kan tentera akademiska kurser och på så sätt
samla studiepoäng som du kan få dig tillgodoräknade vid ett universitet i ett senare skede. Du kan
delta i kurserna också utan att tentera, men även
i detta fall måste du betala både en kursavgift
och en avgift till respektive universitet. Också om
du jobbar kan du studera vid öppna universitetet
eftersom föreläsningarna hålls under kvällstid och
under veckoslut.
Kursernas omfattning räknas i studiepoäng (sp).
Grundstudierna omfattar minst 25 poäng och
ämnesstudierna minst 60 poäng. Universitetsexamen avläggs i två steg, där kandidatexamen omfattar 180 poäng och magisterexamen ytterligare
120 poäng.
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Öppna universitetskurser
Läsåret 2017–2018 ordnar Helsingfors arbis studier i pedagogik (allmän och vuxenpedagogik)
tillsammans med Helsingfors universitet (HU).
Utbildning i logopedi, i tillämpad pedagogik och
konsthistoria ges i samarbete med Centret för
Livslångt Lärande vid Åbo Akademi (ÅA).
Kursfordringarna
Ämnesbeskrivningarna, kursfordringarna och
tentlitteraturen för varje ämne hittar du på Ilmonet i samband med den aktuella kursen. Du hittar
dem också i sin helhet på Centret för livslång lärandes och Helsingfors Universitets webbsidor.
Om du studerar enligt Åbo Akademis fordringar
finns noggrannare beskrivningar på adressen
http://www.abo.fi/student/opuamnen
Kursbeskrivningar med upplysningar om kurslitteraturen finns också på Ilmonet.fi i samband med
varje enskild kurs.
Kurslitteratur
Arbis bibliotek ligger på andra våningen. Här kan
du låna kursböcker, studera eller använda studierummets datorer. Biblioteket strävar efter att ha
1–2 exemplar av varje kursbok. Lånetiden är en
vecka. Det går bra att förnya lånet om ingen annan
reserverat boken. Om kursboken är utlånad eller
inte finns i Arbis bibliotek samlingar rekommende146

ras att använda Helsingfors universitets bibliotek
eller Helsingfors stadsbibliotek.
I anslutning till biblioteket ligger studierummet.
Där kan du jobba på datorer med de vanligaste
programmen. Utskrifter kostar 50 c/kopia.
Fjärrlån
Det är möjligt att fjärrlåna kursböcker till Arbis
bibliotek. Lämna in din beställning till biblioteket i
god tid innan du behöver ditt material.
Fjärrlåneavgiften är 10 euro per bok. För mer information gällande fjärrlån kontakta biblioteket.
Öppettider under terminstid:
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00
fredag kl. 10.00–13.00
Utanför terminstiderna: måndag–torsdag
kl. 10.00–15.00.
Anmälan och avgifter till Helsingfors universitet
och Åbo Akademi
Om du följer Åbo Akademis undervisning på Arbis
anmäler du dig under den första lektionen på en
blankett som du får på Arbis. Till Helsingfors universitet anmäler du dig elektroniskt. Då du anmält
dig till en kurs på Arbis, via Ilmonet eller vårt kansli, får du en länk för anmälning till HU.

Öppna universitetskurser
Du betalar både kursavgifter till Arbis och studieavgifter till det universitet eller den högskola som
du studerar vid. Studieavgifterna varierar beroende på universitet och är 10−100 €/läsår eller
per studiehelhet. Kursdeltagare som är inskrivna
för kandidat- eller magisterexamen vid Åbo Akademi under läsåret 2017–2018 betalar inte någon
studieavgift utan endast en arrangörsavgift för att
delta i Åbo Akademis öppna universitetskurser.
Både Arbis kursavgift och universitetets/högskolans studieavgift måste vara betalda för att du
ska kunna delta i en kurs och för att studieprestationerna skall registreras vid respektive Öppna
universitet.
Mera information får du under den första lektionen på varje kurs.
Intyg
Universiteten ger på begäran intyg över godkända
tentamina. När din studierätt är i kraft kan du
beställa ett inofficiellt studieutdrag direkt ur Helsingfors universitets studieregister Web-Oodi.
Ett intyg över en slutförd studiehelhet får du på
begäran. Läs mera på https://www.helsinki.fi/sv/
oppna-universitetet
Åbo Akademi: Mer information och kontaktinformation, http://www.abo.fi/student/opuintyg

Akademiska tentamina
Vissa kurser tenteras med hemarbeten, andra genom litteraturtentamen. Mera information får du
av läraren på den första lektionen och vid behov
också av de ÖU-ansvariga på Arbis.
Allmänna litteraturtenter ordnas på Arbis två till
tre gånger per termin. Du har möjlighet att tentera
vid tre på varandra följande tillfällen efter en avslutad kurs.
Anmäl dig till Arbis kansli senast två veckor före
tentamen. Tentamensavgiften för extra tentamina
och externa tentander är 30 €/tent. Dessutom
kan i vissa fall en tilläggsavgift på 45 € tillkomma.
Vid tentamen ska du kunna styrka din identitet
med ett id-kort utfärdat av finländsk polismyndighet.

Följ Arbis på Twitter
@Hforsarbis
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Öppna universitetskurser

Grundstudier i pedagogik
(allmän och vuxenpedagogik)
25 sp (HU)

Målet med grundstudierna är att studenten blir
förtrogen med de centrala frågeställningarna och
teoritraditionerna inom allmän pedagogik och
vuxenpedagogik och utvecklar sitt pedagogiska
tänkande. Kurserna ordnas i samarbete med HU
och är gemensamma för pedagogik och vuxenpedagogik. På vissa kurser ges datorstödd undervisning i någon inlärningsmiljö. Instruktioner ges då
kurserna börjar.
I fordringarna för studiehelheten 25 sp ingår fem
delkurser.

Pedagogikens sociala, kulturella och
filosofiska grunder (5 sp) (57 €)

Du lär dig bl.a. om fostran i ett historiskt perspektiv, om utbildningspolitiska förändringar, om pedagogikens filosofiska grunder och om mångfald
i pedagogiken. Examinationsform: föreläsningar,
grupparbete och skriftlig tentamen. Fullständig
kursbeskrivning på Ilmonet.
A170979 6.3–10.4, tisdag kl. 16.30–19.45
		
Janne Mansikka, rum 13

Introduktion till pedagogik (5 sp) (57 €)

Didaktik (5 sp) (57 €)

Lärande och utveckling (5 sp) (57 €)

Orientering till pedagogisk forskning
(5 sp) (57 €)

Kursen handlar om utbildningen i olika sociala
och kulturella kontexter. På kursen presenteras
centrala pedagogiska begrepp och aktuella frågeställningar. Öppna uni-avgifter tillkommer. Examinationsform föreläsningar + ett skriftligt arbete.
Läs fullständig kursbeskrivning på Ilmonet.
A170976 12.9–10.10, tisdag kl. 16.30–19.45
		
Cecilia Heilala, rum 13
Kursen behandlar följande teman: inlärning och
pedagogisk psykologi, hjärnans utveckling och
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formbarhet, utvecklings- och inlärningsprocesser
och deras betydelse för utbildning och fostran.
Läs fullständig kursbeskrivning på Ilmonet.
A170977 24.10–5.12, tisdag kl. 16.30–19.45
		
Katarina Perander, rum 13

På kursen behandlas bl.a. grundläggande begrepp och teorier om undervisning. Du lär dig undervisningsplanering, olika sätt att undervisa och
att utvärdera undervisningen. Examination: föreläsningar, grupparbete och ett skriftligt arbete.
Läs fullständig kursbeskrivning på Ilmonet.
A170978 9.1–13.2, tisdag kl. 16.30–19.45
		
Monica Londen, Solveig Corner, rum 13

Studieavsnittet behandlar pedagogiskt och vuxenpedagogiskt forskningsarbete, forskarsamfund

Öppna universitetskurser
och olika sätt att närma sig forskning. Examination: föreläsningar, forskarträffar, skriftligt arbete
och tentamen.
A180250 24.4–29.5, tisdag kl. 16.30–19.45
		
torsdag kl. 16.30–18.00
		
lördag kl. 12.00–15.45
		
Cecilia Heilala, rum 31, rum 13

Tillämpad pedagogik (ÅA)

Läsåret 2017–2018 inleds grundstudier i Flerspråkighetsdidaktik och interkulturell pedagogik.
Du kan läsa kurserna Att undervisa svenska som
andra språk (5 sp) och Språkutvecklande ämnesundervisning (5 sp).

Att undervisa svenska som andraspråk
(5 sp) (57 €)

Kursen ger insikter i lagstiftning och läroplansinnehåll. Fokus på vad som är karaktäristiskt för
svenskan i jämförelse med andra språk och på didaktik för att undervisa svenska som andra språk,
särskilt för nybörjare. Se fullständig beskrivning
på Ilmonet.
A170971 13.10, 14.10, 10.11 och 11.11,
		
fredag kl. 16.30–19.45,
		
lördag kl. 10.00–15.00
		
Kirsi Wallinheimo, rum 13, rum 48

Språkutvecklande ämnesundervisning
(5 sp) (57 €)

Kursen handlar om det flerspråkiga klassrummet,
särskilt om hur lärare i sin ämnesundervisning
kan stödja eleverna båda i att lära sig språket och
innehållet i respektive ämne.
A180244 9.2, 10.2, 16.3 och 17.3,
		
fredag kl. 16.30–19.45,
		
lördag kl. 10.00–15.00
		
Anna Slotte, rum 13

Konsthistoria (ÅA)

Läsåret 2017–2018 kan man läsa en kurs i Arkitekturhistoria, enligt Åbo Akademis fordringar i
konsthistoria.

Arkitekturhistoria (5 sp) (57 €)
Du får en överblick av arkitekturens kronologiska
utveckling och dess lokala varianter. Du kan identifiera olika stilar inom arkitekturen och placera
dem i tid och rum. Du lär dig om de viktigaste arkitekternas livsverk och om arkitekturteorins betydelse för västerlandets arkitekturhistoria.
Examination genom deltagande och diskussion.
A180247 9.2, 10.2, 9.3 och 10.3,
		
fredag kl. 16.30–19.45,
		
lördag kl. 10.00–15.00
		
Pia Wolff-Helminen, rum 43, rum 42
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Öppna universitetskurser

Logopedi (ÅA)

Ämnet logopedi beskriver och förklarar olika former av kommunikationssvårigheter, på grund av
röst, tal eller språkstörningar och hur de bedöms
och behandlas.

Alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (5 sp) (57 €)
Målsättningen med kursen är att den studerande
bekantar sig med olika typer av alternativa och
kompletterande kommunikationsmetoder för att
sedan kunna fördjupa och tillämpa dessa metoder.
A170974 13.10, 14.10, 10.11 och 11.11,
		
fredag kl. 16.30–19.45,
		
lördag kl. 10.00–16.00
		
Annette Nylund, rum 43, rum 36

Introduktion till beteendevetenskaplig
forskning (5 sp) (75 €)

Målsättningen är att ge en överblick över metoder
i beteendevetenskaplig forskning. Se närmare
beskrivning på Ilmonet. Examination: uppsats och
litterturtentamen.
A180249 19.1, 20.1, 9.2 och 10.2,
		
fredag kl. 16.30–19.45,
		
lördag kl. 10.00–16.00
		
Susanna Sid, rum 33B
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Prepkurs för blivande pedagoger (38 €)
Kursen är riktad till personer som söker till någon av Helsingfors universitets svenskspråkiga
pedagogiska utbildningar våren 2018.
Du får en introduktion till pedagogiken som vetenskap. Inträdesförhörslitteraturen behandlas
också.
A170975 9.4, måndag kl. 18.00–20.15 och
		
17–19.4 och 24–26.4, tisdag–torsdag
		
kl. 16.30–18.45
		Camilla Kovero och Andrea Kortman
		rum 23

Information om alla de enskilda kurserna hittar
du på www.ilmonet.fi.

Invandrare
Immigrants
Maahanmuuttajat
and “Arbis in English”
Welcome to Arbis!

We offer many courses for adults.
Practise your Swedish, meet nice people and learn
new and interesting things!
At Arbis you can study several different subjects in
the daytime, in the evening or at weekends. Don’t
worry if you are not yet fluent in Swedish, you can
join many of our courses, such as: yoga, singing,
guitar, piano, knitting, jewellery, pottery, watercolour painting, photography, how to use PhotoShop,
how to use Excel, history, cooking and baking and
many more. Some of the courses are in English,
see page 159. You can also study languages such as
English, Finnish, French, German and Spanish.
In addition, we offer Swedish language courses
both at beginner and more advanced levels, also a
programme for immigrants, see page 154.
More details of our courses in English are on page
159.

Välkommen till Arbis!

Vi har kurser för vuxna.
Tala svenska, träffa trevliga människor och lär dig
nya intressanta saker!
Hos oss kan du studera många olika ämnen på
dagen, kvällen och på veckoslut. Många av våra
kurser passar också dig som inte ännu pratar så
bra svenska.
Du kan välja bland kurser som yoga, dans, sång,
gitarr, piano, stickning, smyckestillverkning, keramik, måla i akvarell, fotografering, Excell, Photoshop, historia, teater, matlagning och bakning. På
Arbis kan du också studera olika språk, till exempel
finska, engelska, franska, spanska och tyska.
Dessutom har vi kurser i svenska, både för nybörjare och för dig som kan lite mera. På Arbis kan du
också delta i integrationskurser för invandrare, se
sidan 154.
Några kurser går på engelska. De finns på sidan
159.
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Information in English

Добро пожаловать в Арбис на
курсы для взрослых!

У нас вы сможете говорить по-шведски,
встречаться с интересными людьми и
одновременно учиться чему-то новому. Курсы,
многие из которых подходят даже тем, кто
еще не очень хорошо говорит по-шведски,
проходят как в утреннее, так и в вечернее
время.
Йога, танцы, музыка, рукоделие,
компьютерные курсы, кулинария, театральная
студия, а также различные иностранные
языки (например, финский, английский,
французский, испанский, немецкий и т.д.) –
это лишь немногая часть из того, чем можно
заниматься в Арбисе.
Помимо этого, Арбис организует курсы
шведского языка как для начинающих, так
и тех, кто уже неплохо говорит по-шведски.
В нашем центре устраиваются также
интеграционные курсы для иностранцев (см.
стр. 154).
Ознакомиться с нашими англоязычными
курсами можно на странице 159!

152

The office		
			
			
			

Helsingfors Arbis,
Dagmarinkatu 3, 00110 Helsinki,
Tel. (09) 310 494 94,
E-mail: kansliet@arbis.hel.fi

Office opening hours
9.8, 10.8, 14.8, 15.8 and 16.8
open 10:00–17:00
17.8–10.9 and 10.12–7.1
open Monday to Thursday, 10:00–15:00
11.9–9.12 och 8.1–14.4
open Mondays to Thursdays, 10:00–20:00,
Friday 10:00–13:00
Terms of payment
We will invoice you for each course. Please, make
sure you pay by the due date.
Reduction of fee
Unemployed people and people with especially low
income can apply for a reduced fee. More information from the Arbis office.
Cancellation
Courses with more than 6 course sessions can
be cancelled without a fee during the first three
weeks of the course, but please cancel your
registration as soon as possible if you cannot attend the course. Courses with less than 6 course
sessions can be cancelled without a fee up to one
week before the start of the course.

Information in English
Please note! We will charge you the fee if you do
not cancel your registration in time.

Enrolments start in August:
Enrol by Internet: www.ilmonet.fi,
Phone: (09) 310 494 94 or by visiting the office:
Dagmarinkatu 3, 00100 Helsinki (see office hours
above)
9.8 from 10:00 Arts, sculpture, photography,
				IT
10.8 from 10:00 Physical education, well-being
14.8 from 10:00 Home and Gardening
				 Domestic science
				 People, society and culture
15.8 from 10:00 		Handicraft,
				 Literature, theater,
				 Swedish as a mother tongue
				Music
				 Nature, environment,
				 technology and transport
16.8 from 10:00 		Languages,
				 SFI Arbis,
				 Swedish for parents

Arbis library
Welcome to the Arbis library! The primary mission
of the library is to support your studies at Arbis. It
offers a wide range of books, magazines and newspapers, mostly in Swedish, but we also have books and
publications in English and other languages. You’ll
also find Finnish-Swedish newspapers and a selection of Scandinavian journals. In addition, we have
Easy Reading books in Swedish, children books and
audiobooks. You can use the library computers, as
well, and print documents. Please also note that the
library hosts numerous public events and lectures.
Read more about the library online, and follow us on
Facebook and Instagram, and don´t hesitate to contact us for further information. We warmly welcome
you to the library at Dagmarinkatu 3.
Opening hours:
Monday–Thursday: 10:00–19:00
Friday: 10:00–13:00
Tel: 040-334 67 37, (09) 310 494 84
Email: biblioteket@arbis.hel.fi
Staff:
Librarian Ylva Larsdotter,
ylva.larsdotter@arbis.hel.fi
Library assistent: Johan Lindberg,
johan.lindberg@arbis.hel.fi
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Integration Programme

Våra studielinjer i svenska
2017–2018

Swedish Language Programmes
2017–2018

Helsingfors arbis erbjuder språkstudier med olika
inriktningar. SFI integration är främst för nyanlända. Svenska och Business är öppen för studerande på alla nivåer i svenska, för alla som är
intresserade av företagande och av att definiera
sitt eget kunnande. Social- och hälsovårdssvenska är för personer som är intresserade av
studier eller yrken inom social- och hälsovården.
Studielinjerna kan ingå i din integrationsplan och
studeras som frivilliga studier med arbetslöshetsförmån beroende på AN-byråns beslut. För att bli
antagen ska du delta i Arbis nivåtest för alla 28.8.
kl.9.30 i rum 13.

Helsingfors Arbis offers three different Swedish
language programmes. The SFI Integration track
is for newly arrived immigrants (0-5 years after
arrival). The Swedish and Business track is for all
who want to combine Swedish language studies
with a preparatory business course conducted
in English. The Social and Healthcare track is for
people interested in studying or working in Swedish in the social and healthcare sector. The study
programmes can be a part of your integration
plan and studied as self-motivated studies. Make
sure you discuss this possibility with your TE officer (at a Public Employment and Business Services office) in good time. Please note: you do not
have to be unemployed to enrol. The courses are
open for all interested, but to be accepted, you
have to participate in the Arbis language level test
on Monday, 28.8.2017 , 9.30 a.m., room 13.

Anmäl dig till studielinjerna till
Ann-Jolin Grüne, Tfn 040-5505802
e-post: ann-jolin.grune@arbis.hel.fi,
Om du har frågor om din nivå i svenska kontakta
Annette Jansson,
e-post: annette.jansson@arbis.hel.fi

For registration and questions, please contact
Ann-Jolin Grüne, Tel. 040-5505802
e-mail: ann-jolin.grune@arbis.hel.fi
For questions concerning your language level,
please contact Annette Jansson,
E-post: annette.jansson@arbis.hel.fi
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Integration Programme

SFI integration (120 €/term)

(approx. 18h/week)
SFI Integration is a language course that includes
Swedish, learning about Finnish society and Finland’s Swedish-language networks, plus study
and career coaching and a work placement. You
can study Swedish according to your level. (A1-B1)
Timetable for the course:
Autumn 2017: 11.9–8.12
Mon, Wed and Fri 9:30–12:00:
Swedish (Svenska 1-3)
Tue 9:30–12:00:
Swedish Conversation (Tala svenska)
Wed 13:00–14:30:
Integration with Svenska.fi
Possibility to choose:
Thurs 10:00–11:30:
Sing in Swedish
(Sjung på svenska)
OR
Mon 13.00–14.30
Swedish through children’s stories
(Barnböcker på svenska)

Spring 2018: 8.1–13.4
Mon, Wed and Fri 9:30–12:00:
Swedish (Svenska 4-6)
Tue 9:30–12:00:
Swedish conversation (Tala svenska)
Tue 13:00–14:30:
Hands-on Finnish
(Tutustu Suomeen)
Wed 13:00–14:30:
Networking with Svenska.fi
Possibility to choose:
Thu 10:00–11:30:
Sing in Swedish
(Sjung på svenska)
OR
Mon 13.00–14.30
Easy-to-read Swedish Books
(Lättläst på svenska)
Thu 12:30–15:00:
Swedish & Society
(Livet i Finland)
16.4–25.5: Work placement
(Arbetslivsperiod)

Thurs 12:30–14:00:
Swedish & Society (Livet i Finland)
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Integration Programme

Swedish and Business (120 €/term)

(approx. 18h/week)
Swedish and Business is a course that combines
Swedish language studies with a preparatory business
module. You can study Swedish according to your level
(A1–B1). The business studies module requires at least
a B2 language level in English. The course is divided into
two parts:
Autumn (11.9-8.12.2017)
The Competence Workshop:
The course includes
Swedish language studies, 4 days/week
and a competence workshop, 1 day/week.
In the competence workshop, you will identify your personal skills and abilities, strengths and weaknesses; do
a SWOT analysis of the Finnish job market from your
perspective and of you as an entrepreneur; start developing a business idea; enhance your creative thinking
and work with your communication skills.
Spring (8.1–13.4.2018)
Introduction to Business:
The course includes:
Swedish language, 3 days/week,
Business Swedish (Affärssvenska), 1 day/week, and an
Introduction to Business course, 1 day/week.
The introduction course teaches you about different
types of businesses, financing, contractual matters as
well as marketing, customer acquisition and pitching.
Participants are encouraged to work with their business plan during the course.
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Social and Healthcare Swedish (120 €/term)

(approx. 18 h/week)
The course ‘Social and Healthcare Swedish’ is for those
interested in studying or working within the field of social and healthcare. The course combines language studies (A1–B1), information about opportunities for working
and studying in Swedish in the social and healthcare
sector, and career-related vocabulary. The course is
divided into two parts. You can enrol all through the autumn. The Spring term requires an A2.1 level of Swedish.
Language test: 11.12, at 9.30 a.m., room 13.
Autumn (11.9-8.12.2017)
Swedish, 5 days/week, information sessions about
study and work possibilities in Swedish in the social and
healthcare field.
Residents of Helsinki: In cooperation with Stadin Osaamiskeskus, unemployed residents of Helsinki are offered
individual study and career counselling (mapping of previous education and competencies, starting a possible
validation of previous education, development of future
plans, searching for a suitable work placement for the
Spring)
Spring (8.1–13.4.2018)
Swedish 3 days/week and social and
healthcare Swedish 2 days/week.
Spring term requires A2.1 level of Swedish.
Language test: 11.12, at 9.30 a.m., room 13.
Residents of Helsinki (unemployed):
work placement 16.4–25.5.

Integration Programme

Arbis language packages

We help you to design a course package of 16–18
h/week of studies in class for Swedish language
courses at a higher level (B1–B2). If you are unemployed, please discuss your possibilities for enrolment, and for doing the course as self-motivated
studies as part of your integration plan, with your
TE officer in good time before starting the course.
Enrolment to: Annette Jansson per e-mail:
annette.jansson@arbis.hel.fi

Improve Your Reading and Writing Skills/
Läs- och skrivkurs (136 €)
This course is for students that want to improve
their basic reading and writing skills in Swedish.
The course is developed to match the specific
needs of the students.
A170961		11.9–8.12,
		Monday–Friday 9:30–12:00
		
Gerd Forss, room 48

Integration Programme

Swedish for Parents

If you are a parent with a child or children under 3 years of age, you are provided with free
on-site child care while you study Intensive
Swedish. We offer Swedish at different levels
(beginners to continuation) on Mondays and
Fridays. The children have song and music
lessons for one hour a week and Nordic children’s stories once a month. You are offered
study and career advice, according to a plan
prepared when the term starts. The course
starts a week before the start of the language
courses.
For more information:
Ann-Jolin Grüne,
Tel. 040 550 5802,
E-mail: ann-jolin.grune@arbis.hel.fi

Get together

Get to know others who study Swedish.
Lunch and information about Swedish
activities in the Capital region.
Register to:
Ann-Jolin Grüne, Tel. 040 550 5802,
E-mail: ann-jolin.grune@arbis.hel.fi
Monday 2nd October at 12:00–14:00
in Arbis café.
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Integration Programme
Följande kurser inom programmen är öppna för
alla intresserade. Observera att kurserna på engelska kräver kunskaper i språket som motsvarar
minst B2 på den europeiska språkskalan.
The following courses are open to anyone. Note
that for the business studies module, you must
have at least a B2 language level in English.

Integration med Svenska.fi (19 €)
Det här är en kurs för dig som vill lära känna
Finland och livet här via redan integrerade invandrares erfarenheter. På kursen jobbar vi praktiskt
och kommunikativt och du har också själv möjlighet att påverka kursinnehållet. Kursen är ett
samarbete med Svenska.fi.
A170968		13.9–29.11, onsdag kl. 13.00–14.30
		Flera lärare, rum 13
Nätverka i Svenskfinland (19 €)

Det här är en kurs för dig som vill hitta nya nätverk. Vi bekantar oss med utbudet i Helsingfors
och delar med oss av praktiska råd och tips om
hur du kan påverka din integration på svenska.
Du får i uppgift att ta del av aktiviteter på svenska
och utnyttjar samtidigt dina kunskaper i svenska
genom aktiv kommunikation. Kursen är ett samarbete med Svenska.fi.
A180243		10.1–11.4, onsdag kl. 13.00–14.30
		Flera lärare, rum 13
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The Competence Workshop (19 €)
In the competence workshop, you will identify
your personal skills and abilities, strengths and
weaknesses; do a SWOT analysis of the Finnish
job market from your perspective and of you as an
entrepreneur; start developing a business idea;
enhance your creative thinking and work with your
communication skills.
A170972		14.9–7.12, torsdag kl. 10.00–11.30
Oana Georgeta Velcu-Laitinen, rum 33B
Introduction to Business (19 €)
The introduction course teaches you about different types of businesses, financing, contractual
matters as well as marketing, customer acquisition and pitching. Participants are encouraged to
work with their business plan during the course.
A180246		11.1–12.4, torsdag kl. 10.00–11.30
		Flera lärare , rum 33B
Finland – historia för nyinflyttade, se sidan 103.
Sjung på svenska, se sidan 93.

Courses in English

Courses in English
Communication skills in the Global
Village (13 €)

Have you ever wondered how to get the most
out of living in a multicultural society or how to
integrate into your host society? The course is a
hands-on introduction to the essentials of crosscultural traits and differences and their social
implications. The course will interest people from
all cultures: Finns, immigrants and expatriates.
A170707		4.10–18.10, onsdag kl. 18.05–19.35
		
Farid Karimi, rum 48

Creative Living Abroad (27 €)

Is your life abroad stuck in a rut? How about exploring new avenues in yourself and in the world
around you? This course focusses on your creative potential. The takeaway is the identification
of thoughts, beliefs and attitudes that empower
you to see the opportunities in Finnish culture.
A161031		19.10–30.11, torsdag kl. 18.05–19.35
Oana Georgeta Velcu-Laitinen, rum 43

Italian Art: From Mannerism to
Caravaggio (38 €)

Mannerism was a reaction to Renaissance art
and its depiction of the perfection of Beauty. It
combined Classicism, Christianity and mythology,
representing them in clashing colours and bizarre
themes. But a revolution was brought about by

Caravaggio, who used his technical ability to present the world to us as it is, in the beauty of Truth.
A170716 12.9–28.11, tisdag kl. 18.05–19.00
Nicola Rainò, rum 23

Classical Mythology: Who was Who (38 €)
Ancient Greek and Roman Mythology is still relevant today, myths reveal how people thought in
the past, how their morals worked. Those legends
have also offered symbols to both classical and
modern art, and to literature, providing a name to
aspects of reality the way we know it: Hermetic,
Erotic, Titanic, are still part of our modern language.
A180112		9.1–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35
		
Nicola Rainò, rum 23
The Competence Workshop (19 €)
In the competence workshop, you will identify
your personal skills and abilities, strengths and
weaknesses; do a SWOT analysis of the Finnish
job market from your perspective and of you as an
entrepreneur; start developing a business idea;
enhance your creative thinking and work with your
communication skills.
A170972 14.9–7.12, torsdag kl. 10.00–11.30
Oana Georgeta Velcu-Laitinen, rum 33B
Introduction to Business (19 €)
The introduction course teaches you about different types of businesses, financing, contractual
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Courses in English
matters as well as marketing, customer acquisition and pitching. Participants are encouraged to
work with their business plan during the course.
A180246		11.1–12.4, torsdag kl. 10.00–11.30, rum 33B

Franco Figari: “Finland – land of lights”.
Panoramic photos of Finnish landscapes

(0 €)
Surprising images of Finland: Italian photographer
Figari well knows that Finnish nature uses light
as a palette of infinite colours. However, the light
being unpredictable and ephemeral, the photographer must capture the moment – unique, singular and poetic. The book will be presented by the
author in Italian with an English interpreter.
A170448		13.10, fredag kl. 17.00–18.30
		
Nicola Rainò, rum 23

Online Learning Tools, Drop-in

(6 €/gång)
Drop in and discover how to make use of
techology to enhance your language learning. Come and learn step-by-step how to use
vocabulary-learning apps and websites on your
computer, tablet or smartphone, along with fun
ideas on how to review vocabulary interactively.
The teacher speaks English and French.
No registration in advance. The fee will be
invoiced later.
4.10, 8.11, 17.1, och 7.3, onsdag kl. 16.30–18.00
Bianca Biro, rum 34
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Courses in English

Paracord, drop-in (6 €)
Spending time outdoors in Finland is a popular
pastime for many, but sometimes things don’t
go as planned! Paracord bracelets can be a
great asset for those times when something
unexpected happens. In the class, we will learn
how to make paracord bracelets and some
ways to use them. Går att fråga på svenska.
No registration in advance. The fee will be
invoiced later.
14.10, lördag kl. 10.00–13.15
Kelsi Clayton, rum B1
Preserving plants with art and science

(13 €)
How can one preserve a plant, a bouquet of flowers or leaves other than using a picture? The
course will go over different ways of preserving
plants, such as drying them, and using photosensitive paper. It will also look at some fun ideas
such as how to use them afterwards, e.g. dried
bouquets, flat flower collages, and bottle dioramas.
A170658		11.11, lördag kl. 10.00–13.15
		
Kelsi Clayton, rum B2

Snacks for kids aged 10–13 (20 €)
Healthy snacks are an essential part of our daily
diet. When we feel tired, we need a tasty snack to
give ourselves an energy boost. We´ll prepare a
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few different snacks like rainbow fruit skewers,
fruit and nut yoghurt, and pizza cups. You can
then prepare these snacks at home. Language:
English. No online enrolment.
A170781		14.9, torsdag kl. 16.30–19.30
		
Marianne Rönnholm, undervisningsköket

Indian Breakfast Delight (28 €)

This class will teach you how to cook very simple
but interesting Indian vegetarian breakfast
recipes. On the menu: Stuffed parathas (Indian
bread), Moong dal chilla (lentil pancake), Samosas
(pastries stuffed with potatoes), Paneer sandwiches (made from Indian cottage cheese), and
more recipes. The teacher comes from India.
Language: English.
A170764		30.9, lördag kl. 10.00–13.45
Purnima Gupta, undervisningsköket

Indian Tea and Snacks, drop-in class

(10 €)
In this class, you will learn to cook quick Indian snacks and to make tea. On the menu:
Veg Pakoras (crispy snacks made of a mix of
vegetables) and Indian Masala Chai (tea). The
teacher comes from India. Vegetarian cooking.
Language: English. No registration in advance.
The fee will be invoiced later. The course has
place for twelve people.
14.10, lördag kl. 10.30–12.00 och kl. 12.30–14.00
Purnima Gupta, undervisningsköket

Indian Mughlai Cooking (28 €)

In this class you will learn to cook mughlai cuisines (from Medieval India) that use exotic spices,
dried fruit and nuts. The menu includes: Malai kaftan (a veggie ball cooked in creamy sauce), Shahi
paneer (Indian cottage cheese), Lacha paratha
(Indian bread) and more recipes. The teacher
comes from India. Vegetarian cooking. Language:
English.
A170766		18.11, lördag kl. 10.00–13.45
Purnima Gupta, undervisningsköket

Quick and easy everyday meals for kids
aged 10–13 (20 €)

We’ll make quick and easy everyday meals for the
whole family (30-minute meals). The emphasis
will be on a variety of vegetables, but also fish
and some organic meat will be on the menu. Remember, it doesn’t have to be difficult to make a
wholesome meal quickly! Language: English. No
online enrolment. The participants are not insured
by Arbis.
A170815 17.1, onsdag kl. 16.30–19.30
Louise Mérus, undervisningsköket

Food from the mountains of India (26 €)

In this class, you will learn to cook food particularly from the mountains of north-east India. The
menu includes: Panch phoran sabzi (mixed vegetables), Kathal (spicy jackfruit), Momos (spicy
dumplings), Dal bhat (lentil soup), and more. The
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food is vegetarian. The teacher comes from India.
Language: English.
A180128		27.1, lördag kl. 10.00–13.45
Purnima Gupta, undervisningsköket

Quick Indian Cooking, drop-in class

(10 €)
In this class you will learn to cook quick Indian
recipes and make a refreshing drink. On the
menu: Veg Uttapam (a spicy pancake topped
with a variety of vegetables) and Mango Lassi
(a yogurt-based drink). The teacher comes
from India. Vegetarian cooking. Language:
English. No registration in advance. The fee
will be invoiced later. The course has place for
twelve people.
10.2, lördag kl. 10.30–12.00 och kl. 12.30–14.00
Purnima Gupta, undervisningsköket

Indian Lunch Box Cooking (25 €)
In this class students will learn to cook an ideal Indian lunch time meal which is very simple, healthy
and easy to prepare. The menu includes: Dal tadka (spicy lentil curry), Bhindi (spicy okras), Rajma
masala (red beans cooked in spicy gravy), Chapati
(Indian bread), and more. Vegetarian cooking. The
teacher comes from India. Language: English.
A180129 24.3, lördag kl. 10.00–13.45
Purnima Gupta, undervisningsköket
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Jewellery in Silver for Advanced Level
Students (49 €/termin)

This course is for students who have experience
of making silver jewellery and who are working on
projects and individual designs with the support
of the tutor. Practice and improve your skills in differents techniques such as cutting, shaping, melting and soldering and making chains. Materialfee.
A170435		13.9–11.4, onsdag kl. 18.00–20.30
Ana Maria Ramírez-Stenius, rum 47

Jewellery in Silver for Beginners

(49 €/termin)
This beginners´ course is designed for people
who don´t have previous experience. It provides a
good opportunity to learn the necessary skills to
create rings, earrings, necklaces and brooches
in silver, incorporating stones and other materials.
Materialfee.
A170434		12.9–10.4, tisdag kl. 18.00–20.30
		
Ana Maria Ramírez-Stenius, rum 47

Learn to make a pair of earrings,
drop-in kurs

Pröva på hur det skulle vara att gå på en
smyckeskurs med Ana Maria. Ingen förhandsanmälan. Materialavgift 2 € betalas till läraren..
30.8, onsdag kl. 16.00–20.00
Ana Maria Ramírez-Stenius, rum 47
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Dance in recovery (0 €/termin)

In these dance sessions we will dance through the
12 steps of recovery based on AA. Each session
will focus on a particular step. You will experience
the joy of sharing without any pressure to achieve.
You´ll move according to your own comfort level.
This class will help you support your recovery process from addiction or mental illness.
A170876		11.11–24.3, lördag kl. 13.00–16.00
		
Simon Yearwood, gymnastiksalen,
		festsalen, rum 37

Introduction to Beekeeping and
Bee Ecology (38 €)

Appreciated for their valuable products and their
pollination services, honeybees are special companions to humans. The course explores the background of modern beekeeping, the products of the
hive and ecological aspects of honeybees.
A170651		7.9–28.9, torsdag kl. 17.00–20.15
		lördag kl. 14.00–16.15
Christina Stadlbauer, rum 31

Identifying Mushrooms (13 €)

Learn the key basics for identifying common edible
mushrooms native to Finland by looking at their
specific characteristics. We will also look at the
preferred environments they grow in to help locate
them and some companion species. It will also
cover those to avoid as they are especially poisonous or toxic. Du kan fråga på svenska.
A170673		23.9, lördag kl. 10.00–13.15
		
Kelsi Clayton, rum 31

Bugs, bees and bears (13 €)
Common animals and their traces around us. We’ll
look at common species that live in the Helsinki
region: what are they, what do they look like in different seasons, what traces do they leave behind,
what do they sound like? Du kan fråga på svenska
och alla artnamn presenteras på svenska.
A170695		28.10, lördag kl. 10.00–13.15
Kelsi Clayton, rum 31
Edible plants of Finland (13 €)
What plants that grow wild in Finland are edible
and how might one cook them? In recent years
there has been a growing interest in making use of
the local wild foods and flavors available regionally.
The course focusses on using wild plants growing
in nearby fields and forests to make and flavour
delicious dishes. Du kan fråga på svenska.
A180108		10.2, lördag kl. 10.00–13.15
Kelsi Clayton, rum B1
Sing along, drop-in (6 €)
Drop in and sing along famous pop and folk
tunes written by songwriters like Bob Dylan,
Simon and Garfunkel, the Beatles and more.
Everybody is welcome, no prior music education or singing experiences is required. If you
like it you can enroll for some more (Sing along!
170940). No registration in advance. The fee will
be invoiced later.
23.9, lördag kl. 13.00–14.30
Ólafur Torfason, rum 37
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Sing along! (17 €)

Come and sing along famous pop and folk tunes
written by songwriters like Bob Dylan, Simon and
Garfunkel, the Beatles and more. You will learn
how to sing effortlessly using the correct singing
support and some basic vocal techniques. Everybody is welcome, no prior music education or
singing experiences is required.
A170940 30.9–2.12, lördag kl. 13.00–14.30
		lördag kl. 13.00–14.30
		
Ólafur Torfason, rum 37, festsalen

Podcast – Internet Radio (27 €)
You will plan, script, record and produce pilot
episodes of podcasts in small groups on the topic
and you choose. You will also learn about the business, hosting and marketing of podcasts. Basic
Windows skills are needed. You can produce your
podcast in your language of choice. Du kan fråga
och producera på svenska.
A180214		7.2–7.3, onsdag kl. 17.15–20.30
		
Gregory Mark Pellechi, rum 32
Modern apps for modern nature
knowledge (13 €)
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This class will look at some of the available mobile applications to help you while in the field to
answer What is this? Apps like NatureGate, Villivihannes, and Roberts Mushrooms provide intuitive
interfaces to identify plants, flowers, mushrooms,
and butterflies in the field. Du kan ställa frågor på
svenska.
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A180104		20.1, lördag kl. 10.00–13.15
		
Kelsi Clayton, rum 31

Create a Computer Game (27 €)
No coding required! Make a text adventure using
Twine and publish it online (if you want). All you
need is a story and/or some imagination. You can
write in any language, but the class will be in English and Swedish.
A170861		5.10–26.10, torsdag kl. 17.15–20.30
Gregory Mark Pellechi, rum 32
e-Commerce Module – Etsy for Crafters

(17 €)
Etsy is a selling platform for crafters. It has more
than 1.7 million sellers and is a thriving active
community to sell handmade goods, supplies
and vintage. The course will tell you how to set
up your shop and about the range of possibilities
this e-commerce platform offers. Du kan fråga på
svenska.
A170858		30.11–7.12, torsdag kl. 17.15–20.30
Jennifer Ramirez, rum 31

Social Media and e-Commerce
– an introductory course (27 €)

Social Media platforms are great tools to make
your brand/products more visible. Which tools
can I use to do this? How can I raise awareness of
my product without sounding clichéd or too salesy? Come and discuss with us a range of possibilities and the differences between social media
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platforms such as Pinterest, Instagram, Youtube
and Facebook.
A170857		19.10–2.11, torsdag kl. 17.15–20.30
		
Jennifer Ramirez, rum 31

Social Media for Small Entrepreneurs –
Introductory course (27 €)
This course will teach you the basics of building
and managing your brand/small company online
by exploiting social media networks to engage
potential customers. You will also learn how to
design your own plan, using free web tools. The
course will focus on Facebook and Twitter. Bring
your mobile phone with you. Du kan ställa frågor
på svenska.
A180180		10.1–24.1, torsdag kl. 17.00–20.15
		
Jennifer Ramirez, rum 31

Storywars − collaborative story writing

(27 €)
This is a new and experimental story writing
course which will allow each member of the group
to collaborate with the other members through a
story writing platform called Storywars. We will
brainstorm an idea for a story, then all get writing
the beginning. By the course’s conclusion we will
have a fully collaborated story written in English.
A170754		20.11–4.12, måndag kl. 17.00–20.15
John Wedlake, rum 32
Language courses in English, see page 115.

Social Media for Small Entrepreneurs
(continuation) – Implement your Plan

(27 €)
During this continuation course, we will implement
the social media plan created in the Social Media
for Entrepreneurs course as well as discuss and
help the participants during the process. Du kan
ställa frågor på svenska.
A180181		8.2–1.3, torsdag kl. 17.00–20.15
		
Jennifer Ramirez, rum 31
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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: 11.9–9.12 och 8.1–14.4
måndagar kl. 12.00–13.00
och enligt överenskommelse.
Telefon: (09) 310 494 94
E-post: kansliet@arbis.hel.fi
Kontaktperson:
Birgitta Lindberg, fys.ter.
birgitta.lindberg@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5112, (09) 310 494 74
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Evenemang och föreläsningar
Konstens natt i Stoa

24.8 kl. 17.00–20.00
Tova din egen fantasifigur.
Malin Meikop och Elin Andersin, pianoklassen
Seniorsurf, se sidan 63.

Lucia i Stoa

Elever från Botby grundskola lussar
13.12, onsdag kl. 12.00 i Stoa, Östra Centrum.

Bildkonst och fotografering

Keramik, nybörjarkurs, Stoa, se sidan 15.
Keramik, fortsättningskurs, Stoa, se sidan 15.
Keramikverkstad för 7–12-åringar, Stoa, se sidan 16.
Konstworkshop för 7–12-åringar Stoa, se sidan 15.
Konstterapi, Stoa, se sidan 18.
Måleriverkstad, Stoa, se sidan 13.
Porslinsmålning, Stoa, se sidan 14.

Kurser i Stoa och Rastis

Hantverk

Silversmide, Stoa, se sidan 17.
Kläder som passar, Stoa, se sidan 27.
Sy och skapa, Stoa, se sidan 27.

Hushåll

Bamsemat – tillsammans, se sidan 56.

En dag som prinsessa – tillsammans, se sidan 55.
Halloweenfest – tillsammans, se sidan 54.
Lättlagade och nyttiga mellanmål för åk 1–2
i Rastis, se sidan 58.
Lättlagat till fester för åk 3–6 i Rastis,
se sidan 58.
Nyttiga mellanmål och snacks för åk 3–6 i Rastis,
se sidan 58.

Media och informationsteknik
IT-rådgivning, Stoa, se sidan 77.

Motion, hälsa och välmående

Core-träning och stretching, Stoa, se sidan 79.
Gymnastik för barn och vuxna, Rastis,
se sidan 89.
Gymnastik för 4–5-åringar, Rastis, se sidan 89.
Gymnastik för 6–7-åringar, Rastis, se sidan 89.

Hathayoga, Stoa, se sidan 86.
Motionsgymnastik, Rastis, se sidan 80.
Motionsgymnastik, Stoa, se sidan 80.
Seniordans, Stoa, se sidan 82.
Seniorgymnastik för damer, Stoa, se sidan 81.

Musik

Blandad kör: Nordsjö sångkör, Stoa, se sidan 94.
Gitarr - samspel, Stoa (smågrupp) , se sidan 97.
Klassisk gitarr, Stoa, se sidan 96.
Pianospel, Stoa, se sidan 95.
Solosång med Päivi, Stoa, se sidan 92.

Språk

Avancera mera med Språkporten, Stoa,
se sidan 140.
Deutsch ohne Stress, Stoa, se sidan 143.
Diskutera mera! Stoa, se sidan 142.
Nyhetssvenska, Stoa, se sidan 140.
Praktisk svenska, Stoa, se sidan137.
Skriv och uttala svenska, Stoa, se sidan 137.
Spanska I, Stoa, se sidan 133.
Svenska 1–5, Stoa, se sidan 136.
Svenska 9–10, Stoa, se sidan 139.
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Familje-, barn- och ungdomskurser

Familje-, barn- och ungdomskurser
Bildkonst, formgivning och fotografering
Keramikverkstad för 7–12-åringar, Stoa, se sidan 16.
Konstworkshop för 7–12-åringar, Stoa, se sidan 15.
Arkitektur för föräldrar och barn/ Architecture for
parents and children, se sidan 17.

Hantverk

Färgning och tygtryck, se sidan 29.
Halmteknik i olika material, se sidan 26.
Japanska washi-ägg, se sidan 26.
Miniatyrer och dockskåpsprylar, se sidan 26.

Hushåll

Alla hjärtans dag – tillsammans, se sidan 56.
Babymat – tillsammans, se sidan 56.
Bamsemat – tillsammans, se sidan 56.
Brunch för hela familjen – tillsammans, se sidan 55.
En dag som prinsessa – tillsammans, se sidan 55.
Frukt och grönsaker på höstlovet, se sidan 58.
Halloweenfest – tillsammans, se sidan 54.
Julstämning i köket – tillsammans, se sidan 55.
Julsånger och pepparkakor – tillsammans, se sidan 55.
Kalas utomhus – tillsammans, se sidan 57.
Kalas- eller diskomat – tillsammans, se sidan 54.
Lättlagade och nyttiga mellanmål för åk 1–2 i Rastis,
se sidan 58.
Lättlagat till fester för åk 3–6 i Rastis, se sidan 58.
Mat från USA – tillsammans, se sidan 56.
Mat och musik från havet – tillsammans, se sidan 56.
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Mat och musik från skogen – tillsammans, se sidan 54.
Muminmammans bästa – tillsammans, se sidan 54.
Nyttiga mellanmål och snacks för åk 3–6 i Rastis,
se sidan 58.
Pasta och såser – tillsammans, se sidan 57.
Quick and easy everyday meals for kids aged 10–13,
se sidan 58.
Sagor och mat – tillsammans, se sidan 57.
Snacks for kids aged 10–13, se sidan 57.
Sushi för skolbarn – tillsammans, se sidan 56.
Tacos på höstlovet, se sidan 57.
Trendiga snacks och mellanmål – tillsammans,
se sidan 55.
Vegetariskt för barn – tillsammans, se sidan 56.
Vegetariskt för familjen, se sidan 39.
Vi bakar – tillsammans, se sidan 54.
Vi bakar bulle – tillsammans, se sidan 55.

Media och informationsteknik
Kodningsklubb med Scratch, se sidan 73.

Litteratur, teater och modersmål
Ordverkstad i Södra Haga, se sidan 61.
Prepkurs i modersmål, se sidan 60.

Motion, hälsa och välmående

Cirkus (9–12 år), se sidan 89.
Cirkus för barn och vuxna, se sidan 88.
Dansklubb för 7–13-åringar, se sidan 89.
Gymnastik för 4–5-åringar, Rastis, se sidan 89.

Läsåret 2014–2015

Gymnastik för 6–7-åringar, Rastis, se sidan 89.
Gymnastik för barn och vuxna, Rastis, se sidan 89.
Mammagympa, se sidan 89.
Zumba Kids ® (9–12 år), se sidan 89.

Musik

Familjerytmik, se sidan 99.
Musikens djurgård, se sidan 99.
Musiklek för liten och stor, se sidan 99.

Natur, miljö, teknik och trafik
Abikurs i kort matematik, se sidan 107.
Abikurs i lång matematik, se sidan 107.

Språk

Ryska klubben för barn (åk 4–6), se sidan 132.
Tyska klubben för barn (åk 4–6), se sidan 143.
Spanska klubben (åk 1–2), Kottby lsk, se sidan 134.
Spanska klubben (åk 3–6), Kottby lsk, se sidan 134.

Speciellt för gymnasieelever
och abiturienter

Speciellt för seniorer

Speciellt för seniorer
Seniormålarna Pang, se sidan 14.
Seniordrama, se sidan 62.
Blandad kör: Årgångssången, se sidan 94.
Seniorkurser i gymnastik, se sidan 81.

Informationsteknik

Allt om IT, se sidan 76.
Fota och filma med smarttelefon och pekplatta,
se sidan 66.
Internet, långsam takt, se sidan 69.
iPad, grunderna, se sidan 67.
iPhone, grunderna, se sidan 67.
Seniorkurs: E-post, se sidan 70.
Seniorkurs: Grunderna i datoranvändning
- Windows 10, se sidan 64.
Vardags-IT, se sidan 76.

Prepkurs i modersmål, se sidan 60.
Finska för abiturienter, se sidan 122.
Prepkurs i finska, se sidan 123.
Abikurs i kort matematik, se sidan 107.
Abikurs i lång matematik, se sidan 107.
Prepkurs för blivande pedagoger, se sidan 150.
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Nytt för i år
Finland 100 år

Finland 100-års festmeny, se sidan 59.
Friluftsmålning – Brunakärrskolonin 100 år,
se sidan 20.
Kvinnor berättar – Finland 100 år, se sidan 104.
Matlagning för daglediga – Finland 100 år,
se sidan 42.
Suomi 100 vuotta sitten ja tänään, se sidan 122.
Vi äter tillsammans – Finland 100 år, se sidan 42.
Vin Finlands 100 år till ära, se sidan 52.

Drop-in-kurser
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Visst kan du teckna, drop-in, se sidan 5.
Drop-in-måleriverkstad, se sidan 13.
Learn to make a pair of earrings, drop-in,
se sidan 25.
Lördagspyssel med Ceela och Clarice, drop-in,
se sidan 30.
Blinier, drop-in, se sidan 50.
Indian Tea and Snacks, drop-in class, se sidan 44.
Insekter, drop-in, se sidan 41.
Megamuffins, drop-in, se sidan 38.
Nötter och frön, drop-in, se sidan 39.
Quick Indian Cooking, drop-in class, se sidan 45.
Navigera på nätet - för släktforskare, drop-in,
se sidan 103.

Drop-in-danslördagar , se sidan 83
Bailatino
Balett för vuxna
Flamenco
Jazzdans
Nia
Rumbita
Zumba ®
Drop-in-yogalördagar, se sidan 85
Ashtangayoga
Hathayoga
Karlayoga
Kundaliniyoga
Shakti flow yoga
Vinyasa Power Yoga
Sing along, drop-in, se sidan 95.
Knyt ett överlevnadsarmband (paracord), drop-in,
se sidan 34.
Cykelklinik, drop-in, se sidan 34.
Knopar med Lisa, drop-in, se sidan 108.
Online Learning Tools, Drop-in, se sidan 113.
Café Français, drop-in, se sidan 124.
Redo för ryska Mafia? Drop-in, se sidan 132.

Arbis bibliotek

Biblioteket
på andra våningen är öppet
under terminerna:
11.9–9.12 och 8.1–14.4
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00
fredag kl. 10.00–13.00

Kontaktinformation:
Tfn: 040 334 6737, (09) 310 494 84
epost: biblioteket@arbis.hel.fi
Vi som jobbar på biblioteket:
Ylva Larsdotter, bibliotekarie
ylva.larsdotter@arbis.hel.fi

Utanför terminerna:
måndag–torsdag kl. 10.00–15.00
fredag kl. 10.00–13.00

Johan Lindberg, biblioteksfunktionär
johan.lindberg@arbis.hel.fi

Undantag från ordinarie öppettider i samband
med helger och liknande meddelas separat.

VÄLKOMMEN TILL DET NYA BIBLIOTEKET
PÅ DAGMARSGATAN!
Följ Arbis på Twitter
@Hforsarbis
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Arbis bibliotek
Välkommen till Arbis nya bibliotek.
Arbis bibliotek har flyttat inom huset och nu hittar du biblioteket på andra våningen. Här kan
du studera, koppla av, fördjupa dina studier och
intressen. Biblioteket är ett pedagogiskt rum och
ett unikt svenskspråkigt bibliotek i huvudstadsregionen.

Biblioteket på webben
På bibliotekets hemsida hittar du allt du behöver
veta om biblioteket. Här kan du söka i katalogen
för att ta reda på vad som finns på biblioteket och
om böckerna finns tillgängliga. Tyvärr är det inte
möjligt att reservera, förnya eller beställa böcker
via katalogen.

Vad som finns på biblioteket
Här hittar du ett stort utbud av skön- och facklitteratur, barn-och ungdomsböcker, lättläst, kursböcker, dagstidningar och tidskrifter. Det mesta
är på svenska men det finns också ett gediget
utbud på andra språk. Vi tar gärna emot önskemål
och inköpsförslag.

Så här lånar du:
Alla är välkomna att använda sig av bibliotekets
tjänster och utbud. Du behöver inte delta i någon
kurs för att låna. Biblioteket har inget lånekortssystem utan du lånar genom att visa ditt identitetsbevis.
Lånetiden är tre veckor med undantag för tentamenslitteratur och nya populära böcker med lång
kölista, som har 1–2 veckors lånetid.
Det senaste numret av tidskrifter lånas inte ut.
Du kan förnya ditt lån tre gånger. Efter det bör du
lämna in boken för påseende innan du kan låna
den på nytt. Om boken eller tidskriften är reserverad kan du inte förnya lånet. Kom in till biblioteket,
ring, skicka SMS eller e-post när du vill förnya
eller göra en reservation.

Studierummet:
Bredvid biblioteket ligger ett studierum med
datorer med de vanligaste programmen. Två av
datorerna har InDesign, Photoshop och Illustrator.
Utskrifter kostar 50 c/ark och kommer ut i biblioteket.
I studierummet finns delar av bibliotekets samlingar.
Studierummet fungerar också som klassrum efter
kl. 16.30 på vardagar. Då pågår där undervisning
och kan därför inte användas för självstudier.
Studierummets öppettider:
måndag–torsdag kl. 10.00–16.30
fredagar kl. 10.00–13.00.
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Lånen är personliga. Om boken eller tidskriften är
utlånad kan du reservera den. När den kommit in
meddelar biblioteket dig via telefon eller e-post.
Den står i reservationshyllan en vecka.

Arbis bibliotek
OBSERVERA att du inte får någon påminnelse om
när lånet förfaller. Det är på ditt eget ansvar att returnera lånet i tid. Om inte lånen returneras kan du
bli avstängd från kursverksamheten. Vid förkommet eller förstört material betalar du ersättning
eller ersätter materialet med ett nytt motsvarande.
Det är endast möjligt att returnera böcker till biblioteket under öppettiderna och inte till vaktmästaren.
Förseningsavgifter:
Förseningsavgift/dygn/material 0,50 €
Du betalar förseningsavgiften på kansliet.
Du förlorar lånerätten om ditt skuldsaldo är
12,00 € eller mera.
Vi tar gärna emot grupper, meddela gärna i
förväg.

Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis
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Galleri Arbis
Galleri Arbis är öppet under terminerna
11.9–9.12 och 8.1–14.4
måndag–fredag kl. 9.00–20.30.
Öppet utanför terminerna
måndag–fredag kl. 9.00–16.00.

Utställningar under hösten 2017

Kontaktperson för Galleri Arbis är
Hans-Peter Holmstén,
tfn 040 509 0976, (09) 310 494 73
hans-peter.holmsten@arbis.hel.fi.

Perspektiv
Mediekritik och konstnärligt berättande,
kursdeltagarnas tolkningar av aktualiteter
Konstnärliga ledare Jolin Slotte och
Pauliina Pesonen
18.9–2.10

Utställningar i vitrinerna
I Arbis vitriner visas arbeten främst från hantverks- och konstkurser. Om du har något du vill
ställa ut till glädje för andra kan du kontakta
Pia Nybom,
tfn 040 334 5113, (09) 310 494 78
pia.nybom@arbis.hel.fi.
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Världen och vi
Abstrakta målningar från konstskolan Alfa-Art
28.8–16.9

Livet är en dans
Potpurri – Finland 100 år med Cris af Enehielm
3–21.10
Måleriverkstaden på Stoa 10 år
Konstnärlig ledare Marina Ciglar
24.10–11.11

Galleri Arbis
Måla expressivt
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.
Konstnärlig ledare Carolin Koss
14.11–15.12

Utställningar under våren 2018
Kursarbeten
Olja, akvarell och croquis
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.
Konstnärlig ledare Hans-Peter Holmstén
9–27.1

Galleri Stoa
Ars Arbis
Teckningar och målningar
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.
Konstnärliga ledare Tapio Tuominen och
Sofia Wilkman
29.1–18.2
Åbohusvägen 1, Stoa, Östra Centrum.
Öppet: mån–tor kl. 10–20, fre kl. 10–18
och lör–sön kl. 10–16.

Målningar
Kursdeltagarna ställer ut sina målningar.
Konstnärlig ledare Marina Ciglar
30.1–16.2
Skulptur och orientalisk målning
Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.
27.2–17.3
Seniormålarna Pang
Kursdeltagarna ställer ut sina målningar.
Konstnärlig ledare Anna Mäkelä
19.3–9.4

Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis
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Kafé Arbis

Kafé Arbis
två trappor upp
är öppet under terminerna
11.9–9.12 och 8.1–14.4
måndag–torsdag kl. 10.00–20.00,
fredag kl. 10.00–15.00 och
dropp-in-lördagarna
30.9, 14.10, 28.10, 18.11 och
21.1, 27.1, 10.2, 3.3
kl. 10.00–15.00.
Utanför terminerna är kaféet öppet kortare tider
eller enligt överenskommelse.
Kaféet förestås av Lotta Grönvall,
tfn 040 594 3151.
lotta.gronvall@hotmail.com
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I kaféet kan du avnjuta kaffe, te, kakao eller
andra drycker med en nygräddad bulle, tårtbit
eller annat gott. Det finns också smörgåsar och
salta pajer. Vid lunchtid kan du välja mellan
dagens soppa och någon matig sallad.

Info om Arbis

Info om
Helsingfors arbis
Arbis vision Ett Arbis för alla
Arbis värderingar

Arbis verksamhetsidé

Kursdeltagaren i fokus, kunskap som egenvärde,
flexibilitet, fördomsfrihet, mångfald, miljömedvetenhet och en levande och korrekt svenska.

Läsåret 2017–2018
Höstterminen 11.9–9.12.2017
Vårterminen 8.1–14.4.2018
Inga kurser under sportlovet
17–25.2.2018

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.

Hitta Arbis på Facebook!
www.facebook.com/helsingfors.arbis

Följ med nyheter och tips om vad som händer på Arbis.

Följ Arbis på Twitter
@Hforsarbis

Följ Arbis på Instagram
@Hforsarbis
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Info om Arbis
Anmälning
Läs om anmälningen på sidan 188 och på bakpärmens insida.
Kursavgifter läsåret 2017–2018
Direktionen har fastställt kursavgifterna 23.3.2017.
1– 4 lekt.
13,00 € 40–52 lekt. 74,00 €
5–10 lekt.
17,00 € 53–65 lekt. 86,00 €
11–16 lekt.		 27,00 € 66–78 lekt. 98,00 €
17–26 lekt. 38,00 € 79–91 lekt. 116,00 €
27–39 lekt. 50,00 € 92–			 133,00 €
En lektion är 45 minuter.
Matlagningsdemonstrationer 13,00 €/gång
Matlagningskurser 13,00 €/gång + ingredienser
Pianotimmar och solosång 82,00–112,00 €/termin
Rådgivning och drop-in 6,00–10,00 €/gång
Beställda kurser 100,00 €/lektion
Kurser i gymnastik och dans:
Ovanstående grundavgifter x 1,5
Öppna universitetskurser:
Ovanstående grundavgifter x 1,5
Rektor kan i särskilda fall prissätta en kurs
annorlunda än de avgifter som fastslagits ovan.
Fritt inträde till Arbis föreläsningar,
evenemang och konserter
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Kursavgiften
När den kurs som du har anmält dig till har fått ett
tillräckligt antal anmälda, får du ett mejl att du kan
betala kursavgiften på ilmonet.fi. Kortkurser som inte
startar i början av terminen, öppnas för betalning ett
par veckor innan de går av stapeln. Du får då ett mejl
om det. Om du inte betalar på ilmonet.fi under de
kommande två veckorna får du en faktura på posten
istället.
På kansliet kan du betala kontant, med bankkort eller
med kreditkort. Betalda avgifter återbetalas inte.
Påminnelseavgiften för en obetald faktura är 5 euro.
Obetalda kursavgifter skickas till indrivning. Om
faktureringsadressen är en annan än din hemadress,
meddela vänligen kansliet, tfn (09) 310 494 94.
Nedsatt kursavgift och studiesedlar
På grund av extern finansiering från Utbildningsstyrelsen, s.k. studiesedlar, kan Arbis också i år erbjuda
ett visst antal kurser till en lägre kursavgift.
De här kurserna riktar sig till seniorer, invandrare
och personer med funktionshinder. Också andra,
t.ex. arbetslösa och personer som lyfter hemvårdsoch moderskapsstöd eller har mycket låga inkomster, kan skriftligt anhålla om studiesedlar hos rektor.
Den som blir beviljad en studiesedel får sin kursavgift sänkt. Syskonrabatt ges efter skriftlig anhållan
till barn under 16 år. Rabatterade avgifter gäller inte
kurserna i matlagning och vattengymnastik.

Info om Arbis

Annulleringsvillkor
Att lämna fakturan obetald är inte en annullering. Meddela alltid kansliet om du vill
annullera en anmälning eller om du avbryter en
helårskurs. Det räcker inte heller att meddela
enbart läraren.
Du kan annullera ditt deltagande i en kurs utan
avgift
- två veckor innan kursen börjar om det är en
matlagningskurs
- en vecka innan kursen börjar om det är en
annan kortkurs med 6 eller färre kursgånger
- till och med den tredje kursveckan om det är
en längre kurs med fler än 6 kursgånger.
- om kursen redan har börjat när du anmäler
dig kan du annullera kursen utan avgift inom
två veckor efter det att du har anmält dig.
Annars debiterar vi den fulla kursavgiften för
terminen ifråga.
Du kan ringa (09) 310 494 94, mejla
kansliet@arbis.hel.fi eller besöka kansliet.
Betalda avgifter återbetalas inte om annulleringstiden har gått ut.

Frånvaro
Du behöver inte meddela om du är borta en eller
ett par gånger från en kurs, bara om du kommer
att vara borta en längre tid eller om du går på en
kurs med väldigt få deltagare.
Inställda kurser
En kurs kan inhiberas om minimiantalet kursdeltagare inte uppfylls. Kansliet kontaktar i så fall de
anmälda. En kurs kan också avbrytas om antalet
kursdeltagare flera gånger under kursens gång underskrider minimiantalet. Om läraren är förhindrad
att hålla en lektion och det inte går att få en vikarie,
försöker kansliet meddela deltagarna att lektionen
är inhiberad. Kom därför ihåg att meddela kansliet
om ditt telefonnummer har ändrats. En inhiberad
lektion berättigar inte till sänkt kurspris.
Intyg
över en slutförd kurs under läsåret får du på
begäran kostnadsfritt av läraren. För ett intyg över
kursdeltagande under tidigare läsår debiterar
Arbis 10 €.
Ändringar i kursprogrammet
kan förekomma. På webben och i kansliet finns
den färskaste informationen.
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Så här tar du dig till Arbis

Bra att veta

Allmänna kommunikationsmedel
Till Arbis kommer du enkelt med spårvagn och
buss. Från hållplatserna vid Nationalmuseet är det
bara 200 m till Arbis. Från Kampen och järnvägsstationen är det ca 10 minuter till fots.

Arbis postadress:
Helsingfors arbis, PB 5200
00099 Helsingfors stad

Parkering
Arbis har tyvärr inga parkeringsplatser för
kursdeltagare. Gatuparkeringen i de omgivande
kvarteren är avgiftsbelagd.
Taxi
Det finns en taxistation strax nedanför Arbis. Arbis vaktmästare kan hjälpa till med att ringa
en taxi.
Till Arbis i rullstol
Till Arbis kan du komma i rullstol. Alla rum är
tillgänliga. Arbis har också en rullstol som du kan
låna. Ring i så fall i förväg till vaktmästaren, tfn
(09) 310 494 92.

Barn på kurs
Institutets kurser är i första hand riktade till vuxna
men Arbis ordnar också familjekurser och kurser
för barn och ungdomar. Till familjekurserna anmäls alltid både barnet och den vuxna.
Försäkring
Varken vuxna eller minderåriga kursdeltagare är
försäkrade av institutet. Därför är det viktigt för
den som t.ex. går på en slöjdkurs att ha en egen
olycksfallsförsäkring.
Kunddatorer
Det finns internetanslutna datorer i alla våningar.
På dem du kan göra snabba besök på internet,
t.ex. googla, kolla e-post eller sköta bankärenden. Ifall du vill skriva ut ett dokument se
sidan 172.
Avfallssortering
För att främja en hållbar utveckling sorterar Arbis
sitt avfall. I varje klassrum finns det en papperskorg för blandavfall och en kartong för vitt papper.
I kaféet och i korridorerna finns det kärl för avfall
som komposteras.
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Presentkort
I kansliet kan du köpa presentkort som kan användas till en eller flera kurser. Du bestämmer själv
summan för presentkortet.
Studierådgivning
De planeringsansvariga lärarna ger studierådgivning i samband med anmälningen till sina respektive ämnen. Se närmare information under varje
ämne.
Trådlöst nätverk
Arbis har ett trådlöst nätverk (WLAN) som täcker
hela huset och kan användas utan avgift av alla
Arbis besökare. Nätverket är skyddat. Be om
lösenordet av vaktmästarna eller i kansliet.
Hyr rum på Arbis!
Planerar du ett seminarium eller något evenemang? Kanske Arbis kunde vara ett lämpligt ställe
att arrangera det på. Allmännyttiga ideella föreningar och ad hoc-arbetsgrupper får under läsåret
2017–2018 använda Arbis lokaler för att hålla
möten utan att betala hyra. Närmare information
får du i kansliet, tfn (09) 310 494 94, kansliet@
arbis.hel.fi.
Barnkalas på Arbis
Vill du ordna ett annorlunda barnkalas till ett facilt
pris? Kontakta kansliet för närmare information
om våra kalasförslag, tfn (09) 310 494 94.
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Arbis timlärare
Bildkonst och formgivning
Marina Ciglar
Alvaro Corredor Ochoa
Carola Haaparinne
Anna Hackman
Björn Holm
Keita Ioka
Carolin Koss
Katja Kotikoski
Lia Lindström
Anna Mäkelä
Peter Ragnvaldsson
Andrej Scherbakov-Parland
Sinikka Siekkeli
Tapio Tuominen
Karin Widnäs
Sofia Wilkman
Marina Zitting
Hantverk
Ellen Andersin
Barbro Blomster
Clarice Finell
Gunnel Forsström
Peter Hirvonen
Erika Kihlman
Eva Kyrklund
Jenny Langenskiöld
Annika Linder Airava
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Monica Lindqvist
Mikaela Lindström
Malin Meikop
Malin Mäkinen
Kristina Palmgren
Marina Peltonen
Ana Maria Ramírez-Stenius
Annika Saloranta
Nina Schwarz
Nora Seeck
Hannele Seppinen
Anna Stolzmann
Cecilie Sundman
Marianne Thun-Ericsson
Tom Wiberg
Hem och trädgård
Agneta Berglund
Kelsi Clayton
Henry Ericsson
Jan Liesaho
Oscar Lindh
senare Meddelas
Holger Rönnberg
Patrik Sandberg
Lars Svartström
Hushåll
Francesco Benedetti
Bianca Biro
Andrea Brandão-Berglund

Elisabeth Eriksson
Pamela Granskog
Purnima Gupta
Mia Hansson
Maria Hokkanen
Joakim Häggström
Tove Lindqvist
Monica Lindström
Susanne Mensing-Varila
Louise Mérus
Tanja Oreto
Yu Ramsay
Marianne Rönnholm
Maria Segura de Velasco
Carina Sontag
Maia Söderlund
Helena Tamm
Anna Weber-Länsman
Nina Westerback
Litteratur, teater och modersmål
Carita Backström
Barbro Enckell-Grimm
Johanna Grönqvist
Sofia Hägglund
Topi Lappalainen
Johan Lindberg
Christoffer Mellgren
Alexandra Ohls
Lotta Sanhaie
Karolina Sveiby

Arbis timlärare
Media och informationsteknik
Elmer Bergman
Jan Olav Bergman
Jens Brännback
Fredrik Bäck
Kelsi Clayton
Lisa Gerkman
Björn Holm
Martti Korpijaakko
Johanni Larjanko
Oscar Lindh
Emma Lindholm
Karin Lindroos
Jan Lucénius
Louise Mérus
Mark Pellechi Gregory
Jennifer Ramirez
Manu Raster
Patrik Sandberg
Andrej Scherbakov-Parland
Dennis Storhannus
John Wedlake
Motion, hälsa och välmående
Marianne Airisniemi
Emma Blomqvist
Gunilla Cavonius
Elias Edström
Ulla Ek
Gaby Gahnström

Joanna Gefwert
Tomas Grönvall
Carola Haaparinne
Kari Hatakka
Pauli Hatakka
Thomas Hellsten
Bengt Holmström
Nita Jokela
Sirpa Jäppinen
Maria Kramar-Von Numers
Magnus Lassander
Ronja Lindh
Gia Mellin-Kranck
Kiki Molander
Nonni Mäkikärki
Sandra Nybacka
Linus Nynäs
Nora Palmgren
Heidi Palmu
Kaisa Pyhälä
Veronica Renwall
Jan Rundt
Lisa Sandström
Monica Schwela
Sara Simberg
Nina Stark
Freia Stenbäck
Johanna Söderholm
Ulrika Söderholm
Christian von Alfthan

Riikka Wallin
Wilhelm Wetterhoff
Simon Yearwood
May Österholm
Musik
Carolina Backman
Joona Björkroth
Martina Brunell
Mauriz Brunell
Johan Cantell
Jesper Eklund
Nina Fogelberg
Hilkka Kangasniemi
Päivi Kannisto
Marika Kivinen
Johan Lindberg
Jessica Lång
Jukka Malinen
Stella Mickelsson
Samuli Sandberg
Petra Schauman
Ann-Kristin Schevelew
Christian Starck
Kicki Thelestam
Susanna Tollet
Ólafur Torfason
Stefanie Tuurna
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Arbis timlärare
Människa, samhälle
och kultur
Eva Ahl-Waris
Solveig Corner
Aleksandr Foy
Pamela Granskog
Cecilia Heilala
Farid Karimi
Andrea Kortman
Susie Kousa
Camilla Kovero
Monica Londen
Janne Mansikka
Inge Martonen
Annette Nylund
Katarina Perander
Peter Ragnvaldsson
Nicola Rainò
Susanna Sid
Anna Slotte
Tapio Tuominen
Oana Georgeta Velcu-Laitinen
Kirsi Wallinheimo
Catarina Welin
Pia Wolff-Helminen
Natur, miljö, teknik och trafik
Anders Albrecht
Kelsi Clayton
Lisa Gerkman
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Christina Stadlbauer
Anders Svartström
Kristian Thulesius
Språk
Pontus Andersson
Julieta Arenas Morán
Christine Beaurain-Heikinheimo
Camilla Bergendahl
Bianca Biro
Khalifa Boughdiri
Andrea Brandão-Berglund
Corinna Casi
Elodie Cenni
Zoë Chandler
Giovanni Ciet
Regine Ehlert
Margaretha Fagerström
Sven Fernandez
Gerd Forss
Marina Giljam
Ivar Glette
Noora Helkiö
Áslaug Hersteinsdóttir-Hölttä
Maria Hokkanen
Heidi Hübner
Sofia Hägglund
Maïmouna Jagne-Soreau
Claudia Jeltsch
Jenny Kajanus

Helinä Kekki
Olga Kekkonen
Kristiina Kurki
Ülle Lampi
Hanna-Maija Linna-Sjövall
Jarna-Maija Malka
Juho Malka
Maija Mattila
Susanne Mensing-Varila
Laurits Møller
Rogier Nieuweboer
Olivier Parisot
Mirja Pekanmäki
Justyna Maria Pierzynska
Sergio Prudant
Nicola Rainò
Yu Ramsay
Ingrid Rönnow
Lluvia Salas
Lia Sarlin
Claire Scheunemann
Hélène Selenius
Natalia Shmakova
Carola Siffrén
Jenni Sistonen
Birgit Storå
Heidi Strengell
Michaela Sundholm
August Tarkkio
Solène Terisse

Arbis timlärare
Irja Tiits
Johanna Toivonen
Athina Tsentemeidou
Paola Vernizzi-Krause
Rebecca von Bonsdorff
Bodil Wadenström
John Wedlake
Öppna universitetskurser
Solveig Corner
Cecilia Heilala
Andrea Kortman
Camilla Kovero
Monica Londen
Janne Mansikka
Annette Nylund
Katarina Perander
Susanna Sid
Anna Slotte
Kirsi Wallinheimo
Pia Wolff-Helminen
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Kontaktinformation
Planeringsansvariga lärare
Bildkonst och formgivning
Hans-Peter Holmstén, konstkand.
hans-peter.holmsten@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 0976, (09) 310 494 73
Hantverk
Pia Nybom, konstmag.
pia.nybom@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5113, (09) 310 494 78
Hem och trädgård /
Media och informationsteknik/
Natur, miljö, teknik och trafik /
Jan Amnell
jan.amnell@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 6834, (09) 310 494 77
Hushåll
Ghita Henriksson, ped.mag.
ghita.henriksson@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5114, (09) 310 700 82
Litteratur, teater och modersmål
Annette Jansson, fil.mag.
annette.jansson@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80
Media och informationsteknik
Maria Bergman
maria.bergman@arbis.hel.fi
Tfn 040 536 1021, (09) 310 494 02
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Motion, hälsa och välmående /
kontaktperson i Arbis Östra
Birgitta Lindberg, fys.ter.
birgitta.lindberg@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5112, (09) 310 494 74
Musik
Anna Weber-Länsman, mus.mag.
anna.weber-lansman@arbis.hel.fi
Tfn 040 172 3735, (09) 310 494 79
Människa, samhälle och kultur /
Öppna universitetskurser
Alexandra Ramsay, fil.dr
alexandra.ramsay@arbis.hel.fi
Tfn 040 172 3736, (09) 310 494 89
Språk
Främmande språk
Anna Långstedt-Jungar, fil.mag.
anna.langstedt-jungar@arbis.hel.fi
Tfn 040 162 2516, (09) 310 494 82
Svenska (beställda kurser),
finska och främmande språk
Heidi Huovilainen, fil.mag.
heidi.huovilainen@arbis.hel.fi
Tfn 040 172 3737, (09) 310 494 85
Svenska/Swedish, nordiska språk
Annette Jansson, fil.mag.
annette.jansson@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5115, (09) 310 494 80

Kontaktinformation
Övrig personal
Rektor
Moa Thors, fil.mag.
moa.thors@arbis.hel.fi
Tfn 040 334 5110, (09) 310 700 77
Biträdande rektor
Pamela Granskog, fil.mag.
pamela.granskog@arbis.hel.fi
Tfn 040 509 7352, (09) 310 494 61
Kansliet:
Byråföreståndare
Jan Rundt, tfn (09) 310 494 87
jan.rundt@arbis.hel.fi
Byråsekreterare
Annika Grönqvist, moderskapsledig
tfn (09) 310 494 86
annika.grönqvist@arbis.hel.fi
Kurssekreterare
Eva Berglund, tfn (09) 310 494 76
kansliet@arbis.hel.fi
eva.berglund@arbis.hel.fi
Kvällskanslist
tfn (09) 310 494 94, kansliet@arbis.hel.fi

Bibliotekspersonal
Tfn 040 334 6737, (09) 310 494 84
biblioteket@arbis.hel.fi
Ylva Larsdotter, bibliotekarie
ylva.larsdotter@arbis.hel.fi
Johan Lindberg, biblioteksfunktionär
johan.lindberg@arbis.hel.fi
Vaktmästare
Tfn (09) 310 494 92,
vaktmastare@arbis.hel.fi
Gani Dreshaj (dag)
gani.dreshaj@arbis.hel.fi
Jesse Saranko (kväll)
jesse.saranko@arbis.hel.fi
Städare, Helsingfors stads servicecentral
Tfn (09) 310 494 91
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
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SÅ HÄR ANMÄLER DU DIG

Så här anmäler du dig
Anmälningar tas emot från 9.8 till hela läsårets
kurser, såväl till kurser som börjar på hösten som
till kurser som börjar på våren.
Anmälningarna sker ämnesvis enligt schemat på
följande sida.
Du kan anmäla dig via webben, per telefon eller
genom ett personligt besök.

Ilmonet är huvudstadsregionens kommunala
arbetar- och medborgarinstituts gemensamma
anmälningssystem på webben. Där hittar du alla
Arbis kurser. De olika kurserna öppnas för anmälan kl. 10.00 enligt schemat på följande sida. Du
kan anmäla dig dygnet runt.
På webben ser du i realtid om det finns lediga
platser på en kurs. Då du anmält dig ser du genast
om du är med på kursen eller står i kö till den kurs
du valt.
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För att kunna webbanmäla dig måste du registrera dig på ilmonet.fi. Du kan registrera dig, alltså
göra ett användarnamn och lösenord, antingen
på nätet på adressen ilmonet.fi, eller genom att
kontakta kansliet via e-post kansliet@arbis.hel.
fi eller per telefon (09) 310 49494, se öppethållningstiderna på bakpärmen.

Telefon (09) 310 494 94

Telefonanmälningar tas under anmälningsdagarna emot enligt schemat på följande sida.

Besök
Dagmarsgatan 3
Under anmälningsdagarna tas anmälningar
emot enligt schemat på följande sida på Dagmarsgatan 3, därefter under kansliens öppettider
både på Dagmarsgatan 3 och i Arbis Östra, Stoa,
Åbohusvägen 1, se öppethållningstiderna på bakpärmen.

Startdatum för anmälningar 2017–2018
Onsdag

9.8

kl. 10.00–

Bildkonst och formgivning
Media och informationsteknik

Torsdag

10.8

kl. 10.00–

Motion, hälsa och välmående

Måndag

14.8

kl. 10.00–

Hem och trädgård
Hushåll
Människa, samhälle och kultur

och tidigare öppnade ämnen

och tidigare öppnade ämnen

Tisdag

15.8

kl. 10.00–

Hantverk
Litteratur, teater och modersmål
Musik
Natur, miljö, teknik och trafik

Onsdag

16.8

kl. 10.00–

Språk

och tidigare öppnade ämnen

och tidigare öppnade ämnen

Anmälning på ilmonet dygnet runt efter att ämnet ”öppnats” kl. 10.00 respektive dag.
Anmälning per telefon och besök på Dagmarsgatan 3
9.8, 10.8, 14.8, 15.8 och 16.8 kl. 10.00–17.00.
17.8–10.9 måndag–torsdag, kl. 10.00–15.00 alla ämnen.
Från 11.9 enligt kansliets öppethållningstider under hela arbetsåret.
Du kan anmäla dig till hela läsårets kurser,
både till kurser som börjar på hösten och till kurser som börjar på våren.

Arbis
www.hel.fi/arbis
Dagmarsgatan 3,
Främre Tölö, 00100 Helsingfors
Kansliet (1 våningen)
Öppet: Under terminerna
11.9–9.12. 2017 och 8.1–14.4.2018
Måndag–torsdag kl. 10.00–20.00,
fredag kl. 10.00–13.00.
Utanför terminerna
måndag–torsdag kl. 10.00–15.00.
Telefon (09) 310 494 94
E-post kansliet@arbis.hel.fi
Vaktmästarna
Telefon (09) 310 494 92
E-post vaktmastare@arbis.hel.fi
Kaféet (2 våningen)
Öppet: Under terminerna
11.9–9.12. 2017 och 8.1–14.4.2018
Måndag–torsdag kl. 10.00–20.00,
fredag kl. 10.00–15.00 och
dropp-in-lördagarna
30.9, 14.10, 28.10, 18.11 och
21.1, 27.1, 10.2, 3.3 kl. 10.00–15.00.
Telefon 040-594 3151

Biblioteket (2 våningen)
Öppet: Under terminerna
11.9–9.12. 2017 och 8.1–14.4.2018
Måndag–torsdag kl. 10.00–19.00,
fredag kl. 10.00–13.00.
Utanför terminerna
måndag–torsdag kl. 10.00–15.00
fredag kl. 10.00–13.00.
Telefon (09) 310 494 84
E-post biblioteket@arbis.hel.fi
Arbis Östra
Åbohusvägen 1, Stoa, Östra Centrum		
Kansliet (2 våningen)
Öppet:
11.9–9.12. 2017 och 8.1–14.4.2018
måndagar kl. 12.00–13.00
och enligt överenskommelse.
Telefon (09) 310 494 94
E-post kansliet@arbis.hel.fi

