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Nyårsbilagan 2017
Välkommen att pröva på något nytt, utveckla dig som människa eller fördjupa 
dina kunskaper och färdigheter i något som du redan kan. Som du kanske vet 
har temat för Finlands etthundraårsjubileum varit tillsammans. Det är något 
som passar väldigt bra in på vår verksamhet också i fortsättningen; en av 
ledstjärnorna för landets medborgarinstitut är just vara en plattform för att 
lära sig tillsammans med och av varandra.

Broschyren du nu håller i din hand presenterar i korthet huvudstadsregionens 
arbetar- och medborgarinstituts kursutbud under vårterminen 2018. Vårter-
minen inleds i början av januari och slutar i april. Något institut har också en 
sommartermin. En del kurser från höstterminen fortsätter under vårterminen 
och många helt nya kurser startar på våren. Det kan också finnas plats på 
kurser som har börjat redan i höstas, så det lönar sig alltid att höra sig för. 

I Helsingfors hittar du oss på Dagmarsgatan 3 och i Stoa i Östra centrum, i 
Esbo på ett tiotal ställen, i Grankulla i Petra, och i Kyrkslätt, i Sibbo och i Vanda 
på flera olika platser. Vi erbjuder alltså ett nätverk av möjligheter för dig att 
syssla med givande studier både i teoretiska ämnen och i handens arbete. 
Oberoende av var du är mantalsskriven, kan du anmäla dig till kurser på vilket 
institut som helst. Gå in på institutens hemsidor eller ta per telefon kontakt 
med våra kanslier för närmare information om de olika kurserna. 

Arbetarinstituten i Esbo, Helsingfors och Vanda har ett gemensamt kursan-
mälningssystem, ilmonet.fi. Grankulla medborgarinstitut är anslutet genom en 
länk på första sidan av Ilmonet.

Hjärtligt välkommen!
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Välkommen till Helsingfors arbis och en ny termin fylld av spännande kurser! 

I den här broschyren presenterar vi framför allt de kurser som startar efter 
årsskiftet. I vår egentliga kurskatalog, som kom ut i augusti, hittar du detaljerad 
information om alla kurser. Den finns tillgänglig inte bara på Arbis på Dagmars-
gatan och på Stoa, utan också runtom i stan, t.ex. på Luckan och på biblioteken. 

Den allra färskaste informationen finns alltid på webben på www.hel.fi/arbis, 
men du kan också ringa till vårt kansli på tfn (09) 310 494 94. 

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

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

 
Människa, samhälle 

och kultur

  
Classical Mythology: Who was Who 
9.1–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35 (38 €)
    
Italian Art: From Mannerism to 
Caravaggio, continuation course (38 €)
Mannerism was a reaction to Renais-
sance art and its depiction of the 
perfection of Beauty. It combined 
Classicism, Christianity and mytho-
logy, 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.
A180300  
9.1–3.4, tisdag kl. 19.40–21.10
Nicola Rainò, rum 23

Mellan hakkorset och röda stjärnan 
(38 €)
Mellankrigstidens Europa präglades 
starkt av de nya totalitära regimer-
na. Också Finland fick kämpa med 
extrema rörelser från bägge politiska 
ytterligheter, som ifrågasatte den 
unga parlamentariska demokratin. 
En historiekurs för dig som inte läste 
1900-talshistoria i skolan eller som 
annars är intresserad av ämnet.
A180262 
15.1–9.4, måndag kl. 12.30–14.00
Sebastian Lindberg, rum 42

Navigera på nätet  I – för släktfors-
kare, drop-in
20.1, lördag kl. 10.00–12.15 (6 €)
  
Navigera på nätet II – för släktfors-
kare, drop-in 
10.2, lördag kl. 10.00–12.15 (6 €)

Historia med Albert Edelfelt 
24.1–14.2, onsdag kl. 16.30–18.00 (17 €)
  
Antikviteter från landsbygden 
28.2–4.4, onsdag kl. 16.30–18.00 (27 €)

Nätverka i Svenskfinland 
10.1–11.4, onsdag kl. 12.30–14.00 (19 €)

Introduction to Business 
11.1–12.4, torsdag kl. 10.00–11.30 (19 €)

Väntjänstkurs 
9.2–10.2, fredag kl. 10.30–16.00 och 
lördag kl. 10.30–16.00 (ingen avgift €)
Stenåldersmysteriet  – delta i en 
arkelogisk utgrävning 

Delta i en riktig arkeologisk utgräv-
ning och var med om att lösa myste-
riet med den fängslande 6000 år 
gamla stenåldersboplatsen i Socken-
backa! Här levde de första Helsing-
forsborna men var begravde de sina 
döda? Ingen förkunskap i arkeologi 
behövs. Passar också barnfamiljer.
A180296  I
18.5, fredag kl. 10.00–15.00 (25 €)
A180298  II 
19.5–20.5, lördag kl. 10.00–15.00,
söndag kl. 10.00–15.00 (40€)
Janne Soisalo och Jan Fast

Språk

Dansk sprog og kultur II 
10.1–11.4, onsdag kl. 18.05–19.35 (38 €)

Konversation på dansk I
11.1–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35 (38 €)
  
Dansk filmlørdag B 
10.2, lördag kl. 10.00–14.00 (17 €)

English Course for Arabs
 ةغللا يقطانل ةيزيلجنالا ةغللا جمانرب

 ( نيئدتبملل سروك) ةيبرعلا
 ، ايملاع يلوألا ةغللا يه ةيزيلجنإلا ةغللا

 لصاوتلل اهب لماعتلا يرورضلا نم حبصأو
.تايسنجلا فلتخم نم سانلا ةفاك عم

 انلوح نم اريثك مدختست ةيزيلجنإلا ةغللا
 تنك اذإ رمألا ةبوعص ىدم فرعن اننكلو

 كنكمي اذل لبق نم ةيزيلجنالا سرامت مل
 صصختملا جمانربلا اذه يف انيلإ مامضنالا

 ةغللا يه مألا مهتغل نيذلا نيئدتبملل
 .ةيبرعلا

 ىلع ئدتبمك كدعاست فوس ةرودلا هذه
 يف ةيساسألا تامولعملا مهفو لصاوتلا

 ةفاضالاب .ةيعامتجألا وأ ةيلمعلا يحاونلا
 ةنمآ ةئيب يف ةرودلا هذه ءارجإ متيس هنأ يلا

.ةيلستلا نم حور عم ةغللا ةسراممل

A180265  
25.1–8.3, torsdag kl. 14.30–16.00 (27€)
Bishoy Awadalla, rum 33B

Common Idioms in English,  
drop-in (6 €)
Are you all at sea when it comes to 
the meanings of idioms in English? 
This lesson will cover some of the 
most commonly used idioms in 
English, their meaning and some 
history about where they come from. 
You may well come away from this drop-
in session feeling pleased as Punch and 
with some new phrases to use.
A180264
20.1, lördag kl. 13.00–14.30
Rebecca von Bonsdorff, kaféet

English Pronunciation 
9.1–13.2, tisdag kl. 16.30–18.00 (30 €)

The Cambridge Certificate of Advan-
ced English 
9.1–15.5, tisdag kl. 18.05–20.30 (86 €)

Writing for CAE: Basic Course 
18.1, torsdag kl. 18.05–21.15 (20 €)
  
Writing for CAE: For the Ambitious 
18.1, torsdag kl. 18.05–21.15 (20 €)
  
Det är roligt att tala estniska (30 €)
(B1) Kursen är en fortsättning på 
höstens kurs. Kom och upplev hur 
lätt det är att uttrycka sig på estniska. 
På kursen diskuterar vi kring aktuella 
teman och du lär dig mer om både 
Estland och den estniska kulturen.
A180281  
28.2–28.3, onsdag kl. 15.50–17.50
Ülle Lampi, rum 36

ABC – Finnish for people who are 
unable to read and write in Finnish, B
18.1–12.4, torsdag kl. 19.45–21.15, 
torsdag kl. 19.45–21.15, tisdag kl. 
19.45–21.15 (30 €)
  
Tutustu Suomeen 
9.1–10.4, tisdag kl. 12.30–14.00 (41 €)
  
Puhutaan uutisista! 
11.1–12.4, torsdag kl. 18.05–19.35 (41 €)

Finska för abiturienter 
9.1–6.2, tisdag kl. 19.45–21.15, torsdag 
kl. 19.45–21.15, tisdag kl. 18.05–19.35, 
tisdag kl. 19.45–21.15, torsdag kl. 
18.05–19.35 (41 €)
  
Iso kielitutkinto 
17.1, onsdag kl. 18.05–19.35 (74 €)
  
Café Français,  drop-in 
10.2, lördag kl. 11.00–13.15 (6 €)

Ciao! Italienska II 
12.2–21.5, måndag kl. 14.45–16.15 (60 €)
  
Nihao! Kinesiska II 
12.2–21.5, måndag kl. 14.45–16.15 (60 €)
  
Kroatiska på resan (30 €)
9.1–27.2, tisdag kl. 18.05–19.35 (30 €)

Grundkurs i latin, fortsättning (38 €)
(A1) Vi går igenom den grundläg-
gande 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.
A180266 
9.1–10.4, tisdag kl. 14.00–15.30
Heidi Strengell, rum B2

ABC på ryska 
13.3–10.4, tisdag kl. 18.05–19.35 (17 €)
  
Spanska II, intensivkurs 
8.1–16.4, måndag kl. 19.45–21.15, 
onsdag kl. 16.30–18.00 (74 €)
    
El universo hispano-americano 
9.1–10.4, tisdag kl. 16.30–18.00 (40 €)
  
Svenska 1–2 (49 €)
The course consists of six parts 
(Svenska 1–6). No previous knowled-
ge of Swedish is required for the first 
part (Svenska 1). Reduced fee due to 
external financing. Parts 1–2 cover 
chapters 1–7 in the book, and corre-
spond to level A1.3 on the Common 
European Framework of Reference 
for Languages.
A180258  
8.1–13.4, måndag och fredag  
kl. 9.30–12.00
Olga Kekkonen, rum 31

Svenska 2 
9.1–10.4, tisdag kl. 17.00–19.30 (25 €)

Svenska 2 
9.1–10.4, tisdag kl. 17.00–19.30 (25 €)
  
Svenska 2, Stoa 
10.1–11.4, onsdag kl. 17.30–20.00 (25 €)

Svenska 3 
8.1–9.4, måndag kl. 17.00–19.30 (25 €)
 
Svenska 3–4 
8.1–13.4, måndag kl. 9.30–12.00, 
fredag kl. 09.30–12.00 (49 €)
  
Svenska 4, Stoa 
11.1–12.4, torsdag kl. 17.30–20.00 (25 €)
  
Svenska 4–6 
8.1–13.4, måndag, onsdag och fredag 
kl. 9.30–12.00 (66 €)

Svenska 5–6 
9.1–12.4, tisdag kl. 13.00–15.30,  
torsdag kl. 13.00–15.30 (58 €)
  
Svenska 5, Stoa 
9.1–10.4, tisdag kl. 17.15–19.45 (25 €)
  
Svenska 6–8 
8.1–13.4, måndag, onsdag och fredag 
kl. 9.30–12.00 (66 €)
  
Svenska 7–8 
8.1–13.4, måndag och fredag  
kl. 9.30–12.00 (98 €)
  
Svenska 9–10 
8.1–13.4, måndag och fredag kl. 
9.30–12.00 (98 €)
  

Svenska 10, Stoa 
8.1–9.4, måndag kl. 17.00–19.30 (50 €)
  
Svenska 11–12 
8.1–13.4, måndag och fredag kl. 
13.00–15.30 (98 €)
  
Svenska 14 
11.1–12.4, torsdag kl. 17.00–19.30 (50 €)

Lättläst på svenska 
8.1–9.4, måndag kl. 12.30–14.00 (38 €)
  
Affärssvenska 
9.1–10.4, tisdag kl. 13.00–14.30 (41 €)

Social- och hälsovårdssvenska 
9.1–12.4, tisdag kl. 09.30–12.00,  
torsdag kl. 9.30–12.00 (98 €)
  
Tala svenska 2 
9.1–10.4, tisdag kl. 9.30–12.00 (28 €)
  
Nyhetssvenska, Stoa 
9.1–10.4, tisdag kl. 15.00–16.30 (41 €)
  
Svenska för allmän språkexamen, 
mellannivå, grupp C 
8.1–9.4, måndag kl. 18.05–19.35 (41 €)
  
Svenska för allmän språkexamen, 
mellannivå, grupp D 
10.1–11.4, onsdag kl. 9.30–12.00 (53 €)
  
Avancera mera med Språkporten, 
Stoa (38 €) En kurs för dig som vill 
utöka din vokabulär och lära dig 
grammatiska strukturer på mer avan-
cerad nivå samtidigt som du deltar i 
engagerande diskussioner på svens-
ka. Vi läser intressanta texter om bl.a. 
språk, kultur, resor och kommunika-
tion, går igenom avancerad vokabulär 
i texterna, repeterar svåra strukturer 
och diskuterar innehållet i texterna.
A180253 
9.1–10.4, tisdag kl. 15.00–16.30
Mirja Pekanmäki, rum 8

Spelkafé på svenska B 
20.1, 10.2 och 10.3, lördag kl. 13.00–
15.15 (17 €)
  
Vi läser deckare på svenska B 
20.1, 10.2, 10.3, 7.4 och 21.4, lördag kl. 
11.00–12.30 (27 €)

SFI – Läs- och skrivkurs (120 €)
Det här är en kurs där vi arbetar med 
grundläggande läs- och skrivfärdig-
heter utgående från kursdeltagarnas 
behov. Tyngdpunkten ligger på att 
kunna forma bokstäverna i det svenska 
alfabetet på ett snyggt sätt så att de 
blir lika stora och skrivs i en rät linje, att 
kunna sätta ut skiljetecken och använ-
da versaler och gemener på rätt sätt.

A180259 
8.1–13.4, måndag–fredag kl. 9.30–12.00
Gerd Forss, rum 36

Swedish for Immigrants  2017–2018
Helsingfors Arbis offers different 
Swedish language programmes:
- The SFI-Integration track is for 
newly arrived immigrants.
- The SFI-Swedish and Business 
track is for all who want to combine 
Swedish language studies with a 
preparatory business course condu-
cted in English. 
- The SFI-Social and Healthcare 
track is for people interested in 
studying or working in Swedish in the 
social and healthcare sector.
- The SFI-language packages is a 
package of Swedish courses (16–18h/
week of studies in class) at a higher 
level (B1–B2).
- The SFI-Reading and Writing Skills 
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.
If you are unemployed, please 
discuss your possibilities for enrol-
ment, and for doing the course as 
self-motivated studies as part of your 
integration plan, with your TE offi-
cer in good time before starting the 
course.

For more information contact 
Annette Jansson per e-mail: annette.
jansson@arbis.hel.fi
  
Island och isländska, nybörjarkurs 
11.1–12.4, torsdag kl. 11.00–12.30 (48 €)
  
Kroatiska på resan 
9.1–27.2, tisdag kl. 18.05–19.35 (30 €)
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3.3, lördag kl. 10.00–13.45 (25 €)

Sushi för längre hunna 
5.3, måndag kl. 17.00–20.45 (25 €)
    
Matresa för daglediga
6.3–27.3, tisdag kl. 10.00–13.45, 
tisdag kl. 10.00–13.45 (80 €)

Kombinera mat och vin 
7.3, onsdag kl. 17.00–20.00 (35 €)

Råkakor 
8.3, torsdag kl. 17.00–20.45 (30 €) 
 
Hygienpass – teori 
10.3, lördag kl. 10.00–13.00 (25 €)

Insekter, drop-in 
10.3, lördag kl. 10.30–12.00 (10 €)
  
Insekter, drop-in 
10.3, lördag kl. 12.30–14.00 (10 €)

Bakning till vårens fester 
16.3, fredag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Exotisk kinesisk brunch 
17.3, lördag kl. 10.00–13.45 (25 €)

Österreichische Kulturgeschichte 
und die süße Küche (25 €)
Wir arbeiten mit Kulturgeschichte in 
einer kulinarischen und historischen 
Reise. Zwei Module – ein interaktiver 
Diskussionsabend (19.3. von 18.05 bis 
19.35 Uhr, Raum 36) und ein Abend in der 
Küche. Wir sprechen viel Deutsch und 
bereiten in der Küche süße Speisen vor.
A180277  
19.3 och 26.3, måndag kl. 18.05–19.35
måndag kl. 17.00–20.45
Ghita Henriksson och Christina Stad-
lbauer, rum 36, undervisningsköket

Festlig påskmåltid på ryska 
21.3, onsdag kl. 17.00–20.45 (25 €)
 
Äggkurs 
22.3, torsdag kl. 17.00–20.45 (25 €)
 
Indian Lunch Box Cooking 
24.3, lördag kl. 10.00–13.45 (25 €)

Delikata och dekorativa desserter 
27.3, tisdag kl. 17.00–20.45 (22 €)

Spanska tapas (25 €)
Kom och komponera en hel måltid av 
olika sorters tapas: salta, söta, vegetaris-
ka... Ett glas sherry till förgyller måltiden.
A180276 
28.3, onsdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist, undervisningsköket

Sparris och primörer 
4.4, onsdag kl. 10.00–13.45 (25 €)

Champagne och skumvin 
4.4, onsdag kl. 17.00–20.00 (45 €)
  
Sparris och primörer 
5.4, torsdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Workshop i matlagning och matfoto-
grafering 
7.4, lördag kl. 10.00–13.45 (38 €)

Skaldjur på grillen
10.4, tisdag kl. 17.00–20.45 (30 €)
  
Färggrann vegetarisk brunch och 
frukost 
11.4, onsdag kl. 17.00–20.45 (25 €) 

Le verdure di primavera 
12.4, torsdag kl. 17.00–20.45 (25 €) 
    
Vilda grönsaker i maten 
22.5, tisdag kl. 17.00–20.45 (22 €) 
   

Kurser för familjer och barn

Brunch för hela familjen – tillsammans 
8.1, måndag kl. 16.30–19.30 (22 €)

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 barn från 5 
år uppåt tillsammans med en vuxen.
A180273 
15.1, måndag kl. 16.30–19.30
Maia Söderlund, undervisningsköket

Quick and easy everyday meals for 
kids aged 10–13 
17.1, onsdag kl. 16.30–19.30 (20 €)

Mexikansk middag – tillsammans
Vi börjar med quesadillas: varma tortil-
las med smält ost. Sen får alla laga och 
fylla sin egen taco. Vi lagar också egna 
nachos som vi äter med guacamole 
och provar på att laga  tomatsalsa, 
enchiladas och egna tortillas. Till det 
hela dricker vi lemonad, precis som i 
Mexico! Kursen är avsedd för ett barn 
från 5 år uppåt med en vuxen. (22 €)
A180272 
18.1, torsdag kl. 16.30–19.30
Maia Söderlund, undervisningsköket

Vegetariskt för barn – tillsammans 
24.1, onsdag kl. 16.30–19.30 (22 €)

Pasta allt i ett – tillsammans (22 €)
Vi lagar flera olika rätter av varieran-
de råvaror där alla ingredienser till-
reds i samma kastrull i en begränsad 
mängd vätska. Snabblagat, enkelt, för 
alla smaker och minimalt med disk! 

Kursen är avsedd för ett barn från 5 
år uppåt tillsammans med en vuxen. 
Endast den vuxna anmäls till kursen.
A171049  
29.1 Måndag kl. 16.30–19.30
Tove Lindqvist, undervisningsköket

Mat för finska krigets hjältar – till-
sammans (22 €)
Kom med på en matresa till början av 
1800-talet! Vad hände i Finland då? 
Tillsammans pratar vi om hurdant 
livet var förr och samtidigt lagar vi en 
värmande soppa, bondost och goda 
bullar till efterrätt på gammaldags vis. 
Kursen är avsedd för ett barn från 5 
år uppåt tillsammans med en vuxen. 
Endast den vuxna anmäls till kursen.
A180271 
1.2, måndag kl. 16.30–19.30
Ghita Henriksson och Catarina 
Welin, undervisningsköket

Sushi för skolbarn – tillsammans 
8.2, torsdag kl. 16.30–19.30 (22 €)

Alla hjärtans dag – tillsammans 
14.2, onsdag kl. 16.30–19.30 (22 €)

Mat och musik från havet – tillsam-
mans 
26.2, måndag kl. 16.30–19.30 (22 €)

Lättlagade och nyttiga mellanmål för 
åk 1–2 i Rastis 
27.2–20.3, tisdag kl. 14.30–16.00 (18 €)

Bamsemat – tillsammans, Stoa 
9.3, fredag kl. 16.30–19.30 (22 €)

Mat från USA – tillsammans 
9.3, fredag kl. 16.30–19.30 (22 €)

Vi gör pizza – tillsammans (22 €)
Vad är inte trevligare än en skön 
hemmakväll med familjen eller vänner 
med läckra dofter från köket. Snart 
vankas det pizza! Vi gör vår egen deg 
och tomatsås till pizzan innan vi fyller 
den med goda ingredienser. Kursen 
är avsedd för ett barn från 5 år uppåt 
tillsammans med en vuxen. Endast 
den vuxna anmäls till kursen.
A180274  
12.3, måndag kl. 16.30–19.30
Helena Tamm, undervisningsköket

Pasta och såser – tillsammans 
15.3, torsdag kl. 16.30–19.30 (22 €)

Kalas utomhus – tillsammans 
20.3, tisdag kl. 16.30–19.30 (22 €)

HELSINGFORS ARBIS HELSINGFORS ARBIS

 
Litteratur, teater  
och modersmål

Prepkurs i modersmål B 
10.1–7.3, onsdag kl. 16.30–19.30 (38 €)

Nordic noir 
16.1, 13.2, 13.3 och 10.4, tisdag kl. 
19.45–21.15 (17 €)
  
Retorik – konsten att övertyga II 
22.1, 29.1, 5.2, 26.2 och 5.3, måndag kl. 
18.05–20.30 (30 €)

 
Hem och trädgård

Bridge, grundkurs (38 €)
Bridge är ett mycket populärt kort-
spel som spelas världen över. För att 
delta i kursen behövs inga förkunska-
per, bara ett intresse för kortspel.
A180254 
9.1–27.3, tisdag kl. 17.00–18.30
Agneta Berglund, Åggelby bibliotek, 
Byäldstevägen 27

Bridge 2 
11.1–12.4, torsdag kl. 17.30–20.30 (77 €) 
 
Driv din stuga med sol- och vindenergi 
10.2, lördag kl. 10.00–13.15 (13 €)
  
Mobil- och tv-mottagning i fritidshuset 
10.3, lördag kl. 10.00–13.15 (13 €)
  
Ekologisk odling i historisk herr-
gårdsmiljö (13 €)
Kom och upplev ekologisk odling i 
en unik historisk herrgårdsmiljö på 
Hertonäs gård, där det odlas grönsa-
ker, örter och bär. Du lär dig dig om 
den ekologiska odlingens grunder 
och får praktiska odlingsråd för din 
egen trädgård. Vi behandlar växtun-
derlag, frön och plantor, gödsling, 
ogräsbekämpning, verktyg och knep 
som underlättar trädgårdsskötseln.
A180285 
24.4, tisdag kl. 18.00–19.30
Jan Liesaho

Introduction to Beekeeping and Bee 
Ecology in Practice (17 €)
The course explores city beekeeping, 
the basics of handling bees and 
their hives and practical work during 
the warm season. It is linked to the 
autumn course ”Introduction to 
Beekeeping and Bee Ecology” and 

comprises two practical afternoon 
visits to the beehives in the Kaisanie-
mi Botanic Garden, Helsinki.
A171048 
2.6 och 16.6, lördag kl. 13.00–16.15
Christina Stadlbauer

Blomstermeditation (27 €)
Kursens målsättning är att med olika 
sinnen bekanta sig med naturen och 
sig själv. Vi gör övningar med dofter, 
färger och växter samt meditationer 
med textläsning och korta reflektio-
ner. En del av kursen sker inomhus. 
Ingen förkunskap behövs. Den som 
önskar kan utanför kursen stanna i 
trädgården och t.ex. måla. Ta i så fall 
eget material med.
A180284 
16.6–17.6, lördag kl. 10.00–15.00,
söndag kl. 15.00–19.00
Helena Hernberg, Brunakärr koloni-
trädgård

Hushåll

Mat- och pratglada herrar 
9.1–30.1, tisdag kl. 10.30–14.15,  
tisdag kl. 10.30–14.15 (70 €)

Inhemskt öl från små bryggerier 
10.1, onsdag kl. 17.00–20.00 (30 €)

Pesce d’acqua dolce 
11.1, torsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Clases de Cocina Peruana curso 2
12.1, fredag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Herrgårdsmat à la Downton Abbey 
13.1, lördag kl. 10.00–13.45 (30 €)

Mat från sydliga breddgrader 
16.1, tisdag kl. 17.00–20.45 (28 €)

Fondue
17.1, onsdag kl. 10.00–13.45 (25 €)

Blinier, drop-in 
20.1, lördag kl. 10.30–12.00 (10 €)

Blinier, drop-in 
20.1, lördag kl. 12.30–14.00 (10 €)

Mustig mat från Mexiko 
23.1, tisdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Klassiska soppor 
25.1, torsdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Linser, bönor, kikärter och ärter 
26.1, fredag kl. 17.00–20.45 (26 €)
Food from the mountains of India 

27.1, lördag kl. 10.00–13.45 (26 €)
Libanesisk vegetarisk meze 
30.1, tisdag kl. 17.00–20.45 (25 €)
  
Fiskrätter (27 €)
Vi tillreder både enkla och mer inveck-
lade rätter samt såser som passar 
till. Vi gör bl.a. fiskknyten med krispig 
fänkålssallad och hollandaisesås samt 
Sjötunga Walewska, mums!
A180269  
31.1, onsdag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist, undervisningsköket

I formaggi 
2.2, fredag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Italienska smaker (25 €)
Det blir gnocchi med salviasmör, 
auberginegratäng, risotto på karljo-
hanssvamp och friterade fiskar och 
skaldjur. Vi lagar både vegetariska 
rätter och rätter med kött och fisk 
som representerar det italienska 
köket när det är som bäst.  
Kursspråket är svenska.
A180275  
5.2, måndag kl. 17.00–20.45
Tove Lindqvist, undervisningsköket

Dessertviner 
7.2, onsdag kl. 17.00–20.00 (35 €)

Pynt dit eget smørrebrød, drop-in
10.2, lördag kl. 11.00–13.00
Johanna Toivonen, rum 48

Quick Indian Cooking, drop-in class 
10.2, lördag kl. 10.30–12.00 (10 €)
  
Quick Indian Cooking, drop-in class 
10.2, lördag kl. 12.30–14.00 (10 €)

Pajer, pastejer och sallader från 
Orienten 
13.2, tisdag kl. 17.00–20.45 (27 €)

Babymat 
14.2, onsdag kl. 10.00–13.00 (18 €)

Raw food 
15.2, torsdag kl. 17.00–20.45 (30 €)

Den moderna ostbrickan 
27.2, tisdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Blinier, plättar och våfflor 
28.2, onsdag kl. 10.00–13.45 (25 €)
  
Vegetarisk mat på brasilianskt sätt – 
Comida Vegetariana 
28.2, onsdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Jamie Olivers superfood för familjen 
1.3, torsdag kl. 17.00–20.45 (25 €)

Spritsa vackert 
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Lättlagat till fester för åk 3–6 i Rastis 
27.3–24.4, tisdag kl. 14.30–16.00 (40 €)

Sagor och mat – tillsammans 
9.4, måndag kl. 16.30–19.30 (22 €)

Matlagningsdemonstrationer
 
Soppor och hembakt 
25.1, torsdag kl. 13.00–14.00 (13 €)

Bjud på fisk 
13.2, tisdag kl. 13.00–14.00 (13 €)
  
Påsk 
21.3, onsdag kl. 13.00–14.00 (13 €)
  
Vårlunch - dem 
11.4, onsdag kl. 13.00–14.00 (13 €)

Bildkonst och  
formgivning

Konstworkshop för 7–12-åringar, Stoa 
8.1–9.4, måndag kl. 15.00–16.30 (37 €) 
 
Konst och design på de europeiska 
ambassaderna 
8.1, 5.2, 5.3, 9.4, måndag kl. 12.30–
14.00 (17 €)
 
Akvarellmålningens ABC 
9.1–10.4, tisdag kl. 18.00–20.30 (50 €) 
 
Konstterapi B, Stoa 
11.1–15.2, torsdag kl. 12.00–14.30 (38 €)

Konstterapi D, Stoa 
2.2–3.2, fredag kl. 17.30–20.00, 
lördag kl. 10.00–16.00 (17 €)

Intensivkurs i metallgrafik (27 €)
Fokuset ligger på etsning, akrylakva-
tinta och själva tryckandet. Idén är att 
kunna göra en serie tryck eller olika 
variationer av bilden på plåten. Kursen 
passar både för nybörjare och för 
sådana som redan känner till tekniken.
A180279    A  
27.1–10.2, lördag kl. 10.00–16.00
A180280    B  
3.3–10.3, lördag kl. 10.00–16.00
Sari Bremer, rum 47
  
Klassisk fotografering och mörk-
rumsteknik 
7.2–21.3, onsdag kl. 17.30–20.45 (38 €)
  
Traditionellt nordiskt allmogemåleri 
19.2–22.2, måndag – torsdag kl. 
10.00–15.00 (38 €)

Fotografera familjeporträtt
26.2–19.3, måndag kl. 13.45–16.45 (27 €)

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 utveck-
ling. Vi limmar, bygger och laborerar 
på olika sätt med återvinningsmateri-
al, huskroppar och modeller. Kurs-
språk svenska och engelska.
A170424  
6.3–10.4, tisdag kl. 16.00–17.45
Keita Ioka, Alvaro Corredor Ochoa, 
rum 41
  
Vad ska jag göra med gamla negativ 
och dior? 
6.3–10.4, tisdag kl. 10.15–12.45 (38 €)

Arkitekturpromenad B: Vallgård 
14.4, lördag kl. 13.00–14.30 (13 €)

Akvarelldagar på Skanslandet 
4.6–6.6, måndag kl. 10.00–14.00, 
tisdag kl. 10.00–14.00, onsdag kl. 
10.00–14.00 (27 €)
  

Hantverk

Lär dig spinna garn 
12.1–20.1, fredag kl. 17.00–21.15,  
lördag kl. 10.00–16.00, fredag kl. 
17.00–21.15(38 €)
  
Färgning och tygtryck B 
8.1–26.2, måndag kl. 18.00–20.30 (38 €)
  
Stick- och virkcafé (6 €/gång)
Kom och lär dig sticka, virka eller 
varför inte båda två? Kursen lämpar 
sig för både nybörjare och mer 
erfarna deltagare. Innehållet anpas-
sas enligt deltagarnas önskemål och 
kunskapsnivå. Vi lär oss och inspi-
reras av varandra i en mysig miljö, 
välkommen med!
A180267  
9.1–10.4, tisdag kl. 17.30–20.00
Anna Valkeakari, kaféet
  
Nålbindning (50 €)
Då det är kallt är nålbundna vantar 
oslagbara! Nålbindning är en hundra-
tals år gammal teknik som det finns 
många varianter av. Gemensamt för 
all nålbindning är att öglorna sys i 

varandra med en ändlig tråd. Man 
använder sig av en platt nål och ylle-
garn. Kom och pröva på något nytt! 
Vi börjar från grunden och jobbar 
vidare mot större projekt.
A180268  
8.1–9.4, måndag kl. 14.00–16.30
Anna Valkeakari, rum 46

Silversmide, Stoa 
10.3–24.3, lördag kl. 10.00–15.00 (38 €)
  
Miniatyrer och dockskåpsprylar 
26.1–27.1, fredag kl. 18.00–20.30, 
lördag kl. 10.00–16.00 (17 €)
  
Japanska washi-ägg 
9.3–10.3, fredag kl. 18.00–20.30, 
lördag kl. 10.00–16.00 (17 €)
  
Repmattor 
2.2–3.2, fredag kl. 17.00–21.15, lördag 
kl. 10.00–16.00 (27 €)
  
Lördagspyssel med Ceela och  
Clarice D, drop-in 
20.1, lördag kl. 10.00–11.30 (6 €)
  
Lördagspyssel med Ceela och  
Clarice E, drop-in 
10.2, lördag kl. 10.00–11.30 (6 €)

Lördagspyssel med Ceela och  
Clarice F, drop-in 
10.3, lördag kl. 10.00–11.30 (6 €)
  
Praktisk syworkshop 
2.3–3.3, fredag kl. 17.00–21.15, lördag 
kl. 10.00–16.00 (27 €)
  
Second hand-design 
2.2–3.2, fredag kl. 17.00–21.15, lördag 
kl. 10.00–16.00 (27 €)

Sy till vår och sommar 
23.4–27.4, måndag – fredag  
kl. 09.30–12.45 (38 €)
  
Svårt att hitta den perfekta kavajen? 
19.1–27.1, fredag kl. 17.00–21.15, lördag 
kl. 10.00–16.00, fredag kl. 17.00–21.15 
(38 €)
  
Träslöjd B 
8.1–19.3, måndag kl. 17.00–21.15 (74 €)

Reparera gamla fönster C 
10.1–21.3, onsdag kl. 10.00–14.15 (74 €)
  
Reparera gamla fönster D 
11.1–22.3, torsdag kl. 17.00–21.15 (74 €)
 
Reparera gamla fönster E 
14.5–18.5, måndag – fredag  
kl. 10.00–14.15 (38 €)

  

HELSINGFORS ARBIS HELSINGFORS ARBIS

Karin Mascitti Slotte, glasmålning på Blekholmen,  
se Murano tur och retur. Foto: Catarina Welin
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Restaurera gamla möbler E 
8.1–19.3, måndag kl. 09.00–13.15 (74 €)

Restaurera gamla möbler F 
9.1–20.3, tisdag kl. 09.00–13.15 (74 €)
  
Restaurera gamla möbler G 
9.1–20.3, tisdag kl. 17.00–21.15 (74 €)

Restaurera gamla möbler H 
11.1–22.3, torsdag kl. 10.00–14.15 (74 €)
  
Restaurera gamla möbler I 
23.4–27.4, måndag – fredag   
kl. 09.00–13.15 (38 €)
  
Möbeltapetsering C 
12.1–23.3, fredag kl. 09.30–13.45 (74 €)
  
Möbeltapetsering D 
13.1–10.3, lördag kl. 10.00–16.00 (74 €)
  
Möbeltapetsering E 
16.4–20.4, måndag – fredag  
kl. 09.30–13.45 (38 €)
  
Möbeltapetsering F 
21.5–25.5, måndag – fredag  
kl. 17.00–21.15 (38 €)
  
Hantverk för 9–12-åringar 
4.6–8.6, måndag – fredag  
kl. 10.00–14.15 (50 €)

Snickarglädje för hem och stuga
28.5–1.6, måndag – fredag   
kl. 10.00–16.00 (50 €)

Motion, hälsa och 
välmående

Psykiska första hjälpen II 
16.1–13.2, tisdag kl. 17.00–19.30 (27 €)

Buggdans B 
9.2–10.2, fredag kl. 16.30–18.45, 
lördag kl. 10.00–13.00 (25 €)
  
Nia, drop-in 
10.2, lördag kl. 10.00–11.30 (6 €)
   
Lishi Tai Chi, Qigong och Kung Fu B 
10.2–17.3, lördag kl. 13.00–16.00, 
lördag kl. 11.00–15.00 (17 €)

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 stress-
hantering, meditation, mental träning, 
självkännedom, mindfulness och 

avslappning. I kursen ingår också 
självtester, övningar och hemuppgifter.
A180261 
26.2–26.3, måndag kl. 16.30–18.00
Gia Mellin-Kranck, studierummet
    
Meditation
2.3–23.3, fredag kl. 17.00–18.00 (17 €)

Sällskapsdanser B 
9.3–10.3, fredag kl. 16.30–18.45, 
lördag kl. 10.00–13.00 (25 €)
    
Första hjälpen I B 
20.3–10.4, tisdag kl. 17.30–20.45 (27 €)

Vandring i Bjurs friluftsområde 
15.5, tisdag kl. 09.00–18.00 (17 €)

Natur, miljö, teknik 
och trafik

Abikurs i kort matematik 
8.1–12.3, måndag kl. 16.30–18.00 (38 €)
  
Abikurs i lång matematik 
8.1–5.3, måndag kl. 16.30–19.00 (38 €)

Kustskepparexamen 
8.1–9.4, måndag kl. 18.05–19.35 (38 €)

Högsjöskepparexamen B 
8.1–9.4, måndag kl. 19.45–21.15 (38 €)

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 
Björkholmen. Alla får styra och navi-
gera, endast 4–5 elever ombord på 
båtarna. Under lördagen görs också 
ett strandhugg på en holme utanför 
Helsingfors.
A180270  
17.5–19.5, torsdag kl. 18.00–21.00
lördag kl. 10.00–16.00
  
Edible Berries of Finland: familiar 
and unfamiliar 
10.3, lördag kl. 10.00–13.15 (13 €)
  
Edible plants of Finland 
10.2, lördag kl. 10.00–13.15 (13 €)
  

Musik

Musikens djurgård A 
12.1–9.2, fredag kl. 16.45–17.30 (19 €)
  
Musikens djurgård B 
12.1–9.2, fredag kl. 17.30–18.15 (19 €)

Gitarrworkshop: Leonard Cohen 
13.1, lördag kl. 10.00–15.00 (20 €)
  
Kompa barnvisor på gitarr B 
12.1–16.3, fredag kl. 12.30–14.00 (27 €)
  
Tillsammans på piano 1 B 
(smågrupp) (87 €)
För dig som vill lära dig spela piano 
från grunden eller har spelat lite tidi-
gare. 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.
A180283  
9.1–17.4, tisdag kl. 13.15–14.00
Anna Weber-Länsman, rum 37

Pop- och rocksång 
2.2–3.2, fredag kl. 17.00–20.15,  
lördag kl. 11.00–14.15 (17 €)

Sjung från noter 2 
27.2–27.3, tisdag kl. 16.30–18.00 (30 €)
  
Den signade klang (17 €)
Favorit i repris med ny repertoar! Vi 
sjunger folkmelodier för deras enkla 
skönhets skull och improviserar till-
sammans. Vi upptäcker röstens och 
klangens samverkan med rummet, 
och lär oss om de akustisk-fysikalis-
ka övertonerna och hur de kan bära 
rösten. Inga musikaliska eller sång-
tekniska förkunskaper behövs. Nya 
elever är välkomna med!
A180282  
23.3–24.3, fredag kl. 18.00–20.30
lördag kl. 11.00–15.30 Nina Fogelberg, 
Susanna Tollet, rum 37, festsalen
  
Ta din publik! 
2.3–3.3, fredag kl. 17.00–20.15 (17 €), 
lördag kl. 11.00–14.15
  
Ukulele, introduktionskurs 2 
9.3–10.3, fredag kl. 17.15–18.45,  
lördag kl. 10.00–13.45 (17 €)
  
Workshop: Improvisation –  
tillsammans 16.3–17.3, fredag kl. 
16.25–17.55 lördag kl. 11.00–14.30 (17 €)

HELSINGFORS ARBISHELSINGFORS ARBIS HELSINGFORS ARBIS

Smyckesverkstad, Barnkalas på Arbis. 
Foto: Ana-María Ramirez
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Media och  
informationsteknik

Modern apps for modern nature 
knowledge 
20.1, lördag kl. 10.00–13.15 (13 €)

Workshop i matlagning och matfoto-
grafering 
7.4, lördag kl. 10.00–13.45 (38 €)
  
Ordning och reda: Foton på iPhone 
och Mac 
3.3–17.3, lördag kl. 10.00–13.15 (27 €)

Photoshop CC, grunderna 
11.1–25.1, måndag kl. 17.00–20.15 (27 €)
  
Lär dig använda Lightroom i bildbe-
handling 
9.1–10.4, tisdag kl. 16.00–17.45 (38 €)
  
Vad ska jag göra med gamla negativ 
och dior? 
6.3–10.4, tisdag kl. 10.15–12.45 (38 €)
  
Kom igång med InDesign B 
12.2–12.3, måndag kl. 17.35–20.50 (27 €)
  
Fortsätt med InDesign 
19.3–9.4, måndag kl. 17.30–20.45 (27 €)
  
Podcast – Internet Radio 
7.2–7.3, onsdag kl. 17.15–20.30 (27 €)

Fortsätt med din Androidpekplatta 
eller -telefon 
A  9.1–23.1, tisdag kl. 13.00–15.30 (17 €)
B 1.3–15.3, torsdag kl. 15.00–17.30 (17 €) 

Fortsätt med din iPhone 
9.1–23.1, tisdag kl. 09.30–12.00 (17 €)

Fota och filma på Androidtelefon 
eller -pekplatta 
28.3–11.4, onsdag kl. 17.15–20.30 (27 €)
  
iPad-appar 
30.1–13.2, tisdag kl. 09.30–12.00 (17 €)
  
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-com-
merce platform offers. Du kan fråga 
också på svenska.
A180290  

14.3–21.3, onsdag kl. 17.15–20.30
Jennifer Ramirez, rum 32

Facebook för föreningsaktiva 
1.2–1.3, torsdag kl. 17.45–20.15 (27 €)
  
Social Media for Small Entrepre-
neurs – Introductory course 
10.1–24.1, torsdag kl. 17.00–20.15 (27 €)
  
Social Media for Small Entrepre-
neurs (continuation) – Implement 
your Plan 
8.2–1.3, torsdag kl. 17.00–20.15 (27 €)
  
Sociala medier 2018 
21.3–11.4, onsdag kl. 18.05–20.35 (27 €)
  
Håll dig ajour med Windows 10
9.1–16.1, tisdag kl. 16.30–19.00 (17 €)
  
Seniorkurs: Grunderna i datoran-
vändning III – Windows 10 
31.1–14.2, onsdag kl. 9.30–12.00 (10 €)
  
Windows 10 med Onedrive 
1.3–15.3, torsdag kl. 9.30–12.00 (17 €)
  
Hantera iCloud Drive på Mac, iPad 
och iPhone 
8.1–22.1, måndag kl. 15.00–17.30 (17 €)
  
Uppdatera datorn – installera Linux 
11.1–1.2, torsdag kl. 17.00–20.15 (27 €)
  
Använd projektorn smidigt i under-
visningen (13 €)
På kursen lär du dig hur du använder 
projektorn smidigt i undervisningen och 
hur du klarar av problemsituationer.
A180293    A  
19.1, fredag kl. 12.30–14.00
A180294    B  
31.1, onsdag kl. 12.30–14.00
Oscar Lindh, rum 32

JavaScript: introduktion till 
programmering 
20.1–10.2, lördag kl. 10.00–13.15 (27 €)
  
Börja koda med Python 
27.2–27.3, tisdag kl. 16.00–18.30 (27 €)
  
Fortsätt med Raspberry Pi (17 €)
Raspberry Pi är en autonom dator 
med utvecklade funktioner och 
systemmjukvara. Vi börjar med några 
mindre projekt och fortsätter sedan 
med hårdvarunära programmering 
och användning av nyttiga system-
kommandon. Förkunskap: erfarenhet 
av kommandotolken eller tidigare 
kurs i  Raspberry Pi.
A180292  
23.3–24.3, fredag kl. 17.00–20.15,
lördag kl. 10.00–14.15
Manu Raster, rum 31

Nonfigurativ konst med algoritmer
15.3–5.4, torsdag kl. 17.35–20.50 (27 €)
  
Bilder på internet och upphovsrätt 
22.3–12.4, torsdag kl. 9.30–12.00 (17 €)
  
Seniorkurs: E-post 
10.1–24.1, onsdag kl. 9.30–12.00 (10 €)
  
Wordpress, fortsättning med blogg 
och hemsida (27 €)
Du lär dig snabbt grunderna i Word-
press för blogg och hemsida. Efter 
det går vi mera in på funktionerna i 
bloggen och på hemsidan. Vi disku-
terar också användningen av bilder. 
Förhandskunskaper: kännedom om 
wordpress.com.
A180286  
9.2, 2.3 och 23.3, fredag kl. 16.00–18.30,
24.3, lördag kl. 10.00–12.30
Maria Bergman, rum 32

Bli en bättre bloggare! 
8.1–22.1, måndag kl. 17.00–19.30 (17 €)
  
Kom i gång med Word 
1.2–15.2, torsdag kl. 9.30–12.00 (17 €)
  
Kombinera och jämför data med 
Pivot 
10.1–31.1, onsdag kl. 17.00–19.30 (27 €)
  
Visuellt med PowerPoint 
29.1–12.2, måndag kl. 15.00–17.30 (17 €)
  
iWork på Mac Dokument, kalkylblad 
och presentationer 
23.1–13.2, tisdag kl. 16.30–19.00 (27 €)
  
Hantera din julklapp, drop-in (6 €)
Om du fick en teknisk apparat till 
julklapp och behöver få tips om hur 
den funkar och vad allt du kan göra 
med den är detta tillfället för dig. Det 
kan vara fråga om en bärbar dator, 
en pekplatta, en mobiltelefon, en 
digitalkamera etc.
A180288  
20.1, lördag kl. 10.00–12.15
Maria Bergman och Jan Amnell, rum 
33A

Repetera med din iPad, drop-in (6 €)
På det här drop-in-tillfället sätter vi 
fokus på hur du använder din iPad. 
Har du frågor gällande inställningar, 
e-post, att surfa på nätet, appar eller 
annat är detta något för dig!
A180289  
10.3, lördag kl. 10.00–12.15
Maria Bergman, rum 33B
Affärsplanering för småföretag 
8.3–5.4, torsdag kl. 17.00–20.15 (27 €)
  
Allt om IT  
26.1–13.4, fredag kl. 9.30–12.00 (25 €)
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Digitala bilder, drop-in (6 €)
Vill du veta mera om hur du kan 
hantera dina bilder på bärbar dator 
eller på pekplatta? Då är detta till-
fället för dig. Du får tips om redskap 
och exempel på vad du kan göra med 
dina bilder.
A180291  
10.2, lördag kl. 10.00–12.15
Maria Bergman, rum 33A

Handla på internet (13 €)
Vad behövs för att handla på 
internet? Vilka produkter handlas 
mest? Hur hittar man produkter-
na? Hur köper man? Hur betalar 
man säkrast? Hur levereras varan? 
Vi diskuterar positiva och negati-
va erfarenheter och trender inom 
näthandeln.
A180260  
27.1, lördag kl. 10.00–13.15
Henry Ericsson, rum 31

IT-rådgivning, Stoa
9.1–6.3, tisdag kl. 14.00–15.30 (6 €)
  
IT-rådgivning 
8.1–19.4, måndag kl. 13.00–14.30, 
torsdag kl. 13.00–14.30 (6 €)

Klubb IDA 
12.1–13.4, fredag kl. 18.05–20.30 (27 €)
  
Vardags-IT
8.1–19.3, måndag kl. 9.30–12.00 (25 €)

E-tjänster
Vad pratar vi om när vi pratar om 
e-tjänster? Vi bekantar oss med elek-
troniska tjänster med hjälp av olika 
webbsidor som till exempel www.
suomi.fi och www.hel.fi. Grundläggan-
de kunskaper i användning av mus 
och internet förutsätts.
31.1, onsdag kl. 9.30–13.30 Obs! 
Förhandsanmälan på Helmet.fi eller i 
biblioteket.

Öppna  
universitetet

Didaktik (5 sp) 
9.1–27.2, tisdag kl. 16.30–19.45 (57 €)

Introduktion till beteendevetenskap-
lig forskning (5 sp) 
19.1–10.2, fredag kl. 16.30–19.45 (75 €)

Språkutvecklande ämnesundervis-
ning (5 sp) 

9–10.2 och 16–17.3, fredag kl. 16.30–
19.45 och lördag kl. 10.00–15.00 (57 €)

Arkitekturhistoria (5 sp) 
9.2–10.3, fredag kl. 16.30–19.45, 
lördag kl. 10.00–15.00 (57 €)
    
Pedagogikens sociala, kulturella och 
filosofiska grunder (5 sp) 
6.3–10.4, tisdag kl. 16.30–19.45 (57 €)
  
Prepkurs för blivande pedagoger 
9.4–26.4, måndag kl. 18.05–20.15, 
tisdag kl. 16.30–18.45, onsdag kl. 
16.30–18.45, torsdag kl. 16.30–18.45 
(38 €)
  
Orientering till pedagogisk forsk-
ning (5 sp) 
24.4–29.5, tisdag kl. 16.30–19.45, 
torsdag kl. 16.30–18.00, lördag kl. 
12.00–15.45 (57 €)

Föreläsningar och 
evenemang

Du är vad du äter
Redan Hippokrates sade ”låt maten 
vara din medicin”. Det är en själv-
klarhet 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
10.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Helsingfors, ockuperad stad
I januari tog de röda gardena makten, 
i april stormade tyska trupper in i 
staden. Kom och ta del av en kollek-
tiv biografi om Helsingfors under de 
ansträngande månaderna. Lyssna 
till utdrag ur brev, dagböcker och 
samtida dokument och tolkningar av 
dem. Jörn Donner, Samu Nyström 
och Aapo Roselius medverkar.
17.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Vis- och sagoprogram för små och 
stora
Högläsning ur svenskspråkiga barn-
böcker 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, 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

Hantverket i samhället
Aktuella fenomen hos oss och i värl-
den. Hantverket upplever en renäs-
sans 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 språki-
dentitet i Viborg kring 1900.
Julia Tidigs, Marika Tandefelt 
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 caracterís-
ticas del modernismo catalán y 
presentar algunas de las obras de 
artistas que siguieron este movi-
miento en diferentes campos: la 
arquitectura (Antoni Gaudí, Ramon 
Puig i Cadafalch), las artes decorati-
vas (Masriera), la pintura y el carte-
lismo (Ramon Casas). 
Jordina Frago
14.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Räkna med kvinnorna 
Ska kvinnor rymmas med i berättel-
sen om det självständiga Finland? 
Kvinnor som jobbat hemma, hur kan 
deras insatser lyftas fram? Projektet 
Kvinnor berättar har under Finlands 
jubileumsår samlat in uppgifter om 
kvinnor i Finland. Några berättelser 
har skrivits på Arbis. Kom och lyssna 
till dem och några till. Folkloristen 
docenten Lena Marander-Eklund 
medverkar.
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 skogsbry-
net. 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
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Fånglägerhelvetet Dragsvik 1918
Det röda fånglägret i Dragsvik 
utvecklades 1918 till Finlands kanske 
värsta humanitära katastrof i 
modern tid. Mer än 3000 människor 
miste livet under sommarmånaderna 
1918. Hur gick det till och varför blev 
det så? 
Sture Lindholm
7.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Mat- och kulturmässa
Succén från ifjol får en uppföljning. 
Nyanlända som går på Arbis integra-
tionsutbildning 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

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 komplettera-
de sina studier i Murano, Italien. Mer 
information i Arbis nyårsbilaga.
14.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Pynt dit eget smørrebrød, drop-in
10.2, lördag kl. 11.00–13.00
Johanna Toivonen, rum 48

Nordisk vinterdag för hela familjen 
Nordiskt program både ute och inne, 
bl.a. målar- och tovningsverkstad, 
Arkki-legoverkstad, nordiska sagor, 
dansk film, hundar, ”polarexpedition” 
med Roald Amundssen och Katten af 
tønden, dansk fastlagslek för barn. 
Fritt inträde! Arrangör Pohjola-Nor-
den i samarbete med Arbis
10.2, lördag kl. 11.00–14.00

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 comunica-
zione 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 
Мы поговорим о Выборге - 
городе с богатой историей и 
интересным настоящим. Может 
быть, вы планируете поездку в 
этот 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 33B

Arkelologiska fynd under Senats- 
torget och i Sockenbacka
Vilka spännande och tragiska 
människoöden har uppdagats genom 
arkeologiska utgrävningar av gravar i 
Helsingfors? Föreläsningen är också 
en introduktion till kursen Stenål-
dersmysteriet Sockenbacka – delta i 
en arkeologisk utgrävning!
Jan Fast
4.4, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

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

Res med Arbis

Res med Arbis till Viborg
Följ med på en tredagarsresa till det 
forna Finlands näst största stad med 
sin mångkulturella historia. Vi över-
nattar 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 berättel-
ser. Därtill äter vi gott på restaurang. 
Med på resan är Arbis lärare Hans- 
Peter Holmstén, Alexandra Ramsay 
och Anna Långstedt-Jungar. Resan 
ordnas 25–27.4.

Drop-in 2018

Drop-in-lördagar
Sugen på något nytt och intressant? 
Droppa in oanmäld en lördag och ta 
del i någon av de drop-in verkstäder 
vi erbjuder. Prova till exempel på 
insekter som proteinkälla, dans- 
glädje, exotisk matlagning eller 
kanske du vill ha en dos digital 
kunskap? Våga friskt – blir du biten 
kan du sedan anmäla dig till en 
helårskurs!

17.1.2018
16.30–18 Online Learning Tools

20.1.2018
10–11.30 Flamenco
10–11.30 Lördagspyssel med Ceela
       och Clarice
10–12.15 Hantera din julklapp
10–12.15 Navigera på nätet I – för   
        släktforskare
10.30–12 Blinier
12–13.30 Jazzdans
12.30–14 Blinier
13–14.30 Common Idioms in English
14–15.30 Zumba®

27.1.2018
10–11.30 Ashtangayoga
12–13.30 Kundaliniyoga
14–15.30 Shakti flow yoga

10.2.2018
10–11.30 Nia
10–11.30 Lördagspyssel med Ceela     
        och Clarice
10–12.15 Digitala bilder
10–12.15 Navigera på nätet II – för 
        släktforskare
10.30–12 Quick Indian Cooking
11–13.15 Café Francais
12–13.30 Balett för vuxna
12.30–14 Quick Indian Cooking
14–15.30 Bailatino 

3.3.2018
10–11.30 Hathayoga
12–13.30 Karlayoga
14–15.30 Vinyasa Power Yoga

7.3.2018
16.30–18 Online Learning Tools

10.3.2018
10–11.30 Lördagspyssel med Ceela 
      och Clarice
10–12.15 Repetera med din iPad
11–12.30 Redo för ryska Mafia? 
10.30–12 Insekter
12.30–14 Insekter
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Barnkalas på Arbis

Vill du ordna ett annorlunda barn-
kalas på Arbis? Födelsedagsbarnet 
kan bjuda in kompisar på kalas kring 
favoritsysselsättningen. Temat för 
kalaset kan vara allt från hantverk till 
språk, från matlagning till musik  eller 
från konst till rörelse. Arbis inspire-
rande och barnglada lärare håller i 
trådarna för programmet. Det blir ett 
garanterat personligt kalas! Kontakta 
kansliet för närmare information om 
våra kalasförslag, tfn (09) 310 494 94.

Följ oss på sociala medier
 

@helsingfors.arbis
@hforsarbis

 @hforsarbis
 

#hforsarbis
#helsinkioppii
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ESBO ARBIS  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arbis 60 år – Finland 100 år – feståret gav mersmak. Du har säkert fina minnen 
från olika tillfällen under året. Arbis arrangerade flera möjligheter att träffas kring 
olika teman både i form av kurser men också under kortare stunder som de under 
festveckan på Kohtaamo i Iso Omena. Där esbobor möts råder en öppen och glad 
stämning. De är möten som för dem som deltagit varit en stund av gemenskap 
och gett en känsla av sammanhang. 
 
Svenska bildningstjänster lyfter fram betydelsen av att var och en upplever att de 
är en del av en berättelse, en del av ett sammanhang. Arbis erbjuder dig en plats, 
om du ännu inte tagit del av verksamhet, passa på och ta din chans! Vårens och 
sommarens utbud har även nyheter för dig som vill pröva på att vara del av något 
nytt! 
 
Barbro Högström 
Rektor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÄLKOMMEN MED! 
www.esbo.fi/arbis  

 
 

ESBO ARBIS KONTAKTUPPGIFTER  
Kundtjänst: må-fr 9-15 
Faktureringsärenden/Kursanmälningar: kl. 10–12, 13–15 
Tfn 09 816 57890 
e-post: arbis@esbo.fi 
Postadress: Esbo stads arbetarinstitut, PB 3560, 02070 
ESBO STAD 
 
Besöksadress: Svenska bildningstjänster kundservice, 
Vindgränden 6, 02100 Esbo 

 
Välkommen till Esbo arbis och ta del av vårt kursutbud på svenska. Nedan presenteras en del av våra kurser. Mera information 
gällande kurserna och hela Esbo arbis utbud hittar du i kurskatalogen. Den kan avhämtas från arbis verksamhetsställen, 
biblioteken, samservicekontoren och köpcentra och den finns också på nätet www.esbo.fi/arbis.  Alla kursanmälningar via 
internet-portalen: www.ilmonet.fi  eller per telefon 09 8165 7890 kl. 10-12 och 13–15. Vi erbjuder studiesedelkurser till rabatterat 
pris för seniorer, understödda av Utbildningsstyrelsen. Kurserna gäller 63 år fyllda. Arbetslösa och invandrare kan också delta i 
dessa kurser till samma rabatterade pris. Anmäl dig i god tid! Om det inte finns tillräckligt många anmälda inhiberas kursen 
senast en vecka innan kursstart.  
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SPRÅK 
Spanska för resan  
29 €                                  EA180189  
fr 14.15–16.15                     9.3–13.4  
Hagalund, Vindängens skola, Laura 
Trias Ferri. Fraser på spanska och 
dessutom många tips på vilken mat 
du kunde prova på och vilka 
sevärdheter och trakter du kunde 
besöka.  

Franska - andra året 
43 €                                  EA180058 
ti 17.00–18.30                   16.1–24.4 
Hagalund, Vindängens skola, 
Johanna Syrjä. Denna kurs är för 
dig som redan har lite grunder i det 
franska språket och önskar lära dig 
mera. 

Tyska för resan  
29 €                     EA180112 
fr 14.15–16.15                   19.1–16.2 
Hagalund, Vindängens skola, 
Carina Lindholm. Du lär dig presen-
tera dig, boka rum, beställa mat, 
köpa kläder och prata om vädret. 

Kinesiska för resan  
28 €                     EA180221 
fr 15.00–17.00                     2.3–23.3 
Iso Omena, Biblioteket, Elias 
Edström. För dig som vill lära dig lite 
om Kina, den kinesiska kulturen och 
några uttryck på kinesiska. 

Ryska, nybörjarkurs  
40 €                     EA180119 
to 17.15–18.45                  18.1–26.4 
Mattlidens gymnasium, Masha 
Ginman Att lära sig ryska är lättare 
än du tror! Du kommer att kunna 
läsa och prata lite redan efter ett par 
lektioner. 

Finska för nybörjare med nordisk 
bakgrund – nybörjarkurs 
37 €                                  EA180060 
ti 19.00–20.30                   16.1–10.4 
Mattby, Mattlidens gymnasium, 
Gun-Maj Roiha. Kursen är riktad till 
dig som vill lära dig grunderna i det 
finska språket och lära dig kom-
municera på en vardaglig nivå.  
 

SAMHÄLLE 

Seniorseminarium  
Karabacka, Karahuset, Vi träffas 
varannan tisdag 15.30–17.30,                       
dricker ekologiskt te och hör på 
veckans föreläsning. Avgiftsfri och 
ingen anmälan behövs. 

9.1: Kroppens rörlighet och sam-
band till hälsan samt diskussion om 
mat och hälsa, Tove von Weymarn 
23.1: Kryddväxternas världshistoria, 
Carl-Adam Hæggström  
6.2: Ordna upp hemma och få en 
smidigare vardag, Susanne Kousa. 
6.3: The rise of nationalisms in 
Central Europe, Justyna Pierzynska.  
20.3: Hemmet och minnen, Catarina 
Welin tar oss tillbaka till vardagen 
för hundra år sedan. 
3.4: Inledning till Permakultur. En 
planeringsmetod för den hållbara 
framtiden. Den kan tillkämpas för 
många olika ändamål från en liten 
trädgård till hela livet, Marja Nuora 
(www.iso-orvokkiniitty.fi)      

Hållbar livsstil – praktiska tips för 
vardagen    
27 €                                 EA180200  
on 9.30–11.00                    7.2–14.3  
Karabacka, Karahuset, Maria Coles, 
Carina Lindholm. En kurs för små-
barnsföräldrar och andra intres-
serade! Vi samlas onsdagar och 
dricker morgonkaffe tillsammans. 
Under kursen diskuterar vi ekono-
misk och ekologisk hållbarhet. Målet 
är att öka medvetenheten i valen vi 
gör i vardagen. Kurstillfällena varvas 
med föreläsningar, fria diskussioner 
och praktiska övningar. Barnen har 
en egen hörna med lek och pyssel. 
Välkommen med och diskutera! 

 
MAT 

Matcirkel för ekologisk och 
närproducerad mat 
27 €                     EA180081 
on 17.30–19.00                 17.1–18.4 
Mattliden skola, Ursula Koivikko. Vi 
beställer gemensamt livsmedel di-
rekt från producenter och handlare i 
enlighet med säsong och del-
tagarnas önskemål. 
 
Tapas 
14 € + materialavgift 17 € EA180210 
on 17.00–20.30                            7.3 
Mattlidens skola. Alvaro Corredor 
Ochoa. In this course you will learn 
to cook and prepare the most typical 
tapas in Spain: some classical 
dishes like Spanish omelette, and 
some regional tapas like “chorizo a 
la sidra” from Asturias or “salmorejo” 
from Andalucía. 

Brasiliansk grillfest  
14 € + materialavgift 17 €  EA180188  
on 17.00–20.30                           11.4  
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Andrea Brandao-Berglund. Chur-
rasco betyder grillmat och består inte 
bara av kött utan även av många 
läckra vegetariska tillbehör. En fruktig 
efterrätt ingår också i menyn. 
 
Kinesisk tekultur  
14 € + materialavgift 6 €    EA180222 
to 17.00–20.00                             26.4 
Mattliden skola, Elias Edström. Vi 
smakar på flera slags tesorter och lär 
oss hemligheten med hur man 
brygger de olika tesorterna. 
 
 
INFORMATIONSTEKNIK 

Bra gratis programvara för alla  
14 €                                    EA180192  
to 9.00–11.30                               19.4  
Hagalund, Vindängens skola, Åke 
Ryynänen. Vi kollar upp en samling 
kostnadsfria program som är av hög 
kvalitet och tillgängliga för Windows 
eller Linux. 

Seniorinternet för absoluta 
nybörjare, SENIORKURS   
15 €                                    EA180191  
to 9.00–12.15                        5.4–19.4  
Hagalund, Vindängens skola, Åke 
Ryynänen.  

Vi lär oss grunderna i nyttobruk av 
internet, SENIORKURS   
15 €                                    EA180181  
to 9.30–11.15                          8.2–8.3  
Hagalund, Vindängens skola, Åke 
Ryynänen.  

Vi flyttar gamla foton och diabilder 
till datorn och molntjänster  
36 €                                    EA180105  
ti 12.30–16.45                       16.1–6.2  
Hagalund, Vindängens skola, 
Christer Lundqvist. På kursen lär vi 
olika sätt att föra över bilder och 
diabilder till vår hemdator.  

Kartor för oss alla på telefonen, 
paddan och navigatorn  
35 €                                    EA180106  
ti 12.30–16.30                     20.2–20.3  
Hagalund, Vindängens skola, 
Christer Lundqvist. Nu bekantar vi 
oss med högklassiga, alternativa 
gratiskartor och uppdaterar appa-
raterna så att de tjänar oss i 
vardagen. 

ESBO ARBIS
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KONST 

Aktuellt inom konstvärlden  
31 €                                  EA180122  
on 15.00–16.30                 17.1–14.3 
Hagalund, Östanvindsvägen 1, Eija 
Olsson berättar om olika ämnen 
inom konsthistorien, bl.a. Musei-
besök på Ateneum och Sine-
brychoffs konstmuseum.  

Bilden som språk  
43 €                                  EA180071 
må–to 10.00–16.00             7.5–10.5 
Hagalund, Östanvindsvägen 1, Hen-
rika Lax. Kursen består av teori, 
praktiska övningar. På kursen 
erbjuds strukturerad baskunskap i 
bild och en problemlösningsmetod 
inom kreativa processer som gör det 
lätt att arbeta vidare på egen hand 
med bildskapandet. 

Färglära 
29 €                                  EA180068  
lö 10.00–16.00                  27.1–28.1  
Hagalund, Vindängens skola, Mari-
na Ciglar. Vi studerar grundligt fär-
gernas egenskaper och funktioner 
samt omsätter dem i praktiken. 
Materiallära och komposition ingår 
också i kursen.  

Akryl, olja och tempera  
62 €                     EA180053 
ti 17.45–20.15                   16.1–24.4 
Karabacka, Karahuset, Peter 
Damlin. Handledd målning. 

Reliefmålning i akryl och olja   
33 €                                  EA180072  
lö 10.00–15.00                    3.3–17.3  
Hagalund, Vindängens skola, Dan 
Palmgren. Experimentell målarkurs, 
där vi bygger upp en konkret tre-
dimensionell målning i akryl och 
olja. Vi målar en relief på målnings-
underlaget med spatel, pensel och 
akryl. Du kan sedan fortsätta att 
måla med akryl eller oljefärg.  

Mörkerfotografering och 
ljusmålning  
32 € + materialavgift 5 €   EA180209 
lö 16.00–19.30,  
sö 17.00–20.30                   20.1–4.2 
Hagalund, Vindängens skola, Maria 
Coles. På kursen bekantar vi oss 
med mörkerfotografering och olika 
sätt att "måla" i mörkret med en 
ljuskälla så som t.ex. en ficklampa.  
Du behöver en egen systemkamera 
stativ och ficklampa. 

Pastellmålning veckoslutskurs 
29 €                                  EA180067  
lö–sö 10.00–16.00            21.4–22.4 
Hagalund, Vindängens skola, 
Marina Ciglar. Lär dig arbeta med 
torr- eller oljepastell. I kursen ingår 
teknik, lite kompositionslära, färglära 
och studier av klassiska motiv – 
också mer fria uppgifter.  

Vårens landskap  
46 €                                  EA180066  
må–fr 10.00–15.00               4.6–8.6 
Hagalund, Vindängens skola, 
Marina Ciglar. Vi målar vårens ljusa 
landskap. Vi träffas i Arbis klassrum 
i Vindängens skola. Därifrån gör vi 
utfärder till olika stränder i närheten. 
Du kan måla i olika vattenbaserade 
tekniker eller teckna.  

Keramikintensivkurs: Gjutformar 
och Pressformar  
32 €                                  EA180173  
fr 18.00–20.30, lö 10.00–16.00  
sö 10.00–15.00                     2.2–4.2  
Esboviken, Storängens skola, hög-
stadiet, Arja Rantala. Under vecko-
slutet gör vi gjut- och pressformar 
för keramik. Kursen börjar på 
fredagen kl. 18.00. Gemensam 
anskaffning av material.  

Short film – workshop  
37 €                                  EA180074  
lö–sö 11.00–16.00            14.4–22.4 
Mattby Mattlidens skola, högstadiet, 
Olga Zamurovic. Learn all the steps 
in creating a short film. Come up 
with the idea for the story or create 
one together with other participants. 
You can test free professional 
editing software that can be installed 
to your computer for free or use the 
software you are familiar with.  

Vegetarisk matlagning och 
fotokurs 
53 €                                  EA180219 
må-fr 9.00–15.00              11.6–15.6 
Lagstads skola. Maria Coles och 
Carina Lindholm. Vi tillreder och 
avnjuter varje dag en gemensam 
lunch. Samtidigt fotar vi maten på 
olika sätt och du lär dig lätta knep 
för att förbättra dina bilder. 

Matlagnings- och fotokurs  
FAMILJEKURS 
81 € + materialavgift 50 €  EA180218 
må-fr 9.00–15.00                        4.6–8.6 
Mattlidens skola, Maria Coles och 
Carina Lindholm. 

Skulptera med Keita  
58 €                       EA180034 
må 18.00–20.30                  15.1–23.4 
Karabacka, Karahuset, Keita Ioka.  

Färgbad för barn 6-24 mån med 
förälder    
22 € + materialavgift 10 € EA180096 
ti 9.30–10.30                       16.1–13.2  
Karabacka, Karahuset, Maria Coles. 
Genom lek med olika färger, former 
och material erbjuder vi barnet 
mångsidiga sinnesupplevelser. Vi 
använder oss av naturliga, ätbara 
färger och skapar konst tillsammans i 
en avslappnad och lekfull miljö.  

 
Färgbad för barn 6-24 mån med 
förälder  
22 € + materialavgift 10 €  EA180097 
ti 9.30–10.30                      27.2–27.3  
Karabacka, Karahuset, Maria Coles.  

Konst för barn 2–5 år med förälder  
22 € + materialavgift 10 € EA180041 
ti 14.00–15.00                     16.1–13.2 
Karabacka, Karahuset, Maria Coles. 
På den här kursen får både du och 
ditt barn givande konstupplevelser 
och träffar samtidigt andra familjer. Vi 
lägger fokus på att ha roligt medan vi 
skapar konstverk eller föremål att 
spara själv eller ge som gåva.  

Konst för barn 2–5 år med förälder  
22 € + materialavgift 10 €  EA180099 
ti 14.00–15.00                     27.2–27.3 
Karabacka, Karahuset, Maria Coles. 
 
Keramik  FAMILJEKURS   
42 €                                    EA180110  
lö–sö 10.00–14.30              27.1–28.1 
Karabacka, Karahuset, Arja Rantala. 
Ni kan t ex göra små gåvor i keramik. 
I priset ingår en vuxen och ett barn.  

Keramik  FAMILJEKURS   
42 €                                    EA180174  
lö–sö 10.00–14.30              24.3–25.3  
Esboviken, Storängens skola, hög-
stadiet, Arja Rantala.  

ESBO ARBIS

Arkitektur 6-12 år FAMILJEKURS  
42 €                                  EA180198  
ti 18.00–19.30                   16.1–27.2  
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Keita Ioka, Alvaro Corredor Ochoa. 
Vi bekantar oss med arkitektur ur 
olika synvinklar, t.ex. med olika 
material, bostadsbyggande, inred-
ningsdesign, stadsplanering och 
hållbar utveckling. Vi limmar, bygger 
och laborerar på olika sätt med 
återvinningsmaterial, huskroppar 
och modeller.  

Crafting afternoon with auntie 
Lotta NYHET! 
37 €                                  EA180213 
ti 13.30–15.00                     9.1–17.4 
Finno, Finno skola, Charlotta 
Ryynänen. Vi klipper, limmar, 
modellerar och ritar och lär oss på 
samma gång prata lite engelska. 
Kursen är avsedd för åk 1–4.  
 
 
HANTVERK OCH HANDARBETE 

Metallslöjd och serviceverkstad  
30 €                                  EA180190  
on 14.30–17.30                 21.2–21.3  
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Åke Ryynänen. Vi gör enkel vår-
service på våra trädgårdsmaskiner 
och metallslöjdar tillsammans.  

Möbeltapetsering kvällskurs  
72 €                                   EA180064 
on 18.00–21.00                 17.1–25.4 
Tapiola, Vindängens skola, Maria 
Björklöf-Malin.  

Silversmycken Fortsättningskurs  
77 €                                  EA180093  
to 17.30–21.00                  18.1–26.4 
Hagalund, Vindängens skola, Ana 
Maria Ramírez-Stenius. Gör egna 
smycken i silver. Kursdeltagarna 
arbetar med individuella projekt i 
egen takt. Du får öva upp dina 
färdigheter i olika tekniker såsom att 
skära, forma, smälta och löda.  

Återvinning av silversmycken  
48 €                                  EA180170  
fr 18.00–20.00, 
lö–sö 10.00–16.30                9.3–8.4  
Hagalund, Vindängens skola, Ana 
Maria Ramí- rez-Stenius. Genom att 
återvinna dina gamla silversmycken 
kan du göra spännande nya 
kreationer av dina gamla och kära 
men oanvända skatter.  

MUSIK OCH TEATER 

Gitarrens och elbasens grunder 
med Jens FAMILJEKURS   
73€                                   EA180108  
må, ti 17.00–21.00              15.1–3.4  
Finno, Finno skola, Jens Lindqvist.  

Musikteori för alla  
42 €                     EA180102 
on 18.00–20.00                 10.1–21.3 
Hagalund, Vindängens skola, Jens 
Lindqvist. Grunder i noter och 
musikteori.  

Retorik-Talekonsten 
28 €                                  EA180101 
ti 18.00–20.00                   20.3–10.4  
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Skådespelaren och regissören Mika 
Fagerudd lär oss retorik och hur vi i 
praktiken får vårt budskap framfört 
genom klart tal. 

TEKNIK OCH TRAFIK 

Terrester navigation, leder till 
kustskepparexamen  
40 €                                  EA180147  
må 18.00–19.30                  8.1–16.4  
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Mika Fagerudd.  

Terrester navigation, leder till 
skärgårdsskepparexamen  
40 €                                  EA180148 
må 19.30–21.00                  8.1–16.4  
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Mika Fagerudd.  
 
MOTION, HÄLSA OCH 
VÄLMÅENDE 

Body-Mind, Inner peace and 
happiness  
19 €                                  EA180116  
on 18.00–19.30                 28.2–14.3  
Mattby, Mattlidens skola, högstadiet, 
Olga Zamurovic. We are used to 
reading our body with our mind, but 
how often do you also read your 
mind through your body? You will 
learn exercises which increase your 
resilience to stress and your sense 
of happiness. 

FasciaTraining  
35 €                                  EA180142 
to 9.30–10.30                    11.1–19.4 
Hagalund idrottshall, Paula 
Vehmanen. Timmen består av dyna-
misk rörlighetsträning, balans- och 
rörelsekontrollövningar. 

Sähly (innebandy) för oss alla 
39 €                                    EA180227 
to 17.00–19.00                    18.1–12.4 
Mattlidens skola. Vi spelar huvud-
sakligen innebandy och även andra 
bollspel. 
 

TRÄDGÅRD 

Natur i Esbo 
14 €                                    EA180224 
on 18.00–20.00                              4.4   
Vindängens skola, Carl-Adam 
Hæggström. Föreläsningen tar fasta 
på både det vardagliga och det 
särpräglade i naturen i Esbo. 

Börja odla nyttoväxter hemma – 
ekologiskt  
14 €                                    EA180217 
on 17.30–20.00                            28.2 
Hagalund, Vindängens skola, Peter 
Damlin. Vi lär oss grunder i odling av 
nyttoväxter hemma i fönster, balkong 
eller terrass. Vi lär oss sköta vanliga 
sorter som tomat, paprika, olika 
sorters lök och squash och lite mera 
exotiska som korila och djungelgurka. 

Permakultur – grundkurs i hållbart 
odlingssätt 
29 €                                    EA180220 
on 18.00–20.45                     7.3–28.3 
Hagalund, Vindängens skola, Marja 
Nuora. Permakultur är en plane-
ringsmetod för den hållbara fram-
tiden. Den kan tillämpas för många 
olika ändamål, från en liten trädgård 
till hela livet. I kursen bekantar vi oss 
med de gyllene reglerna för perma-
kultur och får olika tankeredskap till 
att planera för framtiden.  
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Motion

Kundaliiniyoga
V180174 22 t / 11 ggr / 77 €
må 18.35–20.05
15.1.–9.4.
Tikkurila, Vantaan opistotalo, 
Kirsi Kaunisharju

  Välkommen med på kundaliniyoga. 
Kundaliniyoga är en dynamisk och 
mångsidig form av yoga som passar 
alla. Den består av fysiska övningar, 
andningsövningar, ljudvibrationer 
(mantra), avslappning och meditation. 
Kundaliniyogan bidrar bland annat till 
förbättrad hälsa och självkännedom 
samt ökad medvetenhet om din innebo-
ende potential. Ha med kläder som det 
är bekvämt att röra sig i. Yogaövning-
arna görs barfota, yllesockor och en 
varmare tröja är sköna att ha under av-
slappningen. Mattor fi nns men ta gärna 
med din egen yogamatta ifall du redan 
har en.

Musik

Solosång
V180233 43 t / 11 ggr / 97 €
fr 12.00–15.10
19.1.–13.4.
Myyrmäki, Myyrinki, Carolina Backman

  Sångkurs för den som vill utveckla sin 
röst. På de individuella (25 min / vecka) 
lektionerna sjunger vi upp, övar teknik, 
tolkning och ny repertoar enligt elevens 
egna önskemål. Läraren kontaktar del-
tagarna före kursstarten och delar ut 
lektionstiderna. Inga förkunskaper be-
hövs. Kom och sjunga och ha det roligt i 
sångens tecken! 

* Sång utan krav – En veckoslutskurs 
för alla sångintresserade 1
V180234 16 t / 2 ggr / 68 €
lö-sö 10.00–16.30
20.1.–21.1.
Myyrmäki, Myyrinki, Carolina Backman

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

* Sång utan krav – En veckoslutskurs 
för alla sångintresserade 2
V180235 16 t / 2 ggr / 68 €
lö-sö  10.00–16.30
14.4.–15.4.
Myyrmäki, Myyrinki, Carolina Backman

  Kolla kurs V180234.

* Sommarkurs i popsång
V180236 27 t / 4 ggr / 64 €
må-to 13.00–18.30
4.6.–7.6.
Myyrmäki, Myyrinki, Carolina Backman

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

* Sommarkurs i klassisk sång 
V180237 27 t / 4 ggr / 64 €
må-to 13.00–18.30
30.7.–2.8.
Myyrmäki, Myyrinki, Carolina Backman

  Välkommen till fyra glädjefyllda dagar 
av klassisk sång! Innehållet på kursen 
är bl.a. sångteknik, röstvård, scenteknik 
och tolkning. Ett fi nt tillfälle för dig som 
vill öva på sångteknik, få nya intryck, 
ny inspiration, ny repertoar samt att 
hitta sångarglädjen. Vi arbetar med att 
fördjupa det naturliga och personliga 
sångsättet. Tyngdpunkten ligger på klas-
sisk sångteknik och repertoar. Varje elev 
får privatundervisning 60 minuter per 
dag. Ta gärna med egna noter. Ingen ål-
dersgräns och inga förhandskunskaper 
behövs. Läraren kontaktar sina elever före 
kursens början.

Språk

Intensiv nybörjarkurs i svenska för 
invandrare / Swedish for foreigners 
– An intensive beginner ś course
V180421 20 t / 10 ggr / 46 €
må 19.15–20.45
to 19.15–20.45
7.5.–14.6.
Myyrmäki, Myyrinki, Laura Salonen
Bok: Turpeinen, Lycka till!

  Vill du lära dig svenska? Vi startar 
från grunderna.

Haluatko oppia ruotsia? Aloitamme 
alkeista. Would you like to learn 
Swedish? We will start from the basics.

Introduktion till danska
V180424 12 t / 6 ggr / 34 €
ti 17.30–19.00
8.5.–12.6.
Myyrmäki, Myyrinki, Laura Salonen
Lärarens material.

  Bekanta dig med danska språket. 
Kursen är avsedd för nybörjare.

Vårens kurser inleds den 8.1.2018. Se datum vid respektive 
kurs. Kurserna och anmälningsanvisningarna fi nns på nätet: 
www.vantaanaikuisopisto.fi . Välkommen på kurs! 

WWW.VANTAA.FI/AIKUISOPISTO

Välkommen till Vanda vuxen-
utbildningsinstitut / Vanda arbis!

Vanda vuxenutbildningsinstitut 
beviljar arbetslösa arbetssökande en 
rabatt på 50 % från kursavgifter som 
överstiger 21 euro (bortsedd kurserna 
med *-märke).

VANDA ARBIS / VUXENUTBILDNINGSINSTITUT GRANKULLA MEDBORGARINSTITUT
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MEDBORGARINSTITUTET I KYRKSLÄTT ERBJUDER UNDERVISNING I KYRKSLÄTT OCH SJUNDEÅ 
Information och anmälningar: 
www.kyrkslatt.fi/medborgarinstitutet eller per telefon 040 1269312 (må-to 14–16, fr 9–11).

Nya kurser är bl.a.
0230015  Drejningskurs / Dreijauskurssi, fr 18–21, lö 10–16 & sö 10–13, 9.3.–11.3. 
 Falcks hallar, Sjundeå
027505  Perinteinen koristemaalaus / Traditionell dekorationsmålning, 
 må-fr 17–21.15, 4.6.–8.6. Punainen makasiini
107002  Bridgen kertaus- ja harjoituskurssi / Bridge tränings- och repetitionskurs, 
 on 16–18, 10.1.–21.3., Kyrkslätts servicecentral
120100  Sushi, lö 10–14.30, 13.1., Kirkkonummen koulukeskus
120103  Piirakat ja pasteijat / Pajer och pastejer, lö 10–14.30, 24.3., Kirkkonummen koulukeskus
120105  Järjestä isot kutsut! / Planera ett större kalas! lö 10–13.45, 21.4., Kirkkonummen koulukeskus
141002  Kehonhuollollinen balettitunti aikuisille / Klassisk balettlektion med temat kroppsvård, 
 må 18–19, 8.1.–9.4. Kyrkslätts servicecentral
141004  Jazztanssitunti / Jazzdanslektion, må 19–20, 8.1.–9.4. Kyrkslätts servicecentral
146024  Fasciavenyttely / Faskiastretchning, on 18.30–19.30, 10.1.–4.4., 
 Kyrkslätts servicecentral

Välkommen med!

På
vårterminen 

börjar 160 nya 
kurser! 

Kirkkonummen Kansalaisopisto
Medborgarinstitutet i Kyrkslätt

Sibbo medborgarinstitut – Sipoon kansalaisopisto 
arrangerar undervisning i enlighet med det  
helårsprogram som varje år distribueras till alla 
hem i Sibbo i slutet av augusti. Programmet 
uppdateras på nätet. Undervisningen omfattar 
allehanda ämnen för alla kommuninvånare  
oberoende av grundutbildning.

Institutet är tvåspråkigt.

Anmälningar tas emot via internet: 
www.sibbo.fi/se/service/medborgarinstitutet  
eller per telefon: (09) 2353 6004

Sibbo  
medborgarinstitut

Adress:  
Stora Byvägen 8, 04130 Sibbo

Internet:
www.sibbo.fi/se/service/medborgarinstitutet
www.sipoo.fi/fi/palvelut/kansalaisopisto

Närmare upplysningar: 
Rektor Annelie Åkerman-Anttila (09) 2353 7040
Institutsekreterare Ulrika Martin (09) 2353 7041

Välkommen med!
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Helsingfors arbis
(09) 310 494 94 
www.hel.fi/arbis

Esbo arbis
(09) 8165 7890 
www.esbo.fi/arbis

Grankulla medborgarinstitut
(09) 5056 274 
www.grankulla.fi/medborgarinstitutet

Vanda vuxenutbildningsinstitut
(09) 8392 4342 
www.vantaa.fi/aikuisopisto

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

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


