
www.aboarbis.fi • facebook.com/aboarbis

ARBIS
Studieprogram våren 2018

www.aboarbis.fi

110 år



Innehåll

Arbis 110 år – grattis! ............................ 3
Everyone is welcome to study at Arbis .. 3
Anmälningstider och kursstarter .......... 4
Avgifter .................................................. 4
Annullering och avbrytande av kurs ..... 4
Övrigt ..................................................... 5
Open Badges ........................................... 5
Kontaktuppgifter ................................... 5
Föreläsningar • Specialevenemang ....... 6
Historia • Släktforskning ....................... 8
Arbis 110 år, rektorer 1908–2018 ......... 9  
Samhälle • Ekonomi • Juridik ............. 10
Kultur • Skrivande • Film .................... 12
Mat • Dryck • Hygienpass .................... 14
Miljö • Boende ..................................... 18
Trädgårdsskötsel .................................. 19
Djur • Natur • Astronomi .................... 20
Navigation ........................................... 23
Astronomi ............................................ 23

Åbo svenska arbetarinstitut upprätthålls av Åbo stad och har verkat sedan 1908.  
Alla kurser och föreläsningar är öppna för alla oavsett hemkommun, modersmål 
och ålder. I Arbishuset verkar också Åbo stads finskspråkiga arbetarinstitut Turun  
suomenkielinen työväenopisto samt delar av S:t Olofsskolan, Sirkkalabackens skola  
och Luostarivuoren koulu.

Språk .................................................... 24
Engelska ........................................... 24
Franska ............................................. 24
Grekiska ........................................... 24
Italienska .......................................... 25
Latin ................................................. 25
Ryska ................................................ 26
Spanska ............................................ 27
Tyska ................................................ 28
Svenska • Swedish ............................ 29
Finska • Finnish ............................... 30

Psykologi • Mänskliga Relationer ....... 31
Bildkonst • Måleri • Keramik .............. 32
Data • Fotografering ............................ 34
Sång • Musik ........................................ 35
Dans ..................................................... 39
Textilslöjd • Hobby .............................. 40
Möbel • Slöjd ....................................... 43
Asahi • Karate • Qigong • Nia .............. 46
Gymnastik • Träning • Självförsvar .... 50
Yoga ..................................................... 52
Arbis 110 år, adresser 1908–2018 ...... 55

Tryckeri: AS Spin Press • Upplaga: 3000 st. • Layout: Mika Tammenkoski
Pärmbild: Lauri Tiikasalo • Bakgrundsbild: Henrik Forsblom



ARBIS 110 ÅR – GRATTIS!
Den 3 februari har det gått 110 år sedan Arbis inledde sin verksamhet. Besluts-
fattarna i Åbo var framsynta. Samma år grundades instituten i Vasa och Uleå-
borg. Före det fanns endast Finlands äldsta, Tammerfors arbetarinstitut, som 
grundades 1898. Mot den bakgrunden finns det allt skäl för oss alla att gratulera 
jubilaren till de 110 åren! Samtidigt vill vi gratulera vårt finska granninstitut 
som också firar 110 år.

Arbis i Åbo har sedan 1908 verkat på nio olika adresser, längst vid Auragatan 1 
där institutet fanns 27 år följt av de 19 åren i f.d. Cygnaeusskolans byggnad vid 
Universitetsgatan 17. Sedan 2008 finns vi vid Kaskisgatan 5. I detta studiepro-
gram hittar du bilder på våra gamla verksamhetsställen.   

Den pedagogiska utvecklingen har under åren letts av 11 föreståndare och  
rektorer samt en fastanställd textillärare. Timlärarna och föreläsarna kan säkert 
räknas i tusentals. Institutssekreteraren ombildades 2013 till en planerare.

Arbis första inskrivna studerande var Västanfjärdsbördige trädgårdsarbetaren 
Hugo Gustafsson. Den äldsta inskrivna torde ha varit född 1853. Arbis stude-
randeantal kan räknas i tiotusentals och kanske mer än så under de 110 åren.

Och det är naturligtvis för de studerande Arbis alltid funnits till. Därför hoppas 
vi att vårens studieprogram igen ska få vår studerandeskara att växa och att 
du hittar något som inspirerar till ny kunskap och avkopplande självutveckling.  
I grund och botten handlar all bildning och utbildning om nyfikenhet och  
välbefinnande.

Välkommen till Arbis!

Sixten Westerby
rektor

EVERYONE IS WELCOME TO STUDY AT ARBIS 
If you do not speak Swedish or do not have a Finnish social security number, 
you can register for courses by visiting the registrar’s office at Kaskisgatan 5, 5th 
floor. Enrolment starts on 12.12.2017 at 18.00. If you have questions, you can 
call us daytime at 044 907 4737. 

We offer several Swedish language courses for foreigners. Otherwise the courses 
are taught in Swedish. If you want to learn Swedish in connection with another 
subject, you are welcome to participate in courses in yoga, handicrafts, art,  
music or other subjects offered by Arbis. 

For more information, please check out our website at www.aboarbis.fi 
We at Arbis hope that you will join us and acquire new knowledge, explore  
traditions and enjoy new experiences! 

Sixten Westerby 
principal
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ANMÄLNINGSTIDER OCH KURSSTARTER
Nätanmälningstiden på www.aboarbis.fi för vårens kurser börjar tisdag 12.12.2017  
kl. 18.00. Anmälningstiden för  de flesta kurser går ut ca en vecka före aktuell kursstart. 
I vissa fall kan man anmäla sig också efter att anmälningstiden gått ut om det finns plats 
på kursen. Också till föreläsningarna ska man anmäla sig via nätet. Om det fortsättnings-
vis finns plats kan man anmäla sig till föreläsningar även vid dörren till ett förhöjt pris. 
Kurser som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden gått ut inhiberas 
och de anmälda meddelas.

Snabbast anmäler man sig via nätet där kursprogrammet kontinuerligt uppdateras. För 
den som inte använder dator går det att anmäla sig personligen på Arbis, Kaskisgatan 5 
fr.o.m. samma tid som ovan.  Då du anmält dig via nätet får du omgående en bekräftelse 
till den e-postadress du uppgett. Något annat bevis behöver du inte för att komma till 
kursen/föreläsningen. Arbis meddelar inte separat om kursstart.

Om du inte ryms med på kursen får du en reservplats. Arbis meddelar dig om du senare 
får en ordinarie plats.

De flesta av vårens kurser och föreläsningar börjar v. 2 eller 3. Den sista hålls i juni. Arbis 
håller i regel undervisningsfritt under skolornas v. 8 samt på skärtorsdag och valborgs-
mässoafton.

AVGIFTER
Alla kursavgifter, även för föreläsningar, faktureras. Du får under vårens lopp en räkning 
hem per post. Alla studieplatser vid Arbis är individuella; det går inte att överföra en 
studieplats till en annan person.

Om du inte har annullerat din anmälning inom bestämd tid (se nedan) har du förbundit 
dig att betala kursavgiften. Obetald kursavgift går till indrivning. Kursavgiften återbeta-
las inte. Med sjukintyg som utvisar förhinder att delta i den aktuella kursen kan rektor 
besluta om avvikande avgift.

Enstaka kursgånger som faller bort t.ex. om läraren insjuknar eller vid lagstadgade  
utrymningsövningar ersätts inte.

Avgift för kursintyg 10 €. Om du vill ha dina kunskaper bedömda, diskutera frågan med 
din lärare i början av kursen. 

ANNULLERING OCH AVBRYTANDE AV KURS
Eventuell annullering kan du göra kostnadsfritt senast en vecka före  
kursen/föreläsningen börjar. Annulleringen görs elektroniskt om du anmält dig via 
nätet, annars genom att kontakta Arbis. Om du inte har annullerat din anmälning inom 
bestämd tid har du förbundit dig att betala kursavgiften. Obetald kursavgift går till ind-
rivning.

Om du avbryter kursen efter att kursen startat meddela: arbis@turku.fi eller tel. 044 907 
4737. Kursavgiften återbetalas inte.

Lärarna tar inte emot kursanmälningar, eventuella annulleringar eller meddelanden om 
avbrytande av kurs. Anmälningar eller meddelande om annulleringar som görs enbart 
till läraren är inte giltiga.

Om kursen av någon orsak inte börjar får de anmälda meddelande per sms, mejl eller 
telefon. I allmänhet avgörs om en kurs startar senast en vecka före planerat startdatum. 
Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.
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ÖVRIGT
Undervisningsspråket är svenska om inte annat uppges. 

Arbis är ett vuxeninstitut. Arbis kurser/föreläsningar är  avsedda för vuxna om 
inte annat anges.  Konsultera Arbis om du vill ta med ett barn på någon kurs.  

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall eller skada under kurs. 

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial inklusive indivi-
duella gymnastik- och yogamattor m.m.

Nivån på de flesta språkkurserna följer den europeiska referensramen och beskrivs på 
Arbis webbplats under rubriken ”Om oss/allmänna frågor”. Vissa kurser har på förekom-
men anledning nedsatt kursavgift vilket anges vid respektive kurs. 

En lektion är i regel 45 min. Är kursen längre än 90 min. per gång är en paus på 15 min. 
inplanerad.  Under heldagskurser är den inplanerade paustiden minst 60 min. Läraren 
bestämmer tillsammans med de studerande när pauserna hålls.

Förutom i institutshuset på Kaskisgatan 5 hålls kurser även i S:t Olofsskolan på  
Klostergatan 11, Luostarivuori skola på Klostergatan 13, Åsalen i samma byggnad som 
Katedralskolan på Östra Strandgatan 2, Katedralskolan på Östra Strandgatan 2 och  
i Svenska Gårdens tillfälliga utrymmen på Universitetsgatan 15. Utrymmena för kursen 
nämns vid kursbeskrivningen.
På entréplan i institutshuset finns Café Dominic, som har öppet mån. – tors. 
8.1-19.4 kl. 9.30–19.30 (ej v. 8 och 29.3) samt mån. – tors. 23.4 – 25.4 kl. 9.30-16.00. 
Lättlunch säljs kl. 11.30–14.30, menyn på www.aboarbis.fi

I institutshuset finns hiss och på andra våningen en handikappanpassad toalett. Duschut-
rymmen i källarvåningen.

OPEN BADGES
Läsåret 2017–2018 introduceras Open Badges vid Arbis. En Open Badge 
är ett digitalt kursintyg som synliggör kunskap och färdigheter. Stude-
rande har möjlighet att ansöka om Open Badges i kursen Swedish A1.  
På lång sikt är målet att institutet beviljar Open Badges i allt fler kurser. 
Läs mera om Open Badges på institutets webbplats www.aboarbis.fi.

KONTAKTUPPGIFTER
Adress: Åbo svenska arbetarinstitut, “Arbis”, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo 
E-post: arbis@turku.fi 
Tel: 044 907 4737. Det går även att skicka sms till numret. 
Sixten Westerby, rektor: 02-262 9896 sixten.westerby@turku.fi 
Henrik Forsblom, vik. planerare på deltid: 040 847 4672 henrik.forsblom@turku.fi
Kai Alajoki, vik. planerare på deltid:02-262 9895 kai.alajoki@turku.fi  
Anja Lindqvist, textillärare: anja.lindqvist@turku.fi
Dags- och kvällsvaktmästare (mån.–tors. kl. 10–21.45): 050 432 3674 eller 040 139 3061  
För senaste nytt: www.aboarbis.fi eller www.facebook.com/aboarbis
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tis. 16.1 kl. 18.30–19.45 • Lauri Karvonen, Matias Kaihovirta
Republikens president – tillgång eller belastning? Diskussion.
Se sid 11

tis. 23.1 kl. 18–19.30 • Ros-Mari Djupsund, Jalle Ahlbeck
Topelius 200 år – sångkväll med Topelius i toner
Se sid 35

tis. 30.1 kl. 18.00–19.30 • Otso Kortekangas 
Åbo – en stad mitt i världen
Se sid 8

fre.–lör. 2–3.2 • Marianne Taipale
Hygienpass
Se sid 17

tis. 6.2 kl. 18.00–19.30 • Kerstin Kronvall
Ryssland – vad händer där just nu?
Se sid 11

tis. 13.2 kl. 18.00–19.30 • Annvi Gardberg, Anders Gardberg
Åbobröder i krig 1917–1918
Se sid 8
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Föreläsningar • Specialevenem
ang

fre.–lör. 9–10.3 • Marianne Taipale
Hygienpass
Se sid 17

lör. 10.3 kl. 13.00–15.45 • Erik Lundén
Driv din stuga med sol- och vindenergi
Se sid 19

tis. 13.3 kl. 18.00–19.30 • Kurt Långkvist
Intressebevakning och intressebevakningsfullmakt 
Se sid 10

tis. 20.3 kl. 18.00–20.30 • Emilia Sandell-Westerlund
Hur inreda små lägenheter?
Se sid 18

tis 27.3 kl. 18.00–20.00 • Jacob Söderman, Alf-Erik Helsing
Finlandssvenska arbetarrörelsen i Åbo och Åboland
Se sid 9

tis. 10.4 kl. 18.00–19.30 • Kurt Långkvist
Varför testamente?
Se sid 10

tis. 27.2 kl. 18.00–19.30 • Ida Haapamäki
Minimalism – fyll ditt liv med mening, inte med saker
Se sid 18
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130186 ÅBO – EN STAD MITT I VÄRLDEN
 – föreläsn. tis. 30.1 kl. 18.00 (8 €)
tis. 30.1 kl. 18.00–19.30
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 • Otso Kortekangas 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 22.1.2018 
Visste du att Åbo alltid varit en stad mitt i världen? 
Följ med Otso Kortekangas i en dykning genom 
Åbos historia. Med början på stenåldern presente-
ras intressanta perioder i Åbos historia och Åbos 
läge i förhållande till resten av världen. Tid för 
diskussion efter föreläsningen. Otso Kortekangas, 
doktorand vid Stockholms universitet, har skri-
vit boken ”En stad mitt i världen – Åbobarnens 
världshistoria”. Boken finns att köpa mot kontan-
ter. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €. 
Anmälning vid dörren 12 €. 

130187 ÅBOBRÖDER I KRIG 1917–1918, 
föreläsn. tis. 13.2 kl. 18.00 (8 €)
tis. 13.2 kl. 18.00–19.30
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 • Annvi Gardberg, Anders Gardberg 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 5.2.2018 
År 1917 blev klyftan i samhället och i Åbo avgrundsdjup – arbetare och borgare 
smutskastade varandra. Många borgare uppfylldes av hat mot de arbetare 
som gjorde uppror, och många arbetare var otåliga att få förändra samhället.  
Gränsen mellan de vita och de röda kunde i värsta fall splittra en familj.  
Annvi och Anders Gardberg berättar utgående från sin nya bok ”Över  
branten – bröder i krig 1917–1918” om de tragiska åren i Åbo och Finland.  
Boken bygger på dagböcker deras farfäder lämnat efter sig, och på  
dagböcker, brev och artiklar av Allan Wallenius, röd bibliotekarie och poet  
i Åbo. Boken finns till försäljning mot kontanter. PM Annvi Gardberg  
är redaktör vid Yle medan Anders Gardberg är överste och HuK.  
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €. Anmälning vid dörren 12 €. 

130289 MINNS OCH BERÄTTA – fyra vinterkvällar (15 €)
mån. 29.1–12.3 kl. 19.30–21.00
Se sid 12.

Foto: A
nton R

unesson
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130188 FINLANDSSVENSKA ARBETARRÖRELSEN I ÅBO OCH 
ÅBOLAND, föreläsn. tis. 27.3 kl. 18.00 (8 €)
tis. 27.3 kl. 18.00–20.00
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 • Jacob Söderman, Alf-Erik Helsing 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 16.4.2018 
Finlands arbetarparti, numera SDP, grundades i Åbo år 1899. Lika gammalt är 
partidistriktet Finlands Svenska Socialdemokrater (FSD), som kallar sig själv 
landets äldsta politiska organisation. Varför blev just Åbo stället där partiet grun-
dades? Vilken roll har Åbo spelat för arbetarrörelsen och den finlandssvenska 
socialdemokratin under historiens lopp? Vad har FSD haft för betydelse för 
Svenskfinland i allmänhet och för Åboland i synnerhet? Jacob Söderman, JL och 
tidigare minister och riksdagsledamot från Åbo läns södra valkrets, dryftar dessa 
frågor tillsammans med journalisten Alf-Erik Helsing som bl.a. skrivit FSD:s his-
torik. Även publiken har möjlighet att ställa frågor och diskutera med talarna.

130189 SLÄKTFORSKNING (25 €)
tors. 11.1–15.3 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 405 Kaskisgatan 5 • Veli Pekka Toropainen 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
För såväl nya som avancerade utövare av släktforskning. Vi bekantar oss med 
gamla dokument såsom kyrkböcker, domböcker och skattelängder. Vi lär oss 
tolka och läsa material ur en släktforskares perspektiv. Ej 22.2. Veli Pekka  
Toropainen är FD i finsk historia, tidigare ordförande för Åbonejdens  
släktforskare och har släktforskat i över 30 år. 

H
istoria • Släktforskning • A

rbis rektorer 1908–
2018

ARBIS FÖRESTÅNDARE OCH REKTORER 1908–2018

  1908–1916 Ludvig Lindström
  1916–1918 Einar Holmberg
  1918–1943 Arne Törnudd
  1943–1944 Werner E. Nordström
  1944–1953 Carl-Eric Sundman
  1953–1963 Kristofer Gräsbeck
  1964–1966 Nils Storå
  1966–1988 Aili Nummenmaa
  1988–1995 Börje Lång
  1995–1996 Christine Welander
  1997–2013 Gunnar Nyström
  2013–  Sixten Westerby
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 SAMHÄLLE • EKONOMI • JURIDIK 
320112 INTRESSEBEVAKNING OCH INTRESSEBEVAKNINGS-
FULLMAKT, föreläsn. tis. 13.3 kl. 18.00 (8 €)
tis. 13.3 kl. 18.00–19.30
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 •  Kurt Långkvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 5.3.2018 
Intressebevakningen syftar till att bevaka de personers  
intresse och rätt som på grund av sjukdom, funktionshinder 
eller någon annan omständighet inte själva kan hantera sina 
ekonomiska angelägenheter. Med hjälp av den lagstadgade 
förmyndarverksamheten kan en sådan person få stöd av en  
intressebevakare . Efter 2007 kan en person dessutom med 
stöd av en s.k. intressebevakningsfullmakt själv på förhand 
ordna skötseln av sina ärenden, ifall att han eller hon i ett  
senare skede i livet blir oförmögen t.ex. på grund av försäm-
rad hälsa. Föreläsningen ger en inblick i hur dessa system 
fungerar i praktiken. PL Kurt Långkvist är undervisningsplanerare och lärare 
i rätts vetenskap vid Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi/Öppna  
universitetet. 

320113 VARFÖR TESTAMENTE?, föreläsn. tis. 10.4 kl. 18.00 (8 €)
tis. 10.4 kl. 18.00–19.30
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 • Kurt Långkvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 2.4.2018 
För att säkerställa att det blir som man önskar efter ens bortgång bör man upp-
rätta ett testamente. Det finns regler i ärvdabalken som anger hur arv ska för-
delas, men önskar man en annan fördelning är ett testamente det enda sättet. 
Inte sällan vill personen som skriver testamentet gynna en särskild person som 
kan ha betytt mycket men som inte är arvinge eller så vill man kanske gynna en 
organisation eller ett ändamål. Testamentet är en formbunden handling. Det 
är inte ovanligt att det slarvas. Resultatet blir då att testamentet är helt eller 
delvis ogiltigt vilket ofta får stora konsekvenser. Föreläsningen ger en inblick 
i de frågor som man bör känna till när man upprättar ett testamente och hur  
dylika dokument tolkas i det fall att det belastas av oklarheter. PL Kurt  
Långkvist är undervisningsplanerare och lärare i rättsvetenskap vid Centret för 
livslångt lärande vid Åbo Akademi/Öppna universitetet. 
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320280 REPUBLIKENS PRESIDENT
 – TILLGÅNG ELLER BELASTNING?, diskussion tis. 16.1 kl. 18.30 (8 €)
tis. 16.1 kl. 18.30–19.45
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 • Lauri Karvonen, Matias Kaihovirta 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Presidentvalet har länge varit det populäraste valet i Finland – i Åbo var  
valdeltagandet 73 % i presidentvalets första omgång 2012. Presidentens  
maktbefogenheter har minskats till förmån för riksdagen. Vad behöver vi  
egentligen en president till? Borde presidentens makt begränsas ytterligare eller 
vill vi ha en starkare president? PD, professor emeritus i statskunskap Lauri  
Karvonen och FD, postdoktorala forskaren i nordisk historia vid Åbo Akademi 
Matias Kaihovirta diskuterar presidentinstitutionens betydelse för Finland ur 
såväl ett historiskt som samhällsvetenskapligt perspektiv. Diskussionen, som 
äger rum dagen innan förhandsröstningen i presidentvalet börjar, leds av en 
representant från Statsvetenskapliga klubben vid Åbo Akademi r.f. Publiken har 
möjlighet att ställa frågor. Deltagaravgift för förhandsanmälda 8 €. Vid dörren 
12 €. 

320281 KERSTIN KRONVALL: RYSSLAND – VAD HÄNDER DÄR 
JUST NU?, föreläsn. tis. 6.2 kl. 18.00 (8 €)
tis. 6.2 kl. 18.00–19.30
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 • 
Kerstin Kronvall 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 29.1.2018 
Ryssland står inför presidentval. Allt tyder på 
att Vladimir Putin sitter orubbad. Men vad 
händer egentligen i landet? Är allt så stabilt 
som det verkar eller bubblar det under ytan?  
Vilka frågor känns viktiga för de flesta ryssar och  
vilka är viktiga för makthavarna? Yle-journalis-
ten Kerstin Kronvall har under de senaste 20 åren  
rapporterat från Ryssland och andra tidigare Sovjetstater. Hon har bott  
sammanlagt åtta år i Moskva. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 €.  
Anmälning vid dörren 12 €. 

320282 ATT FÖRSTÅ FINANSMARKNADEN (34 €)
tis. 16.1–10.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Christer Lindholm 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Kursen ger en översikt av hur finansmarknaden fungerar, samt av de  
vanligaste placeringsformerna och de risker som är förknippade med dem.  
Kursen behandlar räntenivån och de faktorer som påverkar den, samt  
sambandet mellan finansmarknaden och den så kallade realekonomin.  
Christer K. Lindholm är ED i nationalekonomi, ekonomikolumnist och  
vetenskapsförfattare. 
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 KULTUR • SKRIVANDE • FILM 
130288 KORTSPELET PIDRO, kortkurs (15 €)
ons. 21.3 och 28.3, tors 22.3 kl. 18.00–19.30
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Joachim Hesthammer 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 23.1.2018 
Lär dig kortspelet pidro och bli ambassadör! Pidro är ett roligt kortspel där såväl 
strategi och risktagning är avgörande. Kursträffar ons. 21.3 och 28.3 samt tors. 
22.3. Man spelar två mot två. Pidro utgör en unik del av den finlandssvenska 
kulturen. Pidro även Pedro/Cinch/63/83 är ett kortspel som vunnit stor popu-
laritet i de svenska delarna av Finland och särskilt i Österbotten. Även i USA, 
Italien, Azorerna och delar av Latinamerika spelas pidro. De två första lektio-
nerna går vi igenom olika spelstrategier och använder riktiga kort och internet.  
Ta med en kortpacke och en dator, smarttelefon eller pekplatta. Den sista lektion-
en går vi igenom instruktionerna för att bli Pidroambassadör. Som Pidroambas-
sadör får du ett eget konto som möjliggör att du kan värva nya medlemmar och 
förtjäna provision. Kursen lämpar sig för alla åldrar.  “Pidro är för mig ett roligt 
spel som både gamla och unga glädjs av. Det finns en applikation som möjliggör 
att vänner kan spela tillsammans oberoende var man är i världen”. Joachim  
Hesthammer jobbar som ambassadör för kortspelet Pidro och arbetar som digi-
tal nomad och accelererar idéer till företagskoncept.

130289 MINNS OCH BERÄTTA – fyra vinterkvällar (15 €)
mån. 29.1–12.3 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 405 Kaskisgatan 5 • Mariella Lindén 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 21.1.2018 
Var och en av oss bär på minnen av människor och händelser. Kursen hand-
lar om våra egna minnesberättelser och om människor vi vill komma ihåg eller  
kanske veta mera om. Vi börjar med en kväll muntliga berättanden och  
fortsätter med att skriva ner berättelser och reflektioner. Vi värnar om den  
generationskunskap som är en del av vårt ömtåliga immateriella kulturarv  
som måste berättas och förmedlas för att leva vidare. Kanske vill någon bevara 
generationskunskap för yngre familjemedlemmar, kanske vill någon utforska 
litet kring någon man känner till mera ytligt. Kursträffar 29.1, 12.2, 26.2, 12.3. 
PM, FM Mariella Lindén är författare och berätterska som sysslat mycket med 
minnen och platsers historia. 
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130290 ESTRADPOESI, POETRY SLAM OCH SPOKEN WORD (28 €)
mån. 15.1–26.3 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 405 Kaskisgatan 5 • Ann-Charlotte Palmgren 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Spoken word, estradpoesi och slamdikter är några benämningar på texter för 
scen. På ett lekfullt och inspirerande sätt får du verktyg för att skriva och fram-
föra egen poesi eller spoken word. Dessutom gör vi röstövningar, och under-
söker rytmer, förhållanden mellan röst och text samt ljud och kropp. Allt detta 
med utgångspunkten att kursen ska vara en trygg plats för alla. Passar alla som 
vill utveckla sitt skrivande och sin bekvämlighet på scenen. Ej 19.2. FD Lotta 
Palmgren är estradpoet och har hållit workshoppar i högstadier, gymnasier och 
vid universitet. Då hon inte själv står på scenen arbetar hon som timlärare och 
forskare. 

130291 KREATIVT SKRIVANDE (55 €)
tis. 16.1–17.4 kl. 18.00–20.30
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Mia Franck 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Att skriva är ett sätt att se och få syn på. En kurs i kreativt skrivande handlar 
om att skriva skönlitterärt och hitta kreativa sätt att berätta historier på och att 
kunna uttrycka sig i olika sorters text. Målet är att undersöka hur man får idéer, 
gör trovärdig dramaturgi, karaktärskonstruktion, miljöanvändning, dialog etc. 
Alla har lärt sig skriva i skolan, men för att skriva bra behöver man öva sig.  
Ej 20.2. FD Mia Franck är prisbelönt författare, kolumnist, timlärare, skriv-
kursledare och bloggare samt ordförande i juryn för Arvid Mörne och Solveig 
von Schoultz-tävlingarna. Bekanta dig med podcasten http://fantastiskpodd.se, 
hennes blogg: http://skrifva.blogspot.com eller läs hennes romaner Martrådar, 
Maraminne och Marlek. 

130292 FILMANALYS (30 €)
tors. 11.1–19.4 kl. 18.30–20.45
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Krister Lindberg 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
På kursen analyserar vi filmer vi sett på bio. Varannan gång diskuteras  
månadens film och varannan filmteori såsom bildstilar, konsten att läsa  
bilder, filmberättelsens byggstenar och olika former av filmdramaturgi.  
Diskussionsgruppen är för alla som tycker om att se på film och vill prata om film;  
för filmälskare. Även för filmare in spe. Biobiljetterna ingår ej i kursavgiften.  
Träffar: 11.1, 18.1, 1.2, 15.2, 1.3, 15.3, 5.4 samt 19.4. Krister Lindberg är filmare 
och filmkritiker. Han har studerat filmvetenskap i Stockholm samt konst och 
litteratur vid Åbo Akademi. 
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 MAT • DRYCK • HYGIENPASS 
810295 SUSHI – JAPANS GÅVA TILL FINLÄNDARNA, 
en januarikväll 23.1 (10 €)
tis. 23.1 kl. 17.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Paul Reuter 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 15.1.2018 
Här lär du dig grunderna i hur man gör sushi. Vad är en Nigirisushi och vad är 
en Makisushi, hur kokar man ett gott och lagom klibbigt ris som är grunden till 
all sushi – dessa frågor ska du få svar på under ledning av mat- och dryckes-
fantasten Paul Reuter. Kursen hålls en kväll. Materialkostnaden på 8–10 €/del-
tagare betalas direkt till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. 
Kom i tid – ytterdörren går i lås! 

810296 VEGETARISK MAT, en februarikväll 7.2 (10 €)
ons. 7.2 kl. 17.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Paul Reuter 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 30.1.2018 
Vegetarisk mat är varken svår, tråkig, tidsödande eller ”bara morötter”. Maten 
vi gör tillsammans med mat- och dryckesfantasten Paul Reuter är laktovege-
tarisk, men de flesta rätter är veganska. Kursen passar både vegetarianer och 
övriga personer som vill ha omväxling i sin matlagning. Kursen hålls en kväll. 
Materialkostnaden på 6–8 €/deltagare betalas direkt till kursledaren. Träff vid 
S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås. 

810297 GLUTENFRITT I MATLAGNINGEN, en februarikväll 15.2 (10 €)
tors. 15.2 kl. 17.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Paul Reuter 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.2.2018 
Att baka och laga mat av glutenfria råvaror kan kännas främmande, men efter 
denna kurs vet du vad du ska bjuda dina gäster med glutenfri diet på! Under 
handledning av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter lär vi oss grunderna i 
och får nya idéer för glutenfri matlagning och bakning. Kursen hålls en kväll. 
Materialkostnaden på 8–10 €/deltagare betalas direkt till kursledaren. Träff vid 
S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås. 

810298 PASTA MED TRADITIONELLA OCH MODERNA SÅSER, 
en marskväll 7.3 (10 €)
ons. 7.3 kl. 17.30–21.00
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Paola Fraboni 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 27.2.2018 
Kom med och laga den viktigaste rätten i det italienska köket: pasta! Under 
kursen använder vi olika pastasorter och -märken som vi kombinerar med olika 
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såser. Du får lära dig laga och smaka på såväl mer traditionella som modernare 
såser med fisk, kött och grönsaker. Vi smakar på alla rätter och tar hem resterna. 
Ta med dig ett förkläde, några burkar och kontanter för materialavgiften på ca 
12–15 €. Betalas direkt till läraren under kursen. Kom i tid – ytterdörren går i 
lås! PM, FM Paola Fraboni har lett matlagningskurser under flera års tid. 

810299 EKOLOGISK RÅCHOKLAD OCH ANDRA GODSAKER UTAN 
VITT SOCKER, en marskväll 13.3 (10 €)
ons. 13.3 kl. 17.30–21.00
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Micaela Sundström 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 5.3.2018 
Vi använder endast ekologiska rena råvaror. Vi tillverkar olika godsaker inne-
hållande råchoklad, såsom råchokladplattor, müslibars och kokosbollar. Bland 
ingredienserna finns kallpressat kakaosmör, kokosolja, olika frön osv. Som  
sötning fungerar kokospalmsocker, agavesirap, olika torkade bär och carob-
pulver. Kursen är nöt- och mandelfri. Ta med dig en stektermometer och någ-
ra större burkar för att ta hem godsakerna. Materialkostnaden på 20–25 €/
pers. betalas kontant till läraren. Kom i tid – ytterdörren går i lås. FM Micaela  
Sundström håller kurser i bakning och dekorering. 

810300 DEKORERADE TÅRTOR TILL VÅRENS OCH SOMMARENS 
FESTER, en lördagseftermiddag i april 14.4 (15 €)
lör. 14.4 kl. 12.00–16.00
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Micaela Sundström 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 5.4.2018 
Undrar du vad du ska laga till valborg, examensfesten eller midsommaren?  
Känner du att du har tröttnat på den traditionella gräddtårtan? Vi lär oss göra 
marängsmörkräm som kan vara lite knepig att lyckas med. Vi lär oss spackla 
tårtan jämn för att sedan dekorera den med hjälp av olika spritstekniker. Visste 
du att man också kan spritsa blommor och blad i smörkräm som dekoration is-
tället för att använda sockermassa? Innan kursstart får deltagarna ett recept och 
instruktioner för att baka en tårtbotten hemma som tas med till kursen. Inga 
förhandskunskaper krävs. Barn över 10 år är välkomna i sällskap av en vuxen 
men ska anmäla sig separat. Materialkostnaden på 12–15€/person betalas kon-
tant till läraren. FM Micaela Sundström håller kurser i bakning och dekorering.

M
at • D

ryck • H
ygienpass

15

Foto: M
icaela Sundström



1616 www.aboarbis.fi

810301 MAT FÖR PICKNICKKORGEN, en aprilkväll 25.4 (10 €)
ons. 25.4 kl. 17.30–21.00
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Paola Fraboni 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 17.4.2018 
Vill du gå på picknick men inte vet vad du kunde lägga i korgen? Vi tillreder 
olika rätter som man kan äta på en filt i parken eller vid stranden. Rätterna har 
sina upphov i olika länder och traditioner. Till nästa picknick är det bara att  
välja den rätta! Vi smakar på allt tar vi hem resterna. Ta med dig ett förkläde och 
några burkar samt kontanter för materialavgiften på ca 12–15 €, som betalas till 
läraren under kursen. PM, FM Paola Fraboni har lett matlagningskurser under 
flera års tid. 

810302 KAFFE – VÅR ÄLSKLINGSDRYCK, en februarikväll 26.2 (25 €)
mån. 26.2 kl. 17.30–19.30
S:T OLOFSSKOLAN, undervisningsköket Klostergatan 11 • Carl Ahlman 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 15.2.2018 
Följ med på en kunskapsresa till de olika kaffeländerna, kaffesorterna och kaf-
fesmakerna. Vad har arter, jordmån och skördemetod med saken att göra? Vi 
testar olika ursprungskaffesorter och försöker urskilja de olika smakerna för att 
förstå varför de smakar som de gör. Kursen innehåller föreläsning om smak 
& kaffe, provning av ursprungskaffe och trendiga bryggmetoder. I kurspriset  
ingår materialkostnaderna. Carl Ahlman är utbildningsansvarig på kaffe-
rosteriet Johan & Nyström. 

810303 VINKULTUR, fortsättningskurs (26 €)
ons. 17.1–11.4. kl. 18.00–21.00 • Var 3. vecka
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Ralf Nyman 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Vita druvor från Europa och nya världen. Kursen kräver avlagd grundkurs i vin-
kunskap eller motsvarande. Varukostnader på 65 € tillkommer. Betalas senast 
9.1. Närmare information direkt till de anmälda. Annullering senast 7.1. Vid  
senare annullering faktureras även varuavgiften. Ta med sex vinglas, ej i plast. 
Kursträffar: 17.1, 7.2, 28.2, 14.3 samt 28.3. Minimiålder för deltagande 18 år. 
Ralf Nyman är långvarig medlem i vinföreningen Munskänkarna i Finland. 
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810304 EN INTRODUKTION 
TILL MOUSSERANDE VINER, 
två aprilkvällar (15 €)
ons. 4.4–11.4 kl. 18.00–20.30
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Martin Nordell 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 27.3.2018 
Vad skiljer olika typer av mousserande viner 
från varandra? Hur syns de olika druvorna? Kän-
ner man igen en champagne enbart på smaken? Vi lär oss om de olika stilarna 
och metoderna att framställa vin. Den första kvällen 4.4 håller vi oss i Europa.  
Under den andra kvällen 11.4 lämnar vi Europa till förmån för den s.k. nya  
världen. Vi diskuterar trender med ett klart fokus på de mousserande vinerna. 
Teorin varvas med exempel på typiska mousserande viner som vi smakar på. En 
produktavgift på 10 €/kväll betalas kontant till läraren. Minimiålder för delta-
gande 18 år. Kursen leds av ED, sommelieren Martin Nordell som är den första i 
Finland (och nr 35 i världen) som avlagt Master Level Certificate in Champagne. 

810305 HYGIENPASS, februariveckoslut 2–3.2 (25 €)
fre. 2.2 kl. 17.45–21.00 och lör. 3.2. kl. 17.45–21.00
1 vån. Rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5 • Marianne Taipale 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 25.1.2018 
Ett giltigt hygienpass är ett krav för många anställda inom livsmedelsbranschen, 
även för säsongsanställda. Kravet gäller också sommarjobbande skolelever  
och studerande. Tent under sista lektionen 3.2. Tag med till tenten: blå  
kulspetspenna, officiellt identitetsbevis (läs: https://www.evira.fi/sv/livsmed-
el/hygienpass/fragor-och-svar/faststallande-av-identiteten-vid-kompetens-
test/) samt 30 € i kontanter för tentamensavgiften, vilken inte ingår i kursav-
giften. Tentamensspråket är svenska eller finska. Ingen möjlighet till omtent i 
Arbis regi. Kursmaterial på www.evira.fi. Kompendiet kan beställas via läraren 
mariannetaipale@hotmail.com för 26 €. 

810306 HYGIENPASS, marsveckoslut 9–10.3 (25 €)
fre. 9.3 kl. 17.45–21.00 och lör. 10.3 kl. 10.00–13.15
1 vån. Rum 109. Föreläsningssalen Kaskisgatan 5 • Marianne Taipale 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.3.2018 
Ett giltigt hygienpass är ett krav för många anställda inom livsmedelsbranschen, 
även för säsongsanställda. Kravet gäller också sommarjobbande skolelever  
och studerande. Tent under sista lektionen 10.3. Tag med till tenten: blå  
kulspetspenna, officiellt identitetsbevis (läs: https://www.evira.fi/sv/livsmed-
el/hygienpass/fragor-och-svar/faststallande-av-identiteten-vid-kompetens-
test/) samt 30 € i kontanter för tentamensavgiften, vilken inte ingår i kurs-
avgiften. Ingen möjlighet till omtent i Arbis regi. Tentamensspråket är svenska 
eller finska. Kursmaterial på www.evira.fi. Kompendiet kan beställas via läraren 
mariannetaipale@hotmail.com för 26 €. 
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 MILJÖ • BOENDE 
810308 HUR INREDA SMÅ LÄGENHETER? föreläsn. tis. 20.3 kl. 18  (8 €)
tis. 20.3 kl. 18.00–20.30
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 • Emilia Sandell-Westerlund 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 12.3.2018 
Hur skapar vi ett rofyllt boende där vi kan samla  
energi och finna lugn? Vad är bra att ta i beaktande  
då man inreder en liten bostad? Hur ser  
inredningstrenderna ut våren 2018? I sin inspirerande 
föreläsning berättar inredningsplaneraren Emilia  
Sandell-Westerlund om hur vi med färg, form, olika  
material samt möblernas placering kan skapa ett  
estetiskt och harmoniskt hem. Hon listar de bästa tipsen 
från rum till rum, för att få en liten bostad fungerande 
och trivsam. Utrymme för diskussion och frågor. 
Emilia Sandell-Westerlund är utbildad inrednings-
planerare och företagare i inredningsbranschen. Föreläsningsavgift 8 € för  
förhandsanmälda, förhöjd avgift vid dörren.

810307 MINIMALISM – FYLL DITT LIV MED MENING, INTE SAKER, 
föreläsn. tis. 27.2 kl. 18 (8 €)
tis. 27.2 kl. 18.00–19.30
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 • Ida Haapamäki 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 15.2.2018 
Fullt i garderoben, fullt i källaren, fullt i kalendern och 
fullt med tankar i huvudet. Går det att göra något åt dessa 
avigsidor av den välfärd och det moderna liv vi lever? 
Kan vi genom att välja annorlunda och tänka om finna ny  
mening i vårt vardagliga liv och samtidigt få ordning på 
stöket hemma och i huvudet? Ida Haapamäki är en 31-årig 
statsvetenskapsstuderande.  Hon fann den japanska Kon-
Mari-metoden 2016 och kom den vägen att intressera sig 
för en minimalistisk livsstil. Hon berättar om sin person-
liga resa där minimalismen hjälper henne att få ordning på 
den snabba och ibland kaotiska värld vi lever i. Hon visar 
exempel på hur hon prioriterar i hemmet, garderoben och vid vardagliga beslut. 
Föreläsningsavgift 8 € för förhandsanmälda, förhöjd avgift vid dörren. 
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420110 DRIV DIN STUGA MED SOL- OCH VINDENERGI, 
en marslördag 10.3 kl. 13 (13 €)
lör. 10.3 kl. 13.00–15.45
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Erik Lundén 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.3.2018 
Hitta det bästa sättet att få det lite bekvämare i stugan! 
Värme, el och ventilation som genereras på ett miljö-
vänligt sätt - en omöjlig ekvation? Kom på en kortkurs 
och lär dig om olika energiformer just för din stuga. 
Tanken är att du ska se vad som passar dig bäst. Vi går 
igenom priser på olika alternativ samt i mån av tid tittar 
vi även på vad som skulle kunna vara lämpligast i din 
stuga. Erik Lundén skrev 1989 avhandlingen ”Sol är allt 
du behöver”. Han har erfarenhet av ett eget företag med 
alternativ energi som specialitet. 

 TRÄDGÅRDSSKÖTSEL 
602113 CITYODLING PÅ BALKONG OCH FÖNSTERBRÄDEN, 
kortkurs (15 €)
tis. 6.3–13.3 kl. 18.00–19.30
4 vån. Rum 405 Kaskisgatan 5 • Elina Huhtala 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 26.2.2018 
Att själv odla sina egna grönsaker blir allt populärare även bland stadsbor. På 
kortkursen i cityodling går vi igenom olika sätt att odla själv på fönsterbrädet, 
balkongen eller ute i krukor och lådor. Vi fokuserar på nyttoväxter, men glöm-
mer inte heller hur det kan se vackert ut. Få nya ideer om hur man själv kan 
odla hälsosam mat också i stan. Elina Huhtala blir färdig trädgårdsmästare från 
landsbygdsinstitutet i Tuorla våren 2018 och har specialiserat sig på produk-
tion. Hon har tidigare lett kurser om cityodling för Hjälpföreningen. 

110592 SNICKRA TILL DIN TRÄDGÅRD ELLER BALKONG, 
aprilveckoslut 20–22.4 (40 €)
fre. 20.4 kl. 17.00–21.00, lör–sön. 21–22.4 kl. 10–16
Se sid 43.
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 DJUR • NATUR 
999985 KLICKERTRÄNING FÖR HUNDAR
 – två aprilkvällar (15 €)
ons. 11.4–18.4. kl. 19.30–21.00
5 vån. Rum 505 Kaskisgatan 5 • Anne Rasmussen 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.4.2018 
Vill du fördjupa dina kunskaper i hundträning, lära dig att motivera hunden 
och få rätt tajmning på belöningen? Då kan klickerträning vara något för dig. 
Kursen passar både nybörjare och mer erfarna och består av en teorigång utan 
hundar och en praktisk gång utomhus med hundar. Vad behöver du? En klicker, 
utekläder för andra gången samt en hund som är vaccinerad och klarar av att 
arbeta i grupp. Andra kursgången kl. 18.30–20 om inte annat överenskoms. 
Anne Rasmussen är utbildad djurskötare med inriktning på djurträning. Därtill 
har hon 25 års lärarerfarenhet. 

999986 UGGLEUTFLYKT FÖR NATTUGGLOR
 – en marsnatt 15.3 (8 €)
tors. 15.3 kl. 21.00–23.00
RUNSALA BOTANISKA TRÄDGÅRDS HUVUDINGÅNG • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.3.2018 
Fågelvandring för ”nattugglor” med fokus på riktiga ugglor tillsammans med 
fågelguiden Hans G. Hästbacka. Vi rör oss till fots ca 2 h. Vi artbestämmer ugg-
lor, hör på läten och lär oss mera om ugglornas utbredning, levnadsvanor och 
häckningsbiotoper. Ugglorna parar sig under denna tid och hanarna ”sjunger” 
extra mycket. Bl.a. ska vi försöka hitta den mytomspunna kattugglan vars läte 
används i gamla skräckfilmer. Utrustning: varma ytterkläder och skodon samt 
fågelbok. Gärna också termos + ”fika” samt sittunderlag. Vi samlas kl. 21 vid 
Botaniska trädgårdens huvudingång på Runsala. 

999987 UGGLEUTFLYKT FÖR NATTUGGLOR
 – en marsnatt 21.3 (8 €)
ons. 21.3 kl. 21.00–23.00
RUNSALA BOTANISKA TRÄDGÅRDS HUVUDINGÅNG • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 13.3.2018 
Fågelvandring för ”nattugglor” med fokus på riktiga ugglor tillsammans med 
fågelguiden Hans G. Hästbacka. Vi rör oss till fots ca 2 h. Vi artbestämmer ugg-
lor, hör på läten och lär oss mera om ugglornas utbredning, levnadsvanor och 
häckningsbiotoper. Ugglorna parar sig under denna tid och hanarna ”sjunger” 
extra mycket. Bl.a. ska vi försöka hitta den mytomspunna kattugglan vars läte 
används i gamla skräckfilmer. Utrustning: varma ytterkläder och skodon samt 
fågelbok. Gärna också termos + ”fika” samt sittunderlag. Vi samlas kl. 21 vid 
Botaniska trädgårdens huvudingång på Runsala. 
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999989 FÅGELUTFLYKT FÖR MORGONPIGGA – lör. 5.5 kl. 6–10 (8 €)
lör. 5.5 kl. 06.00–10.00
Hirvensalo • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 26.4.2018 
Fågelvandring i arla vårmorgonstund med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Vi 
samlas kl. 6 vid korsningen av Kakskertavägen och Vihtilävägen på Hirvensalo 
varifrån vi tar oss till fots mot Friskalavikens naturskyddsområde. Vi rör oss 
till fots ca 4 h. Under morgontimmarna följer vi med då naturen vaknar till liv 
och fågelsträcken drar över oss. Vi artbestämmer fåglar, lyssnar på sången och 
lär oss mera om utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper. Utrustning: 
varma ytterkläder och skodon, handkikare och fågelbok. Gärna också termos 
+ ”fika” samt sittunderlag. Vi rör oss vid Friskalaviken på Hirvensalo. Exkur-
sionen sker en lördagsmorgon så att vi lugnt kan vandra på. 

999988 MÖT VÅRENS FÅGLAR, tre majkvällar (15 €)
ons. 9.5–23.5 kl. 18.00–20.30
Runsala • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.5.2018 
Fågelvandring med fågelguiden och bildkonstnären Hans G. Hästbacka. Vi 
rör oss till fots ca 2,5 h/kväll i fågelrika områden i Åbo med omnejd: Runsala,  
Katrinedal, Rauvola, Friskala etc. Vi artbestämmer fåglar, hör på fåglar-
nas vårsång och andra läten samt lär oss mera om våra fåglars utbredning,  
levnadsvanor och häckningsbiotoper. Utrustning: lämpliga ytterkläder och  
skodon, handkikare och fågelbok. Gärna också termos + ”fika” samt sittunderlag.  
Fågelvandringar: 9.5, 16.5 och 23.5. Första kvällen 9.5 samlas vi kl. 18 invid f.d. 
Tammenterho naturum vid Hevoskarivägen på Runsala. Vi rör oss stundvis i 
lite mer krävande/svårframkomlig terräng. 
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999990 FÅGELSÅNG I FÖRSOMMARNATTEN
 – nattsångarexkursion fre. 8.6 kl. 22–02 (8 €)
fre. 8.6 kl. 22.00–02.00
KURSPLATSEN MEDDELAS SENARE • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 31.5.2018 
Fågelvandring i försommarnatten med fokus på nattsångarna med fågelguiden 
Hans G. Hästbacka. Vi rör oss till fots ca 4 h. Vi artbestämmer fåglar, lyssnar 
på sången och lär oss mera om utbredning, levnadsvanor och häckningsbioto-
per. Utrustning: varma ytterkläder och skodon, handkikare och fågelbok. Gärna 
också termos + ”fika” samt sittunderlag. Exakt plats för första träffen meddelas 
deltagarna beroende på var nattfågelsången är som intensivast just då. Exkur-
sionen sker natten mot lördag så att vi lugnt kan vandra in på småtimmarna. 

999991 FÅGELVANDRING FÖR SYNSVAGA, tre vårkvällar (15 €)
tis. 24.4–15.5 kl. 18.00–20.30
ÅBOLANDS SYNSKADADES LOKAL Eriksgatan 5 A 9 • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 16.4.2018 
Fågelvandring anpassad för synsvaga med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Den 
första kvällen 24.4 kl. 18–20 är en teoriföreläsning i Åbolands synskadades  
lokal vid Eriksgatan 5 A 9, 6 vån. i centrum av Åbo. Summer nere vid ytterdör-
ren. De två andra gångerna 2.5 och 15.5 rör vi oss till fots på promenadvänliga 
stigar i fågelrika områden i Åbo ca 2,5 h/kväll kl. 18–20.30. Också rullstolsbur-
na kan delta. Vi artbestämmer fåglar, hör på fåglarnas vårsång och andra läten 
samt lär oss mera om våra fåglars utbredning, levnadsvanor och häckningsbio-
toper. Utrustning: lämpliga ytterkläder och skodon, eventuellt handkikare och 
fågelbok. Gärna också termos + ”fika” samt sittunderlag. Kursen är öppen för 
alla intresserade och arrangeras i samarbete med Åbolands synskadade r.f. för 
vars medlemmar föreningen betalar kursavgiften om man anmäler sig via verk-
samhetsledaren Håkan Ström på tel. 0400 151322. Övriga anmäler sig vanligt 
via Arbis. Som medarrangör fungerar även Lionsklubben Skolan i Åbo. Klubben 
ställer upp med stödpersoner. 

999992 FÅGLAR I NÄRMILJÖN
 – I VÅRDBERGSPARKEN FÖR SENIORER, två gånger i maj (15 €)
ons. och tors. 3.5–9.5 kl. 13.00–14.00
SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 25.4.2018 
Den första dagen (3.5) träffas gruppen i Servicehuset Hemmets sal för en teo-
rilektion. Den andra dagen (9.5) lyssnar vi på vårens fåglar i Vårdbergsparken. 
Som ledsagare medverkar elever från S:t Olofsskolan. Kursen är tänkt för även 
andra än Hemmets seniorer och leds av fågelguiden Hans G. Hästbacka. 
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 ASTRONOMI 
999984 SE PÅ VINTERNS STJÄRNOR – kvällsvandring (15 €)
tis. 27.2–13.3 kl. 18.30–19.15
4 vån. Rum 405 Kaskisgatan 5 • Johan Lindén 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 15.2.2018 
Ta vara på de klara vinterhimlarna. Ta en titt på natthimlen och dess under. 
Kursen består av en förberedande föreläsning och en kvällsvandring. Föreläs-
ningen äger rum tisdag 27.2 kl. 18.30–19.15 i Arbis utrymmen. Datumet för 
kvällsvandringen är beroende av vädret, vi siktar på 6.3 eller 13.3 men annat 
datum kan överenskommas vid behov. För kvällsvandringen samlas vi kl. 20.00 
på överenskommen plats. TkD Johan Lindén är docent vid ÅA och långvarig 
medlem i föreningen för astronomi Ursa. 

 NAVIGATION 
510255 KUSTNAVIGATION (50 €)
mån. 15.1–16.4. kl. 17.45–20.15
4 vån. Rum 423 Kaskisgatan 5 • Björn Friberg 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Kursen består av kustnavigationens teori, instrumentnavigeringens princi-
per, meteorologins och tidvattenlärans grunder, utdrag ur bestämmelserna för 
båttrafik till utlandet och övningsuppgifter. Avslutas med Finlands navigations-
förbunds kustskepparexamen fre. 20.4 kl. 18.00–22.00. Avgiften och tiden för 
examensprovet ingår inte i kursen. Deltagandet i examensprovet förutsätter 
godkänd skärgårdsskepparexamen. Kustskepparexamen behövs för det inter-
nationella behörighetsbrevet för förare av fritidsbåt. Kursmaterialet anskaffas 
tillsammans med läraren genast efter kursstarten. Ej 19.2 och 2.4. Björn Friberg 
är av Finlands Navigationsförbund auktoriserad lärare och båtbesiktningsman. 
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 SPRÅK 
 ENGELSKA 

 
120380 ENGLISH CONVERSATION B2, daytime (36 €)
tors. 11.1–19.4 kl. 11.00–12.30
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Priscilla Purssila 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Intermediate level and above. The course offers the opportunity to develop 
speaking skills in a supportive setting. The choice of topics covered is flexible 
and mainly taken from current events and the participants´ own interests.  
Course aims are: increased confidence and ease in speaking; improved  
vocabulary and pronunciation; awareness of communication cultures. Ej 22.2 
och 29.3. Priscilla Purssila har engelska som modersmål och använder enbart 
engelska på kursen. 

  FRANSKA 
120470 FRANSKA A2.2 – startnivå ca 150 h tidigare studier (36 €)
tors. 11.1–19.4 kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Älskar du franska språket? Vill du öva dig att prata om vardagslivet, nyheter, 
känslor och händelser? Ska du resa till länder där man pratar franska? Kom 
med och njut av att tala franska med oss. Startnivå ca 2,5 år vid Arbis. Ej 22.2 
och 29.3. HuK Kaarina Valtanen har undervisat franska, engelska och finska 
sedan 1987. 

 GREKISKA 
120502 KALIMERA! GREKISKA PÅ RESAN (34 €)
tors. 11.1–12.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404 Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Grekiska på resan. Vi lär oss ord och enkla fraser som kan vara nyttiga på en 
resa och bekantar oss även med den grekiska kulturen. Ingen förhandskun-
skap behövs. Inga kursböcker, vi använder lärarens material. Ej 22.2 och 29.3.  
FM Loukia Lindholm arbetar som timlärare vid ÅA och har grekiska som  
modersmål. 
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 ITALIENSKA 
120553 ITALIENSKA A1 – för nybörjare (36 €)
mån. 15.1–23.4 kl. 19.00–20.30
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Stefania Federico 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Kursen riktar sig till dig som vill börja dina studier i italienska med en erfaren 
lärare som har språket som sitt modersmål. Du lär dig grundläggande gram-
matik och typiska ord och uttryck för att komma igång med kommunikationen. 
Kursen lämpar sig för studerande som snabbt vill lära sig att uttrycka sig på 
italienska och tar också upp italiensk kultur och vardag. Läraren förser dig med 
eget material, tillgängligt på svenska. Undervisningen sker främst på italienska 
och engelska, med inslag av svenska eller finska vid behov. Ej 19.2 och 2.4. FM 
Stefania Federico har undervisat i italienska och italiensk kultur vid Åbo Aka-
demi. 

120554 ANCORA ITALIANO PER TE
 – italienska A1.2, startnivå ca 50 h tidigare studier (36 €)
mån. 15.1–23.4 kl. 17.15–18.45
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Stefania Federico 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Kom igång med kommunikationen medan du lär dig mera grammatik, ord och 
uttryck och om den italienska kulturen och vardagen. Kursen lämpar sig för stu-
derande som snabbt vill lära sig att uttrycka sig på italienska och tar också upp 
italiensk kultur och vardag. Läraren förser dig med eget material, tillgängligt 
på svenska. Undervisningen sker främst på italienska och engelska med inslag 
av svenska eller finska vid behov. Fortsättning på höstens nybörjarkurs. Ej 19.2 
och 2.4. FM Stefania Federico har undervisat i italienska och italiensk kultur vid 
Åbo Akademi. 

 LATIN 
120662 LATINSKA TEXTER B1.2 (34 €)
tis. 9.1–3.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Joonas Vanhala, Johannes Koskenniemi 
På kursen behandlas genuina latinska texter. Syftet är att både språkligt och 
innehållsmässigt förstå, översätta och analysera latinsk prosa och poesi från  
antiken. Minst 2–3 års tidigare studier i latin krävs. Kursböcker: latinsk ordbok 
t.ex. Nordstedts latinsk–svenska ordbok och förslagsvis Erik Tidners Latinsk 
grammatik. Läraren kompletterar med eget kursmaterial. Ej 22.2. TM, HuK 
Joonas Vanhala har läst latinsk och grekisk filologi vid Åbo Universitet. Kursen 
leds fr.o.m. 13.2 av Johannes Koskenniemi. 

Italienska • Latin
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 RYSKA 
 
 120760 TURISTRYSKA för nybörjare (34 €)
tis. 16.1–17.4 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 404 Kaskisgatan 5 • Carina Kristola-Backlund 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
S:t Petersburg, staden vid Neva, valdes av World Travel Awards i september 
2016 till årets bästa europeiska resmål. I motiveringarna nämndes stadens rika 
historia och gamla kulturtraditioner. Nu erbjuder Arbis en kurs i turistryska 
där vi lär oss nyttiga fraser och lär känna staden S:t Petersburg. Kursen lämpar 
sig också inför resor till andra mål i vårt väldiga östra grannland. Man får ut så 
mycket mera av en resa då man kan ens lite av landets språk. Om intresse finns 
kan kursen avslutas med en resa till S:t Petersburg. En eventuell resa sker inte 
i Arbis regi och ingår inte i kursavgiften Добро пожаловать на курс! Välkom-
men på kurs! Kursmaterial: Venäjää matkailijoille (M. Alestalo) ca 30 € samt 
lärarens material. Ej 6.2 och 20.2. FM Carina Kristola-Backlund är behörig och 
erfaren rysklärare. 

120761 RYSKA A2.1 – startnivå ca 150 h tidigare studier (34 €)
tis. 16.1–17.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404 Kaskisgatan 5 • Carina Kristola-Backlund 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Kursen lämpar sig för dig som har läst ryska 2–3 år och vill förkovra dig med 
fräscha texter och ämnen. Vi inleder med repetition av kasusböjningen i plural 
och beger oss sedan till Sibirien, Sotji och Jekaterinburg. Vi för dialoger, övar 
grammatik, spelar spel, gör hörövningar och diskuterar. Dessutom bekantar vi 
oss med platserna vi besöker i boken genom bilder, videor och reseberättelser. 
Lärobok Pora! 2 (st.7–>) (Marja Jegorenkov, Sirpa Piispanen) samt lärarens 
material. Ej 6.2 och 20.2. FM Carina Kristola-Backlund är behörig och erfaren 
rysklärare. 

320281 KERSTIN KRONVALL: RYSSLAND – VAD HÄNDER DÄR 
JUST NU? föreläsn. tis. 6.2 kl. 18.00 (8 €)
Se sid 11.
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 SPANSKA 
120880 SPANSKA A1.2 – startnivå ca 125 h tidigare studier (34 €)
ons. 17.1–11.4 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 9.1.2018 
Målsättningen är att lära sig kunna berätta om sig själv, sina fritidsintressen 
och hur man bor. Dessutom lär man sig att klara av enkla vardagssituationer 
på spanska t.ex. att handla i en klädaffär. Kursen ger också färdighet i att förstå 
och skriva enkla texter med vardagsinnehåll samt att förstå talad spanska i lugnt 
tempo. Fortsättning på höstens kurs A1.2. Ej 21.2. Kursbok: Caminando 1 från 
kapitel 5a, ca 50 €. Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål 
och har undervisat på Arbis sedan 2002. 

120881 SPANSKA B1.2 – startnivå ca 350 h tidigare studier (34 €)
mån. 15.1–16.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Målsättningen är att utöka kursdeltagarnas vokabulär och utveckla de muntliga 
och skriftliga färdigheterna i spanska samt hörförståelsen. Vi fokuserar på de 
strukturer (preteritum, imperfekt) som används för att prata om förfluten tid 
på spanska. Fortsättning på höstens B1 – 300 h. Förkunskaper ca 4,5–5 år på 
Arbis. Lärarens eget material. Ej 19.2 och 2.4. Georgina González-Norrgård har 
spanska som modersmål och har undervisat på Arbis sedan 2002. 

120882 SPANSK KONVERSATION B2/C1 (34 €)
mån. 15.1–16.4 kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Ven a practicar con nosotros tu español! Durante el curso hablamos sobre  
diferentes temas, aprendemos nuevas palabras y repasamos la gramática.  
Kursen är avsedd för deltagare som har en god grund i spanska. Kursmaterialet 
fås av läraren. Ej 19.2 och 2.4. Georgina González-Norrgård har spanska som 
modersmål och har undervisat på Arbis från 2002. 

Spanska
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 TYSKA 
 
121073 TYSK KONVERSATION B2/C1 (34 €)
ons. 17.1–11.4. kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 404 Kaskisgatan 5 • Elisabeth Glatz 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 9.1.2018 
Vi talar om teman som vi tycker är intressanta, om livet i allmänhet,  
om aktuella händelser och utvidgar ordförrådet ständigt. Vi funderar på  
skilnaderna mellan olika dialekter och sociolekter, språknyanser och kulturella 
dimensioner som kan hänga ihop med språkanvändningen. Fokus ligger på 
muntlig kommunikation och vardagskommunikation. Ej 21.2. Undervisnings-
språket är tyska, vid behov också svenska. Ingen kursbok, men en ordbok  
eller elektronisk översättare kan vara bra att ha. Elisabeth Glatz har tyska som 
modersmål och lång erfarenhet som lärare inom både tyska (Arbis, Novia) och 
interkulturell kommunikation (ÅA). 
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 SVENSKA • SWEDISH 
1202000 SWEDISH A1, for beginners – daytime (67 €  20 €)
Mon and Thu 15.1–19.4. at 12.45–14.15
5th floor, room 505 Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in Swedish, 
one of the two official languages in Finland. Course book: Mål 1, Lärobok, 4th 
edition, 2012: about 50 €. Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and 
is a qualified language teacher. 

1202001 SWEDISH A1.2 – morning – startlevel from 50h (67 €  20 €)
Mon and Thu 15.1–19.4. at 10.00–11.30
5th floor, room 505 Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Two days/week, Mondays and Thursdays. Starting level 50 h means that 
the student can read, understand and produce short texts about famili-
ar topics (family, home country, weather, hobbies etc.) and take part in simple 
everyday conversations. Course book: ”Mål 1”, 4th edition: about 50 €. Nicke 
Packalén has a Master’s degree in Swedish and is a qualified language teacher. 

1202002 SWEDISH A1.2 – evening – startlevel from 50h (67 €  20 €)
Mon and Thu 15.1–19.4. at 17.45–19.15
4th floor, room 404 Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Two days/week, Mondays and Thursdays. Starting level 50 h means that 
the student can read, understand and produce short texts about famili-
ar topics (family, home country, weather, hobbies etc.) and take part in simple 
everyday conversations. Course book: ”Mål 1”, 4th edition: about 50 €. Nicke 
Packalén has a Master´s degree in Swedish and is a qualified language teacher. 

Svenska • Sw
edish

OPEN BADGES

Open badges will be introduced at Arbis in the school year 
2017–2018. Open Badges is a digital course certificate that 
makes visible the knowledge and proficiency gained on 
courses. Students have the possibility to apply for an Open 
Badge in the course Swedish A1. The long term goal is to 
grant Open Badges in more and more courses. Read more 
about Open Badges at www.aboarbis.fi
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1202003 SWEDISH A2.1 – startlevel from 100h (70 €  20 €)
Tue and Thu 16.1–19.4. at 17.45–19.15
4th floor, room 422 Kaskisgatan 5 • Kim Lindroos 
Enrolment 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Two days/week, Tuesdays and Thursdays. The student has completed some 
courses in Swedish, knows the basic grammar and vocabulary and wants to  
improve his/her skills. The student can communicate in everyday situations and 
produce simple texts about familiar topics. Course book: ”Mål 2”, 4th edition, 
about 50 €. Kim Lindroos has a Master´s degree in Swedish and is a qualified 
language teacher. 

1202004 PRACTICAL SWEDISH – PRAKTISK SVENSKA A2.2
 – startnivå från 150 h (34 €)
tors. 18.1–19.4 kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422 Kaskisgatan 5 • Kim Lindroos 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 9.1.2018 
Welcome to practice your Swedish! Teaching languages: Swedish and English. 
Praktisk svenska är en kurs för dig som har gått grund- och fortsättningskurser, 
men ännu inte riktigt vågar tala svenska. Vi repeterar grundläggande strukturer 
i språket, men kommer också att prata mycket under kursen. Kursbok: Mål 2, 
fjärde upplagan. FM Kim Lindroos är utbildad lärare i svenska. 

1202005 SVENSK KONVERSATION B2, eftermiddagskurs (36 €)
tis. 16.1–17.4 kl. 15.00–16.30
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Håll din svenska levande! Konversationskursen är för dig som kan en del men 
ytterligare vill förbättra dina kunskaper i svenska. Vi läser t.ex. tidningsartiklar 
och diskuterar. FM Nicke Packalén är behörig lärare i svenska och engelska. 

 FINSKA • FINNISH 
www.turuntyovaenopisto.fi
Turun suomenkielinen työväenopisto
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 PSYKOLOGI • MÄNSKLIGA RELATIONER 
320375 PSYKISKA FÖRSTA HJÄLPEN 2 – veckoslut 10.3–11.3 (29 €)
lör. och sön. 10–11.3 kl. 10.00–16.00
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Johanna Cresswell-Smith 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.3.2018 
Är du intresserad av psykiskt välbefinnande, de vanligaste formerna av psykisk 
ohälsa och deras symtom? Vill du utveckla färdigheter för att kunna erbjuda hjälp, 
hänvisa till behandling och tillämpa psykiska första hjälpens olika steg? Kursens 
innehåll indelas i följande sex helheter: depression, traumatiska kriser, beroende-
sjukdomar, ångestsyndrom, psykoser och självdestruktivt beteende. Kurslittera-
tur ingår i kursen. Inga förkunskaper krävs. Kursen förverkligas i samarbete med 
Föreningen för Mental Hälsa i Finland. MSc Johanna Cresswell-Smith har lång 
erfarenhet av att leda kurser och studerar Mental Health Policy and Plans. 

320376 PRATKVARNEN, för personer med afasi (51 €  30 €)
tis. 16.1–10.4 kl. 13.30–16.15
2 vån. Rum 203 Kaskisgatan 5 • Sara Alopaeus 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
För personer i olika åldrar med afasi. Målsättningen är att främja delaktighet, 
förebygga marginalisering samt ge möjlighet till diskussion och kommunika-
tion i en trygg och strukturerad grupp. Kursen består av diskussioner, spel och  
övningar som samtidigt kan fungera som inkörsport till annan verksamhet inom 
Arbis. I programmet ingår en kaffepaus i caféet på första våningen. Det är möj-
ligt att delta i kursen med personlig assistent. Hiss till klassrummet på andra 
våningen, tillgänglig toalett på samma våning. Anmälningar tas också emot på 
044 907 4737. Kursen arrangeras i samarbete med Hjärnförbundet r.f. Ej 13.3 
och 20.3. Sara Alopaeus är HuK i logopedi. 

830388 SJÄLVFÖRSVAR – kort grundkurs för kvinnor och män, 
lör. 10.3 kl. 10.00–13.15 (13 €)
Se sid 50. 

830389 SJÄLVFÖRSVAR – kort fortsättningskurs för kvinnor och 
män, lör. 10.3 kl. 13.45–16.00 (13 €)
Se sid 50.

110205 MUSIK OCH MENTAL TRÄNING (30 €)
ons. 7.2–4.4 kl. 18.15–20.30
Se sid 35.

110403 KREATIV MANDALA (34 €)
ons. 17.1–11.4 kl. 17.00–18.30
Se sid 33.
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 BILDKONST • MÅLERI • KERAMIK 

110400 KERAMIK FÖR NYBÖRJARE (45 €)
tors. 18.1–19.4 kl. 18.00–20.00
KATEDRALSKOLAN, Keramik K1 Östra strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 10.1.2018 
Lär dig grundläggande tekniker såsom ringling, kavling, tumning och elementär 
drejning. Med hjälp av läraren utvecklar du dina idéer till unika keramik-
objekt. Du lär dig också dekorera och glasera dina verk. En materialavgift på ca  
30 € betalas till läraren. Kursen hålls i Katedralskolans keramiksal. Ingång via  
Åsalen, Östra strandgatan 2. Ej 22.2 och 29.3. FM Aras Jarjis har examen i  
keramik, grafik, fotografering och måleri från Accademia di Belle Arti Vannucci 
Perugia, Italien. 

110401 LANDSKAP I AKVARELL (45 €)
mån. 15.1–16.4 kl. 19.00–21.15
3 vån. Rum 311 Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Vi lär oss att vara spontana och njuta av målningsprocessen i akvarell. Kursen 
lämpar sig för dig som redan är bekant med akvarellmålning. Vi fortsätter med 
att fokusera på himlen, molnen och havet för att kunna skapa konstnärliga land-
skap. Ej 19.2 och 2.4. Victoria Yaroshik är konstnär utbildad i S:t Petersburg.  
Se www.justart.info 

110402 STAD I AKVARELL (45 €)
ons. 17.1–11.4 kl. 19.00–21.15
3 vån. Rum 311 Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 9.1.2018 
Vi målar en stad och ett landskap i perspektiv. Vi förbättrar vår kreativitet och 
vågar släppa loss och vara spontana och njuta av målningsprocessen i akva-
rell. En viss grundkunskap om olika tekniker i akvarell krävs. Ej 21.2. Victoria 
Yaroshik är konstnär utbildad i S:t Petersburg. Se www.justart.info 
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110403 KREATIV MANDALA (34 €)
ons. 17.1–11.4 kl. 17.00–18.30
3 vån. Rum 311 Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 9.1.2018 
En konstkurs för alla som vill uppleva helheter. En mandala kan fungera som en 
inspirations- och energikälla. Den aktiverar vår kreativitet och inverkar positivt 
på bl.a. uppmärksamhetsförmågan och minnet samt utvecklar motoriken. Ett 
slags yoga för hjärnan där vänstra och högra hjärnhalvan utvecklar samarbetet. 
Vi arbetar med akvarellpennor, gouache eller akvarell. Ej 21.2. Victoria Yaroshik 
är konstnär utbildad i S:t Petersburg. Se www.justart.info 

110404 OLJEMÅLNING, avgiftsfri nybörjarintroduktionskväll 15.1 (0 €)
mån. 15.1 kl. 19.00–20.30
2 vån. Rum 204 Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Obligatorisk för nybörjare inför kursen ”Oljemålning, kvällstid” nr 110405.  
Vi går genom bl.a. olika materialmöjligheter. Ingen kursavgift. Kom ihåg att  
anmäla dig också till den egentliga kursen nr 110405. 

110405 OLJEMÅLNING, kvällstid (46 €)
mån. 22.1–16.4 kl. 19.00–21.15
2 vån. Rum 204 Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 14.1.2018 
Under kursen bekantar vi oss med bl.a. den klassiska ”lager-på-lager-tekniken” 
och ”alla-prima-tekniken”. Undervisningen består av personlig handledning 
och ”steg-för-steg-metoder”. Kursdeltagarna får i regel själva välja sina motiv 
- stilleben, landskap, människor o.s.v. Målning efter levande modell ingår som  
ett element i kursen. Ej 19.2 och 2.4. Den avgiftsfria kursen ”Oljemålning,  
avgiftsfri nybörjarintroduktionskväll 15.1” nr 110404 är obligatorisk för  
nybörjare. Den anmäler du dig separat till. André Peterdi är konstmålare och 
utexaminerad bildkonstnär. Har undervisat på Arbis sedan 2005. 

110406 BILDKONST, för personer med funktionsnedsättning (37 €)
mån. 26.2–14.5 kl. 13.30–15.45
2 vån. Rum 206 Kaskisgatan 5 • Erika Adamsson 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 15.2.2018 
Kursen ordnas delvis i samarbete med Kårkulla samkommun. Kursen är  
öppen också för andra personer med funktionsnedsättning. Alla kan fördjupa 
sina konstnärliga intryck och får individuell handledning. Gruppen gör även 
museibesök. Kontakta Arbis senast 15.2 på 044 907 4737 om du är intresse-
rad. Ingen nätanmälning. Materialkostnader 30–50 €/pers. Erika Adamsson är  
utbildad bildkonstnär. Se även www.erika-adamsson.com 

B
ildkonst • M

åleri • K
eram

ik



3434

 DATA • FOTOGRAFERING 
 
 340176 WINDOWS-DATORER, UNDERHÅLL OCH RENSNING
 – kortkurs (15 €)
ons. 24.1–14.2. kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 403. Dataklassen Kaskisgatan 5 • Christian Andersson 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 16.1.2018 
Vill du ge en nystart åt din bärbara dator? En enkel rensning och grundläggande 
underhåll kan hjälpa datorns prestanda. Under kursen går vi igenom system-
säkerhet, underhåll, tillförlitlighet, felsökning, startoptimering etc. Ta med din 
egen bärbara dator. Christian Andersson är diplomingenjör i datateknik och har 
sedan 2012 hållit kurser i datorhantering. 

340177 FOTOGRAFERA – mer än automatinställning (34 €)
tis. 16.1–10.4 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 403. Dataklassen Kaskisgatan 5 • Aras Jarjis 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Lär dig din kameras funktioner och utvecklas som fotograf. Den digitala sys-
temkameran möjliggör mycket mer än bara ”auto”-bilder. Vi lär oss fotografera 
bl.a. naturen, staden, torg, sport och porträtt i studiomiljö. Kursen tar också 
upp hur du hanterar dina bilder på datorn och olika redigeringsalternativ med 
olika program. Ta med din egen kamera och din bärbara dator. Datorer finns 
också att låna på Arbis. Delar av kursen fungerar som praktiska workshoppar. Ej 
20.2. FM Aras Jarjis har varit videofotograf och tecknare på HBL samt AD och 
journalist. Han har examen i grafik, fotografering och måleri från Accademia di 
Belle Arti Vannucci Perugia, Italien. 
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 SÅNG • MUSIK 
110204 TOPELIUS 200 ÅR
 – SÅNGKVÄLL MED TOPELIUS I TONER (8 €)
tis. 23.1 kl. 18.30–20.00
5 vån. Rum 520, Auditoriet Kaskisgatan 5 • Ros-Mari Djupsund, Jalle Ahlbeck 
Den 14 januari är det 200 år sedan skalden och sagofarbrorn Zacharias Tope-
lius föddes på Kuddnäs gård i Nykarleby. Han var privatelev hos Johan Ludvig 
Runeberg och blev professor vid Helsingfors universitet. Hans verk lever kvar 
i en lång rad av sånger och psalmer: ”Giv mig ej glans ...”, ”Jag gungar i högsta 
grenen ...”,”Sov du lilla vide ung ...”, ”Sanningens ande”, ”Lasse, Lasse liten!”. 
Under kvällen presenteras en del av Topelius verk i ord och ton och i form av 
allsång. De som går kursen Cantralla har rätt att delta inom ramen för Cantral-
las kursavgift. Men man bör anmäla sig separat till Topeliuskvällen. Ros-Mari 
Djupsund doktorerar i musikvetenskap. Jalle Ahlbeck är musiker uppvuxen i 
Topelius hemstad Nykarleby.

110205 MUSIK OCH MENTAL TRÄNING (30 €)
ons. 7.2–4.4 kl. 18.15–20.30
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Marianne Maans 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 30.1.2018 
Lär dig använda ”Mental träning” som redskap då du upp-
träder, övar och jobbar med musik. Lär dig att vara dig själv 
och prestera ditt bästa även i krävande situationer, glädjas 
och utnyttja dina resurser samt att fortsätta din musikaliska 
utveckling. I träningen ingår enklare övningar och hemupp-
gifter. Kursen passar även för den som vill bli bättre på att 
tala inför publik. Ej 21.2. MuM Marianne Maans är en utbil-
dad mental tränare och en mångsidig musiker som uppträ-
der både solo och i ensembler. 

110206 FOLKSÅNG – marsveckoslut 9–10.3 (25 €)
fre. 9.3 kl. 18.30–21.00 och lör. 10.3 kl. 10.00–16.00
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Marianne Maans 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.3.2018 
En kurs för dig som tycker om att sjunga på egen hand eller med andra t.ex. i 
kör. Vi jobbar med finlandssvenska traditionsvisor en- och flerstämmigt i både 
kortare småvisor och längre medeltidsballader. Du får lära dig repertoar ur den 
traditionella finlandssvenska folksången och om den folkliga sångens stilmedel. 
Genom gehörsinlärning införlivas det folkmusikaliska uttrycket, svängen och 
rytmbearbetningen naturligt i sången. På lördag 1 h lunchpaus. MuM Marianne 
Maans är en mångsidig musiker som uppträder både solo och i ensembler. Hen-
nes specialområde är den finlandssvenska folkmusiken. 
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110207 PROJEKTKÖREN MIAÅ – män i arbetsför ålder (39 €)
tors. 18.1–19.4 kl. 19.30–21.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Sam Fröjdö 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 10.1.2018 
Är du bekant med sång och musik: körsångare, rocksångare eller bandmusi-
ker? Suktar du efter musikaliska utmaningar? Känner du att det är hög tid för 
manskörssång? MIAÅ riktar sig till vuxna män i arbetsför ålder för vilka mu-
sikutövande i grupp inte är främmande. Vi ser gärna att du tar dig an musik av 
varierande slag, att du med nöje söker dig bortom gränserna för den traditio-
nella manskörsrepertoaren. Ej 22.2. Sam Fröjdö är musiker, dirigent och har ett 
förflutet som lärare i musik. 

110208 KÖR FÖR ALLA – CANTRALLA (39 €)
tis. 16.1–24.4. kl. 17.30–19.00
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Ros-Mari Djupsund 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Inga förkunskaper krävs. Vi sjunger efter egen förmåga och kallar oss ”Can-
tralla”. Uppsjungnings- och sångövningar med både bekanta och nya sånger, 
mest på svenska. Ej 23.1 då Topeliuskvällen hålls. Kvällen ingår i kursavgiften 
för Cantralla, men man bör anmäla sig separat. Ej 20.2. Ta kontakt med kurs-
ledaren 040 768 9980 om du vill veta mera. Ros-Mari Djupsund doktorerar i 
musikvetenskap. 

110209 KÖREN UPPTEMPO – något för alla (36 €)
tors. 18.1–26.4 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Jasmine Nedergård 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 10.1.2018 
Upptempo är för dig som är intresserad av mer internationella sånger och  
musikstilar. Vi prövar på att sjunga allt från jazz, blues och country till rock 
och pop, mest på engelska. Kören har ingen åldersbegränsning eller musikaliska 
krav, men det underlättar om man har ett musiköra. Vi sjunger mest enstäm-
migt. Kom med och njut av samvaron och av att sjunga tillsammans. Ej 22.2 och 
29.3. Jasmine Nedergård har jobbat som kantor och varit första vice dirigent i 
Florakören. Kontakta henne gärna på 050 560 5655 om du har frågor. 
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Jobba hos oss!

Har du specialkunskap i något ämne som du gärna vill lära ut? 
Kontakta oss och berätta om hurdana kurser du kunde leda!

arbis@turku.fi • 044 907 4737
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110210 SOLOSÅNG, för damer (66 €)
mån. 22.1–16.4 kl. 16.15–21.15 • Varannan vecka
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 14.1.2018 
Är du nybörjare eller vill annars utveckla din röst? Du får individuell handled-
ning och stöd i att hitta en fri andning och en naturlig tonbildning. Du lär dig 
grunderna i röstfysiologi, frasering och tolkning samt övar för att motarbeta 
rampfebern. Repertoaren väljer du fritt, allt från klassiskt till rytmmusik. Ta 
gärna med text och noter. De som deltagit i kursen på hösten har företräde till 
vårens kurs, men även nya anmälda välkomnas i mån av plats. Så anmäl dig!  
Arbis kontaktar dem som får plats efter anmälningstidens slut. 45 min./deltagare 
under sex måndagar 22.1, 5.2, 5.3, 19.3, 9.4, 16.4. Läraren kontaktar var och en 
före kursstart och kommer överens om de enskilda klockslagen och datumen. 
MuM Anneliina Koskinen är utexaminerad från den solistiska avdelningen vid 
Sibelius-Akademin. Se även www.anneliinakoskinen.com 

110211 SOLOSÅNG, för män (66 €)
mån. 15.1–26.3 kl. 16.15–21.15 • Varannan vecka
4 vån. Rum 412. Musikklassen Kaskisgatan 5 • Anneliina Koskinen 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Är du nybörjare eller vill annars utveckla din röst? Du får individuell handled-
ning och stöd i att hitta en fri andning och en naturlig tonbildning. Du lär dig 
grunderna i röstfysiologi, frasering och tolkning samt övar för att motarbeta 
rampfebern. Repertoaren väljer du fritt, allt från klassiskt till rytmmusik. Ta 
gärna med text och noter. De som deltagit i kursen på hösten har företräde till 
vårens kurs, men även nya anmälda välkomnas i mån av plats. Så anmäl dig! 
Arbis kontaktar dem som får plats efter att anmälningstiden gått ut. 45 min./
deltagare under sex måndagar 15.1, 29.1, 12.2, 26.2, 12.3, 26.3. Läraren kontak-
tar var och en före kursstart och kommer överens om de enskilda klockslagen 
och datumen. MuM Anneliina Koskinen är utexaminerad från solistiska avdel-
ningen vid Sibelius-Akademin. Se även www.anneliinakoskinen.com 
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110212 BLÅSMUSIK (42 €)
ons. 17.1–18.4 kl. 18.00–20.00
ERSÄTTANDE GILLESGÅRDEN, innergården Universitetsgatan 15 • Mikko 
Lagerspetz 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 9.1.2018 
Kursen är en fortsättning på höstens blåsmusikkurs, men även nya deltagare 
är välkomna. Kursen består av orkesterövningar och syftet är att ge musiken en 
enhetlig nyanserad tolkning. Under vårterminen övas in en konsertrepertoar 
med inslag av både klassisk, swing-, och traditionell blåsmusik. Våren avslutas 
med uppträdande vid Åbo Blåsmusikfestspel. Ingen enskild instrumentunder-
visning. Eget instrument krävs. Noterna delas ut på övningarna. När vi upp-
träder kallar vi oss Blåslaget. Mikko Lagerspetz har studerat musikvetenskap, 
komposition och valthornsspel och dirigerat olika blåsorkestrar sedan 1984, 
Blåslaget sedan 2008. 

110213 MUSIKSTUND PÅ ANNAHEMMET (17 €)
tis. 16.1–17.4. kl. 15.00–15.45
SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Marianne Maans 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Musikstund för seniorer. Vi sjunger allsånger från olika tider och prövar 
även på att använda enkla rytminstrument som ackompanjemang till sång-
erna. Inga förkunskaper krävs. Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset  
Hemmet men är öppen också för andra t.ex. anhöriga. Kontakta Arbis 040 907 4737  
senast 8.1.2018. Ingen nätanmälning. Ej 20.2 och 10.4. MuM Marianne Maans är  
utexaminerade från Sibelius-Akademin. 

110214 MUSIKSTUND PÅ ROSENHEMMET (17 €)
tis. 16.1–17.4 kl. 14.00–14.45
SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Marianne Maans 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Musikstund för seniorer. Vi sjunger allsånger från olika tider och prövar även 
på att använda enkla rytminstrument som ackompanjemang till sångerna. Inga 
förkunskaper krävs. Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet men 
är öppen också för andra t.ex. anhöriga. Kontakta Arbis 040 907 4737 senast 
8.1.2018. Ingen nätanmälning. MuM Marianne Maans är utexaminerade från 
Sibelius-Akademin. Ej 20.2 och 10.4. 
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 DANS 
820523 TVÅ DANSBANEDANSER – FOXTROT OCH TANGO, 
kortkurs (20 €)
mån. 8.1–5.2 kl. 18.15–19.30
LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen. Ingång via parken Klostergatan 13
 • Marjut Koch och Christer Jansén 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.1.2018 
Lär dig grunderna i foxtrot och tango till sommaren! Vi koncentrerar oss på 
grundstegen och några av de vanligaste figurerna i respektive dans. Anmäl dig 
gärna parvis eller kom solo om du är beredd att dansa i båda rollerna d.v.s. för-
ning och följning. Klä dig bekvämt med lätta skor utan hög klack. Kursen hålls 
fem gånger i Luostarivuori skolas festsal 8.1–5.2.2018. Instruktörerna Christer 
Jansén och Marjut Koch har lett dansbanedanskurser under 15 år. De har även 
dansat ballroom och är aktiva utövare av argentinsk tango. Jansén är utbildad 
dansinstruktör via SUSEL ry. 

820524 TVÅ DANSBANEDANSER – EASY-JIVE OCH BUGG, 
kortkurs (20 €)
mån. 26.3–14.5 kl. 18.15–19.30
LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen. Ingång via parken Klostergatan 13
 • Marjut Koch och Christer Jansén 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 18.3.2018 
Lär dig grunderna i lättare jive och bugg till sommaren! Vi koncentrerar oss 
på grundstegen och några av de vanligaste figurerna i respektive dans. Anmäl 
dig gärna parvis eller kom solo om du är beredd att dansa i båda rollerna d.v.s. 
förning och följning. Klä dig bekvämt med lätta skor utan hög klack. Kursen 
hålls sex gånger i Luostarivuori skolas festsal 26.3–14.5.2018. Ej 2.4 och 30.4. 
Instruktörerna Christer Jansén och Marjut Koch har lett dansbanedanskurser 
under 15 år. De har även dansat ballroom och är aktiva utövare av argentinsk 
tango. Jansén är utbildad dansinstruktör via SUSEL ry. 
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 TEXTILSLÖJD • HOBBY 
110580 STICKA! (26 €)
mån. 26.2–26.3 kl. 18.00–21.00
ÅSALEN Östra Strandgatan 2, Katedralskolan • Anja Lindqvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 15.2.2018 
Lär dig grunderna eller sticka någonting annorlunda! Sticka t.ex. Lovikkavan-
tar, svingstickade sockor, spetsstickad duk, pläd i dominostickning ... HeL Anja 
Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

110581 BRODERI, dagtid (25 €)
tors. 11.1–15.2 kl. 14.30–17.00
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Brodera en duk i hardanger, en kudde i korsstygn, en väggbonad i påsöma-
täckesbroderi, en lampskärm i myreschka ... HeL Anja Lindqvist är Arbis  
ordinarie textillärare. 

110582 TEXTILHOBBY, dagtid (34 €)
tors. 1.3–26.4 kl. 14.30–17.00
5 vån. Rum 506 Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 21.2.2018 
Sticka fingervantar, knyt ett tofsdjur, brodera en tavla, virka en mössa ... Möjlig-
heterna är många! Du påverkar själv vad som tas upp under kursen. HeL Anja 
Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

110583 MAKRAMÉ – AMPLAR, BÄLTEN M.M. (15 €)
mån. 9.4–23.4 kl. 18.00–21.00
ÅSALEN Östra Strandgatan 2, Katedralskolan • Anja Lindqvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 2.4.2018 
Knyt amplar, bälten, väggbonader ... HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie  
textillärare. 
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110584 LUFFARSLÖJD AV JÄRNTRÅD, fre. 23.3 och sön. 25.3. (25 €)
fre. 23.3 kl. 18.00–21.00 och sön. 25.3 kl. 10.00–16.15
ÅSALEN Östra Strandgatan 2, Katedralskolan • Anja Lindqvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 15.3.2018 
Luffarslöjd kallas också för trådtjack. Man tillverkar produkter av järntråd.  
Vi gör äggkoppar och små skålar. HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textil-
lärare. 

110585 DEKORATIONSÄGG, en marslördag 24.3 (15 €)
lör. 24.3 kl. 10.00–16.15
S:T OLOFSSKOLAN, textilsalen Klostergatan 11 • Berit Bragge 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 15.3.2018 
Tillverka vackra dekorationsägg med hjälp av olika textillack, färgpigment  
och textilier såsom spetsar och olika grova snören och garn. Du lär dig mer 
om olika material och tekniker och att överklä äggskal med textila material. Ta 
med urblåsta ägg, sax och olika garn och snören samt spetsar. Man får också 
köpa material av läraren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid –  
ytterdörren går i lås! HeL, formgivaren Berit Bragge har lång lärarerfarenhet. 

110586 FÅGLAR AV BJÖRKRIS, aprilveckoslut 6–7.4 (25 €)
fre. 6.4 kl. 18.00–21.00 och lör. 7.4 kl. 10.00–16.15
ÅSALEN Östra Strandgatan 2, Katedralskolan • Anja Lindqvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 28.3.2018 
Med hjälp av tunn järntråd kan man forma björkris till t.ex. fåglar. Ta med en 
stor säck björkris, helst tunt ris från hängbjörkar. HeL Anja Lindqvist är Arbis 
ordinarie textillärare. 

110587 VACKRA SMYCKEN AV GAMLA KNAPPAR, kortkurs (23 €)
tis. 10.4 och 17.4 kl. 18.00–20.30 och lör. 21.4 kl. 10.00–16.15
S:T OLOFSSKOLAN, textilsalen Klostergatan 11 • Berit Bragge 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 2.4.2018 
Tillverka unika smycken av dina ”knappskatter”. Vi går igenom olika meto-
der för att tillverka personliga smycken: halssmycken, armband, broscher och  
örhängen. Vi träder, virkar och broderar. Det här är en kreativ, rolig kurs som 
inte kräver förhandskunskaper. Det räcker med skaparglädje och iver. Ta med 
dig knappar, tunn stark tråd, sax, synålar och gärna en tunn virknål. Du kan 
också ta med olika smyckestillbehör såsom lås m.m. Av läraren kan du låna 
verktyg och köpa material. Kurs tis.10.4 och 17.4 samt lör. 21.4. Träff vid S:t 
Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås! HeL, formgivaren 
Berit Bragge är kreativ och gillar utmaningar. 
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110588 VÄVNING (51 €)
mån. och tors. 8.1–15.2 kl. 17.45–20.45
ÅSALEN Östra Strandgatan 2, Katedralskolan • Anja Lindqvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.1.2018 
Väv både grövre och tunnare vävar: dukar, mattor, disktrasor m.m. Vi sätter upp 
och väver i gemensamma vävar. Information om materialkostnader i början av 
kursen. Kursen pågår måndagar 8.1–12.2 och torsdagar 11.1–15.2, men för att 
vävandet ska framskrida bättre borde deltagarna helst väva också under andra 
tider. Deltagare på höstens vävkurs har företräde. Nybörjare också välkomna. 
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

110589 KLÄDSÖMNAD ÄR ROLIGT (51 €)
ons. 17.1–4.4 kl. 18.00–20.45
S:T OLOFSSKOLAN, textilsalen Klostergatan 11 • Berit Bragge 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 9.1.2018 
Sy kläder för vuxna och/eller barn enligt egna behov och önskemål. Du får per-
sonlig handledning och hjälp med dina sömnadsprojekt. Lär dig om måttagning, 
tillskärning, mönster, material och maskiner. Du lär dig använda symaskinen 
och overlocken mångsidigt. Ta med eget material och sömnadstillbehör. Passar 
både nybörjare och längre hunna. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom 
i tid – ytterdörren går i lås! Ej 21.2. HeL, formgivaren Berit Bragge har många 
års erfarenhet som beklädnadslärare. 

110590 HEMSLÖJD PÅ HEMMET, eftermiddagskurs (39 €)
mån. 8.1–23.4 kl. 14.30–16.00
SERVICEHUSET HEMMET Observatoriegatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet och är främst avsedd för 
dess pensionärer, men öppen också för andra intresserade. Kontakta Arbis på 
044 907 4737 senast 3.1 om du är intresserad. Ingen nätanmälning. HeL Anja 
Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 
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 MÖBEL • SLÖJD 
110591 TRÄSLÖJD OCH SNICKERI, 
avgiftsfri nybörjarintroduktion 15.1 (0 €)
mån. 15.1 kl. 18.00–21.00
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Avgiftsfri obligatorisk introduktionskurs för nybörjare inför kurserna ”Träslöjd, 
eftermiddags- respektive kvällskurs” nr 110593 och 110594 samt ”Snickeri och 
metallslöjd” nr 110595. Deltagare i kursen ”Snickra till din trädgård eller bal-
kong” nr 110592 får gärna också delta i introduktionen. På kursen ges anvis-
ningar i säker maskinanvändning och råd för materialanskaffning. Introduk-
tionen är riktad till både nybörjare och andra kursdeltagare som inte tidigare 
har slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal på motsvarande kurser. Glöm ej att också 
anmäla dig till någon av de egentliga kurserna! 

110592 SNICKRA FÖR DIN TRÄDGÅRD ELLER BALKONG, 
aprilveckoslut 20–22.4 (40 €)
fre. 20.4 kl. 17.00–21.00, lör–sön. 21–22.4 kl. 10–16
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 12.4.2018 
En ny blomlåda, en ny bänk eller ett nytt hem åt småfåglarna. Kom och förbered 
balkongen eller trädgården inför sommaren med att snickra till det du drömt 
om under vintern! Kursdeltagarna står själva för anskaffning av material, råd 
fås vid behov av läraren. Kursen lämpar sig såväl för nybörjare som längre hun-
na. Henrik Malmström har flera års erfarenhet av undervisning i träslöjd. 

110593 TRÄSLÖJD, eftermiddagskurs (56 €)
mån. 22.1–23.4 kl. 15.30–18.15
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 14.1.2018 
Träslöjd och snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. Förverkliga dina 
egna projekt under handledning och med rätt apparatur. Kursdeltagarna står 
själva för materialanskaffning. Råd ges av läraren. Begränsat lagerutrymme. 
För både nybörjare och sådana som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal 
är den avgiftsfria engångskursen ”Träslöjd och snickeri, nybörjarintroduktion” 
nr 110591 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. Ej 19.2 och 2.4. Henrik 
Malmström har flera års erfarenhet av undervisning i träslöjd. 
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110594 TRÄSLÖJD, kvällstid (56 €)
mån. 22.1–23.4 kl. 18.30–21.15
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Henrik Malmström 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 14.1.2018 
Träslöjd och snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. Förverkliga dina 
egna projekt under handledning och med rätt apparatur. Kursdeltagarna står 
själva för materialanskaffning. Råd ges av läraren. Begränsat lagerutrymme. För 
både nybörjare och andra som inte tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är 
den avgiftsfria engångskursen ”Träslöjd och snickeri, nybörjarintroduktion” nr 
110591 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. Ej 19.2 och 2.4. Henrik 
Malmström har flera års erfarenhet av undervisning i träslöjd. 

110595 SNICKERI OCH METALLSLÖJD, kvällstid (73 €)
tis. 23.1–24.4 kl. 17.30–20.45
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Kent Engström 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 14.1.2018 
Snickeri och metallslöjd för såväl nybörjare som längre hunna. I metall endast 
mindre smidesarbeten. Begränsat förvaringsutrymme. För nybörjare och andra 
som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria engångskur-
sen ”Träslöjd och snickeri, nybörjarintroduktion” nr 110591 obligatorisk. Anmäl 
dig i så fall separat till den. Ej 20.2. Kent Engström är slöjdlärare med lång erfa-
renhet av undervisning i arbetarinstitut, grundskola och högskola. 

110596 MÖBELTAPETSERING, kvällstid (73 €)
tors. 11.1–19.4 kl. 17.30–20.45
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Anne Palin 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Lär dig klä om gamla möbler och tillverka ny stoppning med lämpliga tekniker 
och material. För alla som vill bekanta sig med möbeltapetsering och prova på 
grunderna i hantverket. Material ingår inte i kursavgiften. Varje kursdeltagare 
skaffar det själv. Beroende av arbetets storlek och omfattning varierar kostna-
derna stort. Kontakta kursledaren på 0400 530 272 eller palin.anne@gmail.com 
för tips och råd för materialanskaffning. Deltagare i höstens 2017 motsvarande 
kurs har företräde. Också nya tas emot om rum finns så anmäl dig. Ej 22.2 och 
29.3. Anne Palin har mångårig erfarenhet av textil- och inredningsbranschen, 
är utbildad möbeltapetserare och gesäll. Se även www.sisustusverhoomopalin.fi 
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110597 MÖBELTAPETSERING, marsveckoslut 9–11.3 (41 €)
fre. 9.3 kl. 17.00–21.00, lör–sön. 10–11.3 kl. 10.00–16.00
S:T OLOFSSKOLAN, slöjdsalen Klostergatan 11 • Anne Palin 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.3.2018 
Lär dig klä om gamla möbler och tillverka ny stoppning. Företräde till denna 
veckoslutskurs ges till studerande som inte har plats på Arbis kvällskurs i möbel-
tapetsering nr 110596. Men även om du har plats på kvällskursen kan det löna 
sig att anmäla sig. Arbis meddelar dem som får plats på denna vecko slutskurs 
efter att anmälningstiden gått ut. Du kan kontakta kursledaren angående mate-
rialanskaffning 0400 530 272 eller palin.anne@gmail.com. Under både lördag 
och söndag håller vi lunchpaus 60 min. Anne Palin har mångårig erfarenhet 
av textil- och inredningsbranschen, är utbildad möbeltapetserare och gesäll.  
Bekanta dig med www.sisustusverhoomopalin.fi 
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 ASAHI • KARATE • QIGONG • NIA 
830371 ASAHI, nybörjarkurs för kvinnor och män (18 €)
tors. 18.1–26.4 kl. 19.15–20.00
6 vån. Rum 613 Kaskisgatan 5 • Risto Lehto 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 10.1.2018 
Asahi är en modern form av hälsoträning som passar alla. Asahi utvecklades 
i Finland av Ilpo Jalamo, Yrjö Mähönen, Keijo Mikkonen och Timo Klemola. 
Vem som helst kan när som helst påbörja träningen. Asahi liknar hälsotränings-
formerna tai chi och qigong men baserar sig på västerländsk medicin. Vi gör 
alla rörelser mycket långsamt. Rörelseprinciperna lär ut rätt ergonomi, alltså 
hur man använder kroppen i de vardagliga sysslorna. Asahi består av tre serier. 
Under våren 2018 lär vi oss den första delen. I alla delar av asahi ingår avspän-
ning och centrumlinjeövningar, nack- och skulderövningar, ryggövningar samt 
ben- och balansövningar. Ej 22.2 och 29.3. Risto Lehto är asahi-instruktör med 
B-licens. 
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830390 KARATE-DO SHOTOKAI – fortsättningskurs i KDS (31 €)
mån. 8.1–14.5 kl. 19.45–21.15
LUOSTARIVUORI SKOLA, festsalen. Ingång via parken Klostergatan 13
 • Pia Nurkka, Mikael Kurula 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.1.2018 
Kursen bygger på höstens introduktionskurs, men anpassas för både nybörjare 
och längre hunna. KDS är karate enligt Sensei Mitsusuke Harada. Vi tävlar inte 
utan bygger på varandras förmåga tillsammans med träningspartnern. Vi övar 
sparkar, slag, avvärjning, tajmning och avstånd samt på sikt hur man använder 
hela kroppen effektivt. Ta med bekväma träningskläder och en vattenflaska. Vi 
tränar barfota. Ej under perioden 12.2–19.3 samt 2.4 och 30.4. Kursen ordnas 
i samarbete med Abo Karate-Do Shotokai r.f. Kursledare är Mikael Kurula och 
Pia Nurkka; nurkka92@hotmail.com eller 050 407 6103. 
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830372 QIGONG – EN VÄG TILL BÄTTRE HÄLSA, 
för kvinnor och män (24 €)
ons. 17.1–18.4 kl. 16.45–17.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 9.1.2018 
Qigong är en mångtusenårig träningsmetod från Kina för en väg till bättre häl-
sa och ökat välbefinnande. Rörelserna är enkla men kraftfulla. Med qigong får 
du mer energi, förbättrar din hälsa samt förebygger sjukdomar. Den är stress-
reducerande och allmänt stärkande för kropp och sinne. Den ökar kroppkän-
nedomen och förbättrar koncentrationen. Kursen passar alla oavsett ålder och 
kön. Tekniken kräver varken träningskläder eller utrustning. Ej 21.2. FM Thea 
Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong. 

830373 FÖRMIDDAGSNIA – TRÄNING FÖR KROPP OCH SJÄL, 
för kvinnor och män (28 €)
ons. 17.1–11.4 kl. 10.00–11.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Minna Aalto 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 9.1.2018 
Förgyll din dag med ett Nia-pass före lunch! Nia™ kombinerar svettgympa med 
dansglädje, mental träning och återhämtning. De följsamma rörelserna stöds av 
medryckande musik och går att anpassa enligt individuella behov. Att vi rör oss 
barfota gör träningen skonsam för lederna, att vi lyssnar till musiken vi rör oss 
till stimulerar bl.a. koordinationsförmågan, rytmsinnet och själen. Du är väl-
kommen oavsett erfarenhet – det går alltid att lära sig något nytt! Kom i kläder 
du känner dig bekväm i och/eller kan svettas i; helst barfota, annars med tunna 
gympatossor. Liggunderlag och långärmat kan vara skönt för avslappningen. 
Duschmöjlighet i institutshusets källarvåning. Ej 21.2. FM Minna Aalto, licen-
sierad Nia™ och Nia 5 stages-instruktör, undervisar med över 10 års erfarenhet. 
Läs mer på www.dakinia.fi 
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830374 NIA™, KVÄLLAR – TRÄNING FÖR KROPP OCH SJÄL, 
för kvinnor och män (30 €)
tors. 11.1–19.4 kl. 18.00–19.15
2 vån. Festsalen Kaskisgatan 5. • Minna Aalto 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Nia™är en lättsinnig gruppträningsform med element av dans, kampsport och 
mindfulness. De följsamma rörelserna stöds av medryckande musik och går att 
anpassa enligt individuella behov. Att vi rör oss barfota gör träningen skonsam 
för lederna, att vi lyssnar till musiken vi rör oss till stimulerar bl.a. koordina-
tionsförmågan, rytmsinnet och själen. Du är välkommen oavsett erfarenhet – 
det går alltid att lära sig något nytt! Kom i kläder du känner dig bekväm i och/
eller kan svettas i; barfota eller i tunna gympatossor. Liggunderlag och långär-
mat kan vara skönt vid avslappningen. Duschmöjlighet i institutshusets källar-
våning. Ej 22.2 och 29.3. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 5 stages-in-
struktör, undervisar med över 10 års erfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi 

830375 KORTKURS I NIA™: LÄR DIG EN KOREOGRAFI, fre. 2.2 (13 €)
fre. 2.2 kl. 17.30–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Minna Aalto 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 25.1.2018 
Funderar du på om Nia™ är något för dig? Är du nyfiken på hur en Nia-lektion 
byggs upp? Välkommen med på kortkursen där vi först tar en koreografihelhet i 
bitar och sedan dansar igenom den från början till slut. Notera, att du inte behö-
ver lära dig något utantill – i Nia handlar det mest om att kasta sig i, följa med 
och att lära sig anpassa rörelserna enligt den egna energinivån. Kom i kläder du 
känner dig bekväm och/eller vacker i och vid behov kan svettas i. Liggunderlag 
och något långärmat för avrundande avslappning kan vara skönt. Ingen paus 
under kurskvällen. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 5 stages-instruk-
tör, undervisar med över 10 års erfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi 

830376 KORTKURS I NIA™: VÄLMÅENDE FÖR NACKE, AXLAR 
OCH RYGG, fre. 9.3 (13 €)
fre. 9.3 kl. 17.30–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Minna Aalto 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.3.2018 
Sitter du mycket vid datorn? Sätter sig stress i nacken och axlarna på dig? Väl-
kommen på rygg- och nackjumppa à la Nia™! Kortkursens tyngdpunkt ligger på 
Nias hand- och armtekniker som är utmärkta för att lindra och förebygga spän-
ningar i nacke, axlar och övre rygg. Vi går igenom rörelserna enskilt och väver 
sedan in dem i en enklare, dansant koreografihelhet. Kom i kläder du känner dig 
bekväm och/eller vacker i och vid behov kan svettas i. Liggunderlag och något 
långärmat för avrundande avslappning kan vara skönt. Ingen paus under kur-
sen. FM Minna Aalto, licensierad Nia™ och Nia 5 stages-instruktör, undervisar 
med över 10 års erfarenhet. Läs mer på www.dakinia.fi 
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 GYMNASTIK • TRÄNING • SJÄLVFÖRSVAR 
830370 SMOVEY-RINGAR: HÄLSA GENOM EGNA HÄNDER,
sön. 11.3 (25 €)
sön. 11.3 kl. 10.00–16.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Marina Askolin 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.3.2018 
Lär dig mera om Smovey under ett söndagspass. Vi går igenom hur  
Smovey-ringarna fungerar, håller ett träningspass och lär oss om hur ringarna 
kan användas vid massage. Träning med Smovey-ringarna grundar sig på de  
vibrationer som stålkulorna i ringarna orsakar. Om vädret tillåter går vi på en 
Smovey-walk. Deltagarantalet är begränsat till 20 personer. Instruktören har 
ringar för 20 deltagare. Lunchpaus 60 min. Marina Askolin är Smovey-instruktör. 

830388 SJÄLVFÖRSVAR – kort grundkurs för kvinnor och män, 
lör. 10.3 (13 €)
lör. 10.3 kl. 10.00–13.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Alexander Gyllenberg 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.3.2018 
Vi går igenom definitionen av självförsvar och skillnaderna mellan kampsport 
och närstrid. Du lär dig förstå vad du kan och bör göra i olika situationer, också 
i hotfulla situationer som t.ex. kaos i en folkmassa eller terrorangrepp. I prak-
tiken övar vi enkla grundtekniker för hur man undviker och/eller lösgör sig ur 
hotfulla/farliga situationer samt hur man undviker att ta skada. Kursen riktar 
sig till vuxna från 15 år uppåt med en någorlunda god grundkondition. Tidigare 
erfarenhet är inte obligatorisk, men inte heller till skada. Utrusta dig med lediga 
träningskläder samt vattenflaska. Ett litet mellanmål kan vara bra. På eftermid-
dagen samma dag kan du fortsätta på fortsättningskursen 830389. Anmäl dig 
separat till den. Alexander Gyllenberg har varit utbildare i närstrid vid Nylands 
brigad. 

830389 SJÄLVFÖRSVAR
 – kort fortsättningskurs för kvinnor och män, lör. 10.3 (13 €)
lör. 10.3 kl. 13.45–16.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Alexander Gyllenberg 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 1.3.2018 
Vi fortsätter där förmiddagens grundkurs i självförsvar 830388 eller motsva-
rande nivå tar slut. Vi övar enkla grundtekniker för hur man undviker och/eller 
lösgör sig ur hotfulla/farliga situationer samt hur man undviker att ta skada. 
Kursen riktar sig till personer från 15 år uppåt med en någorlunda god grund-
kondition. Utrusta dig med lediga träningskläder samt vattenflaska. Ett litet 
mellanmål kan vara bra. Alexander Gyllenberg har varit utbildare i närstrid vid 
Nylands brigad. 
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830199 CIRKELTRÄNING – träna hela kroppen på 60 min. (24 €)
tis. 16.1–17.4. kl. 11.00–12.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Ngoc Nguyen 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Vill du få hela kroppen tränad på 60 min.? Vi tränar vid olika stationer  
med hjälp av olika redskap såsom gummiband, käppar, hantlar, kettlebell  
m.m. Målet med träningen är att stärka kroppen från topp till tå, med fokus  
på att förbättra vår hållning. Vi börjar passet med uppvärmning och avslutar 
med lätt stretch och töj. Träningen går att anpassa enligt den egna orken och 
konditionen – såväl nybörjare som mer erfarna är välkomna. Ej 20.2. Ngoc 
Nguyen har gått Folkhälsans svenskspråkiga, internationellt certifierade FISAF 
Personal Training-utbildning. 

830200 MOTIONSGYMNASTIK OCH MUSKELFÖRSTÄRKNING, 
morgonkurs för herrar (24 €)
tors. 11.1–19.4 kl. 08.45–09.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Alexander Gyllenberg 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Har du problem med ryggen och nacken? Traditionell motionsgymnastik med 
tyngdpunkten lagd på att stärka mag- och ryggmuskulaturen. Dusch i instituts-
husets källarvåning. Ej 22.2 och 29.3. Alexander Gyllenberg har undervisat i 
fysisk fostran bl.a. som anställd vid Nylands brigad. 

830201 STRETCHING OCH KÄPPGYMNASTIK, 
förmiddagskurs för damer (24 €)
tors. 11.1–19.4 kl. 10.00–11.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Alexander Gyllenberg 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Uppvärmning med käpp samt avslappningsövningar. Dusch i institutshusets 
källarvåning. Ej 22.2 och 29.3. Alexander Gyllenberg har undervisat i fysisk 
fostran bl.a. som anställd vid Nylands brigad. 

830202 STRETCHING OCH MUSKELFÖRSTÄRKNING, 
eftermiddagskurs för damer (22 €)
mån. 15.1–23.4 kl. 15.00–16.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Alexander Gyllenberg 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Mångsidig träning för hela kroppen. Uppvärmning, muskelförstärkning, rörlig-
het och stretching. Vi jobbar främst med den egna kroppen med målsättningen 
att må bra och hålla kroppen i balans och gott skick. Ta med en yogamatta.  
Ej 19.2, 2.4 och 9.4. Dusch i institutshusets källarvåning. Alexander Gyllenberg 
har undervisat i fysisk fostran bl.a. som anställd vid Nylands brigad.
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 YOGA 
 
830377 MEDIYOGA – fortsättningsnivå för kvinnor och män (28 €)
mån. 15.1–16.4 kl. 18.30–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
Den medicinska yogan formad och utvecklad på Institutet för Medicinsk Yoga 
i Stockholm, är en terapeutisk yogaform som utgår från en gammal yogaform 
från norra Indien och Tibet d.v.s. kundaliniyogan. Mediyogan används vid  
rehabilitering av t.ex. migrän, stress och utbrändhet, högt blodtryck, sömn-
problem, astma, hjärtsjukdomar, ryggproblem, parkinson och stroke. I ett pass 
ingår djupandning- och koncentrationsövningar, fysiska övningar, avslappning 
och meditation. Övningarna sker mest liggande och sittande på golvet eller på 
en stol. Bygger på kunskap motsvarande höstens grundkurs. Enkla, kraftfulla 
yogapass kombineras med djupverkande meditation för att verka för en djup, 
direkt och energimässig balans på alla plan – fysiskt, mentalt och emotionellt. 
Ta med mjuka kläder, en yogamatta och en filt i t.ex. fleece, gärna en kudde eller 
en kloss att sitta på. Ej 19.2 och 2.4. Ann-Mari Backman är hatha- och medi-
yogainstruktör. 

830378 HATHA-YOGA, 
fortsättningsnivå för kvinnor och män, kväll (28 €)
mån. 15.1–16.4 kl. 17.00–18.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
För dig som har grundkunskaper motsvarande höstens kurs. Yogan är en gam-
mal holistisk metod för att sköta sin hälsa. I hatha-yogan ökar du kroppens 
flexibilitet och smidighet, lär dig avslappning och förbättrar din koncentration. 
Var och en utför övningarna enligt egen förmåga. Ta med dig bekväma kläder, 
eget underlag, en filt och ett öppet sinne. Ej 19.2 och 2.4. Ann-Mari Backman är 
hatha- och mediyogainstruktör. 

830379 HATHA-YOGA, 
fortsättnings- och fördjupningsnivå för kvinnor, dagtid (34 €)
mån. 15.1–16.4 kl. 11.45–13.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Kerstin Lamppu 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
För kvinnor som har grundkunskaper i hatha-yoga. Ta med en egen yogamatta. 
Duschmöjlighet i institutshusets källarvåning. Ej 19.2 och 2.4. Kerstin Lamppu 
är utbildad till yogaledare i Saarijärvi. 

52 www.aboarbis.fi

Fo
to

: L
au

ri
 T

iik
as

al
o



5353facebook.com/aboarbis

830380 ASHTANGA-YOGA I, nybörjarnivå för kvinnor och män (22 €)
tis. 16.1–10.4 kl. 18.30–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Ashtanga-yoga enligt Shri K. Pattabhi Jois tradition är en fysiskt utmanande 
och dynamisk form av yoga där andningen utgör grunden. På nybörjarkursen 
lär du dig grunderna i ashtanga-yoga: andningsteknik, muskellås, solhälsning-
arna, stående och sittande ställningar samt en del av den avslutande lugnande 
sekvensen. Studietakten är intensiv och förutsätter aktivt deltagande. Utövat 
regelbundet tränar du upp styrka, balans, flexibilitet och koncentration. Dusch-
möjlighet i institutshusets källarvåning. Ej 20.2. FM Sofia Pelo har undervisat i 
yoga sedan 2006. 

830381 ASHTANGA-YOGA II, 75 min. för kvinnor och män (28 €)
mån. 15.1–16.4 kl. 20.00–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 7.1.2018 
För dig som någorlunda behärskar grunderna i ashtanga-yoga. På kursen för-
djupar vi övningarna och fokuserar främst på de yogaställningar som utgör den 
första halvan av ettans serie. Duschmöjlighet i institutshusets källarvåning. Ej 
19.2 och 2.4. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830382 ASHTANGA-YOGA III, ettans serie för kvinnor och män (34 €)
tors. 11.1–12.4 kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Ledd timme i traditionell anda. Kursen riktar sig till dig som har god kännedom 
om ashtanga-yoga. Du behöver inte kunna hela ettans serie från tidigare, men 
du bör någorlunda behärska övningen fram till navasana (båten, halva ettan). 
Kursen är krävande och förutsätter aktivt deltagande. Ej 22.2 och 29.3. FM Sofia 
Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830383 ASHTANGA-YOGA IV, 
självständig nivå (mysore stil) för kvinnor och män (34 €)
tis. 16.1–10.4 kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
För dig som vill yoga i takt med din egen andning. Du utför rörelserna självstän-
digt, men får individuell handledning av läraren. Kräver kunskap motsvarande 
minst nybörjarkurs. Duschmöjlighet i institutshusets källarvåning. Ej 20.2. FM 
Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 
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830384 VINYASA FLOW-YOGA I, 
easy flow – nybörjarnivå för kvinnor och män (22 €)
tors.11.1–12.4 kl. 17.00–18.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Easy Flow är kursen för dig som vill komma igång med en fysiskt utmanande 
yogapraktik. På kursen lär du dig solhälsningar och grundläggande yogaställ-
ningar. Varje kursgång avslutas med djupavslappning. Allt du behöver är en 
någorlunda god grundkondition, ett öppet sinne och en yogamatta. Ej 22.2 och 
29.3. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830385 VINYASA FLOW-YOGA II, 
fortsättnings- och fördjupad nivå för kvinnor och män (28 €)
tis. 16.1–10.4 kl. 17.00–18.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 8.1.2018 
Kursen riktar sig till dig som har ett eller flera års erfarenhet av regelbunden yoga-
övning av den fysiskt utmanande sorten. Vi utforskar lätta armbalanser, fördjupar 
oss i vridningar, utmanar balanssinnet och jobbar vidare med bakåtböjningar. 
Allt med glimten i ögat. Ej 20.2. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.  

830386 YIN-YOGA för kvinnor och män (28 €)
tors. 11.1–12.4 kl. 18.15–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 12.12.2017 (kl. 18) – 3.1.2018 
Yin-yoga är en lugn och meditativ form av yoga, som effektivt stimulerar och töjer 
muskler och bindvävnad. Yogaställningarna görs sittande eller liggande. Ta med 
ett mjukt underlag t.ex. en yogamatta och en filt. Duschmöjlighet i institutshusets 
källarvåning. Ej 22.2 och 29.3. FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 
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Café Dominic
Öppettider: 
mån.–tors. 8.1–19.4 (ej v. 8, 29.3) kl. 9.30–19.30 
mån.–tors. 23.4–26.4 kl. 9.30–16.00 

Lättlunch: mån.–tors. kl. 11.30–14.30

Lunchmeny: www.aboarbis.fi

Kontaktuppgifter: Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
cafedominic@turku.fi • 040 6300 633

Foto: Lauri Tiikasalo
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