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Everyone is welcome to study at Arbis
 – Åbo svenska arbetarinstitut!
If you do not speak Swedish or do not have a Finnish social security number, you can register for courses by visiting  
the office at Kaskisgatan 5, 5th floor. Enrolment starts on 11.8.2021 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. To encourage the integration of the participants and to provide a venue to  
practice their skills Arbis offers the participants in the courses Swedish A1.1, Swedish A1.2 and Swedish A2.1 a waiver 
worth 30 € for one other course at Arbis during the autumn term.

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

Dags att blicka framåt!

Hoppas allt snart blir som förr! De orden har vi hört många säga och kanske 
själva tänkt under pandemiåret. Faktum är att ingenting helt blir som förr.  
Det som har varit har varit – framtiden finns varken i det förgångna eller  
i nuläget. Coronan har påverkat vår värld och givetvis också Arbis. 

Många har mer eller mindre levt sitt liv framför dataskärmarna. Många tycker 
att just det har gett nya härliga möjligheter. Den känslan vill Arbis också  
ge i höst genom att erbjuda fler inplanerade distanskurser än någonsin  
tidigare.

Men många hade överhuvudtaget inte ens tillgång till Arbis distanskurser  
under våren och många är också rejält skärmtrötta. För merparten av oss har 
livet dessutom varit begränsat med färre mänskliga kontakter. Därför hoppas 
vi på Arbis att det igen i höst ska sjuda av aktivitet också i våra undervisnings-
utrymmen. Då detta skrivs i medlet av juni ser det ljust ut med stadigt  
sjunkande incidenssiffror. 

Som en liten kompensation för den stympade våren bjuder Arbis i höst  
undantagsvis på en lite längre termin än tidigare höstar. Dessutom är antalet 
kurser och föreläsningar något större. 

Samtidigt satsar vi lite extra på dig som känt dig isolerad under pandemin. Genom vårt nyaste projekt ”Från ensamhet till 
mångsamhet” bjuder vi in dig till Arbis för att helt kravlöst bekanta dig med vår verksamhet över en kopp te eller kaffe. 
Har du aldrig gått på Arbis har du dessutom möjlighet att få din första kurs alldeles gratis via projektet. Mer information 
finns längre fram i detta studieprogram. 

Arbis följer givetvis aktivt med utvecklingen av epidemin också i höst för att skapa en trygg studiemiljö.  
Mot den bakgrunden hoppas vi att våra gamla studerande och därtill många nya kommer till Arbis då våra kurser börjar 
i höst! Och väljer du en distanskurs är du givetvis lika välkommen!

Sixten Westerby
rektor

facebook.com/aboarbis
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Åbo svenska arbetarinstitut upprätthålls av Åbo stad och 
har verkat sedan 1908. Alla kurser och föreläsningar är öppna 
för alla oavsett hemkommun och modersmål. I institutshuset 
verkar också Åbo stads finskspråkiga arbetarinstitut – Turun 
suomenkielinen työväenopisto och delar av S:t Olofsskolan 
och Luostarivuoren lyseon lukio samt Café Dominic. Förutom  
i institutshuset hålls kurser också på andra ställen. Kursplatsen 
nämns i kursbeskrivningen.

Anmälning 

Anmälningstiden till höstens kurser börjar onsdag 11.8.2021 
kl. 18.00. 

Snabbast anmäler man sig via www.aboarbis.fi där kurs-
programmet kontinuerligt uppdateras. Den som inte använder 
dator kan 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 får du inte. Anteckna anmälningsnumret 
du får vid anmälan; det kan behövas om du avanmäler dig.  
Arbis meddelar eller påminner i regel inte separat om  
kursstarter. Också till föreläsningarna ska man förhandsanmäla 
sig. Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, 
om inte annat nämns.

I vissa fall kan man anmäla sig efter att anmälningstiden gått 
ut om det finns plats på kursen. Kurser och föreläsningar  
som inte lockat tillräckligt med deltagare då anmälningstiden 
gått ut kan ställas in, de anmälda meddelas i så fall.

Alla studieplatser är individuella. Det går inte att överföra en 
studieplats till en annan person. Alla deltagare anmäler sig 
separat. Detta gäller även distanskurser. Ryms du inte med på 
kursen får du en reservplats. Om det senare blir plats på kursen 
kontaktar Arbis dig.

Avgifter

Alla kursavgifter faktureras. Du får under höstens lopp  
en räkning hem per post. Arbis utvecklar ett elektroniskt  
betalningssystem som stegvis tas i bruk. I kursbeskrivningen 
nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. Även för 
dessa kurser kan man välja att få en räkning hem per post. Vissa 
kurser har nedsatt kursavgift vilket anges vid respektive kurs. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan)  
har du förbundit dig att betala kursavgiften och  
ev. materialavgifter. Avgifterna återbetalas inte. Obetalda 
kursavgifter går till indrivning. För betalningspåminnelse  
tillkommer en extra avgift. Om Arbis av någon anledning  
avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen kvarstår åter-
betalas eller reduceras kursavgiften. Belopp under 10 €  
återbetalas dock inte och inte heller delar av kursavgifter  
om Arbis drabbas av force majeure. Rektor kan i enstaka fall 
besluta om avvikande avgift.

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

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studie-
material inklusive gymnastik- och yogamattor m.m.

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

Avanmälan, avbrytande och inhiberande av kurs

Eventuell avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en 
vecka innan kursen/föreläsningen börjar om inte annat anges.  
Avanmälan ska helst göras elektroniskt med hjälp av  
anmälningsnumret om du anmält dig via nätet, annars  
genom att kontakta Arbis kansli. Lärarna tar inte emot kurs-
anmälningar, eventuella avanmälningar eller meddelanden 
om avbrytande av kurs.

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid har du förbundit 
dig att betala hela kursavgiften och eventuell materialavgift. 
Obetald kursavgift går till indrivning. Om du avbryter kursen 
efter att den startat meddela då arbis@turku.fi eller 044 907 
4737. Kursavgiften återbetalas inte. 

Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte hålls får de 
anmälda meddelande per sms eller mejl. I allmänhet avgörs 
om en kurs startar en vecka före planerat startdatum. 

Till hösten 2021
Anmäl dig fr.o.m. 

onsdag 11.8.2021 kl. 18.00 
via www.aboarbis.fi 

Till våren 2022
Anmäl dig fr.o.m. 

onsdag 8.12.2021 kl. 18.00
via www.aboarbis.fi 
Studieprogrammet 

publiceras i december.

Kontaktuppgifter 

Adress: Åbo svenska arbetarinstitut, ”Arbis” 
 Kaskisgatan 5, 20700 Åbo 

Tfn:  044 907 4737. Det går även att skicka sms till numret.

E-post:  arbis@turku.fi 

Institutshusets vaktmästare: 
 050 432 3674 (mån.–tors. kl. 10–21.30) 
 arkea.opistotalo.vahtimestarit@arkea.fi

För senaste nytt: 
 www.aboarbis.fi 
 www.facebook.com/aboarbis
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Eventuella avvikelser p.g.a. coronaepidemin

Arbis förbehåller sig rätten att ändra kursdatum, kursplatser 
och gruppstorlekar om det anses ändamålsenligt. Arbis följer 
de direktiv och rekommendationer Åbo stad, statsrådet,  
THL m.fl. ger. Var och en bedömer själv om man kan delta. 
Deltagandet kan avgiftsfritt avbokas om det sker inom utsatt 
tid. Det maximala deltagarantalet har fortsättningsvis under 
hösten 2021 skurits ner i de största grupperna och i vissa fall 
används större utrymmen än normalt.

Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser 
eller delar av dem övergår till distansundervisning via nätet. 
Uppstår detta behov meddelar Arbis de studerande om hur 
man kan fortsätta att delta i kursen. På motsvarande sätt kan 
kursen återgå till närundervisning när situationen det medger. 
Kursavgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.
Kursfakturorna sänds under hösten 2021 undantagsvis ut först 
mot slutet av kursen för att kunna beakta eventuella föränd-
ringar.

Övrigt

Många av höstens kurser börjar v. 35–36. Arbis kurser i instituts-
huset håller i regel undervisningsfritt under skolornas höstlov 
v. 41

Undervisningsspråket är svenska om inte annat uppges. 

Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte 
avsedda för barn om inte annat anges i kursbeskrivningen. 
Konsultera Arbis kansli vid behov. Då det av kursbeskrivningen 
klart framgår att också minderåriga får delta ska de anmälas av 
en vuxen, som även får fakturan för den minderåriga. 

Arbis försäkrar inte sina studerande för olycksfall under kurs. 
Detta gäller också minderåriga.

Är kursen längre än 90 min per gång är en paus på 15 min  
i regel inplanerad, för heldagskurser 60 min. Läraren  
bestämmer tillsammans med de studerande när pauserna 
hålls.

Nivån på språkkurserna följer den europeiska referensramen. 
Se närmare på Arbis webbplats ”Om oss/allmänna frågor”. 

I institutshuset finns hiss samt lättillgängliga toaletter  
på andra och kvällstid också på fjärde våningen. Dusch-
utrymmen i källarvåningen. På entréplan verkar Café Dominic, 
meny och öppettider på www.aboarbis.fi. 

Arbis dataskyddsbeskrivning finns på Åbo stads sida 
https://rekisteri.turku.fi

Längre kursbeskrivningar finns i regel på Arbis webbplats 
www.aboarbis.fi. 

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studie-
programmet.

Personal
Sixten Westerby, rektor 
040 847 4274 • sixten.westerby@turku.fi

Kai Alajoki, planerare på deltid
040 486 7478 • kai.alajoki@turku.fi

Lina Hassel, vikarierande planerare på deltid hösten 2021 
040 847 4672 • lina.hassel@turku.fi

Anja Lindqvist, textillärare på deltid
040 847 3564 • anja.lindqvist@turku.fi

Tarja Ahonen, projektanställd
040 486 9617 • tarja.ahonen@turku.fi

Henrik Forsblom, planerare på deltid
Tjänstledig under hösten 2021

Enrolment and cancellation

The enrolment starts on 11th August at 6:00 pm. Enrolment 
is possible through the course homepage at www.aboarbis.fi 
or by filling out the enrolment form and delivering it to the 
office at Kaskisgatan 5, floor 5. For most courses the enrolment 
period ends one week before the start of the course, unless 
specified otherwise. 

Course fees will be invoiced after the course has started,  
the invoice will be delivered by mail. Arbis is gradually  
implementing an option of paying the course fees  
electronically. The option is mentioned separately for the 
courses that this applies to. Cancellation of enrolment  
must be done at least one week before the start of the  
course. The course will be invoiced regardless if you have  
failed to cancel your registration within the provided  
time frame. Please note that the teachers do not handle  
registrations, cancellations or notifications about withdrawing 
from courses. Registrations or cancellations that are submitted 
only to the teacher are not valid.

The course fee will be reduced if Arbis cancels a course when 
more than 1/3 of the course remains. However, fees will not be 
reduced or repaid if the reduction will be less than 10 € or if the 
course is cancelled due to force majeure.

Some courses, or parts of some courses, may be organized 
virtually if Arbis deems it necessary on account of the corona 
pandemic. Arbis retains the right to change course dates,  
locations and group sizes if necessary.



ons. 22.9 kl. 18.00–19.30 • Annalena Sjöblom och Jonathan Nygård
320210 Röda korset: Att jobba mitt i katastrofen, 
föreläsn. ons. 22.9 kl. 18–19.30 (8 €)
Se sid 90

ons. 29.9 kl. 18.00–19.30 • Anders Winter
320329 Att köpa bostad, 
föreläsn. ons. 29.9 kl. 18–19.30 (8 €)
Se sid 90 

ons. 6.10 kl. 18.00–19.30 • Lotta Laineenkare
320110 Intressebevakning genom fullmakt, 
föreläsn. ons. 6.10 kl. 18–19.30 (8 €)
Se sid 90 

tis. 12.10 kl. 11.00–12.00 • Pascal Marie
120396 Live online guided tour of Helsingfors in English, 
oktoberförmiddagen 12.10 på distans på engelska (8 €)
Se sid 96 

tors. 14.10 kl. 17.00–18.00 • Pascal Marie
120488 Visite guidée en direct de la ville de Borgå, 
oktobereftermiddagen 14.10 på distans på franska (8 €)
Se sid 97 

ons. 20.10 kl. 18.00–19.30 • Nils Erik Villstrand
130121 Åbo Akademi i sin början 1918–1945, 
föreläsn. ons. 20.10 kl. 18–19.30 (8 €)
Se sid 91

ons. 3.11 kl. 18.00–19.30 • Saara Haapamäki
130123 Språket på kommersiella skyltar i Åbo förr och nu, 
föreläsn. ons. 3.11 kl. 18–19.30, avgiftsfri (0 €)
Se sid 91

fre. 5.11 kl. 18.00–20.00
110302 Aftonkonsert i Svenska veckan, fre. 5.11 kl. 18.00 (0 €)
Se sid 109 

ons. 10.11 kl. 18.00–19.30 • Claus Stolpe
320328 Trump och hans värld – gör han comeback?, 
föreläsn. ons. 10.11 kl. 18–19.30 (8 €)
Se sid 90 

ons. 17.11 kl. 18.00–19.30 • Iina Paasikivi
130122 Namnen i Åbo – stadens levande arkiv, 
föreläsn. ons. 17.11 kl. 18–19.30 (8 €)
Se sid 91

ons. 24.11 kl. 18.00–19.30 • Kristoffer Wilén
320330 Ekonomi bortom tillväxt, 
föreläsn. ons. 24.11 kl. 18-19.30 (8 €) 
Se sid 90

 ons. 1.12 kl. 18.00–20 (inklusive paus) • Jan Wennström
320111 Kriminalitet på nätet – hur värjer vi oss?, 
föreläsn. ons. 1.12 kl. 18–20 (8 €)
Se sid 93

Engångsföreläsningar • Konsert
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Datahandledning

340199 Gratis individuell datahandledning per telefon
fre. 3.9–3.12 kl. 10.00–10.30
Se sid 93.

Testa på något nytt 
inför våren 2022!

Arbis ordnar i höst ett antal avgiftsfria engångskurser  
i olika ämnen. Förhandsanmäl dig fr.o.m. 1.10.2021 via  
www.aboarbis.fi eller på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5.  
Pröva dig fram innan du anmäler dig till vårens kurser! 

Alltså! Bekanta dig avgiftsfritt inför våren med ...

... hatha-yoga, torsdagskvällen 21.10, se sid 115

... mediyoga, torsdagskvällen 21.10, se sid 115

... keramik, tisdagskvällen 26.10, se sid 108

... textilhantverk, onsdagseftermiddagen 27.10, se sid 102

... träslöjd och snickeri, onsdagskvällen 10.11, se sid 104

... vävning, onsdagskvällen 10.11, se sid 102

... att skissa i akvarell, tisdagskvällen 16.11, se sid 106

... Nia™-dans, torsdagskvällen 18.11, se sid 111

... blåsmusik i ensemble, torsdagskvällen 18.11, se sid 109

... oljemålning, tisdagskvällen 23.11, se sid 106

... karate, måndagskvällen 29.11, se sid 113

... filmanalys, tisdagskvällen 30.11, se sid 94

Observera att anmälningstiden till vårens kurser börjar  
onsdag 8.12.2021 kl. 18.00 på www.aboarbis.fi

D
istanskurser • D

istanskurser i sam
arbete • D

atahandledning • Testa på något nytt inför våren 2022! 

Distansundervisningen på Arbis sker 
vanligtvis i realtid via en digital plattform 

såsom Jitsi, Zoom, Skype eller Teams.  
Läraren ger närmare information före kursstart.

Distanskurser

120396 Live online guided tour of Helsingfors in English,  
oktoberförmiddagen 12.10 på distans
tis. 12.10 kl. 11.00–12.00 • Se sid 96

120488 Visite guidée en direct de la ville de Borgå, 
oktobereftermiddagen 14.10 på distans
tis. 14.10 kl. 17.00–18.00 • Se sid 97

120567 L’italiano è bello! Italienska A2.1, distanskurs
tors. 2.9–9.12 kl. 19.30–21.00 • Se sid 97

121096 Tysk konversation B2/C1, kväll, distanskurs
ons. 1.9–8.12 kl. 19.00–20.30 • Se sid 100

130120 Släktforskning, distanskurs
tors. 2.9–9.12 kl. 18.00–19.30 • Se sid 91

130350 Skådespelarmim och pantomim, distanskurs
tis. 7.9–30.11 kl. 17.45–19.15 • Se sid 94

830578 Löpskola för nybörjare, distanskurs
tis. 7.9–5.10 kl. 17.30–18.15 • Se sid 112

830579 Löpskola, fortsättningskurs på distans
tis. 19.10–16.11 kl. 17.30–18.15 • Se sid 112

830585 Gravidyoga, distanskurs
tors. 30.9–18.11 kl. 16.45–18.45 • Se sid 114

830587 Förmiddagsyoga för kvinnor och män, distanskurs
tis. 7.9–16.11 kl. 10.30–12.00 • Se sid 114

Distanskurser i samarbete

Gemensamma mellan Åbo svenska arbetarinstitut,  
Skärgårdens kombi och Kimitoöns vuxeninstitut
120568 Konversationskurs i italienska, distanskurs
ons. 8.9–8.12 kl. 10.15–11.45 • Se sid 97

120765 Konversationskurs i ryska, distanskurs
ons. 8.9–8.12 kl. 17.45–19.15 • Se sid 98

120487 Parlons-en en français, distanskurs
tis. 14.9–30.11 kl. 17.45–19.15 • Se sid 97

120914 Hablamos en español, distanskurs
tors. 9.9–2.12 kl. 14.00–15.30 • Se sid 99
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Höstens kurser

Samhälle • Politik

320210 Röda korset: Att jobba mitt i katastrofen, 
föreläsn. ons. 22.9 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 22.9 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Annalena Sjöblom och Jonathan Nygård
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 14.9
Hur är det att jobba mitt i katastrofområden? Hur väljer Röda 
Korset ut dem som skickas iväg? Rödakorsarna Annalena  
Sjöblom och Jonathan Nygård har erfarenhet av katastrof-
arbete från flera länder. Föreläsningen arrangeras i samarbete 
med FRK Åbo svenska avdelning som en del av dess 70- 
årsjubileum.
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €. 
Röda Korsets medlemmar deltar avgiftsfritt om de förhands-
anmält sig till Arbis.

320328 Trump och hans värld – gör han comeback?, 
föreläsn. ons. 10.11 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 10.11 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisg. 5 • Claus Stolpe
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 2.11
Föreläsaren Claus Stolpe är dubbeldoktor (presidentvals-
metoder 1997 och USA:s presidenter 2011). Förra hösten gav 
han ut boken ”Trump och hans värld”. Hur kommer framtiden 
att se på Trump? Gör han comeback 2024? Vad gjorde han  
innan han blev president och medan han bodde i Vita huset? 
Föreläsningen ger rum för diskussion och en liten tillbakablick 
på de dramatiska presidentvalen i USA 2016 och 2020. Avgift 
för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €.

320111 Kriminalitet på nätet – hur värjer vi oss?, 
föreläsn. ons. 1.12 kl. 18–20 (8 €)
ons. 1.12 kl. 18.00–20.00 (inklusive paus) 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisg. 5 • Jan Wennström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 23.11
Se sid 93.
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Ekonomi • Juridik

320110 Intressebevakning genom fullmakt, 
föreläsn. ons. 6.10 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 6.10 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 
 • Lotta Laineenkare
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 28.9
En plötslig sjukdomsattack eller olycka eller en minnessjuk-
dom kan göra att du inte längre kan sköta din ekonomi eller 
dina juridiska frågor. Då kan en intressebevakningsfullmakt 
behövas. Vilka är fördelarna och eventuella nackdelar med en 
sådan? Svaren ger advokaten och vicehäradshövdingen Lotta 
Laineenkare. Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid 
dörren 12 €.

320329 Att köpa bostad, 
föreläsn. ons. 29.9 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 29.9 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisg. 5 • Anders Winter
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 21.9
Att köpa eller sälja en bostad är för många livets största affär. 
Vad bör man känna till om lagstiftning, god förmedlingssed 
och om köp- och säljavtal? Vad är skillnaden om man köper en 
aktielägenhet, ett egnahemshus eller en fritidsbostad? Hur ser 
marknaden ut?
Fastighetsmäklaren Anders Winter har 10 års branscherfaren-
het. Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 
12 €.

320330 Ekonomi bortom tillväxt, 
föreläsn. ons. 24.11 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 24.11 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisg. 5
 • Kristoffer Wilén
Anmälning 11.8 (kl.18) – 17.11
Är den lätta tillväxtens tid förbi? Har inte strävan efter ekono-
misk tillväxt blivit ekologiskt utan också ekonomiskt ohållbar? 
Varför är då ekonomisk tillväxt fortfarande det enskilt viktigas-
te politiska målet i samtliga länder och hos samtliga politiska 
partier? Hur kan vi befria oss från detta mentala, men också 
materiella och strukturella beroende? 
Kristoffer Wilén är doktorand vid Hanken i Helsingfors och  
forskare inom ekologisk ekonomi och politisk ekologi.  
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €.

320327 Finlands ekonomi – igår, idag och imorgon (37 €)
tis. 7.9–7.12 (ej 12.10) kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Christer Lindholm
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Hur klarade Finland av att utvecklas från ett fattigt  
agrarsamhälle till ett modernt industriland? Vilka krafter  
påverkar Finlands ekonomi och hur ser framtiden ut? 
ED Christer Lindholm är ekonomikolumnist och vetenskaps-
författare med mer än 20 års erfarenhet av undervisning  
i nationalekonomi på högskolenivå.
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Historia • Släktforskning

130121 Åbo Akademi i sin början 1918–1945, 
föreläsn. ons. 20.10 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 20.10 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Nils Erik Villstrand
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 12.10
Varför var det i tiden så viktigt att grunda ett nytt svensk-
språkigt universitet i Åbo? Starten blev kämpig – tre krig  
utkämpades under de första årtiondena. Föreläsaren,  
professor emeritus i historia Nils Erik Villstrand, är också  
författare till boken med samma namn som föreläsningen. 
Boken finns till försäljning.
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €. 
Arrangeras i samarbete med Åbosamfundet vars medlemmar 
beviljas fritt inträde om de förhandsanmält sig till Arbis på  
normalt sätt.

130120 Släktforskning, distanskurs (40 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 18.00–19.30 
Distansundervisning • Veli Pekka Toropainen
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
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. 
Veli Pekka Toropainen är FD i finsk historia och har släktforskat 
i över 40 år.

Arkitektur 
och platsnamn i Åbo

130119 Arkitekturvandring i Åbo, 
fyra septemberkvällar (15 €)
mån. 6–27.9 kl. 17.45–19.15 
Institutshusets huvudingång, Kaskisg. 5 • Pia Wolff-Helminen
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Bli bekant med Åboarkitekturen! Under kursen vandrar vi 
bland Åbos äldre arkitektur och bekantar oss med nyklassi-
cism, nationalromantik, jugend, 20-tals klassicism och funkis. 
Vi startar utanför Arbis utom sista vandringen, som startar från 
Domkyrkogatan.
Pia Wolff-Helminen undervisar i konst- och arkitekturhistoria 
på högskolenivå och undervisar gärna ute bland den fina  
arkitekturen i Åbo.

130123 Språket på kommersiella skyltar i Åbo förr och nu, 
föreläsn. ons. 3.11 kl. 18–19.30, avgiftsfri (0 €)
ons. 3.11 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Saara Haapamäki
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 2.11
Föreläsningen belyser hur språkens synlighet har förändrats 
i Åbo under de senaste hundra åren genom att jämföra  
fotografier tagna på samma platser i början av 1900-talet och  
i dag. Fokus ligger på gamla och nya företagsskyltar i den  
kommersiella stadskärnan i Åbo. Föreläsningen ingår  
i specialprogrammet under Svenska veckan och är avgiftsfri 
men kräver förhandsanmälning.
Professor Saara Haapamäki har bl.a. forskat om den talade 
svenskan i Åbo, integration på svenska i Finland samt om 
flerspråkighet i tal och skrift. 

130122 Namnen i Åbo – stadens levande arkiv, 
föreläsn. ons. 17.11 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 17.11 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Iina Paasikivi
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 9.11
Gatunamnen i Åbo uppstår inte av en slump. Det finns regler 
och vedertagen praxis för hur lokalhistorien och gamla namn 
ska beaktas då nya platser namnges. Namngivningen kräver 
också seriös kreativitet.
Iina Paasikivi har varit föredragande i Åbo stads namn-
kommitté i 27 år. Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning  
vid dörren 12 €.

120396 Live online guided tour of Helsingfors in English, 
oktoberförmiddagen 12.10 på distans (8 €)
tis. 12.10 kl. 11.00–12.00 
Distansundervisning på engelska • Pascal Marie
Se sid 96

120488 Visite guidée en direct de la ville de Borgå, 
oktobereftermiddagen 14.10 på distans (8 €)
tors. 14.10 kl. 17.00–18.00 
Distansundervisning på franska • Pascal Marie
Se sid 97

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!

e-post: arbis@turku.fi
tel.: 044 907 4737



Foto: Dreamstime

Djur • Natur

999837 Besök naturgrottor i Åboregionen, 
tre septemberkvällar (15 €)
tors. 9–23.9 kl. 17.30–19.30 
Kursplatsen meddelas senare • Peter Nylund
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 1.9
Torsdagarna 9.9, 16.9 och 23.9 bekantar vi oss med natur-
grottor i Åbotrakten. Vi besöker Luolavuori och två andra 
grottor. Vi lär oss om hur de bildats, vad som är unikt för dem 
och hör berättelser om dem. Träff i närheten av grottorna,  
plats meddelas senare. Ta på dig ytterkläder för vandring  
i terräng enligt väder, skor som klarar av eventuellt våta skogs-
stigar. En ryggsäck med lite extra kläder och fika. Grottorna  
är inte alltid lättillgängliga.
Peter Nylund är utbildad vildmarks- och naturguide.

999838 Flyttfågelmorgnar, två höstsöndagar (15 €)
sön. 12.9–3.10 kl. 7.00–10.00 
Hirvensalo, Vihtilävägen 1 • Hans G. Hästbacka
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 2.9
Vandring med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Följ med då  
naturen vaknar till liv och observera flyttfågelsträcken.  
Vi artbestämmer fåglar, lyssnar på sången och lär oss om  
utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper.  
Utrustning: varma ytterkläder och skodon, handkikare,  
fågelbok, sittunderlag och fika. 12.9 start kl. 7.00 vid  
korsningen Kakskertavägen – Vihtilävägen på Hirvensalo. 3.10 
start kl. 7.00 vid korsningen Ranunkelgatan – Skäribovägen – 
Egentliga Finlands gata.

110725 Växtfärgning, kortkurs fyra augustikvällar (21 €)
23–31.8.2021 mån.–tis.–ons.–tors. kl. 17.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 16.8
Se sid 102

Navigation

510270 Repetitionskurs i skärgårdsnavigation, 
två tisdagskvällar (15 €)
tis. 31.8–7.9 kl. 17.30–20.30 
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Björn Friberg
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 23.8
Repetera grunderna i skärgårdsnavigation inför en skärgårds-
skepparexamen eller en kurs i kustnavigation! Vi går igenom 
kursberäkningar, distanser, väjningsregler, sjökortsarbete,  
bestickföring m.m. Läraren meddelar i början av kursen när 
höstens nästa tentamensmöjlighet i regionen är.
Björn Friberg är av Finlands navigationsförbund auktoriserad 
lärare, fritidsseglare och båtbesiktningsman.

510271 Skärgårdsnavigation (51 €)
tis. 14.9–7.12 (ej 12.10) kl. 18.00–20.30 
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Björn Friberg
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 6.9
Grunderna i navigation, säkerhet till sjöss, sjövett, båttrafikens 
regler m.m. Kursen är avsedd för blivande fritidsskeppare.  
Kursmaterial kan köpas av läraren för ca 80 €. Frivillig skär-
gårdsskepparexamen i Navigationsförbundets regi 10.12.2021. 
Tentamenstiden och avgiften för examensprovet (30 €) samt 
avgiften för intyget (30 €) ingår inte i Arbiskursen. 
Björn Friberg är av Finlands navigationsförbund auktoriserad 
lärare, fritidsseglare och båtbesiktningsman.

92

D
ju

r •
 N

at
ur

 • 
N

av
ig

at
io

n
ARBIS

Saknar du något i kursutbudet? 
Kontakta oss med dina förslag!
arbis@turku.fi • 044 907 4737
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Data

320111 Kriminalitet på nätet – hur värjer vi oss?, 
föreläsn. ons. 1.12 kl. 18–20 (8 €)
ons. 1.12 kl. 18.00–20 (inklusive paus) 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisg. 5 • Jan Wennström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 23.11
Föreläsningen ger en kort översikt av olika typer av kriminell 
verksamhet på nätet i dag. Vi får allmänna råd om hur man  
kan förbättra sin egen datasäkerhet. Jan Wennström är  
informationssäkerhetschef vid Åbo Akademi. 
Tid för paus inberäknad. Avgift för förhandsanmälda 8 €,  
anmälning vid dörren 12 €. 

340196 Excel, grundkurs, fyra tisdagskvällar (17 €)
tis. 14.9–5.10 kl. 18.00–20.30 
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisg. 5 • Katarina Sandström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 6.9
Vi går igenom Excels viktigaste funktioner och hur man kan  
arbeta effektivt med Excel som verktyg. Vi lär oss använda 
kalkylbladet, skriva egna formler och formatera celler.  
Ta med egen dator.
TkL Kati Sandström är lektor vid Yrkeshögskolan Novia.

D
ata

340197 Excel, fortsättningskurs, fyra tisdagskvällar (17 €)
tis. 9–30.11 kl. 18.00–20.30 
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisg. 5 • Katarina Sandström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 1.11
Fördjupa dina kunskaper i Excel! Vi lär oss att utnyttja  
programmets potential genom att hantera pivottabeller,  
länkade kalkyler och formelgranskning, skapa mallar,  
använda enkla makron, framställa avancerade grafiska  
presentationer m.m. Deltagarna ska behärska grunderna  
i Excel. Ta med egen dator.
TkL Kati Sandström är lektor vid Yrkeshögskolan Novia.

340199 Gratis individuell datahandledning per telefon (0 €)
fre. 3.9–3.12 kl. 10.00–10.30 
Distansundervisning • Magdalena Stenius
Behöver du hjälp med att använda din dator, tablett  
eller smarttelefon? Ring eller mejla Arbis i Åbo och Kombis  
i Pargas gemensamma datahandledare och boka tid för indivi-
duell handledning. Handledaren Magdalena Stenius tar emot 
bokningar på fredagar 3.9–3.12.2021 kl. 10.00–10.30 på 040 
184 3916 eller data.aboland@gmail.com. Datahandledningen 
sker sedan på överenskommen tid antingen per telefon eller 
via nätet och är avgiftsfri.
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Fotografering • Film • Teater

130350 Skådespelarmim och pantomim, distanskurs (34 €)
tis. 7.9–30.11 (ej 12.10) kl. 17.45–19.15 
Distansundervisning • Juuso-Matias Maijanen
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Mim är en teknik som skapar fiktiva världar med hjälp av 
kroppsspråk. Pantomim är en ordbok om kroppsspråkli-
ga ”ord” och deras toner. Vi undersöker tekniker i olika stilar  
av fysiskt berättande med fokus på klassisk och modern  
mim och pantomim samt olika solotekniker från tre olika  
kontinenter. 
Juuso-Matias Maijanen är utbildad scenkonstpedagog och  
fysisk skådespelare.

110493 Slow photo med papplådskamera, 
septemberveckoslutet 24–26.9 (30 €)
fre. 24.9 kl. 18.30–21.00 och lör.–sön. 25–26.9 kl. 10.00–15.00
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Hans G. Hästbacka
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 16.9
Bygg enkla nålhålskameror och fotografera i närmiljön.  
Ta gärna med t.ex. skolådor för kamerabygget. Fås även av  
läraren. Kostnaderna ca 12 € för fotopapper, fotokemi,  
tejp, färg etc. betalas kontant på plats. Barn 8–12 år endast  
i sällskap av en vuxen. Alla anmäler sig separat. Lämpliga  
kläder – risk för fläckar av målfärg och kemikalier. Hålls  
i Åsalen, Östra Strandg. 2. Ingång via järnporten mot gatan.
Hans Hästbacka är bildkonstnär (YH) med fotografi som  
specialitet.

130347 Film – dramaturgi och analys (53 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 18.30–20.45 
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Krister Lindberg
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Vi analyserar filmer vi sett på bio och bekantar oss med  
filmteori, bildstilar, konsten att läsa bilder, filmberättelsens 
byggstenar och olika former av filmdramaturgi. För alla  
som tycker om att se på film och vill prata om film samt  
för blivande filmare och manusförfattare. Biobiljetterna ingår 
ej i kursavgiften. 
Krister Lindberg är filmare och filmkritiker.

130348 Bekanta dig med filmanalys inför våren, 
tisdagskvällen 30.11, avgiftsfri (0 €)
tis. 30.11 kl. 17.45–19.15 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Krister Lindberg
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 22.11
Är du intresserad av film? Arbis erbjuder en ny kurs  
”Film – dramaturgi och analys” också under vårterminen 
2022. ”Pröva-på-gången” är avgiftsfri men kräver förhands-
anmälning.
Läraren Krister Lindberg är filmare och filmkritiker.
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Bridge

130349 Bridge, fortsättningskurs, fem måndagskvällar (28 €)
mån. 18.10–29.11 (ej 25.10 och 1.11) kl. 17.45–21.00 
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisg. 5 • Katarina Sandström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 10.10
Bli bättre på bridge, världens mest populära kortspel.  
Du lär dig spelteknik, försvarsspel och nya konventioner.  
Lämpar sig för dem som redan är bekanta med bridge.  
Kursmaterialet delas ut av läraren. 
TkL Kati Sandström är internationell tävlingsledare i bridge 
och har spelat i ca 30 år.

Kommunikation för 
personer med afasi

130351 Pratkvarnen, för personer med afasi (61 €  40 €)
tis. 14.9–14.12 (ej 12.10) kl. 13.15–15.45 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5
 • Elisabeth Blomqvist och Olivia Granfors
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 6.9
För personer i olika åldrar med afasi. Målsättningen är  
att främja delaktighet, förebygga marginalisering samt  
ge möjlighet till diskussion och kommunikation i en trygg  
och strukturerad grupp. En kaffepaus på egen bekostnad  
ingår i caféet. Det är möjligt att delta i kursen med  
personlig assistent. Hiss till klassrummet på femte våningen, 
tillgänglig toalett på andra våningen. Klassrummets dörr är  
80 cm bred. Anmälningar tas också emot på 044 907 4737.  
Kursen arrangeras i samarbete med Hjärnförbundet r.f. 
Lärarna har avlagt fördjupade studier i vuxenneurologi  
och afasi vid Åbo Akademi.

Motarbeta ensamhet den tionde varje månad!
Arbis deltar i ”Lähde” för att uppmuntra såväl privatpersoner som organisationer till aktiviteter 

mot ofrivillig ensamhet. Varje månads tionde dag är den riksomfattande Lähde-dagen. 
Skapa också du ringar på vattnet – ring en vän, bjud en bekant på kaffe 

eller vad än du känner att skulle behövas. Använd hashtaggen #lähdeliike och sprid budskapet.
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130344 Runo on kaiku! Dikt är deg som jäser!, 
tvåspråkig, fyra kvällar (20 €)
mån. 6.9, 4.10, 1.11 och 29.11 kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 505, Kaskisgatan 5
 • Ann-Christine Snickars och Siru Kainulainen
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Poesicirkel på två språk – kaksikielinen runopiiri. Läs och sam-
tala om nyare och äldre finländsk dikt, som den ser ut på finska 
och på svenska. Du behöver intresse för lyrik och beredskap att 
läsa och lyssna till det andra inhemska.
Kursledare är Ann-Christine Snickars, kritiker och skrivhandle-
dare och Siru Kainulainen, litteraturforskare och kritiker.

130345 Kreativt skrivande (59 €)
ons. 1.9–15.12 (ej 13.10 och 27.10) kl. 18.00–20.30 
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Rosanna Fellman
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Har du ett skrivprojekt i skrivbordslådan eller drömmar om 
att bli författare? Du får inspiration och hjälp med att utveckla 
dina egna texter. Släpp lös kreativiteten och skriv även utan 
målsättning. Pröva på olika genrer. Både längre och kortare 
skrivövningar och att ge feedback på varandras texter ingår. 
Rosanna Fellman är litteraturvetare och estradpoet.

Skrivande • Poesi • Kritik

Skrivande • Poesi • Kritik

130342 Kritik för alla – en skrivverkstad (22 €)
tis. 21.9–26.10 (ej 12.10) kl. 17.45–19.15 och
sön. 7.11 kl. 10.00–14.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Tomas Jansson
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 13.9
Hur skriver man en recension? Vad gör en kritiker? Vi övar  
att skriva kritik och diskuterar det kritiska uppdraget. Ordnas 
i samarbete med Kritikbyrån och gästas av kritikerna Freja  
Rudels, Henrik Jansson och Johanna Grönqvist. Fem tisdags-
kvällar i institutshuset och en avslutande träff söndag 7.11  
i Åsalen. 1 h lunch på söndagen. 
Kursen leds av scenkonstkritikern, författaren och Yle- 
journalisten Tomas Jansson.

130343 Ordkonst – att resa med papper och penna, 
oktoberveckoslutet 29–30.10 (23 €)
fre. 29.10 kl. 18.00–20.30 och lör. 30.10 kl. 10.00–15.30
4 vån. Rum 403, Kaskisg. 5 • Paola Fraboni och Linnéa Holmberg
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 21.10
Gå in i ordens och berättelsernas värld med hjälp av olika  
kreativa övningar. Använd synliga och osynliga ord kreativt 
och sätt din egen konstnärliga prägel på det. Vi skriver, läser, 
berättar och lyssnar. 1 h lunchpaus på lördagen.
PM, FM Paola Fraboni är lärare och ordkonstpedagog  
i Åboland. HuK Linnéa Holmberg är certifierad ordkonstlärare 
och studerande i litteraturvetenskap.

95

Missa inte punktföreläsningarna!

Arbis arrangerar engångsföreläsningar 
nästan varje vecka. Se sid 88. 

Anmäl dig via www.aboarbis.fi eller på kansliet.
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 • Engelska  
120396 Live online guided tour of Helsingfors in English, 
oktoberförmiddagen 12.10 på distans (8 €)
tis. 12.10 kl. 11.00–12.00 
Distansundervisning • Pascal Marie
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 4.10
Polish your English and participate at the same time in an  
online guided tour through the centre of Helsinki.  
Pascal Marie, a certified guide, will guide us through Helsinki 
and share the history and anecdotes of the capital of Finland.
Kursen är en distanskurs. Deltagarna får noggrannare instruk-
tioner vid kursstart. Kursen går på engelska.

120395 English conversation B2, daytime (40 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 11.00–12.30 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Leigh Ann Lindholm
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Intermediate level and above. The course offers the  
opportunity to develop speaking skills in a supportive  
setting. Course aims are: increased confidence and ease  
in speaking; improved vocabulary and pronunciation;  
awareness of communication cultures. 
MA Leigh Ann Lindholm är certifierad för att undervisa  
engelska för icke engelskspråkiga och har engelska som 
modersmål.

 • Danska  
129818 Introduktion i danska för svenskspråkiga, 
kortkurs 5 ggr (15 €)
mån. 6.9–4.10 kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Frederik Braae
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Lær dansk sprog og kultur. Vi lär oss de grundläggande  
skillnaderna mellan språken. Kursen är fokuserad på aktiv 
kommunikation, att lära sig kommunicera på danska och att 
förstå danskarna. Deltagarna ska kunna svenska.
Frederik Braae har magisterexamen i lingvistik och danska  
som modersmål. Han har undervisat danska för bl.a. anställda 
på Finlands riksdag.

129819 Samtalskurs i danska för svenskspråkiga, 
kortkurs 5 ggr (15 €)
mån. 18.10–15.11 kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Frederik Braae
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 10.10
Et samtalefokuseret sprogkursus for dig, som gerne vil blive 
bedre til at kommunikere på dansk. Undervisningen tager  
udgangspunkt i aktuelle emner fra det danske samfund 
og kulturliv. Vi vil sammen forsøge at knække koden til det 
danske sprog og blive i stand til at føre en samtale på dansk.  
Deltagarna ska kunna svenska.
Frederik Braae har magisterexamen i lingvistik och danska  
som modersmål.

Foto: Unsplash, Steffen Muldbjerg
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Finska • Finnish • Franska • G
rekiska • Italienska

 • Grekiska  
120517 Kalimera! Nygrekiska för nybörjare A1.1 (40 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Lär dig grunderna i det grekiska språket och bekanta dig  
med den grekiska kulturen. Vi lär oss det grekiska alfabetet  
och koncentrerar oss på muntlig kommunikation med tonvikt 
på vardagliga situationer, resor, shopping och restaurang-
besök. Ingen kursbok, läraren förser dig med material.  
Kräver inga förkunskaper. 
FD Loukia Lindholm är universitetslärare vid ÅA och har  
grekiska som modersmål.

120518 Kalimera! Fortsättningskurs i nygrekiska A2.2, 
startnivå 200 h tidigare studier (37 €)
tis. 7.9–7.12 (ej 12.10) kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Vi fortsätter att lära oss grunderna i grekiskan och utökar  
ordförrådet. Vi repeterar grammatik och ordförråd från  
tidigare kurser. Fokus ligger på muntlig kommunikation  
med tonvikt på vardagliga situationer. Kräver att man studerat 
grekiska på nivå A2.2, del I, vid Arbis eller har motsvarande 
kunskaper, ca 200 h studier. 
FD Loukia Lindholm är universitetslärare vid ÅA och har  
grekiska som modersmål.

 • Italienska  
120567 L’italiano è bello! Italienska A2.1, distanskurs (40 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 19.30–21.00 
Distansundervisning • Marika Tuohimetsä
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Fördjupa dina kunskaper om verben och lär dig nya ord.  
Lär dig mer om språket och Italien samt att förstå och  
tala italienska. Undervisning främst på italienska med  
inslag av svenska vid behov. Förutsätter att man gått 
fortsättnings kursen i italienska vid Arbis eller har  
motsvarande kunskaper, ca 100 h studier. Distanskursen  
använder programmet Zoom. Instruktioner före kursstarten. 
Lärobok: Comunicare 2 av Prete och Sassola. 
FM Marika Tuohimetsä är behörig lärare i italienska och  
franska.

120568 Konversationskurs i italienska B2/C1, 
distanskurs (40 €)
ons. 8.9–8.12 (ej 13.10) kl. 10.15–11.45 
Distansundervisning • Marika Tuohimetsä
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 31.8
Konversationskurs för dig som redan kan en del italienska.  
Fokus ligger på muntlig vardagskommunikation.  
Undervisningsspråket är italienska, vid behov också  
svenska. Ingen kursbok, en ordbok eller elektronisk  
översättare kan vara bra att ha. Kursen använder programmet 
Zoom. Man kan också delta via sin webbläsare. Instruktioner 
före kursstarten. 
FM Marika Tuohimetsä är behörig lärare i italienska.
Kursen ges i samarbete mellan Åbo svenska arbetarinstitut,  
Kimitoöns vuxeninstitut och Skärgårdens Kombi.

Arbis klassificerar de flesta av sina språkkurser 
enligt den gemensamma europeiska 

referens ramen för språk. 

För mera information om nivåerna se 
Europarådets sida https://tinyurl.com/hn3buekv

 • Finska • Finnish  

Flera kurser i finska / more courses in Finnish:
Se sid 74 eller www.turuntyovaenopisto.fi

 • Franska  
120485 Franska A1 – la vie est belle, 
grundkurs i franska (40 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Lär dig att berätta om dig själv, din familj och din vardag  
på franska. Vi går igenom vanliga fraser, uttryck och verb för  
en grundläggande konversation. 
HuK Kaarina Valtanen har undervisat i franska, engelska och 
finska sedan 1987.

120486 Franska B1 – parlons ensemble, 
startnivå ca 350 h tidigare studier (40 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Kom med och njut av att tala franska med oss. Diskutera  
höjdpunkterna i det vardagliga livet, men också om resor  
och hobbyer samt intressen och nyheter som berör oss.  
Egna teman är välkomna. Startnivå ca 3 år vid Arbis. 
HuK Kaarina Valtanen har undervisat i franska, engelska  
och finska sedan 1987.

120488 Visite guidée en direct de la ville de Borgå, 
oktobereftermiddagen 14.10 på distans (8 €)
tors. 14.10 kl. 17.00–18.00 
Distansundervisning • Pascal Marie
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 6.10
Guidad rundtur av Borgås historiska centrum på franska.  
Kursen är en distanskurs. Deltagarna får noggrannare instruk-
tioner vid kursstart. Kursen går på franska.

120487 Online Parlons-en en français, distanskurs (28 €)
tis. 14.9–30.11 kl. 17.45–19.15 
Distansundervisning • Jere Dauchy
Nu är det dags att träna konversation i avslappnad miljö  
på distans. Vi breddar vårt ordförråd genom att diskutera  
varierande ämnen. Som studiematerial används filmer,  
artiklar, musik... Läraren är fransman. Nivå: A2–B1. Kursen  
ges i samarbete mellan Skärgårdens Kombi, Åbo svenska  
arbetarinstitut och Kimitoöns vuxeninstitut. Anmälningar 
fr.o.m. 12.8 kl. 9.00 via https://kombi.pargas.fi/kurser/
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 • Kinesiska  
129824 Mandarinkinesiska för nybörjare (40 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Maria Krankkala
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Lär dig grunderna i att förstå och prata talad kinesiska och  
att läsa och skriva kinesiska skrivtecken. Lär dig att hälsa  
och berätta om dig själv på kinesiska, utveckla ditt ord-
förråd om nationaliteter och platser samt ord som behövs på  
restauranger. Vi lär oss även grundläggande grammatik.  
Kursbok: ”Kinesiska för nybörjare” av Folkuniversitetets förlag. 
FM Maria Krankkala är behörig lärare som studerat kinesiska 
vid Åbo universitet och vid Hong Kong Baptist University.

129825 Mandarinkinesiska, fortsättningskurs, 
startnivå ca 100 h tidigare studier (40 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Maria Krankkala
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Vi fortsätter med kinesiska skrivtecken, uttal och gramma-
tik. Vi läser de sista kapitlen i kursboken och repeterar sedan 
vardagliga teman med hjälp av lärarens material. Grammatik: 
olika satsstrukturer, vanliga måttord , adjektiv. 
Kursbok: ”Kinesiska för nybörjare” – Folkuniversitetets förlag. 
Förutsätter att man gått fortsättningskursen vid Arbis eller har 
motsvarande kunskaper, ca 100 h studier. 
FM Maria Krankkala är behörig lärare som studerat kinesiska 
vid Åbo universitet och Hong Kong Baptist University.

 • Latin 
 
120674 Latinska texter och romersk kultur (37 €)
tis. 7.9–7.12 (ej 12.10) kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Suvi Kivimaa
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Vi läser latinska texter från antiken och analyserar dem  
språkligt och innehållsmässigt. Vi bekantar oss även med  
den romerska kulturen och livet i antiken. Minst 2 års  
tidigare studier i latin krävs. Kursböcker: latinsk ordbok  
t.ex. NE:s latinsk–svenska ordbok och förslagsvis Erik Tidners 
Latinsk grammatik. Läraren kompletterar med eget material. 
HuK Suvi Kivimaa är en erfaren lärare som studerar latin på  
magisternivå.

 • Ryska  
120765 Konversationskurs i ryska B2/C1, distanskurs (40 €)
ons. 8.9–8.12 kl. 17.45–19.15 
Distansundervisning • Irina Rogojin
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 31.8
Разговорный курс для тех, кто уже немного говорит  
по-русски и хочет попрактиковаться или поддержать свои 
разговорные навыки. Konversationskurs för dig som redan 
kan en del ryska. Undervisningsspråket är ryska, vid behov 
också svenska. Ingen kursbok, men en ordbok eller elektro-
nisk översättare kan vara bra att ha. Kursmaterial fås av läraren.  
Kursen är en distanskurs.
Irina Rogojin, FM i ryska språket och kulturen, är en erfaren 
rysklärare.
Kursen ges i samarbete mellan Åbo svenska arbetarinstitut, 
Kimitoöns vuxeninstitut och Skärgårdens Kombi.
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 • Spanska  
120910 Spanska A1.1, för nybörjare (40 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Lär dig att berätta om dig själv, ge personlig information,  
berätta om ditt arbete eller studier, familj och hemland.  
Lär dig att klara av enkla situationer på spanska t.ex. på  
ett café samt att förstå och skriva enkla texter med vardags-
innehåll och förstå talad spanska i lugnt tempo. Kursbok:  
Caminando 1, ca 55 €. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål  
och har undervisat på Arbis sedan 2002.

120911 Spanska A2.2, 
startnivå ca 250 h tidigare studier (40 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Vi utökar vokabulären och utvecklar muntliga och skriftliga 
färdigheter samt hörförståelse. Vi repeterar och fördjupar  
kunskapen i grammatiken från grundkursen. Vi behandlar  
bekanta teman och lär oss nya ord och uttryck. Kursbok:  
Caminando 2, ca 55 €. Kräver att man studerat spanska på 
nivå A2.1 vid Arbis eller har motsvarande kunskaper, ca 250 h  
studier. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål  
och har undervisat på Arbis sedan 2002.

120912 Spanska B2.2, 
startnivå ca 600 h tidigare studier (37 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10) kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Vi utökar vår vokabulär och utvecklar våra muntliga och  
skriftliga färdigheter samt hörförståelse. Vi repeterar gram-
matik, t.ex. preteritum, imperfekt och imperativ, och övar oss  
att diskutera olika teman på spanska. Kursbok: Caminando 3, 
4:e upplagan, ca 55 €. Kräver att man har kunskaper  
motsvarande ca 600 h tidigare studier. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål  
och har undervisat på Arbis sedan 2002.

120913 Spansk konversation B2/C1 (37 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
¡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.
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål  
och har undervisat på Arbis sedan 2002.

120914 Hablamos en español, distanskurs (28 €)
tors. 9.9–2.12 kl. 14.00–15.30 
Distansundervisning • Georgina González-Norrgård
Öva din spanska med oss i avslappnad miljö. Vi lär oss nya 
ord och diskuterar olika teman. Vi använder artiklar, musik,  
videor och filmer. Läraren Georgina González är från Mexiko. 
Nivå: A2–B1.
Kursen ges i samarbete mellan Kimitoöns vuxeninstitut,  
Åbo svenska arbetarinstitut och Skärgårdens Kombi.  
Anmälningar fr.o.m. 17.8 kl. 17.00 via 
https://vuxeninstitutet.kimitoon.fi/kurser/

Foto: Stockphotos, Amos
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 • Svenska • Swedish 
130123 Språket på kommersiella skyltar i Åbo förr och nu, 
föreläsn. ons. 3.11 kl. 18–19.30, avgiftsfri (0 €)
ons. 3.11 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Saara Haapamäki
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 2.11
Se sid 91.

1202060 Swedish A1.1, 
for beginners, daytime twice a week (73 €  35 €)
Mon and Thu 6.9–9.12 at 12.45–14.15 
(no classes 11.10, 14.10 and 6.12) 
5th floor, room 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Enrolment 11.8 (18:00) – 29.8
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics  
in Swedish, one of the two official languages in Finland.  
Course book: Vi ses! Svenska för nybörjare, by Marit Keränen, 
Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 40 €.  
No classes 11.10, 14.10 and 6.12. You can pay the course 
through the link You will get by email after the start of  
the course or by the invoice delivered by ”normal” mail later.
Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is  
a qualified language teacher.

1202061 Swedish A1.1, for beginners, 
evening twice a week (73 €  35 €)
Mon and Thu 6.9–9.12 at 19.15–20.45 
(no classes 11.10, 14.10 and 6.12)
4th floor, room 403, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Enrolment 11.8 (18:00) – 29.8
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics  
in Swedish, one of the two official languages in Finland.  
Course book: Vi ses! Svenska för nybörjare, by Marit Kerä-
nen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 40 €.  
No classes 11.10, 14.10 and 6.12. You can pay the cour-
se through the link You will get by email after the start of  
the course or by the invoice delivered by ”normal” mail later.
Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is  
a qualified language teacher.

1202062 Swedish A1.2, start level from 50 h, 
evening twice a week (73 €  35 €)
Mon and Thu 6.9–9.12 at 17.30–19.00 
(no classes 11.10, 14.10 and 6.12)
4th floor, room 403, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Enrolment 11.8 (18:00) – 29.8
Two days/week, Mondays and Thursdays. Starting level 50 h 
means that the student can read, understand and produce 
short texts about familiar topics (family, home country, 
weather, hobbies etc.) and take part in simple everyday  
conversations. Course book: Vi ses! Svenska för nybörjare,  
by Marit Keränen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): 
about 40 €. Participation requires completing the cour-
se Swedish A1.1 at Arbis, or knowledge corresponding to  
the course. No classes 11.10, 14.10 and 6.12. You can pay the 
course through the link You will get by email after the start  
of the course or by the invoice delivered by ”normal” mail later.
Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is  
a qualified language teacher.

 • Tyska  
121094 Tyska A2.1, fortsättningskurs (40 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Oliver Dahlmann
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Vi lär oss att berätta om oss själva, föra vardagliga samtal  
om arbete, fritid och familj, att småprata, klara oss under  
en resa och uttrycka vår åsikt. Vi koncentrerar oss på att  
genast använda språket utan att vara rädda för att använda 
nya ord eller ”göra fel”. Passar dig som gått Arbis kurs tyska 
A1.2 eller har ca 100 h studier. Undervisningsspråken är  
svenska och tyska. 
Oliver Dahlmann har tyska som modersmål och jobbar  
även som auktoriserad translator.

121095 Tysk konversation B2/C1, eftermiddag (37 €)
tis. 7.9–7.12 (ej 12.10) kl. 17.00–18.30 
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Oliver Dahlmann
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Vi utvecklar våra muntliga färdigheter i tyska. Materialet  
består av aktuella texter ur tyska tidningar, men också material 
från internet och radio. Deltagarnas önskemål påverkar  
ämnesvalet. Vid behov kan även grammatiska frågor tas upp. 
Oliver Dahlmann har tyska som modersmål och jobbar även 
som auktoriserad translator.

121096 Tysk konversation B2/C1, kväll, distanskurs (40 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 19.00–20.30 
Distansundervisning • Elisabeth Glatz
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Vi diskuterar intressanta teman och utvidgar ordförrådet.  
Vi funderar på skillnaderna mellan olika dialekter och  
sociolekter, språknyanser och kulturella dimensioner.  
Fokus ligger på muntlig vardagskommunikation. Under-
visningsspråket är tyska, vid behov också svenska. Ingen  
kursbok men en ordbok eller elektronisk översättare kan vara  
bra att ha. Kursen går på distans. 
Elisabeth Glatz har tyska som modersmål och lång erfarenhet 
som lärare.

Foto: U
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1202063 Swedish A2.1, start level from 100 h, 
twice a week (70 €  35 €)
Tue and Thu 7.9–7.12 at 19.30–21.00 (no classes 12.10 and 14.10)
4th floor, room 423, Kaskisgatan 5 • Lina Hassel
Enrolment 11.8 (18:00) – 30.8
Two days/week, Tuesdays and Thursdays. The student has 
completed some courses in Swedish, knows the basic  
grammar and vocabulary and wants to improve their skills.  
The student can communicate in everyday situations and  
produce simple texts about familiar topics. Course book:  
Vi ses! Svenska för nybörjare, by Marit Keränen, Camilla 
Lindroos and Katja Peltola (2018): about 40 €. Participation  
requires completing the course Swedish A1.2 at Arbis, or  
knowledge corresponding to ca. 100 h studies. No classes 
12.10 and 14.10. You can pay the course through the link You 
will get by email after the start of the course or by the invoice 
delivered by ”normal” mail later.
Lina Hassel has a Master’s degree in Swedish and is a qualified 
teacher.

1202064 Svenska A2.2, startnivå från 150 h (40 €)
tis. 7.9–14.12 (ej 12.10) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Eva Ingman
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
The teaching languages are Swedish and English. Vi repeterar 
grundläggande strukturer i språket, men pratar också mycket 
under kursen. Du bör ha gått kursen Swedish A2.1 på Arbis  
eller ha motsvarande kunskaper. 
FM Eva Ingman är behörig lärare med erfarenhet av att under-
visa svenska vid medborgarinstitut och universitet.

1202065 Svensk konversation B1, kväll (40 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 17.45–19.15 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Esko Kukkasniemi
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Håll din svenska levande! Konversationskurs för dig som kan 
en del men vill förbättra dina kunskaper. Vi läser t.ex. tidnings-
artiklar och diskuterar. 
FM Esko Kukkasniemi är behörig lärare i svenska och medlem 
av statens språkexamensnämnd i svenska.

1202066 Svensk konversation B2, eftermiddag (37 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 10.10 och 6.12) kl. 15.00–16.30 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Håll din svenska levande! Konversationskurs för dig som kan 
en del men vill förbättra dina kunskaper. Vi läser t.ex. tidnings-
artiklar och diskuterar. 
FM Nicke Packalén är behörig lärare i svenska.

Special offer for students

To encourage the integration of the participants,  
Arbis offers a waiver worth 35 € for one other 

course at the Arbis during the Autumn term for 
the participants in the courses Swedish A1.1, 

Swedish A1.2 and Swedish A2.1.  
Contact the office for more information.

Foto: Dreamstime
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110725 Växtfärgning, kortkurs fyra augustikvällar (21 €)
23–31.8.2021 mån.–tis.–ons.–tors. kl. 17.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 16.8
Vi färgar naturfärgat, vitt eller grått ullgarn med olika växter, 
t.ex. renfana, björklöv eller lökskal; vi kan också experimentera.
Du kan ta med dig eget material eller köpa av kursledaren.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110728 Textilhantverk, dagtid (28 €)
ons. 1.9–6.10 kl. 10.15–13.00 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Virka en duk, brodera en väggbonad, sticka en mössa, kroka en 
väska, knyt ett tofsdjur ... Möjligheterna är många! Du kan själv 
påverka vad som tas upp under kursen.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110730 Vävning (77 €)
mån. och ons. 30.8.–15.12.2021 kl. 17.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 22.8
Väv både grövre och tunnare vävar: dukar, mattor, disktrasor 
m.m. Vi sätter upp och väver i gemensamma ränningar. Pågår 
måndagar 30.8–20.9 och onsdagar oregelbundet 1.9–15.12 
men deltagarna får gärna jobba också under andra tider.  
Information om materialkostnaderna i början av kursen.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110726 Tovning, tre måndagskvällar (16 €)
mån. 27.9–11.10 kl. 17.45–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 19.9
Prova på att tova, både torrtova med nål och/eller tova  
med såpa och vatten. Du kan tova börsar, smycken, bollar  
eller dekorationer. Läraren har material, men du kan också  
ta med egen ull och tovningsnålar.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110727 Stickning, sju måndagskvällar (36 €)
mån. 18.10–29.11 kl. 17.45–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 10.10
Lär dig grunderna eller sticka någonting annorlunda!  
Sticka t.ex. sockor, fingervantar, flerfärgsstickad jumper,  
spetsstickad duk, pläd i dominostickning ... Du påverkar själv 
vad som tas upp under kursen.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110739 Klädsömnad är roligt (66 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 18.00–20.45 
S:t Olofsskolan, textilsalen, Klostergatan 11 • Berit Bragge
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Sy kläder för vuxna eller barn. Lär dig om bl.a. måttagning, 
tillskärning och sömnad. Ta med eget material. Passar både 
nybörjare och längre hunna. Träff vid S:t Olofsskolans huvud-
ingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!
HeL, formgivaren Berit Bragge har många års erfarenhet  
som sömnadslärare. 

110736 Bekanta dig med textilhantverk inför våren, 
onsdagseftermiddagen 27.10, avgiftsfri (0 €)
ons. 27.10 kl. 14.00–16.30 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 19.10
Vad kan man göra på Arbis textilhantverkskurser? Sticka?  
Brodera? Vad annat? Svar på dessa frågor ges under denna 
avgiftsfria eftermiddagsträff. Anmäl dig på www.aboarbis.fi. 
Arbis erbjuder kurser i bl.a. textilhantverk och stickning under 
våren 2022.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110737 Bekanta dig med vävning inför våren, 
onsdagskvällen 10.11, avgiftsfri (0 €)
ons. 10.11 kl. 18.00–20.30 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 2.11
Vad gör man på Arbis vävkurs? Vad är bildvävning? Svar  
på dessa frågor ges under den här avgiftsfria kvällen.  
Anmäla dig via www.aboarbis.fi. Arbis erbjuder kurser  
i vävning och bildvävning också under våren 2022.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

Gå gratis på kurs på Arbis?

Har du aldrig gått på Arbis eller är det  
mer än 15 år sedan senast? Anmäl dig  

och anhåll via kansliet om en gratiskurs  
under läsåret 2021–2022!  

Din kursavgift betalas i så fall av det  
av Utbildningsstyrelsen finansierade  

projektet ”Från ensamhet till mångsamhet”. 
Erbjudandet gäller kurser med normalpris.

Textilslöjd • Hantverk • Vävning

Foto: Sixten W
esterby
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110734 Gör dina egna julgranspynt av pärlor, 
onsdag eftermiddag och kväll 8.12 (10 €)
ons. 8.12 kl. 14.30–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.11
Av pärlor kan du tillverka främst olika stjärnor, men också  
bollar och änglar. Kurstiden är ganska lång, men du hinner 
göra något pynt också fastän du inte hinner vara med hela  
tiden. Du kan ta med dig eget material eller köpa av läraren.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110735 Gör din egen himmel, 
torsdag eftermiddag och kväll 9.12 (10 €)
tors. 9.12 kl. 14.30–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 1.12
Gör en enkel himmel (eller påbörja en mer arbetskrävande)  
av halm, sugrör eller glasstavar. Kurstiden är ganska lång, 
men du hinner göra något också fastän du inte hinner vara 
med hela tiden. Du kan ta med dig eget material eller köpa  
av läraren.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110729 Handarbeta inför julen, dagtid (33 €)
ons. 20.10–1.12 kl. 10.15–13.00 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 12.10
Gör handarbeten till julen, t.ex. brodera en adventskalender, 
sticka en tomte, virka en julduk, gör en temariboll ... Du kan 
också handarbeta någonting för julklappssäcken, t.ex. sockor 
är ju alltid populära i paketen.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110732 Kransar av naturmaterial, 
novemberkvällen 24.11 (8 €)
ons. 24.11 kl. 17.30–21.00 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 16.11
Gör kransar av olika naturmaterial: granris, enris, tallkvistar 
m.m. Om du inte har eget material kan du mot kontanter köpa 
av kursledaren. Ta med handskar för materialet kan kännas 
stickigt!
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110733 Gör dina egna julkort, 
tisdag eftermiddag och kväll 7.12 (10 €)
tis. 7.12 kl. 14.30–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.11
Skulle du vilja skicka annorlunda julkort men saknar idéer?
Kurstiden är ganska lång, men du hinner göra några kort  
också fastän du inte hinner vara med under hela tiden.  
Du kan ta med dig eget material eller köpa av läraren.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

Hantverk inför julen

Foto: Sixten Westerby
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Trä- och metallslöjd

110742 Träslöjd och snickeri, 
avgiftsfri nybörjarintroduktion 30.8 (0 €)
mån. 30.8 kl. 18.00–21.00 
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Avgiftsfri obligatorisk introduktionskurs för nybörjare  
inför kurserna ”Träslöjd, eftermiddags- respektive kvällskurs”  
nr 110743 och 110744 samt ”Snickeri och metallslöjd”  
nr 110745. Deltagare i andra träslöjdskurser får gärna  
också delta. Du får anvisningar i säker maskinanvändning  
och råd för materialanskaffning. Introduktionen är för  
både nybörjare och andra 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!

110746 Snickeri, septemberveckoslutet 17–19.9 (36 €)
fre. 17.9 kl. 17.00–21.00 och 
lör.–sön. 18–19.9 kl. 10.00–16.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 9.9
Bygg ett litet bord, en blomställning eller något annat. Ta kon-
takt med läraren i förväg om du behöver diskutera ditt projekt. 
Materialet skaffar deltagarna själva. Nybörjare ska gärna delta 
i den avgiftsfria introduktionskursen 110742.
Henrik Malmström har flera års erfarenhet av undervisning i 
träslöjd.

110747 Snickeri, oktoberveckoslutet 22–24.10 (36 €)
fre. 22.10 kl. 17.00–21.00 och
 lör.–sön. 23–24.10 kl. 10.00–16.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 14.10
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110746 Snickeri, 
septemberveckoslutet 17–19.9”.

110745 Snickeri och metallslöjd (73 €)
tis. 7.9–7.12 (ej 12.10) kl. 17.30–20.45 
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Matias Saarukka
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Snickeri och metallslöjd för nybörjare och längre hunna.  
I metall endast mindre smidesarbeten. Begränsat förvarings-
utrymme. Har du ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal 
är den avgiftsfria introduktionskursen nr 110742 obligatorisk. 
Anmäl dig i så fall separat till den. 
PeM Matias Saarukka är slöjdlärare med erfarenhet av under-
visning vid arbetarinstitut och grundskola.

110743 Träslöjd, eftermiddag (61 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 15.30–18.15 
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 31.8
Träslöjd och snickeri för nybörjare och längre hunna. Förverk-
liga dina egna planer. Materialet skaffar du själv. Begränsat 
lagerutrymme. Har du ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans 
slöjdsal är den avgiftsfria introduktionskursen nr 110742 obli-
gatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. 
Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning 
i träslöjd.

110744 Träslöjd, kväll (61 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 18.30–21.15 
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 31.8
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110743 Träslöjd, 
eftermiddag”. 

110748 Bekanta dig med träslöjd och snickeri inför våren, 
onsdagskvällen 10.11, avgiftsfri (0 €)
ons. 10.11 kl. 18.00–19.30 
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 2.11
Kom och se vilka möjligheter Arbis erbjuder gällande trä-
slöjd och snickeri! ”Pröva-på-kursen” är avgiftsfri men kräver  
förhandsanmälning. ”Pröva-på-kursen” hålls i S:t Olofsskolans 
slöjdsal vid Klostergatan 11. Nya kurser i slöjd börjar också  
under våren 2022.
Henrik Malmström har många års erfarenhet av att undervisa 
i slöjd vid Arbis.

Möbeltapetsering

110741 Möbeltapetsering, 
novemberveckoslutet 19–21.11 (36 €)
fre. 19.11 kl. 17.00–21.00 och 
lör.–sön. 20–21.11 kl. 10.00–16.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Anne Palin
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 21.10
Lär dig klä om gamla möbler och gör ny stoppning.  
Företräde för studerande som inte har plats på Arbis  
kvällskurs i möbeltapetsering nr 110740. Deadline för  
anmälan och avanmälan fyra veckor före kursstart. Arbis  
meddelar dem som fått plats på kursen efter deadlinen.  
Kontakta vid behov ledaren om materialanskaffning på  
0400 530 272 eller palin.anne@gmail.com. Båda dagarna 
lunchpaus 60 min.
Anne Palin är utbildad möbeltapetserare och gesäll.

110740 Möbeltapetsering, kväll (84 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 17.30–20.45 
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Anne Palin
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Ge din möbel ett nytt liv. Ta med t.ex. en stol, karmstol  
eller mindre fåtölj. Begränsat lagerutrymme. Materialet ingår 
inte i kursavgiften, det skaffar man själv. Kontakta kursledaren 
på 0400 53 02 72 eller palin.anne@gmail.com för råd för  
materialanskaffningen. Den som får plats nu i höst har  
företräde till våren 2022. 
Anne Palin är utbildad möbeltapetserare och gesäll.

Foto: U
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810392 Sushi, septemberkvällen 30.9 (10 €)
tors. 30.9 kl. 17.30–21.15 
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klosterg. 11 • Paul Reuter
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 22.9
Lär dig grunderna i hur man gör sushi med mat- och dryck-
esfantasten Paul Reuter. Utöver den ordinarie kursavgiften, 
som faktureras, tillkommer en materialavgift på 8–10 €/delta-
gare som betalas kontant till läraren. Träff vid S:t Olofsskolans  
huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!

810393 Smårätter och plockmat, 
oktoberkvällen 5.10 (10 €)
tis. 5.10 kl. 17.30–21.15 
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klosterg. 11 • Paul Reuter
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 27.9
Tapas, Meze, Antipasto, Zakuska och vårt smörgåsbord – vilka 
är skillnaderna? Vi kombinerar friskt och använder främst  
inhemska råvaror. Utöver kursavgiften, som faktureras,  
tillkommer en materialavgift på 8–10 €/deltagare som  
betalas kontant till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans  
huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås.
Läraren Paul Reuter är kock och mat- och dryckesfantast.

810394 Soppor för olika tillfällen, 
oktoberkvällen 18.10 (10 €)
mån. 18.10 kl. 17.30–21.15 
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klosterg. 11 • Paul Reuter
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 10.10
Laga förrätts- och middagssoppor för olika ändamål: klara,  
krämiga, enkla, spännande, snabba till både vardag och fest. 
Utöver kursavgiften, som faktureras, tillkommer en material-
avgift på 8–10 €/deltagare som betalas kontant till läraren. 
Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren 
går i lås!
Som lärare fungerar mat- och dryckesfantasten Paul Reuter.

810395 Matfavoriter från Asien, 
novemberkvällen 10.11 (10 €)
ons. 10.11 kl. 17.30–21.15 
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klosterg. 11 • Paul Reuter
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 2.11
Lär dig laga asiatisk mat. Kocken Paul Reuter delar med  
sig av sina favoriträtter från det asiatiska köket. Utöver  
kursavgiften, som faktureras, tillkommer en materialavgift 
på 8–10 €/deltagare som betalas kontant till kursledaren.  
Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren 
går i lås!

810396 Vegetarisk mat, novemberkvällen 22.11 (10 €)
mån. 22.11 kl. 17.30–21.15 
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klosterg. 11 • Paul Reuter
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 14.11
Vegetarisk mat är varken svår, tråkig eller tidsödande.  
Maten vi gör tillsammans med mat- och dryckesfantasten  
Paul Reuter är laktovegetarisk, de flesta rätterna även  
veganska. Utöver kursavgiften som faktureras, tillkommer  
en materialavgift på 6–8 €/deltagare som betalas kontant  
till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång.  
Kom i tid – ytterdörren går i lås!

810398 Tysklands viner – lär känna vårt närmsta stora  
vinland, fyra fredagskvällar (19 €)
fre. 1.10, 22.10, 12.11 och 3.12. kl. 18.00–20.30 
Villa Vinden, festsalen, Observatoriegatan 2 • Robin Sjöstrand
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 23.9
Lär dig mer om tyska viner, druvor och vinhistoria. Du bör  
ha gått introduktionskursen i vinkultur vid Arbis eller ha  
motsvarande kunskaper. Hålls fyra fredagar: 1.10, 22.10, 12.11 
och 3.12.
Vill du också delta i vinprovningen betalar du utöver kurs-
avgiften, som faktureras, en materialavgift på 66–99 €/person 
direkt till Villa Vinden. Meddela då till jatta.vilander@hemmet.fi 
eller 044 7790 685 senast 20.9.2021, denna anmälan är  
bindande. Vid avanmälan efter 20.9 fakturerar Villa Vinden  
materialavgiften. Minimiålder för deltagande 18 år.
Robin Sjöstrand är utbildad inom WSET:s internationella  
vinutbildningsprogram och ÅU:s vinskribent.

810399 Ölkultur, novemberkvällen 11.11 (10 €)
tors. 11.11 kl. 18.00–20.30 
Villa Vinden, festsalen, Observatoriegatan 2 • Paul Reuter
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 3.11
Lager, ale, IPA, porter, Weissbier, pilsner ... Tillsammans med 
mat- och dryckesfantasten Paul Reuter lär du dig vad det är 
för skillnad på de olika ölsorterna i både smak och tillverkning. 
Hålls på Villa Vinden under en torsdagskväll. Minimiålder för 
deltagande 18 år.
Om du vill delta i ölprovningen betalar du utöver kursavgiften, 
som faktureras, en materialavgift på 14–20 €/person direkt  
till Villa Vinden. Meddela om ditt deltagande till  
jatta.vilander@hemmet.fi eller 044 7790 685 senast 1.11.  
Anmälan till ölprovningen är bindande, vid eventuell  
avanmälan efter 1.11 fakturerar Villa Vinden materialavgiften.

Ingrediensavgiften på matkurserna
I början av kursen betalar du en separat 

avgift för ingredienserna direkt till läraren. 
Ingredienserna ingår inte i den kursavgift 
som faktureras senare. Observera att om  
du måste avanmäla dig ska det ske inom  

utsatt tid, annars fakturerar Arbis  
även för ingredienserna.

Foto: U
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Måla i olja

110476 Oljemålning, avgiftsfri nybörjarintroduktion 1.9
ons. 1.9 kl. 19.00–20.30 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • André Peterdi
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Obligatorisk för nybörjare inför kursen ”110477 Oljemålning 
för nybörjare”. Kom ihåg att anmäla dig också till den. Vi går 
igenom bl.a. olika materialmöjligheter. Ingen kursavgift men 
förhandsanmälning krävs.

110477 Oljemålning för nybörjare (67 €)
ons. 8.9–8.12 (ej 13.10) kl. 18.00–21.00 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • André Peterdi
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 2.9
Bekanta dig med grunderna i oljemåleriet såsom material, 
färgblandning och olika metoder att måla i olja. Du väljer  
i regel själv motiven. Ingen erfarenhet krävs, men ”110476  
Oljemålning, avgiftsfri nybörjarintroduktion” är obligatorisk. 
Anmäl dig separat till den. 
André Peterdi är konstmålare och utbildad bildkonstnär.

110479 Oljemålning för längre hunna (54 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 19.00–21.15 
2 vån. Rum 204, Kaskisgatan 5 • André Peterdi
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Vi bekantar oss med bl.a. den klassiska ”lager-på-lager”-tek-
niken och ”alla-prima”-tekniken. Undervisningen består av 
personlig handledning och steg-för-steg-metoder. Kursdelta-
garna får i regel själva välja sina motiv – stilleben, landskap, 
människor o.s.v. 
André Peterdi är konstmålare och utbildad bildkonstnär.

110475 Måla som Monet, dagtid (72 €)
tis. 7.9–14.12 (ej 12.10) kl. 13.30–16.30 
2 vån. Rum 204, Kaskisgatan 5 • André Peterdi
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Vi undersöker möjligheten att framställa bilder i den franska 
impressionisten Claude Monets anda. Vi går igenom det ka-
raktäristiska för konstnärens uttryck och metoder, såsom färg-
kombinationer, penselteknik och material. Både akryl- och ol-
jefärg. För både nybörjare och längre hunna. 
André Peterdi är konstmålare och utbildad bildkonstnär.

110478 Gör din egen målarbotten, 
septemberveckoslutet 25–26.9 (20 €)
lör.–sön. 25–26.9 kl. 10.30–13.45
Barkerfastigheten, Raunistula, Raunistulavägen 25
 • André Peterdi
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 16.9
Under åtta lektioner under två dagar gör vi målarbottnar och 
grunderar med plastgesso (från butiken), kritgrund och halv-
oljegrund. Läraren möter gruppen ute vid fastigheten Barker, 
Raunistulavägen 25, plattform 6. Buss nr 14 och 15.
André Peterdi är konstmålare och utbildad bildkonstnär.

110484 Bekanta dig med oljemålning inför våren, 
tisdagskvällen 23.11, avgiftsfri (0 €)
tis. 23.11 kl. 18.00–21.00 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • André Peterdi
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 15.11
Bekanta dig med grunderna i oljemåleriet såsom material, 
färgblandning och olika metoder att måla i olja.  
”Pröva-på-gången” är avgiftsfri men kräver förhandsanmäl-
ning via www.aboarbis.fi eller på kansliet vid Kaskisgatan 5. 
Läraren har det material som behövs. En ny kurs i oljemålning 
börjar också under vårterminen 2022.
André Peterdi är utbildad bildkonstnär och verksam konst-
målare.

Måla i akvarell

110480 ”Åbolands skärgård” i akvarellstudion (79 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 18.00–21.15 
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Måla personliga bilder i olika tekniker. Förbättra din  
kreativitet, släpp loss och var spontan och njut av målnings-
processen med akvareller. Du bör tidigare ha bekantat dig med 
grundteknikerna i akvarell. Ta med akvarellfärger och -papper. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art.

110481 Färgnavigation (46 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 16.00–17.45 
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Lär dig lösa problemet med val av färger i målandet och  
i vardagen! Målningen blir mer färgbalanserad och  
tilltalande för ögat. Kursen förbättrar den konstnärliga  
smaken och förståelsen för färgkombinationer. Ingen förkun-
skap krävs. Ta med dig akvarellfärger och akvarellpapper. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art.

110482 ”Landskapet i akvarell”
 – sköt om din själ med hjälp av konst (49 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 19.00–21.15 
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Aktivera din skapande kraft genom terapeutisk konst. Ingen 
förkunskap krävs. Njut av målningsprocessen och koppla 
av medan du skapar din egen konst. Konsten hjälper dig att  
komma i balans, hantera stress och aktivera fantasin. Samtidigt 
förbättras motoriken. Vi arbetar med akvarell i ett s.k. mobilfritt 
rum. Ta med dig akvarellfärger och akvarellpapper. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art.

110483 Bekanta dig med att skissa i akvarell inför våren, 
tisdagskvällen 16.11, avgiftsfri (0 €)
tis. 16.11 kl. 17.45–19.15 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik
Anmälning 1.10 kl. (18) – 8.11
Bekanta dig med akvarellmålning. ”Pröva-på-gången” är  
avgiftsfri men kräver förhandsanmälning via www.aboarbis.fi 
eller på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5. En ny kurs startar också 
under vårterminen 2022 där du kan lära dig njuta av målnings-
processen och koppla av medan du skapar din egen konst.
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art.



Konstnär Victoria Yaroshik
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110490 Keramik för vuxna tillsammans med barn,
lördagsförmiddagar (30 €)
lör. 4.9–11.12 (ej 25.9) kl. 10.30–13.00 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 26.8
Gör något kreativt tillsammans oberoende av om ni är nybör-
jare eller har arbetat med lera förut. Dreja skålar, blomkrukor 
och tekoppar, forma skulpturer eller tillverka kakel. Material-
kostnaderna 30 € för vuxna och 15 € för barn betalas kontant 
till läraren.
Barn i åldern 7–12 år deltar endast i sällskap av en vuxen. Båda 
anmäler sig separat och betalar deltagaravgiften. Ungdomar 
från 13 år uppåt kan delta ensamma. Kursen är inte avsedd 
för barn under 7 år. Kursen hålls i Åsalen, Östra Strandgatan 2.  
Ingång via den lilla järnporten vid gatan. 
FM Araz Jarjis har examen i keramik från Statliga Konstinstitu-
tet och Konstakademin Pietro Vannucci i Perugia, Italien.

110489 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
tisdagseftermiddagar (43 €)
tis. 7.9–30.11 kl. 16.30–18.30 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
För nybörjare eller dig med lite baskunskap. Skapa med hjälp 
av dreja eller forma dina egna skålar, krukor och muggar. Lär 
dig dekorera och glasera föremålen. Materialavgiften på 30 € 
betalas direkt till läraren. Ingång via den lilla järnporten vid 
Östra Strandgatan 2.
FM Araz Jarjis har examen i keramik från Statliga Konstinstitu-
tet och Konstakademin Pietro Vannucci i Perugia, Italien.

110486 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
torsdagseftermiddagar (46 €)
tors. 2.9–2.12 kl. 16.30–18.30 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Samma innehåll och lärare som i kursen ”110489 Keramik, 
grund- och fortsättningskurs, tisdagseftermiddagar” ovan.

110487 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
torsdagskvällar (46 €)
tors. 2.9–2.12 kl. 18.45–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Samma innehåll och lärare som i kursen ”110489 Keramik, 
grund- och fortsättningskurs, tisdagseftermiddagar” ovan.

110488 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
lördagseftermiddagar (51 €)
lör. 4.9–11.12 kl. 13.30–15.30 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 26.8
Samma innehåll och lärare som i kursen ”110489 Keramik, 
grund- och fortsättningskurs, tisdagseftermiddagar” ovan.

110491 Bekanta dig med keramik inför våren, 
tisdagskvällen 26.10, avgiftsfri (0 €)
tis. 26.10 kl. 18.45–20.15 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 18.10
Bekanta dig med hur man med hjälp av en dreja eller med sina 
händer kan forma skålar, krukor och muggar och hur man kan 
dekorera och glasera dem. ”Pröva–på–gången” är avgiftsfri 
men kräver förhandsanmälning. Hålls i Arbis Åsalen, ingång via 
den lilla järnporten vid Östra Strandgatan 2. Arbis erbjuder nya 
kurser i keramik också under vårterminen 2022.
FM Araz Jarjis har examen i keramik från Statliga Konstinstitu-
tet och Konstakademin Pietro Vannucci i Perugia, Italien.

  Hur ska Arbis jobba?
Skärgårdens kombi, Åbo svenska arbetarinstitut och Kimitoöns vuxeninstitut 
samarbetar kring projektet ”Från ensamhet till mångsamhet”. Målet är att främja 
socialt välmående och gemenskap. Vi vill gärna höra dina synpunkter på hur  
instituten bättre kunde finnas till för dig! Alla svar behandlas konfidentiellt.

Svara genom att följa QR-koden eller länken https://tinyurl.com/mangsamhet
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110297 Blåsmusik i ensemble (46 €)
ons. 8.9–15.12 (ej 13.10) kl. 18.00–20.00 
Gillesgården, andra våningen, Auragatan 1 • Mikko Lagerspetz
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 31.8
Orkesterövningar, ingen enskild instrumentundervisning. 
Även för nybörjare. Ta med eget instrument. Uppmärksamhet 
fästs vid speluppträdanden, renhet, exakthet, frasering och 
nyanser. Vi övar konsert- och lätt musik, senare även julmusik. 
När vi uppträder kallar vi oss Blåslaget.
Mikko Lagerspetz har studerat valthornsspel, musikvetenskap 
och komposition samt dirigerat flera blåsorkestrar. 

110298 Fiolspel, individuell undervisning, sju ggr (77 €)
mån. 6.9–25.10 (ej 11.10) kl. 15.30–21.00 
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Marianne Maans
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Fiolspel med folkmusikinriktning för nybörjare och mer  
erfarna spelare. Vi både tränar teknik och spelar folkmusiklåtar. 
Ta med din egen fiol eller stråkharpa. 45 min/deltagare under 
sju måndagar. Läraren kontaktar var och en före kursstart och 
kommer överens om de enskilda övningstiderna. 
MuM Marianne Maans är en mångsidig musiker och utbildad 
mental tränare. Hennes specialområde är den finlandssvenska 
folkmusiken. 

110299 Musikstund på Rosenhemmet (19 €)
ons. 8.9–1.12 kl. 14.00–14.45 
Servicehuset Hemmet, Observatoriegatan 2 • Frank Berger
Ingen nätanmälning. Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 1.9.
Musikstund för seniorer. Vi sjunger allsånger och visor från oli-
ka tider samt lyssnar till musik. Inga förkunskaper krävs. Kursen 
ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet. Ingen nätan-
mälning.
TM Frank Berger är utbildad musikpedagog och en mångsidig 
sångare och musiker. Läs mer på www.frberger.com.

110300 Musikstund på Annahemmet (19 €)
ons. 8.9–1.12 kl. 15.00–15.45 
Servicehuset Hemmet, Observatoriegatan 2 • Frank Berger
Ingen nätanmälning. Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 1.9.
Musikstund för seniorer med allsång, musiklyssnande och 
diskussion i anknytning till musiken. Inga förkunskaper krävs. 
Kursen ordnas i samarbete med Servicehuset Hemmet. Ingen 
nätanmälning.
TM Frank Berger är utbildad musikpedagog och en mångsidig 
sångare och musiker. Läs mer på www.frberger.com

110307 Bekanta dig med blåsmusik i ensemble inför 
våren, torsdagskvällen 18.11, avgiftsfri (0 €)
tors. 18.11 kl. 18.15–19.00 
Gillesgården, andra våningen, Auragatan 1 • Mikko Lagerspetz
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 10.11
Har du någon gång spelat ett blåsinstrument och är nyfiken 
på att gå med i en orkester? Under träffen berättar dirigenten 
Mikko Lagerspetz om Arbis kurs ”Blåsmusik i ensemble” och 
om blåsorkestern Blåslaget. Träffen hålls på Gillesgården vid 
Auragatan 1 och är avgiftsfri men kräver förhandsanmälning 
via www.aboarbis.fi eller på Arbis kansli vid Kaskisgatan 5.  
Arbis erbjuder en blåsmusikkurs också under vårterminen 
2022.

110302 Aftonkonsert i Svenska veckan, fre. 5.11 kl. 18.00 (0 €)
fre. 5.11 kl. 18.00–20.00 
2 vån. Festsalen, Kaskisgatan 5.
Arbis sång- och musikkursers gemensamma, traditionella  
Aftonkonsert i Svenska veckan. Kaffe/te med dopp kan köpas 
under pausen. Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan behövs.

109Foto: Mikko Lagerspetz
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Klangskålar • 
Alexanderteknik

830577 Alexanderteknik, grundkurs, 
oktoberveckoslutet 29–31.10 (30 €)
fre. 29.10 kl. 18.00–20.30, 
lör. 30.10 kl. 10.00–15.30 och
sön. 31.10 kl. 10.00–14.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minkki Huldén
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 21.10
Alexandertekniken bjuder oss på en resa till självkännedom 
genom hela livet och gör oss uppmärksamma på hur våra  
invanda sätt att vara och röra oss på kan vara skadliga.  
Ta med några mjuka böcker, en handduk, yogamatta och  
mjuka kläder. 45 min lunchpaus på lördag och på söndag.
Läraren Minkki Huldén har undervisat i Alexanderteknik  
sedan 1999.

830571 Slappna av med tibetanska klangskålar, 
oktoberkvällen 7.10 (8 €)
tors. 7.10 kl. 18.00–19.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.9
Slappna av med tibetanska klangskålar. Vi fördjupar oss i ljudet 
av klangskålarna medan vi låter stress och spänningar smälta 
bort. Ta med liggunderlag, filt och bekväma kläder.
Emilia Nylund är hälsovårdare, studerar till reflexologisk zon-
terapeut och har ägnat sig åt avslappning med tibetanska 
klangskålar under flera års tid.

830572 Slappna av med tibetanska klangskålar, 
novemberkvällen 25.11 (8 €)
tors. 25.11 kl. 18.00–19.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 17.11
Samma innehåll och lärare som i kursen ”830571 Slappna av 
med tibetanska klangskålar, oktoberkvällen 7.10” ovan.

Sång

110302 Aftonkonsert i Svenska veckan, fre. 5.11 kl. 18.00 (0 €)
fre. 5.11 kl. 18.00–20.00 
2 vån. Festsalen, Kaskisgatan 5.
Arbis sång- och musikkursers gemensamma, traditionella  
Aftonkonsert i Svenska veckan. Kaffe/te med dopp kan köpas 
under pausen. Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan behövs.

110303 Kör för alla – Cantralla (40 €)
tis. 31.8–14.12 (ej 14.9 och 21.9) kl. 17.30–19.00 
Katedralskolans festsal Agricolasalen, Gamla Stortorget 1
 • Ros-Mari Djupsund
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 23.8
Inga förkunskaper krävs, vi sjunger efter egen förmåga.  
Uppsjungnings- och sångövningar med både bekanta och  
nya sånger, mest på svenska. Kursplatsen är Agricolasalen dvs. 
Katedralskolans festsal. Ingång via Gamla Stortorget. Kom i tid 
– ytterdörren går i lås. 
Ros-Mari Djupsund är FD i musikvetenskap. Kontakta henne 
på 040 768 9980 om du vill veta mera om kursen.

110304 Kören Upptempo – något för alla (43 €)
tors. 2.9–16.12 (ej 16.9, 23.9 och 14.10) kl. 18.30–20.15 
Katedralskolans festsal Agricolasalen, Gamla Stortorget 1
 • Linda Peltomäki
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Internationella sånger och musikstilar. Vi prövar på att sjunga 
allt från jazz, blues och country till rock och pop, mest på eng-
elska. Kören har ingen åldersbegränsning eller musikaliska 
krav. Vi sjunger mest enstämmigt, men bekantar oss också 
med enkla stämmor. Ingång via Gamla Stortorget. Kom i tid – 
ytterdörren går i lås. 
Linda Peltomäki är utbildad musikpedagog och en mångsidig 
sånglärare och sångare.

110305 Solosång för damer, sex gånger (66 €)
mån. 20.9–1.11 (ej 11.10) kl. 16.15–21.15 
Katedralskolans musik- och finsksal Finno, Nunnegatan 2, lilla 
porten, trappa C på gården • Anneliina Rif Tokazier
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 12.9
Utveckla din sångröst, hitta en fri andning och en naturlig  
tonbildning. 45 min/deltagare, läraren tar kontakt för att  
komma överens om de enskilda tiderna. Kursen hålls  
i Katedralskolans Finnosal, ingång via den lilla porten vid  
Nunnegatan 2, C-trappan på gården. 
Läraren Anneliina Rif Tokazier är MuM och tillämpar inslag  
av Estillmetoden på kursen.

110306 Solosång för herrar, sex gånger (66 €)
tis. 21.9–2.11 (ej 12.10) kl. 16.15–21.15 
Katedralskolans musik- och finsksal Finno, Nunnegatan 2, lilla 
porten, trappa C på gården • Anneliina Rif Tokazier
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 13.9
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110305 Solo-
sång för damer”. 

Till hösten 2021
Anmäl dig fr.o.m. 

onsdag 11.8.2021 kl. 18.00 
via www.aboarbis.fi 

Till våren 2022
Anmäl dig fr.o.m. 

onsdag 8.12.2021 kl. 18.00
via www.aboarbis.fi 
Studieprogrammet 

publiceras i december.
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830559 Förmiddagsnia – rörelseglädje och livsenergi, 
även för män (27 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 10.00–11.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Förgyll din dag med ett Nia™-pass! Den dansanta träningen 
kombinerar svettgympa med dansglädje, mental träning och 
återhämtning. Du är välkommen oavsett erfarenhet, kön eller 
kondition. Träna barfota eller i tunna gympatossor och bekvä-
ma kläder. Liggunderlag och långärmat för avslappningen på 
golvet.
FM Minna Aalto, licensierad Nia™- och Move It -instruktör med 
svart bälte, undervisar med över 15 års erfarenhet. Läs mer på 
www.dakinia.fi. 

830560 Nia™ – rörelseglädje för alla (27 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 16.45–17.45 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Nia™ är en dansant träningsform som kombinerar svettgympa 
med dansglädje, mental träning och återhämtning. Vi rör oss 
barfota för att skona lederna. Du är välkommen oavsett erfa-
renhet, kön eller kondition. Kom i bekväma kläder och möjli-
gen i tunna gympatossor. Liggunderlag är bra för rörelser på 
golvet.
FM Minna Aalto, licensierad Nia™- och Move It -instruktör med 
svart bälte, undervisar med över 15 års erfarenhet. Läs mer på 
www.dakinia.fi. 

830561 Bekanta dig med Nia™ inför våren, 
torsdagskvällen 18.11, avgiftsfri (0 €)
tors. 18.11 kl. 18.00–18.45 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 10.11
Nia™ är en dansant träningsform som kombinerar svettgympa 
med dansglädje, mental träning och återhämtning. Både  
för kvinnor och män. Kom i bekväma kläder och möjligen  
i tunna gympatossor. Liggunderlag är bra för rörelser på  
golvet. ”Pröva-på-gången” är avgiftsfri men kräver förhandsan-
mälning. En ny kurs börjar också under vårterminen 2022.
FM Minna Aalto är licensierad Nia™- och Move It -instruktör 
med svart bälte. Läs mer på www.dakinia.fi.

Barre • Nia • Hawaiidans

820543 Hawaiisk hula-dans för kvinnor och män (40 €)
tis. 7.9–14.12 (ej 12.10) kl. 19.15–20.45 
6 vån. Rum 613, Kaskisgatan 5 • Irina Rogojin
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Lär dig grunderna i den traditionella dansen från Hawaii.  
Full av rytm, stolthet och känslor. Dansas individuellt eller  
i grupp av kvinnor och män. Klä dig bekvämt. 
FM Irina Rogojin har dansat hula sedan 2009 och undervisat 
sedan 2018.

820540 Barre – mångsidig och elegant träning för hela 
kroppen, nybörjarkurs för kvinnor och män (27 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 20.15–21.15 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
En effektiv träningsform med bl.a. fina rörelser från  
baletten. Barre är ingen vanlig balettklass, utan en tränings-
form där man kombinerar rörelser från balett, yoga och 
funktionell träning. Varje vecka byggs koreografierna på. 
Ta med dig bekväma träningskläder, strumpor eller mjuka  
balettskor, matta och en vattenflaska.
Alina Torbunova är professionell dansare och utbildad  
danslärare vid S:t Petersburg University of Humanities and  
Social Sciences. 

820541 Barre – mångsidig och elegant träning för hela 
kroppen, fortsättningskurs för kvinnor och män (27 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 19.00–20.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
Barre är ingen vanlig balettklass, utan en träningsform  
där man kombinerar rörelser från balett, yoga och funktionell 
träning. Rörelserna blir koreografier till musik. Ta med dig  
bekväma träningskläder, strumpor eller mjuka balettskor,  
matta och en vattenflaska. För att delta bör du ha gått minst 
en termin på Arbis grundkurs i Barre eller ha motsvarande  
kunskaper.
Alina Torbunova är professionell dansare och utbildad dans-
lärare vid S:t Petersburg University of Humanities and Social 
Sciences. 
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Löpning • Crossnature

830578 Löpskola för nybörjare, distanskurs (25 €)
tis. 7.9–5.10 kl. 17.30–18.15 
Distansundervisning • Johan Nordmyr
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Få spring i benen med löpskolan på Arbis! Kursen är för nybör-
jare och löpare som vill återfå vanan efter en paus. Vi träffas 
i början av veckan på distans för en genomgång av veckans 
program. Under veckan genomför vi programmet i egen takt 
med stöd av skrivna instruktioner och videor. Kursen är en 
distanskurs och använder programmet Zoom, man kan också 
delta enbart via sin webbläsare. Noggrannare instruktioner vid 
kursstart.
Kursen leds av yrkestränaren Johan Nordmyr.

830579 Löpskola, fortsättningskurs på distans (25 €)
tis. 19.10–16.11 kl. 17.30–18.15 
Distansundervisning • Johan Nordmyr
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 11.10
Tänkt för löpare som har en viss vana och vill höja sin nivå.  
Vi träffas i början av veckan på distans för en genomgång  
av veckans program. Under veckan genomför vi program-
met i egen takt med stöd av skrivna instruktioner och videor.  
Kursen är en distanskurs och använder programmet Zoom, 
man kan också delta enbart via sin webbläsare. Noggrannare 
instruktioner vid kursstart. 
Kursen leds av yrkestränaren Johan Nordmyr.

830580 CrossNature® – onsdagsträna ute i naturen (35 €)
ons. 1.9–8.12 kl. 17.30–18.45 
Luolavuori vid busshållplats 1720, Luolavuorivägen 38
 • Nina Borgström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
CrossNature® är en träningsform med inspiration från olika 
sporter. CrossNature® går ut på att röra sig genom naturen och 
utnyttja det som finns för att träna både styrka och kondition. 
Vi använder även varandra som motvikter i olika parövningar. 
Plats: Luolavuori, träff vid busshållplats 1720 vid Luolavuori-
vägen 38. Klä dig i löparskor och lämpliga kläder. Ta med ett 
liggunderlag och pannlampa då det är mörkt. Nivå: medel-
tung. Inget pass om utomhustemperaturen är eller känns som 
–15 °C eller kallare.
PeM Nina ”Nanne” Borgström är certifierad CrossNature® 
-instruktör.

830581 CrossNature® – söndagsträna ute i naturen (40 €)
sön. 5.9–12.12 kl. 17.30–18.45 
Luolavuori, Luolavuorivägen 38 vid busshållplats 1720, 
Luolavuorivägen 38 • Nina Borgström
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 26.8
Samma träffplats, innehåll och lärare som i kursen ”830580 
CrossNature® – onsdagsträna ute i naturen” ovan.

Se även Djur • Natur s. 92

Gymnastik

830566 Effektiv förmiddagsgympa 
för kvinnor och män (27 €)
tis. 7.9–14.12 (ej 12.10) kl. 9.45–10.45 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Pekka J. Lehtinen
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Ett effektivt sätt att starta dagen och få kontroll över kroppen. 
Vi förbättrar balansen, rörligheten och muskelkonditionen 
med bl.a. hantlar och käppar. Lämpar sig för både kvinnor  
och män. Var och en utför övningarna efter sina egna för-
utsättningar. 
Pekka Lehtinen är idrottsinstruktör och coach.

830563 Motionsgymnastik för kvinnor, 
tidig förmiddag (27 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 9.00–10.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Må bättre och börja dagen med träning som laddar  
dig med positiv energi. Rörlighetsstärkande övningar,  
som hjälper till att hålla balans i kroppens muskler och  
förbättrar muskelstyrkan samt stretching och avslappnings-
övningar. Ta med en vattenflaska och yogamatta.
Alina Torbunova är utbildad danslärare från S:t Petersburg  
University of Humanities and Social Sciences. 

830564 Motionsgymnastik för män, förmiddag (27 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 10.15–11.15 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Må bättre och börja dagen med träning som laddar  
dig med positiv energi. Rörlighetsstärkande övningar, som 
hjälper till att hålla balans i kroppens muskler och förbättrar 
muskelstyrkan samt stretching och avslappningsövningar.  
Ta med en vattenflaska och yogamatta.
Alina Torbunova är utbildad danslärare från S:t Petersburg  
University of Humanities and Social Sciences. 

830565 Motionsgymnastik för kvinnor, sen förmiddag (27 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 11.30–12.30 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”830563  
Motionsgymnastik för kvinnor, tidig förmiddag”. 

Saknar du något i kursutbudet? 
Kontakta oss med dina förslag!
arbis@turku.fi • 044 907 4737
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830576 Bekanta dig med karate inför våren, 
måndagskvällen 29.11, avgiftsfri (0 €)
mån. 29.11 kl. 18.30–19.15 
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Eva Hertzberg
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 21.11
Vill du förbättra din kondition, träffa nya människor och  
bekanta dig med en intressant och rolig kampkonst? Kom med 
och testa på om karate är något för dig! ”Pröva-på-gången” 
hålls i Cygnaeus skolas festsal, Mariegatan 7 i samarbete med 
Abo Karate-Do Shotokai r.f. Träffen är avgiftsfri men kräver  
förhandsanmälning. En ny ”riktig” kurs börjar i januari 2022.
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Qigong • Karate

830568 Qigong – en väg till bättre hälsa, 
grundkurs för kvinnor och män (27 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 17.45–18.45 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
För nybörjare med mindre än ett års erfarenhet. Passar oavsett 
ålder och kön. Qigong är en mångtusenårig träningsmetod 
från Kina för en väg till bättre hälsa och ökat välbefinnande. 
Enkla och kraftfulla rörelser. Qigongen är stressreducerande 
och allmänt stärkande för kropp och sinne. Kräver varken trä-
ningskläder eller utrustning. 
FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong.

830569 Qigong – en väg till bättre hälsa, 
fortsättningskurs för kvinnor och män (27 €)
ons. 1.9–8.12 (ej 13.10) kl. 16.30–17.30 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 24.8
För dig med grundkunskaper motsvarande minst ett år  
på Arbis. Passar oavsett ålder och kön. Du kan få mer energi, 
förbättra din hälsa samt förebygga sjukdomar. Qigongen  
ökar kroppskännedomen och förbättrar koncentrationen.  
Kräver varken träningskläder eller utrustning. 
FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong.

830574 Karate–do Shotokai, 
avgiftsfri nybörjarintroduktion 6.9 (0 €)
mån. 6.9 kl. 18.30–19.15 
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Eva Hertzberg
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Kom med och testa på om karate är något för dig! Nybörjar-
introduktionen hålls i Cygnaeus skolas festsal, Mariegatan 7. 
Introduktionen är avgiftsfri men kräver förhandsanmälning 
antingen via www.aboarbis.fi eller på Arbis kansli vid Kaskis-
gatan 5. Om du är intresserad kan du också anmäla dig till den 
egentliga karatekursen nr 830575.

830575 Karate–do Shotokai, 
grundkurs för kvinnor och män (37 €)
mån. 13.9–13.12 (ej 6.12) kl. 19.30–21.00 
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Eva Hertzberg
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 12.9
Vill du förbättra din kondition, träffa nya människor och bekan-
ta dig med en intressant kampkonst? Kursen ger en översikt 
av KDS-karate: grundläggande ställningar, sparkar, slag, rörel-
se, timing, avstånd och hur du kan använda hela kroppen ef-
fektivt. Tidigare erfarenhet behövs inte. Ta med dig bekväma 
träningskläder och en vattenflaska. Vi tränar barfota. Ordnas i 
samarbete med Abo Karate-Do Shotokai. 
Leds av Eva Hertzberg (eva.hertzberg@abo.fi) / 040 174 5274
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830583 Ungdomsyoga för dig mellan 12–15 år, 
pojkar och flickor (15 €)
ons. 15.9–24.11 (ej 13.10) kl. 16.00–16.45 
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Pia Sidbäck
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 7.9
I ungdomsyogan tar vi en timeout från alla krav och gör  
övningar för att hitta lugnet. Du lär dig övningar som stärker 
kroppen, ger bättre hållning, styrka och vighet, motverkar 
stress och hjälper dig att lyssna till din kropp. Du behöver  
ingen tidigare erfarenhet av yoga. Ta med dig ett liggunderlag, 
bekväma kläder och eventuellt en vattenflaska.
PeM Pia Sidbäck är utbildad lärare i barn- och ungdomsyoga. 

830584 Familjeyoga för barn 4–6 år tillsammans med 
en vuxen, söndagsförmiddagar (15 €)
sön. 19.9–5.12 (ej 17.10 och 14.11) kl. 11.00–12.00 
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Pia Sidbäck
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 9.9
Familjeyoga för barn 4–6 år. Barnen deltar alltid tillsammans 
med en vuxen. Alla yogar utifrån sina egna förutsättningar.  
Yogan görs genom en yogasaga där man upplever olika  
äventyr. Förbättrar motoriken och balansen. Kan också stär-
ka koncentrationsförmågan och kroppsuppfattningen. Ingen  
tidigare erfarenhet av yoga behövs. Både barn och vuxna  
anmäler sig separat med egna kursavgifter. Ta med er liggun-
derlag och bekväma kläder.
PeM Pia Sidbäck är speciallärare och sedan 2018 diplomerad 
barnyogaledare för barn i olika åldrar. Hon är även barn- och 
ungdomsyogalärare. 

830585 Gravidyoga, distanskurs (30 €)
tors. 30.9–18.11 kl. 16.45–18.45 
Distansundervisning • Luisa Blumenthal
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 22.9
Tiden under graviditeten och kring förlossningen präglas 
av såväl yttre som inre omställning. Vi fokuserar på övningar 
som mjukar upp spänningar i kroppen och som avlastar och 
stärker de områden som är mest utsatta för belastning. Vi går 
också igenom ställningar, andning och icke-medicinska smärt-
lindringsmetoder som kan vara till hjälp under förlossningen. 
Du behöver ett mjukt underlag, en filt och en kudde. Läraren 
skickar videolänken.
Luisa Blumenthal är utbildad yoga- och meditationslärare.

830587 Förmiddagsyoga för kvinnor och män, 
distanskurs (26 €)
tis. 7.9–16.11 (ej 21.9 och 19.10) kl. 10.30–12.00 
Distansundervisning • Luisa Blumenthal
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Förmiddagsyogan är en lugn stund för dig själv, en chans att 
varva ner och få ny energi. De fysiska övningarna kompletteras 
med andningsövningar, djupavspänning och/eller meditation. 
Inga förkunskaper krävs. Du behöver ett mjukt underlag för 
yogan samt filt och kudde för avspänningen. Läraren skickar 
videolänken.
Luisa Blumenthal är utbildad yoga- och meditationslärare. 

Yo
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830586 I AM-yoga, för kvinnor och män (40 €)
tors. 2.9–9.12 (ej 14.10) kl. 19.30–21.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Michaela Nordling
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 25.8
I AM är ett bra komplement till annan fysisk träning och mot-
vikt till en stressig vardag. Fokus ligger på närvaro i nuet, att 
skapa balans i kroppen, stilla sinnet och sträva i riktning mot 
ökad närvaro och fördjupad medvetenhet. För både nybörjare 
och vana yogin. Ta med bekväma och mjuka kläder, liggunder-
lag, filt, en liten kudde att sitta på och en vattenflaska.
Michaela Nordling är certifierad (2020) I AM-yogainstruktör 
och Wabing-instruktör. 

830589 Hatha-yoga, nybörjarnivå för kvinnor och män (37 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 17.00–18.30 
Villa Vinden, festsalen, Observatorieg. 2 • Ann-Mari Backman
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
En dynamisk och kraftfull yogaform som fokuserar på  
att öka kroppsmedvetenheten, koncentrationen och  
välbefinnandet. Du utför övningarna enligt egna förutsätt-
ningar. Inga förkunskaper krävs. Ta med liggunderlag, filt  
eller pläd och mjuka kläder. Kursen hålls på Villa Vinden vid  
Observatoriegatan 2.
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare. 

830590 Hatha-yoga, 
fortsättningskurs för kvinnor och män, kväll (40 €)
tis. 7.9–14.12 (ej 12.10) kl. 17.00–18.30 
Villa Vinden, festsalen, Observatorieg. 2 • Ann-Mari Backman
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
En dynamisk och kraftfull yogaform som fokuserar på att öka 
kroppsmedvetenheten, koncentrationen och välbefinnandet. 
Övningarna är både fysiska och meditativa. Du utför övning-
arna enligt egna förutsättningar. Ta med liggunderlag, filt eller 
pläd och mjuka kläder.
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare. 

830591 Hatha-yoga, fortsättnings- och fördjupningsnivå 
för kvinnor och män, förmiddag (37 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 11.00–12.30 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
För dig som har grundkunskaper i hatha-yoga. Ta med en egen 
yogamatta. 
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare.

830594 Mediyoga, nybörjarkurs för kvinnor och män (31 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 18.45–20.00 
Villa Vinden, festsalen, Observatorieg. 2 • Ann-Mari Backman
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
Mediyoga är en forskningsbaserad yogaform som främjar 
kroppens eget läkningssystem. Övningarna görs sittande  
och liggande på en yogamatta eller sittande på en stol. Vi går 
genom baspassen 1, 2 och 3. Du presterar inte utan håller  
fokus på dig själv. Tidigare kursdeltagare har upplevt bl.a. en 
förbättrad sömn, mindre stress, en mjukare kropp och färre 
ospecifika smärtor.
Ann-Mari Backman är certifierad mediyogalärare och terapeut. 
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830595 Mediyoga, 
fortsättningskurs för kvinnor och män (33 €)
tis. 7.9–14.12 (ej 12.10) kl. 18.45–20.00 
Villa Vinden, festsalen, Observatorieg. 2 • Ann-Mari Backman
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Mediyoga är en forskningsbaserad yogaform som främjar 
kroppens eget läkningssystem. Deltagarna ska vara bekanta 
med mediyoga, i övrigt passar kursen alla utifrån egna förut-
sättningar. Du presterar inte utan fokuserar på dig själv och din 
inre känsla. Övningarna görs stående, sittande och liggande 
på en yogamatta. Ta med liggunderlag, filt eller pläd samt mju-
ka kläder.
Ann-Mari Backman är certifierad mediyogalärare och terapeut. 

830592 Ashtanga-yoga I, 
fördjupad grundnivå för kvinnor och män (25 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 17.00–18.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
För dig som tidigare har gått en grundkurs eller vill återupp-
ta ashtanga. Andningsteknik, muskellås, solhälsningarna,  
stående och sittande ställningar samt en del av den  
avslutande lugnande sekvensen. Ashtanga-yoga enligt  
Shri K. Pattabhi Jois tradition är fysiskt utmanande och  
dynamisk.
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830593 Ashtanga-yoga II, 
fortsättningsnivå för kvinnor och män (33 €)
tis. 7.9–14.12 (ej 12.10) kl. 18.30–19.45 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
För dig som någorlunda behärskar grunderna i ashtanga- 
yoga. Vi fördjupar oss i övningarna och fokuserar främst på de 
yogaställningar som utgör den första halvan av ettans serie. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

830596 Yin-yoga, för kvinnor och män (31 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 18.15–19.30 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
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. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

830597 Vinyasa flow-yoga I – easy flow, 
nybörjar- och fortsättningsnivå för kvinnor och män (33 €)
tis. 7.9–14.12 (ej 12.10) kl. 20.00–21.15 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 30.8
Vinyasa flow-yoga är en mångsidig och dynamisk yogaövning 
där yogaställningarna sammanlänkas till rörelsesekvenser 
som utförs i takt med andningen. Varje yogapass avslutas 
med djupavslappning. Du behöver en någorlunda god grund-
kondition, en yogamatta och ett öppet sinne.
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830598 Vinyasa flow-yoga II, 
fortsättnings- och fördjupad nivå för kvinnor och män (37 €)
mån. 6.9–13.12 (ej 11.10 och 6.12) kl. 19.45–21.15 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo
Anmälning 11.8 (kl. 18) – 29.8
För dig som har ett eller flera års erfarenhet av regelbunden 
yogautövning av den fysiskt utmanande sorten. Vi utforskar 
lätta armbalanser, fördjupar oss i vridningar, utmanar balans-
sinnet och jobbar vidare med bakåtböjningar. Allt med glim-
ten i ögat. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

830599 Bekanta dig med hatha-yoga inför våren, 
torsdagskvällen 21.10, avgiftsfri (0 €)
tors. 21.10 kl. 17.50–18.35 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 13.10
Hatha-yoga är en dynamisk och kraftfull yogaform där  
övningarna är både fysiska och meditativa. ”Pröva-på-gången” 
är avgiftsfri men kräver förhandsanmälning. En ny kurs börjar 
våren 2022. Ta med underlag och filt.
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare.

830600 Bekanta dig med mediyoga inför våren, 
torsdagskvällen 21.10, avgiftsfri (0 €)
tors. 21.10 kl. 18.40–19.25 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman
Anmälning 1.10 (kl. 18) – 13.10
Mediyoga är en forskningsbaserad terapeutisk yogaform 
som syftar till att främja kroppens eget läkningssystem.  
”Pröva-på-gången” är avgiftsfri men kräver förhands-
anmälning. Ta med underlag och filt. En ny kurs börjar  
våren 2022. 
Ann-Mari Backman är certifierad mediyogalärare och terapeut 
från Mediyogainstitutet i Stockholm.

Ta med en yogamatta 
och/eller filt till yogakurserna.
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