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Tredje året gillt? 
Så trevligt att vi kan träffas igen! De glada orden har vi på Arbis hört många säga till  
varandra under hösten. En hälsning som berättar hur viktigt det är att vi verkligen  
får mötas och uppleva saker tillsammans. Den sociala gemenskapen är ett av Arbis tre 
huvudben tillsammans med en god undervisning och en svensk och nordisk kulturbas. 

Trots en ökad vaccinationsgrad och tidvis bättre incidenssiffror tornade mörkare  
coronamoln upp sig igen strax innan detta program gick i tryck i slutet av november.  
Vi får verkligen hoppas att det nu blir tredje året gillt och att vi under 2022 kan lägga 
pandemin bakom oss.

Men så länge ovisshet råder har vi också under våren 2022 valt att ta det säkra för det 
osäkra.  Många undervisningsgrupper är mindre än normalt och vi följer strikt de regler 
och rekommendationer som olika myndigheter inklusive Åbo stad fastställer gällande 
coronan.

För Åbo stads två arbisar är tryggheten och säkerheten för både våra studerande och  
vår personal av högsta prioritet. Vi var de facto de första läroinrättningarna i Åbo som 
avslutade närundervisningen då epidemin 2020 på allvar bröt ut i regionen.

Nu är siktet inställt på 2022! Med fortsatt respekt för viruset och för varandra hoppas vi 
på Arbis igen kunna erbjuda många fina upplevelser på våra kurser och föreläsningar och 
också på våra distanskurser. 

Vi hoppas att också du ska hitta något som inspirerar och som känns tryggt i vårt gedigna 
utbud.

Välkommen till oss på Arbis!

Sixten Westerby
rektor

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 10.12.2021 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 cour-
ses 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 Svenska A2.2 and Svensk  
konversation B1 a waiver worth 35 € 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 33
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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, modersmål.  
I institutshuset verkar också Åbo stads finskspråkiga arbetarinstitut d.v.s. Turun  
suomenkielinen työväenopisto, delar av S:t Olofsskolan och Sirkkalabackens skola, Luostari-
vuoren lyseon lukio samt Café Dominic. Förutom i institutshuset hålls kurser också på andra 
ställen. Kursplatsen nämns i kursbeskrivningen.
 

Anmälningstider och kursstarter
Anmälningstiden till vårens kurser börjar onsdag 8.12.2022 kl. 18.00. Till höstkurserna 2022 
öppnas anmälningen onsdag 10.8.2022. 
 

Snabbast anmäler man sig via www.aboarbis.fi där kursprogrammet 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 anmäl-
ningsnumret du får vid anmälan; det kan behövas om du avanmäler dig. Också till föreläsnin-
garna ska man förhandsanmäla sig. Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, 
om inget 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. Om du  
inte ryms med på kursen får du en reservplats. Ifall att det senare blir plats på kursen  
kontaktar Arbis dig.

Många av vårens kurser börjar v. 3–4. Arbis kurser i institutshuset håller i regel  
undervisningsfritt under skolornas sportlov v. 8. 
   

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 kurs beskrivningen 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 kurs-
avgifter 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 återbetalas  
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 om t.ex. sjukintyg uppvisas i samband med avanmälan  
före kursstart.

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

Studerandena står själva för kostnaderna för eventuellt studiematerial 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.
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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 kursanmälningar, eventuella avanmäl-
ningar 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. 

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  
är under under våren 2022 något mindre än normalt.

Om situationen det kräver kan Arbis besluta att en del kurser eller delar av dem  
övergår till distansundervisning. 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 för våren 2022 sänds ut något senare än normalt för att kunna beakta  
oplanerade förändringar p.g.a. pandemin.

Övrigt
Undervisningsspråket är svenska om inget annat uppges. 
Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte avsedda för barn om inte  
annat anges i kursbeskrivningen. Konsultera Arbis kansli vid behov. Om det av kursbeskriv-
ningen klart framgår att också minderåriga kan delta ska personer under 18 år 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 
är pausen 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 våningen och kvällstid 
också på fjärde våningen. Duschutrymmen 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

De fullständiga kursbeskrivningarna finns i regel endast på Arbis webbplats www.aboarbis.fi 
däremot inte i alla tryckta versioner.

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studieprogrammet.
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    Kontaktuppgifter till Arbis
     Adress: Åbo svenska arbetarinstitut, ”Arbis”, Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
     Telefon till kansliet: 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 
     @aboarbis på Instagram

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

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

Henrik Forsblom, planerare på deltid: 040 847 4672; henrik.forsblom@turku.fi
Tjänstledig till slutet av januari 2022.

Lina Hassel, vikarierande planerare t.o.m. 31.1.2022: 040 847 4672; lina.hassel@turku.fi

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

Tarja Ahonen, projektanställd t.o.m. 10.4.2022: 040 486 9617; tarja.1.ahonen@turku.fi

Enrolment and cancellation
Enrolment for Spring 2022 starts 8.12.2021 at 18.00 and 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 because of the corona pandemic. Arbis retains the right to change course dates, 
locations and group sizes if necessary.
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 ons. 12.1 kl. 18–19.30 • Siv Sandberg
 320211 Välfärdsområdesvalet: Vad, vem och varför?, 
 avgiftsfri föreläsn. ons. 12.1 kl. 18–19.30 (0 €)
 Se sid 10.

 ons. 26.1 kl. 18–19.30 • Eva Costiander-Huldén och Martin Ellfolk
 320212 Åbos färska Unesco-skatt: 
 Rektor och resenären Edvard 
 Westermarcks arkiv, 
 föreläsn. ons. 26.1 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid 12.

 ons. 2.2 kl. 18–19.30 • Sanna Kupila och Eija Suna
 130125 Då Åbo växte – byarna och 
 herrgårdarna som försvann, 
 föreläsn. ons. 2.2 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid 12.

 ons. 9.2 kl. 18.00–19.30 • Kristoffer Wilén
 320332 Ekonomi bortom tillväxt, 
 föreläsn. ons. 9.2 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid 10.

 ons. 2.3 kl. 18–19.30 • Rita Paqvalén
 130132 Queera minnen, 
 föreläsn. ons. 2.3 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid 12.

 ons. 9.3 kl. 18–19.30 • Mikaela Suoniemi
 999824 Beskärning av träd och buskar, 
 föreläsn. ons. 9.3 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid 15.

O
nsdagsföreläsningarna

• Onsdagsföreläsningarna •

Plats: Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
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 ons. 16.3 kl. 18.00–19.30 • Christoph Treier
 130360 Christoph Treier, 
 föreläsn. ons. 16.3 kl. 18.00–19.30 (5 €)
 Se sid 22.

 ons. 23.3 kl. 18–19.30 • Kaisa Kauranen
 999825 Invasiva främmande arter
  – ett växande problem i vår miljö, 
 föreläsn. ons. 23.3 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid 15.

 ons. 30.3 kl. 18–19.30 • Marianne Källström
 130358 Sömn och välmående – hur kan vi sova bättre?, 
 föreläsn. ons. 30.3 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid 22.

 ons. 6.4 kl. 18–19.30 • Johanna Wassholm
 130126 Judiska handelsplatsen 
 i Åbo 1870–1930 – ett rum för småhandel
 och kulturmöten, föreläsn. ons. 6.4 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid 13.

 ons. 13.4 kl. 18–19.30 • Ros-Mari Djupsund
 110314 ”Hur härligt sången klingar”
  – identitet, gemenskap och utanförskap
 i finlandssvensk sång, 
 föreläsn. ons. 13.4 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid 52.

 ons. 20.4 kl. 18.00–19.30 • Piotr Zettinger
 130105  Piotr Zettinger – ett barns öde under 
 förintelsen i Polen, föreläsn. ons. 20.4 kl. 18–19.30 (8 €)
 Se sid  13.



D
istanskurser

Distansundervisningen på Arbis sker vanligtvis i realtid 
via en digital plattform såsom Jitsi, Zoom, Skype eller Teams.  

Läraren ger närmare information före kursstart.

Foto: Giovanni Gagliardi, Unsplash 9

• Distanskurser •
130131 Släktforskning, distanskurs (28 €)
ons. 19.1–30.3 (ej 23.2) kl. 19.30–21.00 • Veli Pekka Toropainen 
Se sid 11.

120770 Rysk konversation B2/C1, distanskurs (37 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 17.45–19.15 • Irina Rogojin 
Se sid 27.

121099 Tysk konversation B2/C1, 
söndagsförmiddagar, distanskurs (34 €)
sön. 23.1–24.4 (ej 27.2 och 17.4) kl. 10.30–12.00 • Elisabeth Glatz 
Se sid 30.

340200 Gratis individuell datahandledning per telefon (0 €)
fre. 21.1–6.5 kl. 10.00–10.30 • Magdalena Stenius 
Se sid 19.

830623 Förmiddagsyoga för kvinnor och män, 
distanskurs på tisdagar (28 €)
tis. 25.1–5.4 (ej 15.3) kl. 10.00–11.30 • Luisa Blumenthal 
Se sid 61.

830620 Gravidyoga, distanskurs, torsdagseftermiddagar (30 €)
tors. 27.1–17.3 kl. 16.45–18.45 • Luisa Blumenthal 
Se sid 60.

830621 Yoga efter förlossningen, sex onsdagar på distans (15 €)
ons. 26.1–2.3 kl. 11.45–13.00 • Luisa Blumenthal 
Se sid 60.
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• Vårens kurser Vårens kurser •

• Samhälle • Politik • Ekonomi •
320211 Välfärdsområdesvalet: Vad, vem och varför?, 
avgiftsfri föreläsn. ons. 12.1 kl. 18–19.30 (0 €)
ons. 12.1 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Siv Sandberg 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 4.1.2022 
Vad handlar valet om? Hur ser de politiska konstellationerna ut inför valet? 
Vad ska de nya ledamöterna ta itu med? Finländarna röstar 23.1.2022 i det  
första välfärdsområdesvalet någonsin. Hur ska vi bygga upp framtiden för 
social-, hälso- och sjukvården samt räddningsväsendet?
PL Siv Sandberg är forskare och universitetslärare i offentlig förvaltning vid 
Åbo Akademi. Föreläsningen är avgiftsfri för förhandsanmälda – anmälning  
vid dörren 5 €.

320331 Världsekonomins nya vindar – vart är vi på väg? (34 €)
tis. 18.1–12.4 (ej 22.2) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Christer Lindholm 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Ännu för ett drygt decennium sedan tedde sig globaliseringen som en naturkraft, 
men i dag ser situationen annorlunda ut. Skyddstullar och andra handelshinder 
har gjort comeback inom handelspolitiken, och coronapandemin har förorsakat 
störningar i det omfattande och komplexa nätverket av internationella värde-
kedjor. Kursen ger en djupare inblick i dessa fenomen och deras inverkan på 
världsekonomin. 
ED Christer Lindholm är ekonomikolumnist och vetenskapsförfattare med mer 
än 20 års erfarenhet av undervisning i nationalekonomi på högskolenivå.

320332 Ekonomi bortom tillväxt, föreläsn. ons. 9.2 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 9.2 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Kristoffer Wilén 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 1.2.2022
Är den lätta tillväxtens tid förbi? Har inte strävan efter ekonomisk tillväxt blivit 
ekologiskt och även ekonomiskt ohållbar? Varför är då ekonomisk tillväxt fort-
farande det enskilt viktigaste 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. 
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €.
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130126 Judiska handelsplatsen i Åbo 1870–1930 – ett rum för 
småhandel och kulturmöten, föreläsn. ons. 6.4 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 6.4 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Johanna Wassholm 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 29.3.2022
Se sid 13.

130132 Queera minnen, föreläsn. ons. 2.3 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 2.3 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Rita Paqvalén 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 22.2.2022
Se sid 12.

• Arkitektur •
130130 Arkitekturvandring i Åbo, fyra tisdagskvällar i april (15 €)
tis. 5–26.4 kl. 17.45–19.15
Institutshusets huvudingång, Kaskisgatan 5 • Pia Wolff-Helminen 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 28.3.2022 
Bli bekant med Åboarkitekturen! Under kursen vandrar vi bland Åbos äldre 
arkitektur och bekantar oss med nyklassicism, nationalromantik, jugend, 
20-talsklassicism och funkis. Vi startar utanför Arbis utom sista vandringen, 
som startar från Domkyrkogatan.
FM Pia Wolff-Helminen undervisar i konst- och arkitekturhistoria på högskole-
nivå och undervisar gärna ute bland den fina arkitekturen i Åbo.

• Släktforskning •
130131 Släktforskning, distanskurs (28 €)
ons. 19.1–30.3 (ej 23.2) kl. 19.30–21.00
Distansundervisning • Veli Pekka Toropainen 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
För både nya och avancerade utövare. Vi bekantar oss med gamla dokument 
såsom kyrkböcker, domböcker och skattelängder. Vi lär oss läsa och tolka mate-
rial. Kursen ges på distans. Läraren ger närmare information till de anmälda. 
Veli Pekka Toropainen är FD i finsk historia och har släktforskat i över 40 år.
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• Historia •
320212 Åbos färska Unesco-skatt: Rektor och resenären Edvard 
Westermarcks arkiv, föreläsn. ons. 26.1 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 26.1 kl. 18.00–19.30
Boktornet, Åbo Akademis huvudbibliotek, Domkyrkotorget 2
 • Eva Costiander-Huldén och Martin Ellfolk 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 18.1.2022 
Sociologen, antropologen och Åbo Akademis första rektor, Edvard Wester-
marck (1862–1939), är känd för sina studier i äktenskap, moral och religion. 
Han efterlämnade en stor samling brev, manuskript, excerpter, fotografier och 
anteckningsböcker. De unika samlingarna upptogs 2021 i Unescos nationella 
världsminnesregister. Servicechefen Eva Costiander-Huldén och arkivamanu-
ensen Martin Ellfolk föreläser i Åbo Akademis huvudbibliotek, Boktornet vid 
Domkyrkogatan 2. Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 
€.

130125 Då Åbo växte – byarna och herrgårdarna som försvann, 
föreläsn. ons. 2.2 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 2.2 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisg. 5 • Sanna Kupila och Eija Suna 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 25.1.2022 
Finns det något kvar av byarna som smält in i det urbana Åbo? Hur såg det ut 
innan dagens Åbo uppstod?
Föreläsningen utgår från boken ”Kylistä kasvoi Turku. Kaarinasta, Maariasta ja 
Raisiosta Turkuun liitettyjen kylien historiaa.” Sanna Kupila och Eija Suna är 
medförfattare.
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €.

130132 Queera minnen, föreläsn. ons. 2.3 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 2.3 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Rita Paqvalén 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 22.2.2022 
Det har gått ca 50 år sedan homosexuella handlingar ströks ur den finska straff-
lagen. Diskriminering, stigmatisering och skam har präglat den queera histo-
rien och skapat en kultur av hemlighållande och självcensur. Vilka spår har 
normbrytande begär, handlingar och könsuttryck lämnat i kulturen? Hur kan 
vi tolka historiens tystnader och det som inte får benämnas? Vilka röster och 
perspektiv är osynliga i dag?
Rita Paqvalén är litteraturvetare och är aktuell med boken ”Queera minnen – 
Essäer om tystnad, längtan och motstånd”. Avgift för förhandsanmälda 8€ – 
anmälning vid dörren 12€. Paqvaléns bok kan köpas med kontanter på plats.
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130126 Judiska handelsplatsen i Åbo 
1870–1930 – ett rum för småhandel 
och kulturmöten, föreläsn. ons. 6.4 
kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 6.4 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, 
Kaskisgatan 5 • Johanna Wassholm 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 29.3.2022 
I Åbo bildades ett civilt judiskt samfund 
efter 1858, då soldater som tjänstgjort i 
ryska armén fick rätt att bosätta sig på 
orten. De fick försörja sig på handel. Före-
läsningen tar upp hur handelsplatsen invid den ortodoxa kyrkan och senare i 
kvarteren kring Trätorget blev ett rum för varuutbyten och kulturmöten i Åbo.
Johanna Wassholm är docent och forskare i historia vid Åbo Akademi.
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €.

130105  Piotr Zettinger – ett barns öde under förintelsen i Polen, 
föreläsn. ons. 20.4 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 20.4 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Piotr Zettinger
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.4.2022
Piotr Zettinger berättar sin egen berättelse om upplevelser under andra  
världskriget, om nazismens fasor och om minoritetshatet. Han minns döden 
i gettot. Han minns liken som låg på gatorna. När Piotr var fyra år gammal 
smugglades han ut via kloaksystemet. Han återförenades med sin mamma  
flera år senare – pappan såg han aldrig mer. I dag bor han i Stockholm.  
Avgift för förhandsanmälda 8 € – vid dörren 12 € vid Föreläsningssalen vid 
Kaskisgatan 5. Föreläsningen arrangeras i samarbete med S:t Olofsskolan för 
vars elever Zettinger föreläser tidigare under dagen.

110315 Lugnande medeltida sång, marsveckoslutet 12–13.3 (20 €)
lör. 12.3 kl. 10.00–12.15 och sön. 13.3 kl. 14.00–15.30
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Anneliina Rif Tokazier 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 3.3.2022
Se sid 52.
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Nya kurser och föreläsningar!

Vårens studieprogram lever hela tiden.  
Se www.aboarbis.fi och anmäl dig!
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• Arkeologi •
130127 Unik fältkurs i arkeologisk 
utgrävningsteknik, 
fyra junidagar 15–18.6 (85 €)
ons.–tors.–fre.–lör. 15–18.6 kl. 10.00–17.00
Jäkärlä stenåldersboplats
Jan Fast och Janne Soisalo 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 6.6.2022 
En unik arkeologikurs där kursdeltagarna 
gräver i den ca 6000 år gamla stenåldersboplatsen i Jäkärlä. Den första 
dagen inleds med föreläsning om arkeologisk utgrävningsteknik, identifiering  
av fynd och säkerheten vid utgrävningarna. En timmes paus varje dag.  
Ingen förhandskunskap krävs. Barn i åldern 7–12 år deltar endast tillsammans 
med en vuxen. Barnet anmäls separat och betalar normal kursavgift.
Arkeologerna FM Jan Fast och FM Janne Soisalo tillhandahåller all  
utgrävningsutrustning. Närmare information om exakt adress före kursstarten. 
Eventuell avanmälan senast 6.6.

130128 Unik fältkurs i arkeologisk utgrävningsteknik, 
fyra junidagar 19–22.6 (85 €)
sön.– mån.–tis.–ons. 19–22.6 kl. 10.00–17.00
Jäkärlä stenåldersboplats • Jan Fast och Janne Soisalo 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.6.2022 
Samma innehåll och lärare som i kursen ”130127 Unik fältkurs i arkeologisk 
utgrävningsteknik, fyra junidagar 15–18.6.” Eventuell avanmälan senast 9.6.

• Botanik • Trädgård • Odling •
999823 Cityodling på balkong och fönsterbräden, 
kortkurs tre marskvällar (15 €)
tis. 8–22.3 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Elina Huhtala 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 28.2.2022 
Odla hälsosam mat i stan! Vi går igenom olika sätt att odla grönsaker och  
örter på fönsterbrädet, balkongen eller ute i krukor och lådor. Vi fokuserar  
på nyttoväxter men glömmer inte heller hur det kan se vackert ut. Utöver  
kursavgiften, som faktureras, tillkommer en materialavgift på 3 €/person som 
betalas kontant till kursledaren.
Elina Huhtala är utbildad trädgårdsmästare.
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999824 Beskärning av träd och buskar, 
föreläsn. ons. 9.3 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 9.3 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Mikaela Suoniemi 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 1.3.2022 
Vi går igenom hur och när det lönar sig att beskära olika buskar och träd samt 
vad beskärningen leder till. Är det alltid nödvändigt att beskära? Vart ska man 
föra beskärningsriset? En stor del av våra träd förökas genom ympning, så vi går 
dessutom igenom ympningens olika arbetsskeden och arbetshygien.
Föreläsaren Mikaela Suoniemi är trädgårdsmästare och driver en plantskola i 
Ingå.
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – vid dörren 12 €.

999825 Invasiva främmande arter – ett växande problem i vår miljö, 
föreläsn. ons. 23.3 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 23.3 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Kaisa Kauranen 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 15.3.2022 
Hur ska man känna igen invasiva växtarter? Hur bekämpar man dem  
i hemträdgården? Var kan man hitta mer information? Människan har  
sedan länge fört med sig främmande arter till nya områden, men när blir  
detta fenomen skadligt? Under föreläsningen behandlar vi problematiken  
kring invasiva främmande arter, speciellt invasiva växtarter samt spanska 
skogssnigeln.
Föreläsaren, PL Kaisa Kauranen är miljöplanerare och koordinator för  
projektet ”Ängsblommor i Raseborg – bekämpning av invasiva främmande 
arter” vid Yrkeshögskolan Novia.
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – vid dörren 12 €.

810410 Vandring i vilda ätbara växters värld – mat från naturen, 
ons. 4.5 kl. 17.30–19.30 (10 €)
ons. 4.5 kl. 17.30–19.30
Kursplatsen meddelas senare • Elisabeth Eriksson 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 24.4.2022 
En vandring i vilda ätbara växters värld med Elisabeth Eriksson,  
hushållsrådgivare på Marthaförbundet. Under vandringen får vi kunskap  
om vilda ätbara växter. Vi lär oss kännetecken och plockregler samt får goda  
råd om tillvaratagande och tillredning i form avtips och recept. Under  
vandringen plockar vi sådana vilda ätbara växter som vi hittar. Ta med korg, 
sax, tidningspapper, hushållspapper och skor lämpade för skogsvandring.  
Information om kurs platsen skickas senare till de antagna.
Elisabeth Eriksson är långvarig hushållsrådgivare på Marthaförbundet.
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• Fågelexkursioner •
999840 Uggleexkursion för nattugglor, 
teori och nattvandring fre. 4.3 kl. 18.30–23 (10 €)
fre. 4.3 kl. 18.30–23.00
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 24.2.2022 
Fågelvandring med fokus på ugglor tillsammans med fågelguiden  
Hans G. Hästbacka. Vi artbestämmer ugglor, hör på läten och lär oss mera  
om utbredningen, levnadsvanorna och häckningsbiotoperna. Ugglorna parar 
sig under denna tid och hanarna ”sjunger” extra mycket. Vi försöker hitta  
bl.a. kattugglan vars läte används i gamla skräckfilmer. Inledningsvis en 45 min 
teoridel i Åsalen, Östra Strandgatan 2. Efter det vandring på Runsala. Samling 
för vandringen kl. 21 vid Runsala Botaniska trädgårds huvudingång. Vi rör oss 
till fots ca 2 h. Varma ytterkläder och skodon behövs samt fågelbok, sittunderlag 
och gärna också termos med tilltugg.
Vi rör oss i naturen och därmed finns det inte någon garanti för att ugglor kan 
observeras.

999841 Möt vårens fåglar, tre tisdagskvällar (15 €)
tis. 19.4–17.5 kl. 18.30–21.00
Varannan vecka • Se kursbeskrivningen för kursplats 
Hans G. Hästbacka 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.4.2022 
Vi rör oss i fågelrika områden i Åbo med omnejd. Vi artbestämmer fåglar,  
hör på fåglarnas vårsång och andra läten. Vi lär oss också om våra fåglars  
utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper. Terrängen kan stundvis 
vara lite mer krävande och svårframkomlig. Första kvällen tis. 19.4 samlas  
vi kl. 18.30 vid Kurala Bybackes parkeringsplats, Kuralagatan 6. De två andra 
datumen är tis. 3.5 och tis. 17.5.
Fågelvandringarna görs tillsammans med fågelguiden Hans G. Hästbacka.

999842 Fågelsång i försommarnatten, 
nattsångarexkursion fre. 10.6 kl. 22–02 (10 €)
fre. 10.6 kl. 22.00–02.00
Parkeringsplatsen vid Hallisforsen, Valkkvarnsgränden 1 • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 2.6.2022 
Fågelvandring med fokus på nattsångarna tillsammans med fågelguiden Hans 
G. Hästbacka. Vi rör oss till fots ca 4 h. Vi artbestämmer fåglar, lyssnar på 
sången och lär oss mera om utbredning, levnadsvanor och häckningsbiotoper. 
Utrustning: handkikare, fågelbok samt varma ytterkläder och skodon. Gärna 
också termos, tilltugg och sittunderlag. Vi vandrar längs Aura å under natten 
mot lördag så att vi lugnt kan vandra in på småtimmarna. Start från parkerings-
platsen vid Hallisforsen.
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110761 Holkar också för udda fåglar, 
föreläsn. och bygge, veckoslutet 26–27.3 (25 €)
lör. 26.3 kl. 10.00–15.00 och sön. 27.3 kl. 10.00–13.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klosterg. 11 • Henrik Malmström, Hans G. Hästbacka
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.3.2022 
Se sid 36.

Foto: Pete Guan, Unsplash
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• Navigation och båtkunskap •
510273 Knopar och rep ombord, två aprilkvällar (10 €)
mån. 4–11.4 kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Mikael Lindberg 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 27.3.2022 
Vill du lära dig hur du förtöjer båten bättre eller kanske använder rep effektivt 
på stugan? Vi lär oss de vanligaste knoparna för olika ändamål och försäkrar oss 
om att knoparna vi gör håller men är lätta att öppna. Vi lär oss även grunderna i 
repskötsel för att se till att repen och tamparna hålls i prima skick.
Mikael Lindberg är kårchef i Scoutkåren Pojkarna och har flera års erfarenhet 
av utbildning i båtvett, båtar och kappsegling. 
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510272 Kustnavigation (51 €)
tis. 18.1–12.4 (ej 22.2) kl. 18.00–20.30
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Björn Friberg 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Kursen är en direkt fortsättning på kursen Skärgårdsnavigation. Vi lär oss om 
tidvatten, avdrift, strömmar, regler för utlandstrafik m.m. Kursmaterialet kan 
beställas gemensamt vid kursstarten. Kursen avslutas med Finlands Naviga-
tionsförbunds kustskepparexamen fredag 22.4.2022 kl. 18.00 i institutshuset. 
Deltagande i examensprovet förutsätter godkänd skärgårdsskepparexamen. 
Efter godkänd tentamen samt avlagd praktisk båtförarkurs kan du ansöka om 
internationellt förarbrev för fritidsbåt. Den extra avgiften för examensprovet 
och tentamenstiden ingår inte i kursen. 
Björn Friberg är av Finlands Navigationsförbund auktoriserad lärare och båt-
besiktningsman.

• Data •
340205 Word, fortsättningskurs, 
tre måndagskvällar i januari och februari (15 €)
mån. 24.1–7.2 kl. 18.00–20.30
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Katarina Sandström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 16.1.2022 
Kan du alla finesser i Word? Fördjupa dina kunskaper i programmet och lär dig 
skapa snygga och ändamålsenliga textdokument effektivt. Ta med egen dator.
TkL Kati Sandström är lektor vid Yrkeshögskolan Novia.

340200 Gratis individuell datahandledning per telefon (0 €)
fre. 21.1–6.5 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 datahandle-
dare och boka tid för individuell handledning. Handledaren Magdalena Stenius  
tar emot bokningar på fredagar kl. 10.00–10.30 under tiden 21.1–6.5.2022  
(ej 25.2 och 15.4) på 040 184 3916 eller data.aboland@gmail.com. Datahand-
ledningen sker sedan på överenskommen tid antingen per telefon eller via nätet 
och är avgiftsfri.
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• Teater • Skrivande • Film •
130356 Scenkamp – våld, stunt och 
närhet på teaterscenen (37 €)
mån. 17.1–25.4 (ej 21.2 och 18.4) 
kl. 17.45–19.15 
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 
Juuso-Matias Maijanen 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
Lär dig skapa bilder av våld på scenen. 
Grundteknikerna i scenkamp – trygghets-
principer, illusioner samt mental och 
fysisk ergonomi. Teknikerna anpassas 
efter kursdeltagarnas förmåga. Vi använ-
der kropp och svärdliknande redskap. Ta 
med dig handskar, inneskor och lämpliga 
motionskläder. 
Juuso-Matias Maijanen är scenkonstpe-
dagog och fysisk skådespelare.

130353 Kreativ skrivhelg, marsveckoslutet 11–12.3 (20 €)
fre. 11.3 kl. 18.00–20.30 och lör. 12.3 kl. 10.00–15.00
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Rosanna Fellman 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 3.3.2022 
Vi dammar av gamla idéer och inspireras till att skriva nytt. Kursdeltagarna får 
utmanande och nya sätt till att utveckla sitt personliga skrivande. Vi delar kort 
med oss av våra texter för varandra och provar på nya genrer. Ingen tidigare 
skriverfarenhet behövs. 1 h lunchpaus på lördagen.
Rosanna Fellman är litteraturvetare och estradpoet.

130354 Film – dramaturgi och analys (27 €)
tors. 20.1–28.4 (ej 14.4) kl. 18.30–20.45
Varannan vecka • 4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisg. 5 • Krister Lindberg 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Vi analyserar filmer vi sett på bio och bekantar oss med filmteori, bildstilar,  
konsten att läsa bilder, filmberättelsens byggstenar och olika former av film-
dramaturgi. Passar alla som tycker om att se på och vill prata om film samt för 
blivande filmare och manusförfattare. Biobiljetterna ingår ej i kursavgiften. 
Krister Lindberg är filmare och filmkritiker.
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• Bridge •
130355 Bridge, grund- och fortsättningskurs (45 €)
mån. 21.3–16.5 (ej 18.4) kl. 17.45–21.00
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Katarina Sandström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 13.3.2022 
Bli bekant med eller utveckla dina kunskaper i bridge, världens mest populära 
kortspel. Du lär dig spelteknik, försvarsspel och nya konventioner. För både 
nybörjare och mer erfarna spelare. Kursmaterialet delas ut av läraren. 
TkL Kati Sandström är internationell tävlingsledare i bridge och har spelat i ca 
30 år.

Till våren 2022 
Anmäl dig fr.o.m. onsdag 8.12.2021 kl. 18.00

via www.aboarbis.fi 

Till hösten 2022
Anmäl dig fr.o.m. onsdag 10.8.2022 kl. 18.00 

via www.aboarbis.fi
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• Medicin och hälsa •
130360 Christoph Treier, föreläsn. ons. 16.3 kl. 18–19.30 (5 €)
ons. 16.3 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Christoph Treier 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 8.3.2022 
Hur behåller man livsglädjen då kroppens funktioner försämras? Hur hittar 
man den rätta inställningen till livet? Den kände föreläsaren Christoph Treier 
berör också minnesfunktionen, sömnproblem och betydelsen av sociala kontak-
ter och motion. Kursavgiften för förhandsanmälda är endast 5 € och innefattar 
också en kopp kaffe eller te i samband med föreläsningen. Deltagaravgiften är 
lägre än normalt p.g.a. att föreläsningen ingår i det av Utbildningsstyrelsen 
finansierade projektet ”Från ensamhet till mångsamhet”, som är gemesamt  
för Arbis i Åbo, Kombi i Pargas och Vuxeninstitutet i Kimitoön. Avgiften för 
anmälning vid dörren förhöjd till12 € 

130358 Sömn och välmående – hur kan vi sova bättre?, 
föreläsn. ons. 30.3 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 30.3 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Marianne Källström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 22.3.2022 
Hur fungerar människans sömn? Varför är sömnen så viktig för oss?  
Varför har vi ibland svårt att sova tillräckligt gott och tillräckligt länge?  
Under den här föreläsningen bekantar vi oss med hur människans sömn  
fungerar, vad sömnens betydelse är för välmåendet och hur man tar hand  
om sin egen sömn. Marianne Källström är psykolog, psykoterapeut och  
universitetslärare i psykologi vid Åbo Akademi. Hon har specialiserat sig  
i bl.a. sömnlöshet och hur det behandlas med hjälp av kognitiv beteendeterapi. 
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – vid dörren 12 €.
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830620 Gravidyoga, distanskurs, torsdagseftermiddagar (30 €)
tors. 27.1–17.3 kl. 16.45–18.44
Distansundervisning • Luisa Blumenthal 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 19.1.2022 
Se sid 60.

830621 Yoga efter förlossningen, sex onsdagar på distans (15 €)
ons. 26.1–2.3 kl. 11.45–13.00
Distansundervisning • Luisa Blumenthal 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 18.1.2022 
Se sid 60.

 • Kommunikation 
för personer med afasi •
130359 Pratkvarnen för personer med afasi (40 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 13.15–15.45
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Olivia Granfors 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
För personer i olika åldrar med afasi. Målsättningen är att främja delaktighet, 
förebygga marginalisering samt ge möjlighet till diskussion och kommunika-
tion i en trygg och strukturerad grupp. Kursen består av diskussioner, spel och 
övningar som samtidigt kan fungera som inkörsport till annan verksamhet 
inom Arbis. En kaffepaus på egen bekostnad i caféet på första våningen ingår. 
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. Arrangeras i samar-
bete med Hjärnförbundet r.f. 
Läraren har avlagt fördjupade studier i vuxenneurologi och afasi och studerar 
logopedi vid Åbo Akademi.

Kom med kursförslag!

Saknar du något i Arbis kursutbud?  
Kontakta oss med dina förslag!

arbis@turku.fi • 044 907 4737

Foto: Dreamstime
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• Engelska •

120397 English conversation B2, daytime (34 €)
tors. 20.1–21.4 (ej 24.2 och 14.4) kl. 11.00–12.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Leigh Ann Lindholm 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Intermediate level and above. The course offers the opportunity to develop  
speaking skills in a supportive setting. The choice of topics covered is flexible 
and mainly taken from current events and the participants’ own interests. 
Course aims are: increased confidence and ease in speaking; improved  
vocabulary and pronunciation; awareness of communication cultures. 
MA Leigh Ann Lindholm är certifierad för att undervisa engelska för icke  
engelskspråkiga och har engelska som modersmål.
 
• Finska •
 
Se Åbo stads finskspråkiga arbetarinstitut www.turuntyovaenopisto.fi

• Franska •

120490 Franska A2 – la vie est belle, 
startnivå ca 150 h tidigare studier (37 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 17.45–19.15 • 
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Lär dig franska för resor, att förstå det som sägs i kända sånger och bevingade 
fraser. Deltagarna lär sig att berätta om sig själva, sin familj och sin vardag.  
Vi går igenom vanliga fraser, uttryck och verb för en grundläggande konver-
sation. Deltagande kräver att man studerat spanska på nivå A1 vid Arbis eller  
har motsvarande kunskaper, ca 150 h studier. 
HuK Kaarina Valtanen har undervisat i franska, engelska och finska sedan 1987. 

120491 Franska B1 – parlons ensemble, 
startnivå ca 350 h tidigare studier (34 €)
tors. 20.1–21.4 (ej 24.2 och 14.4) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Älskar du det franska språket? Ska du resa till länder där man pratar franska? 
Vi diskuterar höjdpunkterna i det vardagliga livet, men också om resor och hob-
byer samt intressen och nyheter som berör oss. Startnivå ca 3 år vid Arbis.
HuK Kaarina Valtanen har undervisat i franska, engelska och finska sedan 1987.
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• Grekiska •

120520 Kalimera! Fortsättningskurs i nygrekiska A2.2–B1.1, 
startnivå 250 h tidigare studier (37 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Vi fortsätter att lära oss det grekiska språkets uppbyggnad, utöka ordförrådet 
och träna hör- och läsförståelse. Fokus ligger på muntlig kommunikation  
i vardagliga situationer, ordförråd och grammatik. Deltagandet kräver att man 
studerat A2.2, del 2 på Arbis eller har motsvarande kunskaper, ca 250 h studier. 
FD Loukia Lindholm har grekiska som modersmål och är universitetslärare  
vid Åbo Akademi.

• Italienska •

120570 Italienska A1–A2 – Leggere, parlare, imparare!, 
intensivkurs marsveckoslutet 11–12.3 (20 €)
fre. 11.3 kl. 17.45–19.15 och lör. 12.3 kl. 10.00–14.00
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Marika Tuohimetsä 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 3.3.2022 
Intensivkurs: Vill du aktivera din italienska? Vi läser korta texter, lär oss mera 
om Italien, talar och spelar spel. Undervisningen sker främst på italienska med 
inslag av svenska vid behov. 1 h lunchpaus på lördagen.
FM Marika Tuohimetsä är behörig lärare i italienska och franska.
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• Kinesiska •

129827 Mandarinkinesiska för nybörjare (28 €)
tors. 17.2–5.5 (ej 24.2 och 14.4) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Maria Krankkala 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.2.2022
En nybörjarkurs för dig som alltid velat lära dig mandarinkinesiska. Vi lär oss 
grunderna i att förstå och prata talad kinesiska och läsa och skriva kinesiska 
skrivtecken. Vi lär oss att hälsa och berätta om oss själva på kinesiska,  
vi utvecklar vårt ordförråd om nationaliteter och platser samt ord som  
behövs på restauranger. Vi lär oss även grundläggande grammatik, bland annat 
att ställa frågor, negation och ordföljd. 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. 

• Latin •

120676 Latinska texter och romersk kultur (37 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Suvi Kivimaa 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Vi läser latinska texter från antiken enligt deltagarnas önskemål och  
analyserar dem både 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 
kursmaterial. 
HuK Suvi Kivimaa är en erfaren lärare som studerar latin på magisternivå. 
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Jobba hos oss!
Har du specialkunskap i något ämne som du gärna vill lära ut? 

Kontakta oss och berätta om hurdana kurser du kunde leda!

arbis@turku.fi • 044 907 4737
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• Ryska •

120770 Rysk konversation B2/C1, distanskurs (37 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 17.45–19.15
Distansundervisning • Irina Rogojin 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Kan du redan en del ryska och vill öva eller upprätthålla din muntliga färdighet 
i språket. Materialet består av aktuella texter ur ryska tidningar och material 
från internet och radio. Vi diskuterar intressanta teman, som deltagarna 
kan påverka. Undervisningsspråket är ryska, vid behov också svenska. Ingen  
kursbok, men en ordbok eller elektronisk översättare kan vara bra att ha.  
Kursen är en distanskurs. 
Irina Rogojin är FM i ryska språket och kulturen, pratar ryska som modersmål 
och är en erfaren rysklärare.
Kursen erbjuds som en del av samarbetet mellan Åbo svenska arbetarinstitut, 
Kimitoöns vuxeninstitut och Skärgårdens Kombi.
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• Spanska •

120916 Spanska A1.1 för nybörjare (37 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Målsättningen efter avslutad kurs är att kunna berätta om sig själv, ge personlig 
information, berätta om sitt arbete eller studier, familj och hemland. Du lär dig 
också att klara av enkla situationer på spanska t.ex. att beställa på ett café samt 
att förstå och skriva enkla texter med vardagsinnehåll och förstå talad spanska i 
lugnt tempo. Kursbok: Caminando 1, ca 50 €. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål och har undervisat 
på Arbis sedan 2002. 

120917 Spanska A2.2, startnivå ca 250 h tidigare studier (37 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Målsättningen är att utöka kursdeltagarnas ordförråd och utveckla muntliga 
och skriftliga färdigheter i spanska samt hörförståelse. Vi går igenom  
preteritum, objektspronomen, imperativ och vi lär oss att berätta om resor  
och att klara av att förstå väganvisningar och köpa tågbiljetter. Kursbok:  
Caminando 2, ca 50 €. Deltagande 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. 
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120918 Spanska B2.2, startnivå ca 600 h tidigare studier (34 €)
mån. 17.1–11.4 (ej 21.2) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
Målsättningen är att utöka ordförråd och utveckla de muntliga och skriftliga 
färdigheterna i spanska samt hörförståelsen. Vi repeterar grammatik och ord 
och uttryck från tidigare kurser. Introduktion till presens konjunktiv. Kursbok: 
Caminando 4, ca 55 €. Deltagande kräver att man har kunskaper motsvarande 
ca 600 h studier. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål och har undervisat 
på Arbis sedan 2002. 

120919 Spansk konversation B2/C1 (34 €)
mån. 17.1–11.4 (ej 21.2) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
¡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.

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 våren 2022!  
Din kursavgift betalas i så fall av det av 

Utbildningsstyrelsen finansierade projektet 
”Från ensamhet till mångsamhet”.

Erbjudandet gäller kurser med normalpris 
och så länge projektmedlen räcker.
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• Tyska •

121098 Tysk konversation B2/C1, eftermiddag (37 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 17.00–18.30
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Oliver Dahlmann 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
För dig som vill utveckla dina muntliga färdigheter i tyska. Materialet består 
främst 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 har bott över 20 år i Åbo.  
Han jobbar även som auktoriserad translator. 

121099 Tysk konversation B2/C1, söndagsförmiddagar, 
distanskurs (34 €)
sön. 23.1–24.4 (ej 27.2 och 17.4) kl. 10.30–12.00
Distansundervisning • Elisabeth Glatz 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 13.1.2022 
Vi diskuterar teman som vi tycker är intressanta, om livet i allmänhet och aktu-
ella händelser samt utvidgar ständigt ordförrådet. Vi funderar på skillnaderna 
mellan olika dialekter och sociolekter, språknyanser och kulturella dimensioner 
som kan hänga ihop med språkanvändningen. Fokus ligger på muntlig kommu-
nikation och vardagskommunikation. Undervisningsspråket 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 inom 
både tyska (Arbis, Novia) och interkulturell kommunikation (ÅA). 

Foto: Kai Pilger, Unsplash
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• Svenska • Swedish •

1202070 Swedish A1.1, for beginners, 
daytime twice a week (73 €  35 €)
Mon and Thu 17.1–21.4 at 12.45–14.15 (no classes 21.2, 24.2, 14.4 and 18.4)
5th floor, room 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 8.12.2021 (18:00) – 9.1.2022 
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 nybör-
jare, by Marit Keränen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 40 
€. No classes 21.2, 24.2, 14.4 and 18.4. 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. 

1202071 Swedish A1.1, for beginners, 
evening twice a week (73 €  35 €)
Mon and Thu 17.1–21.4 at 19.15–20.45 (no classes 21.2, 24.2, 14.4 and 18.4)
4th floor, room 403, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 8.12.2021 (18:00) – 9.1.2022 
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 nybör-
jare, by Marit Keränen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 40 
€. No classes 21.2, 24.2, 14.4 and 18.4. 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. 

Svenska • Sw
edish

Special offer for students

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, Swedish A2.1, Svenska A2.2 

and Svensk konversation B1 a waiver worth 35 € 
for one other course at Arbis during the Spring term.

Contact the office for more information.
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evening twice a week (73  35 €)
Mon and Thu 17.1–21.4 at 17.30–19.00 (no classes 21.2, 24.2, 14.4 and 18.4)
4th floor, room 403, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 8.12.2021 (18:00) – 9.1.2022 
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 course Swedish A1.1 at Arbis, or knowledge corresponding to the 
course. No classes 21.2, 24.2,14.4 and 18.4. 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. 

1202073 Swedish A2.1, start level from 100 h, 
twice a week (70  35 €)
Tue and Thu 18.1–21.4 at 19.30–21.00 (no classes 22.2, 24.2 and 14.4)
4th floor, room 423, Kaskisgatan 5 • Sara Hänninen 
Enrolment 8.12.2021 (18:00) – 10.1.2022 
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 100h studies. No classes 22.2, 24.2 and 14.4. 
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.
Sara Hänninen has a Bachelor’s degree in Linguistics and is a qualified teacher. 

1202074 Svenska A2.2, startnivå från 150 h (37 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Miro Rein 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Welcome to practice your Swedish! Teaching languages: Swedish and English. 
Detta är en kurs för dig som har gått grund- och fortsättningskurser. Vi repe-
terar grundläggande strukturer i språket, men kommer också att prata mycket 
under kursen. Deltagandet kräver att du gått kursen Swedish A2.1 på Arbis eller 
har motsvarande kunskaper. Miro Rein har avlagt den pedagogiska delen av 
lärarutbildningen samt kurser i svenska på universitetsnivå. 
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1202075 Svensk konversation B1, kväll (34 €)
tors. 20.1–21.4 (ej 24.2 och 14.4) kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Esko Kukkasniemi 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Håll din svenska levande! Konversationskursen är för dig som kan en del  
men vill förbättra dina kunskaper i svenska. Vi läser t.ex. tidningsartiklar,  
övar hörförståelse, diskuterar och tar upp även lite grammatik. Kursen  
fungerar också bra som förberedelse för en officiell språkexamen i svenska 
(“Yki” eller Språkexamen för statsförvaltningen). 
FM Esko Kukkasniemi är behörig lärare i svenska och medlem av statens  
språkexamensnämnd i svenska. 

1202076 Svensk konversation B2–C1, eftermiddag (37 €)
mån. 17.1–25.4 (ej 21.2 och 18.4) kl. 15.00–16.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
Håll din svenska levande! Den här kursen är för dig som talar ganska flytande 
svenska och vill upprätthålla eller utveckla dina kunskaper ytterligare. Vi läser 
t.ex. tidningsartiklar och diskuterar. 
FM Nicke Packalén är behörig lärare i svenska.
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• Vävning •
110750 Bildvävning, sju tisdagseftermiddagar (30 €)
tis. 18.1–8.3 (ej 22.2) kl. 15.00–17.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Bildvävning är som att måla med garn. Bildvävar kan vävas noggrant med 
många detaljer eller mycket fritt. Främst väver vi i vävramar, men du kan  
eventuellt också väva en större bildväv i vävstol. Kursledaren kan låna ut ramar. 
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110751 Vävning (83 €)
mån. och ons. 12.1–25.4 kl. 17.45–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 4.1.2022 
Väv både grövre och tunnare vävar: dukar, mattor, disktrasor m.m. Vi sätter 
upp och väver i gemensamma ränningar.
Kursen pågår onsdagar 12.1–16.2 och måndagar oregelbundet 17.1–25.4, men 
deltagarna får gärna jobba också under andra tider. Deltagare under hösten 
2021 i motsvarande vävkurs har företräde.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.
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• Textilslöjd • Hantverk •
110753 Vantar, sockor, mössor m.m, dagtid i januari och februari (24 €)
ons. 19.1–16.2 kl. 10.15–13.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Virka vantar i smygmaskvirkning, sticka sockor med magic loop, kroka en hals-
duk, gör en sjal i gaffelvirkning, sticka en mössa i brioche eller gör något annat 
värmande handarbete. Du kan själv påverka vad som tas upp under kursen.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110757 Klädsömnad är roligt, onsdagskvällar (56 €)
ons. 19.1–13.4 (ej 23.2) kl. 18.00–20.45
S:t Olofsskolan, textilsalen, Klostergatan 11 • Berit Bragge 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Sy kläder för vuxna eller barn enligt egna behov. Du lär dig om måttagning, 
tillskärning, sömnad. Ta med eget material. Passar både nybörjare och längre 
hunna. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!
HeL, formgivaren Berit Bragge har många års erfarenhet som sömnadslärare.

110754 Handarbeta på dagtid i mars och april (42 €)
ons. 2.3–27.4 kl. 10.15–13.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 22.2.2022 
Behöver du mera inspiration för ditt handarbetande? Är det någon teknik,  
som du skulle vilja lära dig? Har du svårt att förstå beskrivningar? Under kursen 
får du hjälp med det.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110755 Stickning, sju onsdagskvällar i mars och april (36 €)
ons. 2.3–13.4 kl. 17.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 22.2.2022 
Stickning kan vara så varierande, du kan sticka t.ex. halsduk, sockor, flerfärgs-
stickad jumper, spetsstickad duk, dominostickad väska... Du får lära dig grun-
der eller att sticka någonting annorlunda! Du påverkar själv vad som tas upp 
under kursen.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

Textilslöjd • H
antverk
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110752 Pröva på betongarbete, utomhus två majkvällar (15 €)
ons. 4–11.5 kl. 17.30–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 26.4.2022 
Vi gör krukor, skålar och andra små arbeten i betong. Vi prövar på att gjuta  
i formar och att doppa t.ex. handdukar i betong och forma dem till skålar.  
Mer information om utrustning m.m. skickas till de anmälda innan kursstart.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110764 Snickeri, februariveckoslutet 11–13.2 (36 €)
fre. 11.2 kl. 17.00–21.00 och lör.–sön. 12–13.2 kl. 10.00–16.00 
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 3.2.2022 
Har du ett snickeriprojekt du vill förverkliga? Under detta februariveckoslut 
har du möjlighet att göra det under handledning. Kursdeltagarna står själva för 
materialanskaffning, råd ges av läraren. Nybörjare ska gärna delta i den avgifts-
fria introduktionskursen 110760. Anmäl dig i så fall separat till den.
Henrik Malmström har mer än tio års erfarenhet av undervisning i slöjd.

110761 Holkar också för udda fåglar, 
föreläsn. och bygge, veckoslutet 26–27.3 (25 €)
lör. 26.3 kl. 10.00–15.00 och sön. 27.3 kl. 10.00–13.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klosterg. 11 • Henrik Malmström, Hans G. Hästbacka 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.3.2022 
Vill du ha nya fågelgäster i sommar? Bygg holkar åt trädkryparen, göken, ugglan 
eller åt vanliga skogs- och sjöfåglar. Kursen inleds med en 45 min teoriintroduk-
tion av fågelguiden Hans G. Hästbacka. Holkbygget leds av slöjdläraren Henrik 
Malmström, som skaffar allt material. Materialkostnaderna 15 € betalas på för-
hand. Närmare information skickas direkt till de antagna. Deadline för anmälan 
och avanmälan 10.3. Barn kan delta tillsammans med en vuxen. Både vuxna 
och barn anmäler sig separat och betalar egna kursavgifter. Barn i sällskap med 
en vuxen betalar däremot ingen materialavgift. Nybörjare ska gärna delta i den 
avgiftsfria introduktionskursen 110760.
Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning i träslöjd.

Nya kurser och föreläsningar!

Vårens studieprogram lever hela tiden.  
Se www.aboarbis.fi och anmäl dig!
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110765 Snickeri, aprilveckoslutet 8–10.4 (36 €)
fre. 8.4 kl. 17.00–21.00 och lör.–sön. 9–10.4 kl. 10.00–16.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 31.3.2022 
Har du planerat att bygga ett litet bord, en blomställning eller något annat?  
Då är veckoslutskursen på Arbis något för dig. Under ett veckoslut kan du  
förverkliga dina planer. Ta gärna kontakt med läraren i förväg om du behöver 
diskutera ditt projekt. Materialet skaffar deltagarna själva. Nybörjare ska gärna 
delta i den avgiftsfria introduktionskursen 110760. Anmäl dig i så fall separat 
till den.
Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning i träslöjd.

110760 Träslöjd och snickeri, avgiftsfri nybörjarintroduktion 10.1 (0 €)
mån. 10.1 kl. 18.00–21.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 2.1.2022 
Avgiftsfri obligatorisk introduktionskurs för nybörjare inför kurserna ”Träslöjd, 
eftermiddags- respektive kvällskurs” nr 110762 och 110763 samt ”Snickeri och 
metallslöjd” nr 110766. Deltagare i andra träslöjdskurser får också gärna 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!
Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning i träslöjd. 
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Till våren 2022 
Anmäl dig fr.o.m. onsdag 8.12.2021 kl. 18.00

via www.aboarbis.fi 

Till hösten 2022
Anmäl dig fr.o.m. onsdag 10.8.2022 kl. 18.00 

via www.aboarbis.fi

110762 Träslöjd, måndagseftermiddagar (56 €)
mån. 17.1–11.4 (ej 21.2) kl. 15.30–18.15
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Träslöjd och snickeri för nybörjare och längre hunna. Förverkliga dina egna  
planer. Materialet skaffar du själv. Begränsat lagerutrymme. För både nybörjare 
och andra som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria 
introduktionskursen nr 110760 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. 
Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning i träslöjd.

110763 Träslöjd, måndagskvällar (56 €)
mån. 17.1–11.4 (ej 21.2) kl. 18.30–21.15
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Henrik Malmström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110762 Träslöjd, måndags-
eftermiddagar”. 

110766 Snickeri och metallslöjd, tisdagskvällar (73 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 17.30–20.45
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Matias Saarukka 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Snickeri och metallslöjd för såväl nybörjare som längre hunna. I metall endast 
mindre smidesarbeten. Begränsat förvaringsutrymme. För nybörjare och  
andra som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria  
introduktionskursen nr 110760 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat till den. 
PeM Matias Saarukka är slöjdlärare med erfarenhet av undervisning vid arbetar-
institut och grundskola. 



39

M
öbeltapetsering

Foto: Tarja A
honen

• Möbeltapetsering •
110758 Möbeltapetsering, torsdagskvällar (78 €)
tors. 13.1–21.4 (ej 10.3 och 14.4) kl. 17.30–20.45
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Anne Palin 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 4.1.2022 
Ge din möbel ett nytt liv. Ta med t.ex. en stol eller en 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 om materialanskaffningen. Deltagare i höstens 2021 motsvarande kurs har 
företräde. Också nya tas emot om det finns plats på kursen så anmäl dig. 
Anne Palin är utbildad möbeltapetserare och gesäll med mångårig erfarenhet  
i textil- och inredningsbranschen.

110759 Möbeltapetsering, marsveckoslutet 18–20.3 (36 €)
fre. 18.3 kl. 17.00–21.00 och lör.–sön. 19–20.3 kl. 10.00–16.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Klostergatan 11 • Anne Palin 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 17.2.2022 
Lär dig att klä om gamla möbler och att göra ny stoppning. Företräde för  
studerande som inte har plats på Arbis kvällskurs i möbeltapetsering  
nr 110758. Deadline för anmälan och avanmälan är fyra veckor före  
kursstart. Arbis meddelar dem som får plats efter deadlinen. Kontakta  
vid behov kursledaren om materialanskaffning på 0400 53 02 72 eller  
palin.anne@gmail.com. Under båda dagarna lunchpaus 1 h.
Anne Palin är utbildad möbeltapetserare och gesäll med mångårig erfarenhet  
i textil- och inredningsbranschen.
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• Hygienpass •
810408 Hygienpass, marsveckoslutet 11–12.3 (20 €)
fre. 11.3 kl. 17.45–21.00 och lör. 12.3 kl. 10.00–13.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Marianne Taipale 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 3.3.2022 
Ett giltigt hygienpass är ett krav för många anställda inom livsmedelsbranschen. 
Tentamen under sista lektionen 12.3. Ta med till tenten: blå kulspetspenna, 
officiellt identitetsbevis (läs: https://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/
hygienpass/faststallande-av-identiteten-vid-kompetenstest/) samt 30 € i kon-
tanter för tentamensavgiften, vilken inte ingår i kursavgiften. Tentamenssprå-
ket är svenska eller finska. Mer information: https://www.ruokavirasto.fi/sv/
privatkunder/hygienpass/. Kompendiet kan beställas via läraren mariannetai-
pale@hotmail.com för 26 €.

810409 Hygienpass, två aprilkvällar 26–27.4 (15 €)
tis.–ons. 26–27.4 kl. 17.45–21.00 
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Marianne Taipale 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 18.4.2022 
Tentamen under sista lektionen 27.4. I övrigt samma innehåll, krav och lärare 
som i kursen ovan ”810408 Hygienpass, marsveckoslutet 11–12.3”.
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• Mat • Dryck •
810400 Proteiner från växtriket, januarikvällen 17.1 (10 €)
mån. 17.1 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
Lär dig göra smaskiga maträtter med proteiner från växtriket! Under handled-
ning av mat- och dryckesfantasten Paul Reuter lagar vi rätter med både ”kötter-
sättningar”, bönor och linser. 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! 

810401 Japansk matkultur – middag, vett och etikett, 
januarikvällen 27.1 (10 €)
tors. 27.1 kl. 17.30–21.15 
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 19.1.2022 
Japansk mat är elegant och sofistikerad med spännande smaker – och mer än 
bara sushi. Lär dig göra en japansk middag och få en snabbkurs i vett och etikett 
vid det japanska matbordet under ledning av kocken och mat- och dryckesfan-
tasten Paul Reuter. Utöver kursavgiften, som faktureras, tillkommer en materi-
alavgift på 8–10 €/deltagare som betalas kontant till kursledaren. Träff vid S:t 
Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås! 
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februarikvällen 7.2 (10 €)
mån. 7.2 kl. 18.00–21.00
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 30.1.2022 
Lär dig göra frasiga och goda crêpes och galettes, både salta och söta. Med olika 
fyllningar kan man lätt skapa nya smakupplevelser till såväl middag som efter-
rätt. Som lärare fungerar mat- och dryckesfantasten Paul Reuter. Utöver kurs-
avgiften, 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! 

810403 Indisk mat, februarikvällen 8.2 (10 €)
tis. 8.2 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 31.1.2022 
Indisk mat består av mängder med kryddor. Lär dig göra både starka och milda 
rätter, smårätter och middagsrätter, klassiker och lite ovanligare rätter - och 
självklart också baka Naan – med kocken och mat- och dryckesfantasten Paul 
Reuter. Utöver kursavgiften, som faktureras, tillkommer en materialavgift på 
8–12 €/deltagare som betalas kontant till kursledaren. Träff vid S:t Olofssko-
lans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås! 

810404 Baka bröd!, två februarikvällar 14–15.2 (15 €)
mån.–tis. 14–15.2 kl. 18.00–21.00
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 6.2.2022 
Lär dig grunderna i att baka med surdeg, jästdegar med långa jästider och 
snabbare bröd jästa med jäst eller bakpulver. Det blir både grova, mörkare bröd 
och lätta ljusa. Kursen ordnas två kvällar efter varandra under ledning av mat- 
och dryckesfantasten Paul Reuter. Utöver kursavgiften, som faktureras, tillkom-
mer en materialavgift på 8–10 €/deltagare som betalas kontant till kursledaren. 
Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås! 

810405 Brunch – en festlig start på dagen, marskvällen 8.3 (10 €)
tis. 8.3 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Klostergatan 11 • Paul Reuter 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 28.2.2022 
Brunch är ett lite festligare sätt att äta frukost eller lunch. Vi lagar en mängd 
smårätter som man kan välja bland beroende på humör och tid. Som lärare 
fungerar mat- och dryckesfantasten Paul Reuter. Utöver kursavgiften, som fak-
tureras, tillkommer en materialavgift på 8–10 €/deltagare som betalas kontant 
till läraren. Träff vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går 
i lås! 
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Info om matkurserna

Utöver kursavgiften betalar deltagarna för materialet 
i regel kontant direkt till läraren i början av kursen. 

Får du förhinder att delta eller annars uteblir
och inte har avanmält dig inom utsatt tid 
fakturerar Arbis även materialavgiften.

810406 Spanska viner, fyra fredagskvällar (19 €)
fre. 11.2–22.4 kl. 18.00–20.30
Villa Vinden, festsalen, Observatoriegatan 2 • Robin Sjöstrand 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 3.2.2022 
Lär dig mer om Spaniens olika viner, allt från sherry via cava till landets tjocka, 
röda biffviner, på ett roligt och avslappnat sätt. Du bör ha gått introduktionskur-
sen i vinkultur vid Arbis eller ha motsvarande kunskaper. Fyra fredagskvällar: 
11.2, 4.3, 25.3 och 22.4.
Vill du också delta i vinprovningen betalar du utöver kursavgiften, som faktu-
reras, en materialavgift på 95–122 €/person direkt till Villa Vinden. Meddela 
då separat till clara.sandberg@hemmet.fi eller 044 752 0159 senast 31.1, denna 
anmälan till Villa Vinden är bindande. Vid avanmälan efter 31.1 fakturerar Villa 
Vinden materialavgiften. Minimiålder för deltagande 18 år.
Robin Sjöstrand är utbildad inom Wine and Spirits Education Trusts (WSET) 
internationella vinutbildningsprogram och är ÅU:s vinskribent.
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• Teckning •
110421 Teckning efter modell, stilleben och fotografier (42 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 19.30–21.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Lär dig teckna i kol, blyerts, krita, bläck m.m. Öva upp din tvådimensionella 
gestaltning. Teckning är grunden för allt visuellt skapande inklusive målning. 
Vi tecknar bl.a. efter levande modell (även croquis), stilleben och fotografier. 
André Peterdi är konstmålare och utbildad bildkonstnär och har undervisat  
på Arbis sedan 2005.
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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 våren 2022!  
Din kursavgift betalas i så fall av det av 

Utbildningsstyrelsen finansierade projektet 
”Från ensamhet till mångsamhet”.

Erbjudandet gäller kurser med normalpris 
och så länge projektmedlen räcker.

M
åla i akvarell

• Måla i akvarell •
110427 ”Landskapet i akvarell” – sköt om din själ genom att måla, 
måndagskvällar (45 €)
mån. 17.1–11.4 (ej 21.2) kl. 19.00–21.15
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
Njut av målningsprocessen och koppla av medan du skapar din egen konst. 
Konsten hjälper dig att komma i balans, hantera stress och aktivera fantasin. 
Aktivera din skapande kraft genom terapeutisk konst och samtidigt förbättra 
motoriken. Vi arbetar med akvarell i ett s.k. mobilfritt rum. Ingen förkunskap 
krävs. Ta med dig akvarellfärger och akvarellpapper. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art. 

110428 ”Stadsliv” i akvarellstudion, onsdagskvällar (68 €)
ons. 19.1–13.4 (ej 23.2) kl. 18.00–21.15
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Måla i olika tekniker personliga bilder med städer och människors vardagsliv 
som motiv. Förbättra din kreativitet, lär dig att släppa loss och att vara spontan 
och att njuta av målningsprocessen med akvareller. Du bör tidigare ha bekantat 
dig med grundteknikerna i akvarell. Ta med dig akvarellfärger och akvarell-
papper. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art.
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• Måla i olja •
110422 Kvällsmålning ute i Botaniska trädgården, 
fyra kvällar i maj och juni (28 €)
tis. 17.5–7.6 kl. 17.00–21.00
Runsala botaniska trädgårds huvudingång, Runsala parkväg 215 • André Peterdi 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.5.2022 
Vill du måla utomhus? På kursen målar du ute i den botaniska trädgården på 
Runsala. Teknikvalet är fritt. Vi studerar komposition och hur ljuset påverkar 
färgintrycket. Väderreservation – vid dåligt väder kan kursdagen bytas. Samling 
vid huvudingången.
André Peterdi är utbildad bildkonstnär och har undervisat på Arbis sedan 2005.

110423 Oljemålning, avgiftsfri nybörjarintroduktion 19.1 (0 €)
ons. 19.1 kl. 19.00–20.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Obligatorisk för nybörjare inför kursen ”110424 Oljemålning för nybörjare”. 
Kom ihåg att anmäla dig också till den. Vi går igenom bl.a. olika materialmöjlig-
heter. Ingen kursavgift men förhandsanmälning krävs. 

110424 Oljemålning för nybörjare, onsdagskvällar (62 €)
ons. 26.1–20.4 (ej 23.2) kl. 18.00–21.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 20.1.2022 
Grunder i oljemåleri: material, färgblandning och olika metoder att måla.  
Du väljer i regel själv motiven. Ingen erfarenhet krävs, men det är obligatoriskt 
att delta i ”110423 Oljemålning, avgiftsfri nybörjarintroduktion”. Anmäl dig 
separat till den. 
André Peterdi är utbildad bildkonstnär och har undervisat på Arbis sedan 2005.
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Missa inte onsdagsföreläsningarna!

Arbis arrangerar onsdagsföreläsningar 
nästan varje vecka. Se sid 7. 

Anmäl dig via www.aboarbis.fi eller på kansliet.
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110425 Oljemålning för längre hunna, måndagskvällar (50 €)
mån. 17.1–11.4 (ej 21.2) kl. 19.00–21.15
2 vån. Rum 204, Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
Personlig handledning och undervisningen med steg-för-steg-metoder.  
Du får i regel själv välja dina motiv – stilleben, landskap, människor osv.  
Grundkunskaper i oljemålning en fördel. Vid behov kan du delta i ”110423 
Oljemålning, avgiftsfri nybörjarintroduktion 19.1”. 
André Peterdi är bildkonstnär och har undervisat på Arbis sedan 2005.

M
åla i olja
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• Keramik •
110430 Keramik för vuxna tillsammans med barn, 
lördagsförmiddagar (30 €)
lör. 22.1–23.4 (ej 26.2 och 16.4) kl. 10.30–13.00
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 13.1.2022 
Gör något kreativt tillsammans utgående från era egna nivåer. Forma  
skulpturer, dreja skålar och glasera m.m. Både barn och vuxna utmanar sin  
kreativitet och fingerfärdighet. Materialkostnaderna 35 € för vuxna och 20 €  
för barn betalas kontant till läraren.
Barn i åldern 7–12 år deltar endast i sällskap av vuxen. Båda anmäler sig  
separat och betalar kursavgiften. Ej för barn under 7 år. Höstens kursdeltagare 
har företräde. 
FM Araz Jarjis har examen i keramik från Konstakademin Pietro Vannucci  
i Perugia, Italien.

110431 Keramik, grund- och fortsättningskurs, tisdagskvällar (40 €)
tis. 18.1–12.4 (ej 22.2) kl. 18.15–20.15
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Vi går genom bastekniken – hur man formar och hanterar leran. Dreja eller 
forma dina egna skålar, dekorera med engobeteknik, glasera. Materialavgiften 
på 35 € betalas kontant till läraren. Höstens kursdeltagare har företräde. 
FM Araz Jarjis har examen i keramik från Konstakademin Pietro Vannucci  
i Perugia, Italien.
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110432 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
torsdagseftermiddagar (40 €)
tors. 20.1–21.4 (ej 24.2 och 14.4) kl. 16.30–18.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Samma innehåll, villkor och lärare som i kursen ovan ”110431 Keramik, grund- 
och fortsättningskurs, tisdagskvällar”. Höstens kursdeltagare har företräde. 

110433 Keramik, grund- och fortsättningskurs, torsdagskvällar (40 €)
tors. 20.1–21.4 (ej 24.2 och 14.4) kl. 18.45–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Samma innehåll, villkor och lärare som i kursen ovan ”110431 Keramik,  
grund- och fortsättningskurs, tisdagskvällar”. Höstens kursdeltagare har  
företräde. 

110434 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
lördagseftermiddagar (45 €)
lör. 22.1–23.4 (ej 26.2 och 16.4) kl. 13.30–15.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 13.1.2022 
Samma innehåll, villkor och lärare som i kursen ovan ”110431 Keramik,  
grund- och fortsättningskurs, tisdagskvällar”. Höstens kursdeltagare har  
företräde. 

Foto: Tarja Ahonen



50 www.aboarbis.fi

• Musik •
110310 Akustisk gitarr för nybörjare, tisdagskvällar (12 €)
tis. 1.2–29.3 (ej 22.2) kl. 17.30–18.15 
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Martin Nybacka 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 24.1.2022 
Har du länge velat börja spela gitarr? Kom med och lär dig grunderna  
i gitarrspel! Vi går tillsammans i gruppen igenom ackord och melodier och  
spelar låtar i olika stilar. Ta med din egen gitarr. Vid behov finns det också  
gitarr att låna. 
Martin Nybacka är musikpedagog (YH) med gitarr (pop, rock och jazz) som 
huvudämne. 

110311 Akustisk gitarr för längre hunna, tisdagskvällar (12 €)
tis. 1.2–29.3 (ej 22.2) kl. 18.30–19.15
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Martin Nybacka 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 24.1.2022 
Har du redan grundkunskaper i gitarrspel? Då passar denna kurs perfekt  
för dig som vill fortsätta att utvecklas. Vi lär oss mera om teknik och rytmik  
via de låtar vi spelar i gruppen. Ta med en egen gitarr. Vid behov finns det  
också gitarr att låna. 
Martin Nybacka är musikpedagog (YH) med gitarr (pop, rock och jazz) som 
huvudämne. 
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110313 Fiolspel, individuell undervisning, sju måndagar (77 €)
mån. 17.1–7.3 (ej 21.2) kl. 15.30–20.30 • 
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Marianne Maans 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
Fiolspel med folkmusikinriktning för nybörjare och mer erfarna. 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  
kurs start och kommer överens om de individuella övningstiderna. De som  
deltagit i motsvarande kurs hösten 2021 har företräde. 
MuM Marianne Maans är en mångsidig musiker med den finlandssvenska  
folkmusiken som specialområde.

110312 Blåsmusik i ensemble, onsdagskvällar (43 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 18.00–20.00
Gillesgården, andra våningen, Auragatan 1 • Mikko Lagerspetz 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Orkesterövningar, ingen enskild instrumentundervisning. Även för nybörjare. 
Ta med eget instrument. Uppmärksamhet fästs vid speluppträdanden, renhet, 
exakthet, frasering och nyanser. Vi övar konsert- och dansmusik, även med 
tanke på uppträdanden utomhus. När vi uppträder kallar vi oss Blåslaget. 
Mikko Lagerspetz har studerat valthornsspel, musikvetenskap och komposition 
samt dirigerat flera blåsorkestrar.



    Unika sommarkurser – gräv i stenåldern!

Gräv i stenåldern i Jäkärlä 
i norra Åbo! Två unika 
fältkurser vardera fyra 
sommar dagar i juni.  
Leds av arkeologerna  
Jan Fast och Janne Soisalo. 
Också barn kan delta 
i sällskap av en vuxen. 
Mer information se sid 14 
eller kontakta Arbis.
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• Sång •
110315 Lugnande medeltida sång, marsveckoslutet 12–13.3 (20 €)
lör. 12.3 kl. 10.00–12.15 och sön. 13.3 kl. 14.00–15.30
4 vån. Rum 412. Musikklassen, Kaskisgatan 5 • Anneliina Rif Tokazier 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 3.3.2022 
Vi sjunger sånger från medeltida kyrkliga sångböcker. Vi lär oss om medeltida 
musik, om andning och går genom de latinska texterna. Mest sjunger vi  
tillsammans, utan brådska. Du kan meditera medan du sjunger, och sjunga 
medan du mediterar, eller bara slappna av med sång.
MuM Anneliina Rif Tokazier är utexaminerad från den solistiska avdelningen 
vid Sibelius-Akademin och har specialiserat sig på medeltida musik. Se även 
www.anneliinarif.com. 

110314 ”Hur härligt sången klingar” – identitet, gemenskap och utan-
förskap i finlandssvensk sång, föreläsn. ons. 13.4 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 13.4 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Ros-Mari Djupsund 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 5.4.2022 
FD Rosi Djupsund berättar utgående från sin doktorsavhandling ”Hur härligt 
sången klingar” om identitet, gemenskap och utanförskap i finlandssvensk sång. 
Publiken har möjlighet att under kvällen sjunga några av de mest välkända  
finlandssvenska sångerna.
Avgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €. 

Så
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110316 Kören Upptempo – något för alla, torsdagskvällar (40 €)
tors. 13.1–5.5 (ej 24.2, 17.3, 24.3, 31.3 och 14.4) kl. 18.30–20.15
Katedralskolans festsal Agricolasalen, Gamla Stortorget 1 • Linda Peltomäki 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 4.1.2022 
För dig som är intresserad av internationella sånger och musikstilar.  
Vi prövar på att sjunga bl.a. jazz, blues, country, rock och pop, mest på  
engelska. Vi sjunger oftast 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.

110317 Kör för alla – Cantralla, tisdagskvällar (34 €)
tis. 18.1–26.4 (ej 15.3, 22.3 och 29.3) kl. 17.30–19.00
Katedralskolans festsal Agricolasalen, Gamla Stortorget 1 • Ros-Mari Djupsund 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Inga förkunskaper krävs, vi sjunger efter egen förmåga. Uppsjungnings- och 
sångövningar med både bekanta och nya sånger, mest på svenska. Företräde för 
höstens kursdeltagare. Kursplatsen är Agricolasalen dvs. Katedralskolans fest-
sal. 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. 

110318 Solosång för damer, sex måndagar i april och maj (66 €)
mån. 11.4–23.5 (ej 18.4) kl. 16.15–21.15
Katedralskolans musik- och finsksal Finno, Nunnegatan 2, lilla porten, 
trappa C på gården • Anneliina Rif Tokazier 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 3.4.2022 
Utveckla din sångröst, hitta en fri andning och en naturlig tonbildning.  
45 min/deltagare, läraren tar kontakt för att komma överens om de  
individuella övningstiderna. Kursen hålls i Katedralskolans Finnosal,  
ingång via den lilla porten vid Nunnegatan 2, C-trappan på gården. De som  
deltagit i motsvarande kurs hösten 2021 har företräde, men även nybörjare  
är välkomna i mån av plats.
Läraren Anneliina Rif Tokazier är MuM och tillämpar inslag av Estillmetoden 
på kursen.

110319 Solosång för herrar, sex tisdagar i april och maj (66 €)
tis. 12.4–24.5 (ej 3.5) kl. 16.15–21.15
Katedralskolans musik- och finsksal Finno, Nunnegatan 2, lilla porten, 
trappa C på gården • Anneliina Rif Tokazier 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 4.4.2022 
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110318 Solosång för damer,  
sex ggr”. 

Sång 
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Nya kurser och föreläsningar!

Vårens studieprogram lever hela tiden.  
Se www.aboarbis.fi och anmäl dig!

110321 Musikstund på Annahemmet (19 €)
ons. 12.1–27.4 (ej 9.3, 16.3 och 23.3) kl. 15.00–15.45
Servicehuset Hemmet, Observatoriegatan 2 • Frank Berger 
Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 4.1.2022. Ingen nätanmälning. 
Musikstund för seniorer med allsång, musiklyssnande och diskussion  
i anknytning till musiken. Inga förkunskaper krävs. Kursen ordnas i samarbete 
med Servicehuset Hemmet. 
TM Frank Berger är utbildad musikpedagog och en mångsidig sångare och 
musiker. Läs mer på www.frberger.com. 

110320 Musikstund på Rosenhemmet (19 €)
ons. 12.1–27.4 (ej 9.3, 16.3 och 23.3) kl. 14.00–14.45
Servicehuset Hemmet, Observatoriegatan 2 • Frank Berger 
Kontakta Arbis 044 907 4737 senast 4.1.2022. Ingen nätanmälning. 
Musikstund för seniorer. Vi sjunger allsånger och visor från olika tider samt 
lyssnar till musik. Inga förkunskaper krävs. Kursen ordnas i samarbete med 
Servicehuset Hemmet. 
TM Frank Berger är utbildad musikpedagog och en mångsidig sångare och 
musiker. Läs mer på www.frberger.com.
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• Barre • Hawaiidans • Nia •
820545 Hawaiisk hula-dans för kvinnor och män (37 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 19.15–20.45
6 vån. Rum 613, Kaskisgatan 5 • Irina Rogojin 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
För dig som vill lära dig grunderna i eller redan kan lite av den traditionella 
dansen från Hawaii. Full av rytm, stolthet och känslor. Dansas individuellt eller 
i grupp av kvinnor och män. Hula-dansen upplever en renässans världen över. 
Klä dig bekvämt. 
FM Irina Rogojin har dansat hula sedan 2009 och har deltagit i internationella 
workshoppar innan hon började undervisa i hula 2018. Hon dansar även folk-, 
latino- och modern dans. 

820546 Barre – mångsidig och elegant träning för hela kroppen, 
nybörjar- och fortsättningskurs för kvinnor och män (25 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 19.00–20.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Kombinera svettig träning och rolig dans med rörelser från balett, yoga  
och funktionell träning. Förbättrar muskelstyrka, rörlighet och kroppskontroll. 
Koreografierna varierar från vecka till vecka. Ta med bekväma kläder, strumpor 
eller mjuka balettskor, yogamatta och vattenflaska. 
Alina Torbunova är professionell dansare och utbildad danslärare vid  
S:t Petersburg University of Humanities and Social Sciences.

830601 Förmiddagsnia för alla – rörelseglädje och livsenergi (25 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2) kl. 10.00–11.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5  • Minna Aalto 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Förgyll din dag med ett Nia™-pass oavsett erfarenhet, kön eller kondition!  
Träningsformen kombinerar svettgympa med dansglädje, mental träning 
och återhämtning. Rörelserna gynnar rörlighet, styrka och allmänt  
välmående. Träna barfota eller i tunna gympatossor. Ta med dig bekväma  
kläder, liggunderlag och långärmat för avslappningen på golvet. 
FM Minna Aalto, licensierad Nia™- och Move It -instruktör med First Degree 
Black Belt. Läs mer på www.dakinia.fi.
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830602 Nia™ – rörelseglädje för alla (23 €)
tors. 20.1–21.4 (ej 24.2 och 14.4) kl. 16.45–17.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Nia™ är en träningsform som kombinerar svettgympa med dansglädje,  
mental träning och återhämtning. Rörelserna gynnar rörlighet, styrka och  
allmänt välmående. Träna barfota eller i tunna gympatossor. Ta med  
bekväma kläder, liggunderlag och långärmat för avslappningen på golvet.  
Passar oavsett kön, kondition eller erfarenhet.
FM Minna Aalto, licensierad Nia™- och Move It-instruktör med First Degree 
Black Belt. Läs mer på www.dakinia.fi.



5757facebook.com/aboarbis

• Löpning • Crossnature •
830616 Grundkurs i stiglöpning utomhus (34 €)
mån. 31.1–25.4 (ej 18.4) kl. 18.00–19.30
Luolavuori, Luolavuorivägen 38 vid busshållplats 1720, Luolavuorivägen 38
 • Jan-Erik Leandersson 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 23.1.2022 
Stiglöpningen använder naturen som utrymme. Vi lär oss grunderna  
i stiglöpning och använder oss av olika löptekniker och övningar. Du är  
välkommen oberoende om du är nybörjare eller en erfaren löpare! Plats:  
Luolavuori, träff vid busshållplats 1720 vid Luolavuorivägen 38. Klä dig  
i löparskor och lämpliga kläder och ta med en pannlampa då det är mörkt.  
Inget pass om utomhustemperaturen är eller känns som –15 °C eller kallare. 
Läraren kontaktar deltagarna i så fall. 
Jan-Erik Leandersson har utövat stiglöpning i flera års tid och har lett grupper  
i Åbo och i Pargas under gruppnamnet Team Nordic Trail. 

830617 CrossNature® – onsdagsträna ute i naturen (28 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 18.4) kl. 17.30–18.45
Luolavuori, Luolavuorivägen 38 vid busshållplats 1720, Luolavuorivägen 38
 • Nina Borgström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
CrossNature® går ut på att röra sig i naturen och utnyttja det som finns.  
Vi tränar i grupp och använder varandra som motvikter i olika parövningar. 
Plats: Luolavuori, träff vid busshållplats 1720 vid Luolavuorivägen 38. Klä dig 
i löparskor och lämpliga kläder. Ta med ett liggunderlag och pannlampa då det 
är mörkt. Nivå: medeltung. Inget pass om utomhustemperaturen är eller känns 
som –15 °C eller kallare.
PeM Nina ”Nanne” Borgström är certifierad CrossNature®-instruktör.

830618 CrossNature® – söndagsträna ute i naturen (31 €)
sön. 23.1–24.4 (ej 20.2, 27.2 och 17.4) kl. 17.30–18.45
Luolavuori, Luolavuorivägen 38 vid busshållplats 1720, Luolavuorivägen 38
 • Nina Borgström 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 13.1.2022 
Samma innehåll, träffplats och lärare som i kursen ovan ”830617 CrossNature® 
– onsdagsträna ute i naturen”.

Löpning • C
rossnature
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• Gymnastik •
830604 Effektiv förmiddagsgympa för kvinnor och män, 
tisdagsförmiddagar (25 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 9.45–10.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Pekka J. Lehtinen 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Ett effektivt sätt att starta dagen och få kontroll över kroppen. Förbättra  
balansen, rörligheten och muskelkonditionen. Dessutom stretching. Som  
hjälpmedel använder vi växelvis bl.a. hantlar och käppar. Kursen passar både 
kvinnor och män. Var och en utför övningarna efter egna förutsättningar. 
Pekka Lehtinen är idrottsinstruktör och coach. 

830605 Motionsgymnastik för kvinnor, 
tidiga torsdagsförmiddagar (23 €)
tors. 20.1–28.4 (ej 24.2, 10.3 och 14.4) kl. 9.00–10.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Må bättre och ladda positiv energi genom att börja dagen med träning.  
Rörlighetsstärkande övningar för balans och muskelstyrka. Stretching och 
avslappningsövningar. Ta med vattenflaska och yogamatta. 
Alina Torbunova är utbildad danslärare från S:t Petersburg University of  
Humanities and Social Sciences.

830606 Motionsgymnastik för män, torsdagsförmiddagar (23 €)
tors. 20.1–28.4 (ej 24.2, 10.3 och 14.4) kl. 10.15–11.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Må bättre och börja dagen med träning, ladda dig med positiv energi.  
Rörlighetsstärkande övningar för balans och muskelstyrka. Stretching och 
avslappningsövningar. Ta med vattenflaska och yogamatta. 
Alina Torbunova är utbildad danslärare från S:t Petersburg University of  
Humanities and Social Sciences.

830607 Motionsgymnastik för kvinnor, 
sena torsdagsförmiddagar (23 €)
tors. 20.1–28.4 (ej 24.2, 10.3 och 14.4) kl. 11.30–12.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Alina Torbunova 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”830605 Motionsgymnastik för 
kvinnor, tidiga torsdagsförmiddagar”. 
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• Qigong • Karate •
830610 Qigong – en väg till bättre hälsa, 
grundkurs för kvinnor och män (23 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2 och 6.4) kl. 17.45–18.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
För nybörjare och personer med mindre än ett års erfarenhet oavsett ålder  
och kön. Qigong är en träningsmetod med enkla och kraftfulla rörelser. Du kan 
få mer energi, förbättra din hälsa samt förebygga sjukdomar. Kräver varken  
träningskläder eller utrustning. 
FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong.

830611 Qigong – en väg till bättre hälsa, 
fortsättningskurs för kvinnor och män (23 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 23.2 och 6.4) kl. 16.30–17.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
För dig som har grundkunskaper motsvarande minst ett år på Arbis. Passar  
oavsett ålder och kön. Kräver varken träningskläder eller utrustning. 
FM Thea Mantsinen har lång erfarenhet av att leda qigong.

830615 Karate-do Shotokai för kvinnor och män (37 €)
mån. 17.1–25.4 (ej 21.2 och 18.4) kl. 19.30–21.00
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Mikael Kurula och Charlotte Stormbom
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
Förbättra din kondition och bekanta dig med kampkonst. Lär dig  
grundläggande ställningar, sparkar, slag, rörelse, timing och avstånd.  
Inom KDS tävlar vi inte. Tidigare erfarenhet behövs inte. Ta med dig bekväma 
träningskläder och vattenflaska. Vi tränar barfota. Ordnas i samarbete med  
Abo Karate-Do Shotokai r.f. 
Kontakta vid behov ledaren Mikael Kurula (mkurula@abo.fi eller 046 921 6792)
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• Klangskålar •
830612 Slappna av med tibetanska klangskålar, januarikvällen 27.1 (8 €)
tors. 27.1 kl. 18.00–19.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 19.1.2022 
Slappna av med tibetanska klangskålar under en timmes tid. Fördjupa dig i 
ljudet av klangskålarna medan stress och spänningar smälter bort. Ta med ett 
liggunderlag, en filt och bekväma kläder.
Emilia Nylund är hälsovårdare, studerar till reflexologisk zonterapeut och har 
ägnat sig åt avslappning med tibetanska klangskålar under flera års tid. 

830613 Slappna av med tibetanska klangskålar, marskvällen 16.3 (8 €)
ons. 16.3 kl. 20.15–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 8.3.2022
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”830612 Slappna av med  
tibetanska klangskålar, januarikvällen 27.1”.

• Yoga •
830620 Gravidyoga, distanskurs, torsdagseftermiddagar (30 €)
tors. 27.1–17.3 kl. 16.45–18.45 
Distansundervisning • Luisa Blumenthal 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 19.1.2022 
Graviditeten och förlossningen präglas av såväl yttre som inre omställning. 
Vi fokuserar på att mjuka upp spänningar i kroppen och avlasta och stärka  
de områden som är mest utsatta. Vi går igenom ställningar, andning och 
icke-medicinska smärtlindringsmetoder som kan vara till hjälp under  
förlossningen. Du behöver ett mjukt underlag samt filt och kudde. Delta själv 
eller tillsammans med din partner/stödperson. Båda anmäler sig separat.  
Läraren skickar videolänken.
Luisa Blumenthal är yoga- och meditationslärare.

830621 Yoga efter förlossningen, sex onsdagar på distans (15 €)
ons. 26.1–2.3 kl. 11.45–13.00
Distansundervisning • Luisa Blumenthal 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 18.1.2022 
Vi gör milda yogaövningar med särskilt fokus på att stödja funktionsförmågan 
i områden som varit utsatta. Du kan komma med så snart du känner dig redo 
efter förlossningen – ifall du fött genom kejsarsnitt eller om det gjorts andra 
ingrepp så snart eventuella sår har läkt.
Luisa Blumenthal är utbildad yoga- och meditationslärare.
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830622 Familjeyoga för barn 4–9 år tillsammans med en vuxen, 
söndagsförmiddagar (15 €)
sön. 23.1–10.4 (ej 20.2 och 27.2) kl. 11.00–12.00
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Pia Sidbäck 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 13.1.2022 
Familjeyogan ger en möjlighet till samvaro och att röra på sig, slappna av och 
förstärka det inbördes bandet. Yogan görs genom en yogasaga. Barnen deltar 
alltid tillsammans med en vuxen. Båda anmäler sig separat med egna kurs-
avgifter. Ta med liggunderlag och bekväma kläder för båda. Kräver ingen  
tidigare erfarenhet. 
PeM Pia Sidbäck är utbildad barn- och ungdomsyogalärare.

830623 Förmiddagsyoga för kvinnor och män, 
distanskurs på tisdagar (28 €)
tis. 25.1–5.4 (ej 15.3) kl. 10.00–11.30
Distansundervisning • Luisa Blumenthal 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 17.1.2022 
Vi gör yogaövningar som stärker kroppen och gör den smidigare, löser  
upp spänningar och tränar balansen. De fysiska övningarna kompletteras med 
andningsövningar, djupavspänning och/eller meditation. Inga förkunskaper 
krävs. Du behöver ett mjukt underlag samt filt och kudde för avspänningen. 
Läraren skickar videolänken till de anmälda. 
Luisa Blumenthal är yoga- och meditationslärare.

830625 Hatha-yoga, fortsättnings- och fördjupningsnivå för kvinnor 
och män, måndagsförmiddagar (34 €)
mån. 17.1–25.4 (ej 14.2, 21.2 och 18.4) kl. 11.00–12.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
För dig som har grundkunskaper i hatha-yoga. Ta med en egen yogamatta. 
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare. 

830626 Hatha-yoga, fortsättningskurs för kvinnor och män, 
onsdagskvällar (34 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 16.2 och 23.2) kl. 17.15–18.45
Port Arthurs daghem, gymnastiksalen, Sofiegatan 7 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Hathayogan är en dynamisk och kraftfull yogaform som fokuserar på ökad 
kroppsmedvetenhet, koncentration och välbefinnande. Övningarna är både 
fysiska och meditativa. Du utför övningarna enligt egna förutsättningar. Ta med 
liggunderlag, filt och mjuka kläder. Kursen hålls i gymnastiksalen i Port Arthurs 
daghem. 
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare.

Yoga 
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830629 Mediyoga, fortsättningskurs för kvinnor och män, 
onsdagskvällar (28 €)
ons. 19.1–20.4 (ej 16.2 och 23.2) kl. 19.00–20.15
Port Arthurs daghem, gymnastiksalen, Sofiegatan 7 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 11.1.2022 
Mediyoga är en terapeutisk yogaform som främjar kroppens eget läknings-
system. Deltagarna ska vara bekanta med mediyoga sedan tidigrae, i övrigt 
passar kursen alla. Övningarna görs stående, sittande och liggande på  
en yogamatta. Ta med liggunderlag, filt samt mjuka kläder. Kursen hålls i  
gymnastiksalen i Port Arthurs daghem. 
Ann-Mari Backman är certifierad mediyogalärare.

830624 I AM-yoga, för kvinnor och män, torsdagskvällar (34 €)
tors. 20.1–21.4 (ej 24.2 och 14.4) kl. 19.30–21.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Michaela Nordling 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 12.1.2022 
I AM är ett bra komplement till annan fysisk träning. Fokus ligger på närvaro i 
nuet och att skapa balans i kroppen. Passar både nybörjare och vana yogin även 
om du redan gått kursen. Ta med dig bekväma och mjuka kläder, liggunderlag, 
filt, en liten kudde att sitta på och vattenflaska. 
PeM Michaela Nordling är certifierad I AM-yogainstruktör och Wabing- 
instruktör.

830627 Ashtanga-yoga I, fördjupad grundnivå för kvinnor och män, 
måndagskvällar (23 €)
mån. 17.1–11.4 (ej 21.2) kl. 17.00–18.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
För dig som har gått en grundkurs eller som vill återuppta ashtangan. Vi går 
genom andningsteknik, muskellåsningar, solhälsningarna, stående och sittande 
ställningar samt en del av den avslutande lugnande sekvensen. Kursen förutsät-
ter aktivt deltagande. Övningstid 60 min d.v.s. något kortare än andra yogapass. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

830628 Ashtanga-yoga II, fortsättningsnivå för kvinnor och män, 
tisdagskvällar (31 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 18.30–19.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
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. 
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830630 Yin-yoga, för kvinnor och män, måndagskvällar (28 €)
mån. 17.1–11.4 (ej 21.2) kl. 18.15–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
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. 

830631 Vinyasa flow-yoga I – easy flow, nybörjar- och 
fortsättningsnivå för kvinnor och män, tisdagskvällar (31 €)
tis. 18.1–19.4 (ej 22.2) kl. 20.00–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 10.1.2022 
Vinyasa flow-yoga är en mångsidig och dynamisk yoga där ställningarna  
sammanlänkas till rörelsesekvenser som utförs i takt med andningen.  
Vi jobbar med solhälsningar och grundläggande yogaställningar. Varje 
pass avslutas med djupavslappning. Allt du behöver är en någorlunda god  
grundkondition, en yogamatta och ett öppet sinne. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830632 Vinyasa flow-yoga II, fortsättnings- och 
fördjupad nivå för kvinnor och män, måndagskvällar (34 €)
mån. 17.1–11.4 (ej 21.2) kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 8.12.2021 (kl. 18) – 9.1.2022 
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 balanssinnet och jobbar vidare med bakåtböjningar.  
Allt med glimten i ögat. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.
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Café Dominic
Öppettider: mån.–tors. 10.1–31.3 (ej v. 8) kl. 9.30–19.00

Lättlunch: mån.–tors. kl. 11.30–14.30

Lunchmeny: www.aboarbis.fi

Kontaktuppgifter: 
Kaskisgatan 5, 20700 Åbo
cafe@dominic.fi • 044 243 5378


