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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 10.8.2022 at 18.00. 
If you have questions, you can call us daytime at 044 907 4737. 

We offer several Swedish language courses for foreigners. Otherwise the courses are taught in 
Swedish. If you want to learn Swedish in connection with another subject, you are welcome 
to participate in courses in yoga, handicrafts, art, music or other subjects offered by Arbis. To 
encourage the integration of the participants and to provide a venue to practice their skills 
Arbis offers the participants in the courses Swedish A1.1, Swedish A1.2, Swedish A2.1, Svenska 
A2.2–B1 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

Medvind för Arbis igen!
Åren före coronaepidemin upplevde Arbis en verkligt kraftig medvind. På några år ökade  
skaran av kursdeltagare med över 100 %! 2020 kom coronan – Arbis och hela världen togs 
ner på knä. Drygt två tredjedelar av våra kursdeltagare valde att inte delta i Arbis verksamhet 
trots vi tillsammans med våra engagerade lärare gjorde allt för att snabbt sadla om och erbjuda  
så mycket som möjligt på distans.

Trots att distanskurserna i dag är en naturlig del av vårt utbud har det alldeles klart visat sig  
att Arbis i huvudsak är en plats där vi vill samlas rent fysiskt. Vi har fortfarande en bit kvar  
till toppåret 2019, men redan under våren 2022 mer än fördubblades antalet kursdeltagare 
jämfört med bottenåret 2021. Vi har medvind igen! Det som ytterligare glädjer oss är vi på nytt 
har deltagare i alla åldrar!

Vi på Arbis hoppas att också detta studieprogram ska locka rikligt med deltagare och bidra  
till ytterligare medvindar under 2022. Vi hoppas också att Arbis ska kunna vara naturlig  
en svensk oas, en plats där vi alla kan utvecklas på det sätt vi själva vill och samtidigt vara  
med och bygga ett starkt och tolerant samhälle. Arbis vill vara med och bidra till att skapa  
innehåll i livet för så många som möjligt. Vi hoppas att också du ska hitta något som intresserar 
dig i vårt rikliga utbud.

Välkommen till oss på Arbis! 

Sixten Westerby
rektor 

Rektor Sixten Westerby.
Foto: Markku Koivumäki, 

Kamera-Boden.
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har verkat sedan 1908. Alla kurser och föreläsningar är öppna 
för alla oavsett hemkommun och modersmål. I institutshuset  
verkar också Åbo stads finskspråkiga arbetarinstitut – Tu-
run suomenkielinen työväenopisto, delar av Luostarivuoren  
lyseon lukio och det privatdrivna Café Dominic. Förutom i in-
stitutshuset hålls kurser också på andra ställen. Kursplatserna 
nämns i kursbeskrivningen.

 Anmälningstider och kursstarter 
Anmälningstiden till höstens kurser börjar onsdag 10.8.2022 
kl. 18.00. Till kurserna våren 2023 öppnas anmälningen tors-
dag 8.12.2022 kl. 18.00.

Snabbast anmäler man sig via www.aboarbis.fi där kurspro-
grammet 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. Två dagar före kursstarten skick-
as i regel en automatisk påminnelse per mejl till de anmälda. 
Anmälningstiden går ut ca en vecka före aktuell kursstart, om 
inget annat nämns. Också till föreläsningarna ska man för-
handsanmäla sig. 

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 för distanskurser och för barn om 
kursen undantagsvis är barnanpassad. Om du inte ryms med 
på kursen får du en reservplats. Ifall att det senare blir plats på 
kursen kontaktar Arbis dig.

Många av höstens kurser börjar v. 36. Arbis kurser i instituts-
huset håller i regel undervisningsfritt under skolornas höstlov 
v. 42. 

 Avgifter 
Alla kurs- och föreläsningsavgifter faktureras. Du får under 
höstens lopp en räkning hem per post. Arbis utvecklar ett 
elektroniskt betalningssystem som stegvis tas i bruk. I kursbe-
skrivningen nämns om kursavgiften går att betala elektroniskt. 
Även för dessa kurser kan man välja att få en räkning hem per 
post. Vissa kurser och föreläsningar har nedsatt kursavgift vil-
ket anges vid respektive kurs. 

Om du inte avanmält dig inom bestämd tid (se nedan) har 
du förbundit dig att betala kursavgiften och eventuella 
materialavgifter. Obetalda avgifter går till indrivning. För be-
talningspåminnelse tillkommer en extra avgift. Om Arbis av 
någon anledning avbryter en kurs och mer än 1/3 av kursen 
kvarstår reduceras kursavgiften i motsvarande mån. Ett belopp 
som understiger 10 € kompenseras dock i regel inte om en 
kurs av någon anledning förkortas. Om Arbis drabbas av force 
majeure inverkar det inte på kursavgiften eller delar av den. 
Rektor kan i enstaka fall besluta om avvikande avgift.

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

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

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

 Avgiftsfria och rabatterade kurser  
Arbis deltar i det av utbildningsstyrelsen finansierade åboländ-
ska projektet ”Från ensamhet till mångsamhet”. Inom ramen 
för det kan du anhålla om en gratiskurs under hösten 2022 om 
du aldrig tidigare gått på Arbis eller om det är 10 år sedan se-
nast. Förmånen gäller orabatterade kurser med gruppunder-
visning så länge projektmedlen räcker. Kontakta kansliet för 
närmare information efter att du anmält dig.

Lockar du med dig en helt ny kursdeltagare till en kurs kan 
både du och den du tagit med dig anhålla om gratis delta-
gande på en och samma kurs. Förmånen gäller orabatterade 
kurser med gruppundervisning så länge projektmedlen räcker. 
Kontakta kansliet för närmare information efter att ni anmält er.

Vissa kurser har via studiesedelsystemet redan rabatterade 
deltagaravgifter. De kurser det gäller har de nya priserna ut-
märkta i det tryckta programmet. Arbis erbjuder också integra-
tionsrabatt för deltagare i samband med de flesta svenskkur-
ser. För ytterligare information kontakta kansliet.

 Avanmälan, avbrytande och inhiberande av kurs
Eventuell avanmälan kan du göra kostnadsfritt senast en vecka 
innan kursen/föreläsningen börjar om inte annat anges. Avan-
mälan ska helst göras elektroniskt om du anmält dig via nätet, 
annars genom att kontakta Arbis kansli. Lärarna tar inte emot 
kursanmälningar, eventuella avanmälningar eller meddelan-
den 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@edu.turku.fi eller 044 
907 4737. Kursavgiften återbetalas inte. 
Om kursen eller föreläsningen av någon orsak inte börjar får 
de anmälda meddelande per sms eller mejl. I allmänhet avgörs 
om en kurs startar en vecka före planerat startdatum. 

Till hösten 2022
Anmäl dig fr.o.m. 

onsdag 10.8.2022 kl. 18.00 
via www.aboarbis.fi 

Till våren 2023
Anmäl dig fr.o.m. 

torsdag 8.12.2022 kl. 18.00
via www.aboarbis.fi 
Studieprogrammet 

publiceras i december.



 Enrolment and cancellation  
Enrolment for Autumn 2022 starts 10.8.2022 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 or reduced. Arbis retains 
the right to change course dates, locations and group sizes if necessary.
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 Eventuella avvikelser  
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 om t.ex. nya epidemiutbrott eller motsvarande sker. 

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. Kurs-
avgiften förblir densamma och ingen ny anmälning krävs.

 Övrigt  
Undervisningsspråket är svenska om inget annat uppges. 
Arbis är ett vuxeninstitut. Kurserna/föreläsningarna är inte 
avsedda för barn om inte annat anges i kursbeskrivning-
en. Konsultera Arbis kansli vid behov. Om det av kursbeskriv-
ningen klart framgår att också minderåriga kan delta ska per-
soner 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 an-
dra våningen och kvällstid också på fjärde våningen. Duschut-
rymmen i källarvåningen. På entréplan verkar det privatdrivna 
Café Dominic, meny och öppettider på www.aboarbis.fi. 

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

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

Arbis förbehåller sig rätten att göra förändringar i studiepro-
grammet.

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

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

E-post: arbis@edu.turku.fi

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

För senaste nytt: www.aboarbis.fi eller www.facebook.com/
aboarbis eller @aboarbis på Instagram

 Fastanställd personal  
Sixten Westerby, rektor
040 847 4274
sixten.westerby@edu.turku.fi 

Henrik Forsblom, planerare på deltid
040 847 4672
henrik.forsblom@edu.turku.fi

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

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

Anja Lindqvist,
 Henrik Forsblom och Kai Alajoki. 

Foto: Sixten Westerby.

Rektor Sixten Westerby.
Foto: Markku Koivumäki, 

Kamera-Boden.

Foto: Sixten W
esterby. 
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320334 Ekonomi bortom tillväxt, föreläsn. ons. 21.9 kl. 18.00–19.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Kristoffer Wilén 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 13.9
Se sid 90.

320338 Unescoskatt i Åbo: Rektor och resenären Edvard Westermarcks arkiv, 
föreläsn. ons. 28.9 kl. 18.00–19.30 (8 €)
Boktornet, Åbo Akademis huvudbibliotek, Domkyrkotorget 2
 • Eva Costiander-Huldén och Martin Ellfolk 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 20.9
Se sid 90.

320340 Hilkka Olkinuora: Ensamheten – en fiende och vän, 
föreläsn. tis. 4.10 kl. 19.00–21.00 (5 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Hilkka Olkinuora 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 26.9
Se sid 94.

320339 Ryssland – det tredje Rom?, föreläsn. ons. 5.10 kl. 18.00–19.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Hedvig Långbacka 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 27.9
Se sid 90.

320335 Börja placera – hur gör man?, föreläsn. ons. 12.10 kl. 18.00–19.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Marina Nygård 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 4.10
Se sid 90. 

130134 Då Åbo växte – byarna och herrgårdarna som försvann, 
föreläsn. ons. 26.10 kl. 18.00–19.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Sanna Kupila och Eija Suna 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 18.10
Se sid 90.

129700 Välfärd på svenska – men hur?, 
avgiftsfri föreläsn. ons. 2.11 kl. 18.00–19.30 (0 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Ida Sulin 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 25.10
Se sid 89.

110333 Aftonkonsert i Svenska veckan, avgiftsfri, fre. 4.11 kl. 18.00–20.00 (0 €)
2 vån. Festsalen, Kaskisgatan 5
Se sid 109.

130135 Den judiska handelsplatsen och judiska beklädnadsaffärer
 i Åbo 1870–1930, föreläsn. ons. 9.11 kl. 18.00–19.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Johanna Wassholm 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 1.11
Se sid 90.

 130136 Klimatförändringar i Åbo under 300 år, föreläsn. ons. 16.11 kl. 18–19.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5 • Stefan Norrgård 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 8.11
Se sid 89.

Onsdagsföreläsningar • Konsert
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Distanskurser

121400 Ukrainska A1.1, för nybörjare, distanskurs (34 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 17.45–19.15
Se sid 99.

120571 Italienska – Verbi comuni al presente e al passato 
prossimo, intensivkurs på distans lördagen 29.10 (8 €)
lör. 29.10 kl. 10.00–14.00
Se sid 98.

121103 Tysk konversation B2–C1, söndagsförmiddagar, 
distanskurs över årsskiftet (20 €)
sön. 27.11–31.12 och 1–22.1 (ej 25.12 och 1.1) kl. 10.30–12.00
Se sid 99.

130137 Släktforskning, distanskurs (31 €)
ons. 7.9–23.11 (ej 19.10) kl. 19.30–21.00
Se sid 91.

340207 Gratis individuell datahandledning 
per telefon eller mejl (0 €)
fre. 9.9–18.11 (ej 21.10) kl. 10.00–10.30 
Se sid 93.

830654 Förmiddagsyoga för kvinnor och män, 
kortkurs på distans i november (15 €)
tis. 1–22.11 kl. 10.00–11.30 
Se sid 114.

830652 Gravidyoga, kortkurs på distans i november (15 €)
tors. 3–24.11 kl. 17.30–19.00 
Se sid 113.

830653 Yoga efter förlossningen, 
kortkurs på distans i november (15 €)
ons. 2–23.11 kl. 11.45–13.00
Se sid 113.

Distanskurser i samarbete

ONLINE Löpare på 30 dagar
12.9–10.10, mer information via Arbis samarbetspartner 
https://vuxeninstitutet.kimitoon.fi/

ONLINE Styrkeskolan, 7 veckors grundkurs
19.9–31.10, mer information via Arbis samarbetspartner 
https://vuxeninstitutet.kimitoon.fi/

Samhälle • Politik

129700 Välfärd på svenska – men hur?, 
avgiftsfri föreläsn. ons. 2.11 kl. 18–19.30 (0 €)
ons. 2.11 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, 
Kaskisgatan 5 • Ida Sulin 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 25.10
Vid årsskiftet övergår social- och hälsovården i välfärds-
områdenas regi. För Åbos del innebär det att sektorn då sköts 
av Egentliga Finlands välfärdsområde. Men på vilket sätt  
har rätten till vård på svenska beaktats och hur arbetar  
välfärdsområdena med att säkra rätten till vård på svenska? 
Vilka utmaningar har man stött på då man har förberett över-
gången?
Föreläsaren Ida Sulin är ledande jurist vid Finlands Kommun-
förbund. Föreläsningen ingår i Arbis specialprogram under 
Svenska veckan och är undantagsvis avgiftsfri för förhands-
anmälda – anmälning vid dörren dock 12 €.

130136 Klimatförändringar i Åbo under 300 år, 
föreläsn. ons. 16.11 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 16.11 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, 
Kaskisgatan 5 • Stefan Norrgård 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 8.11
Klimatuppvärmningen är ett tema som diskuteras livligt  
i vår tid. Enligt vetenskapen kan man däremot inte uppleva  
en klimatförändring. Hur kommer det sig då att Åboborna 
tycker sig ha gjort det? Föreläsningen presenterar och jämför 
tre av Åboborna upplevda klimatuppvärmningar från tre olika 
århundraden. Varför har uppvärmningen glatt en del och mer 
eller mindre skrämt livet ur andra? Hur ser egentligen klimat-
historian ut i Åbo under de senaste 300 åren?
FD Stefan Norrgård är klimathistoriker vid Åbo Akademi och 
har specialiserat sig på Åbos klimat.
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid 
dörren 12 €.

320339 Ryssland – det tredje Rom?, 
föreläsn. ons. 5.10 kl. 18–19.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Hedvig Långbacka 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 27.9
Se sid 90.

Foto: Kommunförbundet.

Foto: Stefan Norrgård arkiv.

Höstens kurser

Distansundervisningen på Arbis sker 
vanligtvis i realtid via en digital plattform 

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

320334 Ekonomi bortom tillväxt, 
föreläsn. ons. 21.9 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 21.9 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisg. 5
 • Kristoffer Wilén 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 13.9
Är den lätta tillväxtens tid förbi? Har inte strävan efter ekono-
misk tillväxt blivit ekologiskt och även ekonomiskt ohållbar? 
Varför är då ekonomisk tillväxt fortfarande det enskilt viktigas-
te politiska målet i samtliga länder och hos samtliga politiska 
partier? Hur kan vi befria oss från detta mentala, men också 
materiella och strukturella beroende?
Kristoffer Wilén är doktorand vid Hanken i Helsingfors och fors-
kare inom ekologisk ekonomi och politisk ekologi.
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid 
dörren 12 €.

320335 Börja placera – hur gör man?, 
föreläsn. ons. 12.10 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 12.10 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisg. 5
 • Marina Nygård 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 4.10
En föreläsning i grunderna kring olika placeringsformer. Vi går 
igenom grunderna i att börja placera, vad man kan placera i 
och vilka termer man bör känna till. Lämpar sig för nybörjare 
som är nyfikna på placeringsmarknaden.
PM Marina Nygård är ekonomirådgivare vid Marthaförbundet.
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid 
dörren 12 €. 

320336 Ekologisk ekonomi
 – ”degrowth”, cirkulär- och donitsekonomi m.m. (34 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Christer Lindholm 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Tillgången till icke-förnybara naturresurser på vår planet är 
begränsad – ett faktum som den ekonomiska vetenskapens 
huvudfåra inte beaktar. Kursen ger en översikt av de viktigaste 
modellerna för en ekologiskt hållbar ekonomi: nedväxt (”de-
growth”), cirkulärekonomi och donitsekonomi. Vi går igenom 
de konkreta politiska åtgärder som hittills vidtagits för att för-
bättra den ekologiska hållbarheten. Kursen tar också upp den 
säkerhetspolitiska aspekten vid ett minskat beroende av fossi-
la bränslen, vilken blivit högaktuell i samband med Rysslands 
invasion av Ukraina. Inga förkunskaper krävs. 
ED Christer Lindholm är ekonomikolumnist och vetenskaps-
författare.

Historia • Kulturhistoria

320338 Unescoskatt i Åbo: 
Rektor och resenären Edvard 
Westermarcks arkiv, 
föreläsn. ons. 28.9 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 28.9 kl. 18.00–19.30
Boktornet, Åbo Akademis 
huvudbibliotek, Domkyrkotorget 2
 • Eva Costiander-Huldén och Martin Ellfolk 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 20.9
Sociologen, antropologen och Åbo Akademis första rektor, 
Edvard Westermarck (1862–1939), är känd för sina studier i 
äktenskap, moral och religion. Hans unika samlingar av brev, 
manuskript, excerpter, fotografier och anteckningsböcker togs 
2021 upp i Unescos nationella världsminnesregister.
Servicechefen FM Eva Costiander-Huldén och arkivamanuen-
sen Martin Ellfolk delger valda delar av de intressanta samling-
arna. Plats: Åbo Akademis huvudbibliotek, Boktornet, Domkyr-
kogatan 2–4. Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – vid 
dörren 12 €.

320339 Ryssland – det tredje Rom?,  
föreläsn. ons. 5.10 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 5.10 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisg. 5
 • Hedvig Långbacka 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 27.9
Den ryska kulturen har djupa rötter i det bysantinska eller  
det östromerska riket. Föreläsningen berättar om Bysans,  
”det andra Rom” och om varför Ryssland kom att se sig som 
arvtagare till det störtade riket.
FM Hedvig Långbacka är radioredaktör och har det bysan-
tinska riket som särintresse. Föreläsningsavgift för förhands-
anmälda 8 € – anmälning vid dörren 12 €.

130134 Då Åbo växte – byarna och herrgårdarna som
försvann, föreläsn. ons. 26.10 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 26.10 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109, 
Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Sanna Kupila och Eija Suna 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 18.10
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.
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid 
dörren 12 €.
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H
istoria • Kulturhistoria • Släktforskning
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Släktforskning

130137 Släktforskning, distanskurs (31 €)
ons. 7.9–23.11 (ej 19.10) kl. 19.30–21.00
Distansundervisning • Veli Pekka Toropainen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
För såväl nya som vana utövare av släktforskning. Vi bekantar 
oss med gamla dokument såsom kyrkböcker, domböcker och 
skattelängder. Vi lär oss tolka och läsa material ur en släktfors-
kares perspektiv. Kursen hålls på distans förutom sista gången 
23.11 då gruppen träffas i rum 423 i institutshuset vid Kaskis-
gatan 5. Läraren ger närmare information om distansundervis-
ningen till de anmälda. 
Veli Pekka Toropainen är FD i finsk historia, tidigare ordförande 
för Åbonejdens släktforskare och har släktforskat i över 40 år.

130135 Den judiska handelsplatsen och 
judiska beklädnadsaffärer i Åbo 1870–1930, 
föreläsn. ons. 9.11 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 9.11 kl. 18.00–19.30
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, 
Kaskisgatan 5 • Johanna Wassholm 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 1.11
I Åbo bildades ett civilt judiskt samfund efter 1858, då soldater 
som slutfört sin tjänstgöring i ryska armén fick rätt att bosät-
ta sig i staden. De före detta soldaterna med familjer idkade 
handel med småvaror och begagnade kläder. Föreläsningen 
beskriver ”narinken”, den judiska handelsplatsen kring det 
nuvarande Trätorget och de beklädnadsaffärer i centrum som 
narinkhandlarna grundade i början av 1900-talet. Johanna 
Wassholm är docent och forskare i historia vid Åbo Akademi. 
Föreläsningsavgift för förhandsanmälda 8 € – anmälning vid 
dörren 12 €.

130136 Klimatförändringar i Åbo under 300 år, 
föreläsn. ons. 16.11 kl. 18–19.30 (8 €)
ons. 16.11 kl. 18.00–19.30 
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Stefan Norrgård 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 8.11
Se sid 89.

Foto: Flyttningssedel från Dragsfjärd. Riksarkivet.

Nya kurser och föreläsningar!

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



Djur och natur

999827 Slow flowers – snittblommor på friland och 
bukettbindning, septemberkvällen 8.9 (10 €)
tors. 8.9 kl. 17.45–21.00 
Lehmuksen alla, Runsala, Kuvavägen 180 • Gina Suomi 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
Vi bekantar oss med odling av långsamma snittblommor på 
friland samt övar bukettbindning. Kursen hålls hos kursledaren 
Gina Suomi vid Kuvavägen 180 på Runsala. Materialavgiften 
på ca 35 €/deltagare, som inkluderar blommorna och den fär-
diga buketten, betalas på plats till kursledaren. Den egentliga 
kursavgiften till Arbis faktureras separat.
Gina Suomi odlar slow flowers på Runsala på sin gård Lehmuk-
sen alla.

999828 Flyttfågelmorgon, lördag 8.10 (10 €)
lör. 8.10 kl. 8.00–11.00
Hirvensalo, Vihtilävägen 1 • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.9
Fågelvandring med fågelguiden Hans G. Hästbacka. Vi följer 
med då naturen vaknar upp och observerar flyttfågelsträcken. 
Vi artbestämmer fåglar och lär oss mera om dem och deras  
vanor. Utrustning: varma ytterkläder och skodon, handkikare 
och fågelbok. Sittunderlag och fika kan vara bra att ha. Vi star-
tar kl. 8.00 vid korsningen Kakskertavägen – Vihtilävägen på 
Hirvensalo och observerar vid Friskalaviken.

110768 Växtfärgning, kortkurs, fem sensommarkvällar (26 €)
mån., tis. och tors. 25.8–5.9 kl. 17.30–20.30 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 17.8
Se sid 101.

130136 Klimatförändringar i Åbo under 300 år, 
föreläsn. ons. 16.11 kl. 18–19.30 (8 €)
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, Kaskisgatan 5
 • Stefan Norrgård 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 8.11
Se sid 89.

Navigation

510275 Skärgårdsnavigation (51 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 18.00–20.30
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Björn Friberg 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Grunderna i navigation, säkerhet till sjöss, sjövett, båttrafikens 
regler m.m. för blivande fritidsskeppare. Kursmaterial kan  
köpas av läraren för ca 80 €. Frivillig skärgårdsskepparexamen  
i Navigationsförbundets regi 16.12.2022 kl. 18–22. Tentamens-
tiden och avgiften för examensprovet (30 €) och eventuell  
avgift för intyg eller diplom (35 €) ingår inte i Arbiskursen. 
Björn Friberg är navigations- och båtförarlärare vid Finlands 
Navigationsförbund samt båtbesiktare hos Förbundet för  
segling och båtsport i Finland.
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340206 Introduktion i programmering, 
oktoberveckoslutet 28–29.10 (20 €)
fre. 28.10 kl. 18.00–20.30 och lör. 29.10 kl. 10.00–14.45 
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Magdalena Stenius 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 20.10
Vad är det egentligen som programmerare sysslar med  
och hur förstår datorer vad de ska göra? Vi lär oss lite om  
de olika delarna av ett datorprogram genom att testa oss 
fram med programmeringsspråket Python. Kursen passar för  
nybörjare. Ta med din egen dator och sladd. 1 h lunchpaus  
på lördagen.
PeM Magdalena Stenius är systemutvecklare och har speciali-
serat sig på system med artificiell intelligens.

340207 Gratis individuell datahandledning 
per telefon eller mejl (0 €)
fre. 9.9–18.11 (ej 21.10) kl. 10.00–10.30 
Distansundervisning • Magdalena Stenius 
Behöver du hjälp med att använda din dator, tablett eller  
smarttelefon? Ring eller mejla Arbis i Åbo och Kombis  
i Pargas gemensamma datahandledare och boka tid för  
individuell handledning. Handledaren Magdalena Stenius tar 
emot bokningar på fredagar kl. 10.00–10.30 under tiden 9.9–
18.11.2022 på 040 184 3916 eller data.aboland@gmail.com. 
Datahandledningen sker sedan i första hand på överenskom-
men tid antingen per telefon eller via nätet och är avgiftsfri. Till 
viss mån finns det också möjlighet att avtala om träff på t.ex. 
Arbis. 
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Foto • Film

110436 Slow photo med papplådskamera, 
oktoberveckoslutet 21–23.10 (29 €)
fre. 21.10 kl. 18.30–20.30 och lör.–sön. 22–23.10 kl. 10.00–15.00 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Hans G. Hästbacka 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 13.10
Glöm digitalkameran för en stund. Kom med och framställ 
unika fotografier med en 1-euros lådkamera. Vi bygger nål-
hålskameror med vilka vi fotograferar i närmiljön. De svartvita 
pappersnegativen och kontaktkopiorna framkallas i mörk-
rum. Materialkostnaderna på ca 12 € betalas kontant på plats.  
Kursen är lämplig för både unga och vuxna. Barn mellan 8 och 
12 år endast i sällskap av en vuxen. Alla deltagare anmäler sig 
separat. Ta inte på dig de bästa kläderna, kan finnas en risk att 
man får fläckar av målfärg och kemikalier på sig! Kursen hålls 
i Åsalen, Östra Strandgatan 2. Ingång via den lilla järnporten 
mot gatan.
Hans Hästbacka är bildkonstnär (YH) med fotografi som  
specialitet.

130362 Film – dramaturgi och analys, 
varannan torsdag (27 €)
tors. 15.9–8.12 kl. 18.30–20.45 
4 vån. Rum 412, Kaskisgatan 5 • Krister Lindberg 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 7.9
Vi analyserar filmer vi sett på bio och bekantar oss med film-
teori, bildstilar, konsten att läsa bilder, filmberättelsens  
byggstenar och olika former av filmdramaturgi. För alla som 
tycker om att se på och vill prata om film samt för blivande fil-
mare och manusförfattare. Biobiljetterna ingår ej i kursavgiften.
Krister Lindberg är filmare och filmkritiker.

Bridge

130363 Bridge, grund- och fortsättningskurs (23 €)
mån. 7–28.11 kl. 17.45–21.00
4 vån. Rum 412, Kaskisgatan 5 • Katarina Sandström 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.10
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 inter-
nationell tävlingsledare i bridge och har spelat i ca 30 år.

Hälsa och 
mänskliga relationer

320340 Hilkka Olkinuora: Ensamheten
 – en fiende och vän, 
föreläsn. tis. 4.10 kl. 19.00–21.00 (5 €)
tis. 4.10 kl. 19.00–21.00
Gatuplan. Rum 109. Föreläsningssalen, 
Kaskisgatan 5 • Hilkka Olkinuora
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 26.9
Ensamheten är både en epidemi och bristvara i vår tid. En del 
har för mycket av av den, en del för lite. Människan föds som 
individ, men blir sig själv först med andra. Hur kan vi besegra 
den oönskade, skadliga ensamheten och bli vän med den lug-
na, helande ensamheten? Föreläsaren Hilkka Olkinuora är en 
på många plan välkänd ordbrukare, rådgivare och präst, enga-
gerad i volontärarbete för att motverka ensamhet.
Kursavgiften för förhandsanmälda är endast 5 € och innefattar 
dessutom 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 gemensamt för Arbis i Åbo, 
Kombi. Avgiften för anmälning vid dörren förhöjd till 12 €.
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Saknar du något i kursutbudet? 
Kontakta oss med dina förslag!

arbis@edu.turku.fi • 044 907 4737

Foto: Lea Froloff.

Foto: Denise Jans, Unsplash.
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Kommunikation för 
personer med afasi

130365 Pratkvarnen för personer 
med afasi i alla åldrar (52 €  40 €)
ons. 14.9–23.11 (ej 19.10) kl. 13.30–16.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Sandra Böckerman 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 6.9
För personer i olika åldrar med afasi för att främja delaktighet, 
förebygga marginalisering samt ge möjlighet till diskussion 
och kommunikation i en trygg och strukturerad grupp. Kursen 
kan fungera som inkörsport också till annan verksamhet inom 
Arbis. Kaffepaus på egen bekostnad i caféet. Möjligt att del-
ta med personlig assistent. Hiss till klassrummet på femte vå-
ningen, tillgänglig toalett på andra våningen, klassrumsdörren 
80 cm bred. Anmälningar även på 044 907 4737. Arrangeras i 
samarbete med Hjärnförbundet r.f.
Sandra Böckerman har avlagt fördjupade studier i neuro-
motoriska talstörningar och studerar logopedi vid Åbo Akademi.

Retorik • Skrivande

130001 Argumentation – utveckla och ifrågasätt 
resonemang, kortkurs fem höstkvällar (15 €)
tis. 27.9–1.11 (ej 18.10) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 412, Kaskisgatan 5 • Tero Tulenheimo 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 19.9
I vardagliga sammanhang stöter vi ofta på åsikter som  
motiveras på olika sätt. På kursen lär vi oss bedöma styrkor  
och svagheter i argumentationen, känna igen argumenta-
tionsfel och förstå vad det innebär att ett argument är giltigt 
eller ogiltigt. Deltagarna kan själva välja korta texter, t.ex.  
debattartiklar, som analyseras tillsammans. För alla som är  
intresserade av rationell kommunikation och språkanvänd-
ning – inga förhandskunskaper krävs. 
Tero Tulenheimo är FD i teoretisk filosofi och intresserad  
av olika språkrelaterade fenomen.

130361 Kreativt skrivande (34 €)
ons. 7.9–2.11 (ej 19.10) kl. 18.00–20.30
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Adrian Perera 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Vill du ha lite kul i åtta veckor utan risk för idrottsrelaterade 
skador? Testa skriva skönlitteratur! Under kursens gång leker vi 
med genrer och gestaltning samt dryftar kring frågan ”vad är 
Rödluvan utan en varg?”. I kursen ingår skrivövningar, kollegial 
feedback och samtal kring fiktionens grundbultar. Nybörjare 
och garvade skribenter är välkomna! 
Adrian Perera är författare bosatt i Åbo. Han debuterade 2017 
med diktsviten White Monkey. Sen dess har han publicerat två 
romaner (Mamma 2019 och Pappa 2020).
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Gå gratis på kurs!
Har du aldrig gått på kurs hos oss år eller är det 10 år sedan senast? 

Då får du en gratiskurs om du kontaktar kansliet efter att du anmält dig. 
Förmånen gäller inte kurser med individuell undervisning eller kurser med annars rabatterat pris.

Ta någon med och gå själv gratis på kurs!
Om du tar någon med som aldrig tidigare gått på kurs hos oss så får ni båda två gå  

gratis på en och samma kurs. Efter att ni båda anmält er bör du kontakta kansliet  
och meddela vem du lockat med på kursen. Förmånen gäller inte kurser med individuell  

undervisning eller kurser med annars rabatterat pris.

Vem betalar?
Kursavgifterna ovan betalas av det av Utbildningsstyrelsen finansierade  

projektet ”Från ensamhet till mångsamhet”. Projektet är ett samarbete mellan  
Skärgårdens Kombi i Pargas, Kimitoöns vuxeninstitut och Arbis i Åbo.  

Förmånen gäller hela hösten 2022 eller så länge de extra medlen räcker.



 • Danska  
129821 Danska, introduktion för svenskspråkiga,
kortkurs fem måndagar (15 €)
mån. 3.10–7.11 (ej 17.10) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Adam Borch 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 25.9
Lær dansk sprog og kultur. Vi lär oss de grundläggande skillna-
derna mellan språken. Fokus ligger på aktiv kommunikation, 
att lära sig kommunicera på danska och att förstå danskarna. 
Vi lär oss även om dansk kultur och belyser begreppet hygge. 
Deltagarna ska kunna svenska. 
PM Adam Borch har danska som modersmål och erfarenhet 
som dansklärare.

129822 Danska, samtalskurs för svenskspråkiga, 
kortkurs fem måndagar (15 €)
mån. 14.11–12.12 kl. 19.30–21.00 
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Adam Borch 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 6.11
Et samtalefokuseret sprogkursus for dig, som gerne vil blive 
bedre til at kommunikere på dansk. Undervisningen tager  
udgangspunkt i aktuelle emner fra det danske samfund  
og kulturliv. Vi vil sammen forsøge at knække koden til det 
danske sprog og blive i stand til at føre en samtale på dansk. 
Deltagarna ska kunna svenska.
PM Adam Borch har danska som modersmål och erfarenhet 
som dansklärare.

 • Engelska  
120398 English conversation B2, daytime (34 €)
tors. 11.00–12.30 • 8.9.–1.12.2022 Ej 20.10.
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Leigh Ann Lindholm 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
Intermediate level and above. The course offers the opportu-
nity to develop speaking skills in a supportive setting. Course 
aims are: increased confidence and ease in speaking; improved 
vocabulary and pronunciation; awareness of communication 
cultures. 
MA Leigh Ann Lindholm är certifierad för att undervisa engel-
ska för icke-engelskspråkiga och har engelska som modersmål.

 • Finska • Finnish  
Flera kurser i finska/more courses in Finnish: 
Se sid 76 eller www.turuntyovaenopisto.fi
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Språk
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 • Grekiska  
120522 Kalimera! Nygrekiska A1.1, för nybörjare (34 €)
mån. 5.9–28.11 (ej 17.10) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 28.8
Lär dig grunderna i det grekiska språket och bekanta dig med 
den grekiska kulturen. Vi går igenom det grekiska alfabetet, 
vanliga ord och enkla fraser som rör vardagssituationer. Lära-
ren förser dig med material. Inga förkunskaper krävs. 
FD Loukia Lindholm är universitetslektor vid ÅA, forskar i 
språkvetenskap och har grekiska som modersmål.

120523 Kalimera! Fortsättningskurs i nygrekiska 
A2.2–B1.1, startnivå 200 h tidigare studier (34 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Loukia Lindholm 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Vi utvidgar ordförrådet och behandlar bekanta grammatiska 
fenomen. bl.a. kasusböjning, konjunktiv och tempusformer, 
mer ingående. Fokus är på muntlig kommunikation i vardag-
liga situationer. Läraren förser dig med material. Deltagandet 
kräver att man har kunskaper motsvarande ca 200 h studier. 
FD Loukia Lindholm är universitetslektor vid ÅA, forskar i 
språkvetenskap och har grekiska som modersmål.

 • Franska  
120493 Franska A2.1 – la vie est belle, 
startnivå ca 100 h tidigare studier (34 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Deltagarna lär sig att klara sig under resan till ett fransksprå-
kigt land, bl.a. hälsa på andra, berätta om sig själv, ställa frågor 
som turist och beställa mat på en restaurang. Vi går igenom 
vanliga fraser, uttryck och verb för en grundläggande konver-
sation. Deltagandet kräver att man har kunskaper motsvaran-
de ca 100 h studier. 
HuK Kaarina Valtanen har undervisat i franska, engelska och 
finska sedan 1987.

120494 Franska B2 – parlons ensemble, 
startnivå ca 400 h tidigare studier (34 €)
tors. 8.9–1.12 (ej 20.10) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 423, Kaskisgatan 5 • Kaarina Valtanen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
Kom med och njut av att tala franska med oss. Vi diskuterar 
höjdpunkterna i det vardagliga livet, men också resor och hob-
byer samt intressen och nyheter som berör oss. Egna teman är 
välkomna. Startnivå ca 3 år vid Arbis. 
HuK Kaarina Valtanen har undervisat i franska, engelska och 
finska sedan 1987.

Franska • G
rekiska

Arbis klassificerar de flesta av sina språkkurser 
enligt den gemensamma europeiska referens ramen för språk. 

För mera information om nivåerna se Europarådets sida https://tinyurl.com/hn3buekv
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 • Italienska  
120571 Italienska – Verbi comuni al presente e al passato  
prossimo, intensivkurs på distans lördagen 29.10 (8 €)
lör. 29.10 kl. 10.00–14.00
Distansundervisning • Marika Tuohimetsä 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 20.10
Intensivkurs en lördag. Vi lär oss några av de vanligaste verben 
i nu- och dåtid. Undervisningen sker främst på italienska med 
inslag av svenska vid behov. Deltagande kräver att man har 
kunskaper motsvarande ca 100 h studier. 60 min lunchpaus. 
Kursen ges på distans. Läraren skickar videolänken.
FM Marika Tuohimetsä är behörig lärare i italienska och  
franska.

 • Latin 
 
120677 Latinska texter och romersk kultur (31 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10 och 22.11) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Joonas Vanhala 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Vi läser latinska texter från antiken enligt önskemål, analyse-
rar dem språkligt och innehållsmässigt, och bekantar oss med 
den romerska kulturen och livet i antiken. Kursen är öppen för 
alla som vill lära sig latin – också nybörjare. Kursböcker: latinsk 
ordbok t.ex. NE:s latinsk-svenska ordbok och förslagsvis Erik 
Tidners Latinsk grammatik. 
TM, FM Joonas Vanhala är behörig latinlärare och arbetar som 
doktorand i latin vid Åbo universitet.

 • Spanska  
120920 Spanska A1.1, för nybörjare (34 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 17.45–19.15
4 vån. Rum 422, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Lär dig berätta om dig själv och din vardag och att klara  
dig i enkla vardagssituationer. Vi övar att skriva enkla texter 
med vardagsinnehåll och förstå talad spanska i lugnt tempo. 
Kursbok: Caminando 1, ca 55 €. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål  
och har undervisat på Arbis sedan 2002.

120921 Spanska B2.2, 
startnivå ca 600 h tidigare studier (34 €)
mån. 5.9–28.11 (ej 17.10) kl. 19.30–21.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 28.8
Förstärk din spanska. Vi repeterar grammatik och utvidgar 
vokabulären. Genomgång av bl. a. olika tempus och viktiga 
ord som man behöver för att bilda en mening, t.ex. adjektiv, 
adverb, prepositioner och konjunktioner. Läraren förser delta-
gare med material. Deltagandet kräver att man har kunskaper 
motsvarande ca 600 h studier. 
Georgina González-Norrgård har spanska som modersmål  
och har undervisat på Arbis sedan 2002.

120922 Spansk konversation B2–C1 (34 €)
mån. 5.9–28.11 (ej 17.10) kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Georgina González-Norrgård 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 28.8
¡Ven a practicar con nosotros tu español! Aprende nuevas  
palabras y repasa la gramática. Leemos artículos de periódico 
sobre diferentes temas. Hacemos ejercicios para practicar 
vocabulario y gramática. 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.
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Foto: Dreamstime.

Saknar du något i kursutbudet? 
Kontakta oss med dina förslag! 

arbis@edu.turku.fi • 044 907 4737
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 • Ukrainska 
121400 Ukrainska A1.1, för nybörjare, distanskurs (34 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 17.45–19.15
Distansundervisning • Irina Rogojin 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Ukrainskan ses ofta som språket för frihet, kärlek och de sla-
viska folkens urgamla historia. Vi lär oss att läsa och skriva det 
kyrilliska alfabetet och pratar om våra vanliga drömmar och 
problem. Inga förkunskaper krävs. Behövligt kursmaterial fås 
av läraren. Kursen ges på distans. Läraren skickar videolänken 
till de anmälda. 
Irina Rogojin är ett barn av två nationer, Ukraina och Molda-
vien. Hon har en magisterexamen i lingvistik och erbjuder dig 
en kurs i sin barndoms språk.
 

Tyska • U
krainska
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Till hösten 2022
Anmäl dig fr.o.m. 

onsdag 10.8.2022 kl. 18.00 
via www.aboarbis.fi 

Till våren 2023
Anmäl dig fr.o.m. 

torsdag 8.12.2022 kl. 18.00
via www.aboarbis.fi 
Studieprogrammet 

publiceras i december.

Foto: Dreamstime.

Foto: Gleb Albovsky, Unsplash.

 • Tyska  
121101 Tysk konversation B2–C1, eftermiddag (34 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 17.00–18.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Oliver Dahlmann 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
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 öns-
kemål 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. 

121102 Tysk konversation B2–C1, kväll (34 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 17.45–19.15 
4 vån. Rum 403, Kaskisgatan 5 • Elisabeth Glatz 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Vi diskuterar intressanta teman, filmer samt aktuella händelser 
och utvidgar ständigt ordförrådet. Vi funderar på skillnaderna 
mellan olika dialekter, språknyanser och kulturella dimensio-
ner. Fokus ligger på muntlig kommunikation. 
Elisabeth Glatz har tyska som modersmål och lång erfarenhet 
som lärare inom både tyska och interkulturell kommunikation.

121103 Tysk konversation B2–C1, söndagsförmiddagar, 
distanskurs över årsskiftet (20 €)
sön. 27.11–31.12. och 1–22.1 (ej 25.12 och 1.1.) kl. 10.30–12.00
Distansundervisning • Elisabeth Glatz 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 17.11
Vi diskuterar intressanta teman, filmer samt aktuella händelser 
och utvidgar ständigt ordförrådet. Vi funderar på skillnaderna 
mellan olika dialekter, språknyanser och kulturella dimensio-
ner. Fokus ligger på muntlig kommunikation. Kursen går på 
distans över årsskiftet. 
Elisabeth Glatz har tyska som modersmål och lång erfarenhet 
som lärare inom både tyska och interkulturell kommunikation.
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Special offer for students
To encourage the integration of the participants, Arbis 
offers a waiver worth 35 € for one other course at the 
Arbis during the Autumn term for the participants in 
the courses Swedish A1.1, Swedish A1.2, Swedish A2.1, 

Svenska A2.2–B1 and Svensk konversation B1. 
Contact the office for more information.

1202081 Swedish A2.1, start level from 100 h, 
twice a week (68  €  35 €)
Tue and Thu 6.9–1.12 at 19.30–21.00 
(no classes 18.10 and 20.10)
4th floor, room 423, Kaskisgatan 5 • Sara Hänninen 
Enrolment 10.8 (18:00) – 29.8 
Two days/week, Tuesdays and Thursdays. The student has 
completed some courses in Swedish, knows the basic gram-
mar and vocabulary and wants to improve their skills. After 
the course the student can communicate in everyday situa-
tions and produce simple texts about familiar topics. Course 
book: Vi ses! Svenska för nybörjare, by Marit Keränen, Camilla 
Lindroos and Katja Peltola (2018): about 45 €. Participation re-
quires completing the course Swedish A1.2 at Arbis, or knowl-
edge corresponding to ca 100h studies. No classes 18.10 and 
20.10. You can pay the course through the link You will get by 
email after the start of the course or by the invoice delivered 
by ”normal” mail later.
Sara Hänninen has a Bachelor’s degree in Linguistics and is  
a qualified teacher. 

1202082 Svenska A2.2–B1, startnivå från 150 h (34 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 19.30–21.00
4 vån. Rum 404, Kaskisgatan 5 • Miro Rein 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
En kurs för dig som har gått grund- och fortsättningskurser i 
svenska. Vi repeterar grundläggande strukturer i språket, men 
kommer också att prata mycket. Kursen fungerar även som 
förberedelse för den skriftliga delen av den officiella språkexa-
men i svenska (“Yki” eller Språkexamen för statsförvaltningen). 
Undervisningsspråk svenska och vid behov engelska. Delta-
gandet kräver att du gått kursen Swedish A2.1 på Arbis eller 
har motsvarande kunskaper. 
HuK Miro Rein har avlagt den pedagogiska delen av lärarut-
bildningen samt kurser i svenska på universitetsnivå. 

1202083 Svensk konversation B1, kväll (34 €)
tors. 8.9–1.12 (ej 20.10) kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Esko Kukkasniemi 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
Håll din svenska levande! Kursen är för dig som kan en del 
men vill förbättra dina kunskaper. Vi läser t.ex. tidningsartiklar, 
övar hörförståelse, diskuterar och tar upp även lite grammatik. 
Kursen fungerar också bra som förberedelse för den muntliga 
delen av den officiella språkexamen i svenska (“Yki” eller Språ-
kexamen för statsförvaltningen). 
FM Esko Kukkasniemi är behörig lärare i svenska och medlem 
av statens språkexamensnämnd i svenska.

1202084 Svensk konversation B2–C1, eftermiddag (34 €)
mån. 12.9–5.12 (ej 17.10) kl. 15.00–16.30 
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 4.9
Håll din svenska levande! En kurs för dig som talar ganska  
flytande svenska och vill upprätthålla och utveckla dina  
kunskaper ytterligare. Vi läser bl.a. tidningsartiklar och disku-
terar. 
FM Nicke Packalén är behörig lärare i svenska.

 • Svenska • Swedish 
1202078 Swedish A1.1, for beginners, 
daytime twice a week (68 €  35 €)
Mon and Thu 12.9–8.12 at 12.45–14.15 
(no classes 17.10 and 20.10)
5th floor, room 506, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 10.8 (18:00) – 4.9
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in 
Swedish, one of the two official languages in Finland. Course 
book: Vi ses! Svenska för nybörjare, by Marit Keränen, Camilla 
Lindroos and Katja Peltola (2018): about 45 €. No classes 17.10 
and 20.10. You can pay the course through the link You will get 
by email after the start of the course or by the invoice delivered 
by ”normal” mail later.
Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is  
a qualified language teacher. 

1202079 Swedish A1.1, for beginners, 
evening twice a week (68  €  35 €)
Mon and Thu 12.9–8.12 at 19.15–20.45 
(no classes 17.10 and 20.10)
4th floor, room 403, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 10.8 (18:00) – 4.9
Two days/week, Mondays and Thursdays. Learn the basics in 
Swedish, one of the two official languages in Finland. Course 
book: Vi ses! Svenska för nybörjare, by Marit Keränen, Camilla 
Lindroos and Katja Peltola (2018): about 45 €. No classes 17.10 
and 20.10. You can pay the course through the link You will get 
by email after the start of the course or by the invoice delivered 
by ”normal” mail later.
Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is  
a qualified language teacher. 

1202080 Swedish A1.2, start level from 50 h, 
twice a week (68  €  35 €)
Mon and Thu 12.9–8.12 at 17.30–19.00 
(no classes 17.10 and 20.10)
4th floor, room 403, Kaskisgatan 5 • Nicke Packalén 
Enrolment 10.8 (18:00) – 4.9
Two days/week, Mondays and Thursdays. Starting level 50 
h means that the student can read, understand and produ-
ce short texts about familiar topics (family, home country, 
weather, hobbies etc.) and take part in simple everyday con-
versations. Course book: Vi ses! Svenska för nybörjare, by Marit 
Keränen, Camilla Lindroos and Katja Peltola (2018): about 45 €. 
Participation requires completing the course Swedish A1.1 at 
Arbis, or knowledge corresponding to the course. No classes 
17.10 and 20.10. You can pay the course through the link You 
will get by email after the start of the course or by the invoice 
delivered by ”normal” mail later.
Nicke Packalén has a Master´s degree in Swedish and is  
a qualified language teacher. 
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110768 Växtfärgning, kortkurs, fem sensommarkvällar (26 €)
mån., tis. och tors. 25.8–5.9 kl. 17.30–20.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 17.8
Vi färgar naturfärgat, vitt eller grått ullgarn med olika växter, 
t.ex. renfana, björklöv eller lökskal. Vi kan också experimentera.
Du kan ta med dig eget material eller köpa av kursledaren.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110770 Vävning (77 €)
tis. och ons. 31.8–13.12 kl. 17.45–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 23.8
Väv både grövre och tunnare vävar: dukar, mattor, disktrasor 
m.m. Vi sätter upp och väver i gemensamma ränningar.
Kursen pågår onsdagar 31.8–28.9 och tisdagar oregelbundet 
6.9–13.12, men deltagarna får gärna jobba också under andra 
tider.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110776 Vantar, sockor, mössor m.m., dagtid (28 €)
ons. 7.9–12.10 kl. 10.15–13.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Virka vantar i smygmaskvirkning, sticka sockor med magic 
loop, kroka en halsduk, 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.

110769 Klipp din egen mattväft, fredagskvällen 9.9 (10 €)
fre. 9.9 kl. 17.30–21.00 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 1.9
I en traditionell trasmatta använder man tygremsor, alltså 
mattväft som inslag. Man kan göra mattväft på olika sätt, t.ex. 
klippa med sax, riva eller skära med rullkniv. Man kan klippa 
fram och tillbaka eller runt. Det finns också olika sätt att sam-
manfoga mattväften. Ta gärna med eget material som du vill 
väva trasmattor av.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110772 Stickning, sju onsdagskvällar (36 €)
ons. 5.10–16.11 kl. 17.45–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 27.9
Stickning kan vara varierande. Du kan sticka halsduk,  
sockor, flerfärgsstickad jumper, spetsstickad duk, domino-
stickad väska m.m. Du får lära dig grunder eller att sticka  
någonting annorlunda! Du påverkar själv vad som tas upp  
under kursen.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

Vävning • Textilslöjd • H
antverk

Vävning • Textilslöjd • Hantverk
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110771 Broderi, tre tisdagskvällar (16 €)
tis. 18.10–8.11 (ej 1.11) kl. 17.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 10.10
Broderi kan vara att sy stygn enligt vissa regler i raka rader eller 
att fritt täcka en yta med stygn. Vi prövar på båda. 
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110778 Textilhantverk på Flätan (23 €)
fre. 9.9–2.12 kl. 9.30–11.15 • Varannan vecka 
Flätan, Trädgårdsgatan 19 B • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 1.9
Olika former av textilhantverk såsom vävning, stickning,  
virkning, broderi, hobbyarbeten etc.
Kursen ordnas i samarbete med Serviceenheten Flätan och  
är främst avsedd för dess arbetstagare, men är öppen också  
för andra intresserade. Kontakta Arbis på 044 907 4737 senast 
1.9 om du är intresserad. 
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

110779 Klädsömnad är roligt (56 €)
ons. 14.9–7.12 (ej 19.10) kl. 18.00–20.45
S:t Olofsskolan, textilsalen, Sirkkalagatan 39 • Berit Bragge 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 6.9
På kursen får du sy kläder enligt egna behov och önskemål.  
Du får personlig handledning och hjälp med dina sömnads-
projekt och vi går igenom olika sömnadstekniska tips och 
knep som underlättar sömnadsarbetet. Både för nybörjare  
och längre hunna. 
HeL, formgivaren Berit Bragge har över 30 års erfarenhet  
som sömnadslärare.

Hantverk inför julen 

110774 Kransar av naturmaterial, tisdagskvällen 22.11 (8 €)
tis. 22.11 kl. 17.30–21.00
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 14.11
Gör kransar av olika naturmaterial: granris, enris, tallkvistar 
m.m. Om du inte har eget material kan du mot kontanter köpa 
av kursledaren. Ta med handskar för materialet kan kännas 
stickigt!
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare. 

110775 Gör din egen himmel, tre onsdagskvällar (16 €)
ons. 23.11–7.12 kl. 17.45–20.45 
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 15.11
Gör en himmel av halm, sugrör eller glasstavar. Du kan också 
göra andra halmarbeten. Ta med dig eget material eller köp av 
kursledaren.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.

110777 Handarbeta inför julen, dagtid (33 €)
ons. 26.10–7.12 kl. 10.15–13.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • Anja Lindqvist 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 18.10
Gör handarbeten till julen, t.ex. brodera en adventskalender, 
sticka en tomte, virka en julduk, gör en temariboll m.m. Du kan 
också handarbeta någonting för julklappssäcken, t.ex. sockor 
är alltid populära i paketen.
HeL Anja Lindqvist är Arbis ordinarie textillärare.
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110784 Snickeri (68 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 17.30–20.45
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Sirkkalagatan 39 • Matias Saarukka 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. Begränsat  
förvaringsutrymme. För nybörjare och andra som ej tidigare 
slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal är den avgiftsfria introduk-
tionskursen nr 110781 obligatorisk. Anmäl dig i så fall separat 
till den. Notera att kursen hålls i nya utrymmen på Sirkkala-
gatan 39. Till skillnad från tidigare läsår ingår metallslöjd inte 
i kursen. 
PeM Matias Saarukka är slöjdlärare med erfarenhet av under-
visning vid arbetarinstitut och grundskola. 

110785 Snickeri, septemberveckoslutet 16–18.9 (36 €)
fre. 16.9 kl. 17.00–21.00 och lör.–sön. 17–18.9 kl. 10.00–16.00 
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Sirkkalag. 39 • Henrik Malmström 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 8.9
Har du ett snickeriprojekt du vill förverkliga? Här har du  
möjlighet att göra det under handledning. Materialet skaffar 
deltagarna själva. Kontakta läraren via Arbis kansli i förväg om 
du behöver diskutera ditt projekt. Nybörjare ska gärna delta  
i den avgiftsfria introduktionskursen 110781. Anmäl dig i så 
fall separat till den. Notera att kursen hålls i nya utrymmen  
på Sirkkalagatan 39.
Henrik Malmström har mer än tio års erfarenhet av undervis-
ning i slöjd.

110781 Träslöjd och snickeri, 
avgiftsfri nybörjarintroduktion 29.8 (0 €)
mån. 29.8 kl. 18.00–21.00
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Sirkkalag. 39 • Henrik Malmström 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 21.8. 
Avgiftsfri obligatorisk introduktionskurs för nybörjare  
inför kurserna ”Träslöjd, eftermiddags- respektive kvällskurs”  
nr 110782 och 110783 samt ”Snickeri” nr 110784. 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! Anmäl dig i så fall  
separat till den. Notera att kursen hålls i nya utrymmen på  
Sirkkalagatan 39.
Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning 
i träslöjd. 

110782 Träslöjd, eftermiddag (56 €)
mån. 5.9–28.11 (ej 17.10) kl. 15.30–18.15
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Sirkkalag. 39 • Henrik Malmström 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Träslöjd och snickeri för såväl nybörjare som längre hunna. 
Förverkliga dina egna projekt under handledning och med rätt 
apparatur. Kursdeltagarna står själva för materialanskaffning. 
Råd ges av läraren. Begränsat lagerutrymme. För både nybör-
jare och andra som ej tidigare slöjdat i S:t Olofsskolans slöjdsal 
är den avgiftsfria introduktionskursen nr 110781 obligatorisk. 
Anmäl dig i så fall separat till den.
Notera att kursen hålls i nya utrymmen på Sirkkalagatan 39.
Henrik Malmström har över tio års erfarenhet av undervisning 
i träslöjd. 

110783 Träslöjd, kväll (56 €)
mån. 5.9–28.11 (ej 17.10) kl. 18.30–21.15
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Sirkkalag. 39 • Henrik Malmström 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110782 Träslöjd, 
eftermiddag”.

Träslöjd • Snickeri

Träslöjd • Snickeri
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Möbeltapetsering

110787 Möbeltapetsering, kväll (73 €)
tors. 8.9–1.12 (ej 27.10) kl. 17.30–20.45
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Sirkkalagatan 39 • Anne Palin 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
Genom praktiskt arbete på egen möbel lär du dig om olika tek-
niker, material och verktyg. Ta med t.ex. en stol, karmstol eller 
en mindre fåtölj. Materialet skaffar deltagarna själva. Företräde 
till ges till studerande som inte deltagit i motsvarande möbel-
tapetseringskurs under läsåret 2021–2022. Också om du gått 
kursen under förra läsåret lönar det sig att anmäla sig med tan-
ke på eventuella restplatser. Arbis meddelar vem som antas. 
Den som får plats i höst har företräde till kursen våren 2023. 
Notera att kursen hålls i nya utrymmen på Sirkkalagatan 39. 
Anne Palin är utbildad möbeltapetserare och gesäll med 
mångårig erfarenhet i textil- och inredningsbranschen.

110788 Möbeltapetsering, 
novemberveckoslutet 18–20.11 (36 €)
fre. 18.11 kl. 17.00–21.00 och lör.–sön. 19–20.11 kl. 10.00–16.00 
S:t Olofsskolan, slöjdsalen, Sirkkalagatan 39 • Anne Palin 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 20.10
Lär dig att klä om gamla möbler och göra ny stoppning. Fö-
reträde för studerande som inte har plats på Arbis kvällskurs i 
möbeltapetsering nr 110787. Deadline för anmälan och avan-
mälan är fyra veckor före kursstart. Arbis meddelar dem som 
får plats då anmälningstiden gått ut. Kontakta vid behov kurs-
ledaren om materialanskaffning på 0400 53 02 72 eller palin.
anne@gmail.com. Under båda dagarna håller vi lunchpaus 1 
h. Notera att kursen hålls i nya utrymmen på Sirkkalagatan 39.
Anne Palin är utbildad möbeltapetserare och gesäll med 
mångårig erfarenhet i textil- och inredningsbranschen.

Mat • Dryck

810410 Ukrainsk mat, septemberkvällen 14.9 (10 €)
ons. 14.9 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Sirkkalag. 39 • Irina Rogojin
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 6.9
Lär dig laga både välkända ukrainska rätter, som borsjtj och 
dumplingar, och även mindre kända rätter från olika håll i 
Ukraina. Utöver kursavgiften, som faktureras, tillkommer en 
materialkostnad på ca 10 €/deltagare som betalas till kursle-
daren. Kursen hålls en onsdagskväll. Träff vid S:t Olofsskolans 
huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås!
Läraren FM Irina Rogojin kommer ursprungligen från södra 
Ukraina. Hon har nyligen arbetat med ett projekt för att i Fin-
land ge ut en bok med ukrainska recept.

810411 Dim Sum 101 – enkel och autentisk kinamat,  
septemberkvällen 28.9 (10 €)
ons. 28.9 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Sirkkalag. 39 • Yiran Chen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 20.9
Dim sum är en lättare kinesisk måltid som består av olika små 
rätter och som är ikonisk bl.a. som frukost i det kantonesiska 
Kina. Dim sum är knyten som kan innehålla såväl kött som 
fisk eller grönsaker. Knytena kan också tillredas på olika sätt, 
t.ex. friteras, ångkokas eller stekas. Lär dig göra flera Dim Sum 
från grunden och om Dim Sum-kulturen med Yiran Chen från 
gastronomiföretaget Ronnie’s Gourmet. Utöver kursavgiften, 
som faktureras, tillkommer en materialavgift på 10–15 €/del-
tagare som betalas kontant till kursledaren. Kom i tid – ytter-
dörren går i lås. 

810412 Indisk mat, oktoberkvällen 11.10 (10 €)
tis. 11.10 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Sirkkalag. 39 • Paul Reuter 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 3.10
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. Utö-
ver kursavgiften, som faktureras, tillkommer en materialavgift 
på 8–12 €/deltagare som betalas kontant till kursledaren. Träff 
vid S:t Olofsskolans huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går 
i lås! 

810413 Mera vegetariskt!, oktoberkvällen 27.10 (10 €)
tors. 27.10 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Sirkkalag. 39 • Paul Reuter 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 19.10
Vill du ha omväxling i och ny inspiration för din vegetariska 
matlagning? Kom med och gör vegetariska varmrätter och 
smårätter för alla smaker och tillfällen. Maten vi gör tillsam-
mans med mat- och dryckesfantasten Paul Reuter är lakto-
vegetarisk, men de flesta rätterna är även veganska. Kursen 
hålls en torsdagskväll. Utöver den ordinarie kursavgiften, 
som faktureras, tillkommer en kostnad för ingredienserna 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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Foto: Anne Palin.

Slöjdsalen, sömnadssalen och undervisnings-
köket på ny adress – Sirkkalagatan 39.
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810414 Matfavoriter från Asien, oktoberkvällen 31.10 (10 €)
mån. 31.10 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Sirkkalag. 39 • Paul Reuter 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 23.10
Vill du lära dig laga asiatisk mat? På denna kurs delar kocken 
och mat- och dryckesfantasten Paul Reuter med sig av sina  
favoriträtter, både nya och gamla, från det asiatiska köket.  
Kursen ordnas en måndagskväll. Utöver kursavgiften, som  
faktureras, tillkommer en materialkostnad på 8–10 €/deltagare 
som betalas kontant till kursledaren. Träff vid S:t Olofsskolans 
huvudingång. Kom i tid – ytterdörren går i lås! 

810415 Salta och söta pajer, novemberkvällen 7.11 (10 €)
mån. 7.11 kl. 17.30–21.15
S:t Olofsskolan, undervisningsköket, Sirkkalag. 39 • Paul Reuter 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.10
Lär dig göra både söta och salta pajer enkelt och snabbt med 
mat- och dryckesfantasten Paul Reuter. Vi tillreder matigare 
pajer och sådana som passar som tilltugg samt dessertpajer. 
De flesta av pajerna gör vi med en lättlagad, spröd mördeg. 
Utöver den ordinarie 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! 

810416 Vinkultur från Oceanien, fyra fredagskvällar (19 €)
fre. 18.00–20.30 • 7.10, 28.10, 18.11 och 9.12 
Villa Vinden, festsalen, Observatoriegatan 2 • Robin Sjöstrand 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.9
Lär känna kulturen bakom de viner som rest längst väg för att 
komma till Finland – de från Nya Zeeland och Australien. Du får 
bekanta dig med bakgrunden till allt från Barossadalens varma 
syltiga rödviner till Marlboroughs krispiga vita. Du får lära dig 
hur du undviker de tråkiga bulkvinerna och hittar mer prisvär-
da och intressanta viner från dessa två relativt nya vinländer. 
Kursen är avsedd för dem som gått introduktionskursen i vin-
kultur vid Arbis eller har motsvarande kunskaper. Kursen hålls 
på Villa Vinden vid Observatoriegatan 2 under fyra fredagar: 
7.10, 28.10, 18.11 och 9.12.
Om du också vill delta i vinprovningen betalar du utöver kurs-
avgiften, som faktureras, en serveringsavgift på 76–140 €/
person direkt till Villa Vinden. Meddela om ditt deltagande i 
vinprovningen separat till clara.sandberg@hemmet.fi eller 044 
752 0159 senast 26.9. Anmälan till vinprovningen är bindande; 
vid eventuell avanmälan efter 26.9 fakturerar Villa Vinden ma-
terialavgiften. Minimiålder för deltagande 18 år.
Robin Sjöstrand är utbildad inom Wine and Spirits Education 
Trusts (WSET) internationella vinutbildningsprogram och är 
Åbo Underrättelsers vinskribent.
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Ingrediensavgift under matkurserna
Utöver kursavgiften betalar du som kursdeltagare för ingredienserna. Betalningen 

sker i regel 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 för ingredienserna.
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Teckning

110437 Teckning efter modell, stilleben och fotografier, 
tisdagskvällar (39 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 19.30–21.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
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. 

Måla i akvarell

110442 ”Naturlära” – akvarellkurs för nybörjare (34 €)
mån. 3.10–12.12 (ej 17.10 och 5.12) kl. 19.00–21.15
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 25.9
Vi bekantar oss med akvarellmålningens grunder och lär oss 
att släppa loss, vara spontana och att njuta av målningsproces-
sen med akvareller. Ingen förkunskap krävs. Ta med dig egna 
akvarellfärger och -papper. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art.

110443 Akvarellstudio, för längre hunna (56 €)
ons. 5.10–14.12 (ej 19.10) kl. 18.00–21.15
2 vån. Rum 203, Kaskisgatan 5 • Victoria Yaroshik 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 27.9
Måla personliga bilder i olika akvarelltekniker. Vi förbättrar vår 
kreativitet och lär oss att släppa loss, vara spontana och njuta 
av målningsprocessen med akvareller. Du bör tidigare ha be-
kantat dig med grundteknikerna i akvarell. Ta med dig akva-
rellfärger och -papper. 
Victoria Yaroshik är utbildad konstnär. Se www.yaroshik.art.

Måla i olja

110439 Oljemålning, avgiftsfri nybörjarintroduktion 7.9 (0 €)
ons. 7.9 kl. 19.00–20.30
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Obligatorisk för nybörjare inför kursen ”110440 Oljemålning 
för nybörjare”. Kom ihåg att anmäla dig också till den. Vi  
går igenom bl.a. olika materialmöjligheter. Ingen kursavgift 
men förhandsanmälning krävs. 

110440 Oljemålning för nybörjare, onsdagskvällar (57 €)
ons. 14.9–30.11 (ej 19.10) kl. 18.00–21.00
5 vån. Rum 506, Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 8.9
För dig som vill lära dig oljekonstens magi. Bekanta dig  
med grunderna i oljemåleriet – material, färgblandning  
och olika metoder att måla i olja. Du väljer i regel själv  
motiven. Ingen erfarenhet krävs, men det är obligatoriskt  
att delta i ”110439 Oljemålning, avgiftsfri nybörjar introduktion 
7.9”. Anmäl dig separat till den. Inget terpentinbaserat får  
användas av hälsoskäl. 
André Peterdi är konstmålare och utbildad bildkonstnär och 
har undervisat på Arbis sedan 2005. 

110441 Oljemålning för längre hunna, måndagskvällar (50 €)
mån. 5.9–28.11 (ej 17.10) kl. 19.00–21.15
2 vån. Rum 204, Kaskisgatan 5 • André Peterdi 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 28.8
Personlig handledning och undervisning med steg-för-steg-
metoder. Du får i regel välja dina motiv – stilleben, landskap, 
människor o.s.v. Grundkunskaper i oljemålning är en fördel. 
Vid behov kan du anmäla dig till ”110439 Oljemålning,  
avgiftsfri nybörjarintroduktion 7.9”. Endast vattenlösliga färger 
får användas – inga terpentinbaserade. 
André Peterdi är konstmålare och utbildad bildkonstnär och 
har undervisat på Arbis sedan 2005.
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Foto: Lauri Tiikasalo.

Saknar du något i kursutbudet? 
Kontakta oss med dina förslag! 

arbis@edu.turku.fi • 044 907 4737

Foto: Chris Curry, Unsplash.
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110445 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
sena måndagseftermiddagar (36 €)
mån. 12.9–28.11 (ej 17.10) kl. 16.30–18.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 4.9
Vi går genom bastekniken – hur man formar och hanterar 
leran. Dreja eller forma dina egna skålar, krukor och muggar 
med engobeteknik och glasera. Materialavgiften på 35 € be-
talas kontant till läraren. Höstens kursdeltagare har företräde 
till vårens kurs.
FM Araz Jarjis har examen i keramik från Konstakademin Pietro 
Vannucci i Perugia, Italien. 

110446 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
måndagskvällar (36 €)
mån. 12.9–28.11 (ej 17.10) kl. 18.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 4.9
Samma innehåll och samma lärare som i kursen ovan ”110445 
Keramik, grund- och fortsättningskurs, sena måndagsefter-
middagar”. 

110447 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
sena torsdagseftermiddagar (36 €)
tors. 15.9–1.12 (ej 20.10) kl. 16.30–18.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 7.9
Samma innehåll och samma lärare som i kursen ovan ”110445 
Keramik, grund- och fortsättningskurs, sena måndagsefter-
middagar”. 

110448 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
torsdagskvällar (36 €)
tors. 15.9–1.12 (ej 20.10) kl. 18.45–20.45
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 7.9
Samma innehåll och samma lärare som i kursen ovan ”110445 
Keramik, grund- och fortsättningskurs, sena måndagsefter-
middagar”. 

110449 Keramik för vuxna tillsammans med barn, 
lördagsförmiddagar (30 €)
lör. 17.9–3.12 (ej 22.10 och 5.11) kl. 10.30–13.00
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 8.9
Gör något kreativt tillsammans utgående från era nivåer. For-
ma skulpturer, dreja skålar och glasera m.m. Både barn och 
vuxna utmanar sin kreativitet och fingerfärdighet. Material-
kostnaderna 35 € för vuxna och 20 € för barn betalas kontant 
till läraren.
Barn i åldern 7–12 år endast i sällskap av en vuxen. Båda an-
mäler sig separat och betalar egen kursavgift. Ej för barn under 
7 år. Du kan också delta utan barn. Höstens kursdeltagare har 
företräde till vårens kurs. 
FM Araz Jarjis har examen i keramik från Konstakademin Pietro 
Vannucci i Perugia, Italien.

110450 Keramik, grund- och fortsättningskurs, 
lördagseftermiddagar (33 €)
lör. 17.9–3.12 (ej 22.10 och 5.11) kl. 13.30–15.30
Åsalen, Östra Strandgatan 2 • Araz Jarjis 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 8.9
I stort samma innehåll och samma lärare som i kursen ovan 
”110445 Keramik, grund- och fortsättningskurs, sena mån-
dagseftermiddagar”.
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110323 Trumspel, individuell undervisning, 
sex onsdagar (66 €)
ons. 7.9–12.10 kl. 16.15–21.00 
Replokalskomplexet Puite Productions, Kraftgatan 5 • 
Axel Jaatinen
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
För såväl nybörjare som längre hunna trummisar. Timmarna 
skräddarsys enligt deltagarens önskemål och intressen. Du 
lär dig bl.a. teknik, olika musikstilars trumkomp, koordina-
tion, trumfillar och att läsa noter. Efter kursen kan du spela i 
takt med musik och du har en baskännedom om de vanligaste 
trumkompen och trumfillarna. Sex onsdagar, 45 min/deltaga-
re. Läraren kontaktar de anmälda och kommer överens om de 
enskilda övningstiderna efter att anmälningstiden gått ut.
Axel Jaatinen är utbildad musikpedagog (YH).

110324 Fiol- och altviolinspel, individuell undervisning, 
sju tisdagar (77 €)
tis. 6.9–25.10 (ej 18.10) kl. 16.15–21.15
4 vån. Rum 405, Kaskisgatan 5 • Anna Pohjola 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Individuell undervisning för violinister och altviolinister.  
Du kan vara nybörjare eller ha spelat tidigare. Vi tränar både 
teknik och olika låtar med folkmusikinriktning, men även klas-
siskt om så önskas. Ta med din egen fiol! 45 min/deltagare un-
der sju tisdagar. Läraren kontaktar var och en före kursstart och 
kommer överens om de enskilda övningstiderna.
De som inte deltagit i motsvarande kurs under läsåret 2021–
2022 har företräde, men även tidigare deltagare är välkomna i 
mån av plats. Arbis kontaktar de anmälda efter anmälningsti-
dens slut och meddelar om man fått plats eller inte. 
FM Anna Pohjola är musikpedagog och specialiserad på klas-
sisk altviolin samt på finsk och finlandssvensk folkmusik.

110325 Blåsmusik i ensemble (40 €)
ons. 14.9–7.12 (ej 19.10) kl. 18.00–20.00
Gillesgården, andra våningen, Auragatan 1 • Mikko Lagerspetz 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 6.9
Orkesterövningar under ledning av dirigenten Mikko Lager-
spetz. Ingen enskild instrumentundervisning ges, men även 
nybörjare är välkomna att få övning i ensemblespel. Ta med 
eget instrument. När vi uppträder kallar vi oss Blåslaget. 
Mikko Lagerspetz har studerat valthornsspel, musikvetenskap 
och komposition samt dirigerat flera blåsorkestrar.

110333 Aftonkonsert i Svenska veckan, 
avgiftsfri, fre. 4.11 kl. 18.00 (0 €)
fre. 4.11 kl. 18.00–20.00 
2 vån. Festsalen, Kaskisgatan 5
Se sid 109.
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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!

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

Musik
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110331 Kör för alla – Cantralla (34 €)
tis. 30.8–29.11 (ej 13.9 och 20.9) kl. 17.30–19.00
Katedralskolans festsal Agricolasalen, Gamla Stortorget 1
 • Ros-Mari Djupsund 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 22.8
Inga förkunskaper krävs, vi sjunger efter egen förmåga.  
Uppsjungnings- och sångövningar med både bekanta och  
nya sånger, mest på svenska. Kursplatsen är Agricolasalen dvs. 
Katedralskolans festsal. Ingång via Gamla Stortorget. Kom  
i tid – ytterdörren går i lås. 
Ros-Mari Djupsund är FD i musikvetenskap. Kontakta henne 
på 040 768 9980 om du vill veta mera om kursen. 

110332 Kören Upptempo – något för alla (40 €)
tors. 1.9–8.12 (ej 15.9, 22.9 och 20.10) kl. 18.30–20.15
Katedralskolans festsal Agricolasalen, Gamla Stortorget 1
 • Linda Peltomäki 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 24.8
För dig som är intresserad av internationella sånger och musik-
stilar. Vi sjunger rytmmusik mest på engelska. Kören har ingen 
åldersbegränsning eller musikaliska krav. Vi sjunger en- och 
tvåstämmigt enligt gruppens nivå. Njut av samvaron och av 
att sjunga tillsammans. Ingång via Gamla Stortorget. Kom i tid 
– ytterdörren går i lås. 
Linda Peltomäki är utbildad musikpedagog och en mångsidig 
sånglärare och sångare.

110333 Aftonkonsert i Svenska veckan, 
avgiftsfri, fre. 4.11 kl. 18.00 (0 €)
fre. 4.11 kl. 18.00–20.00 
2 vån. Festsalen, Kaskisgatan 5. 
Producent: Henrik Forsblom, konferencier: Sixten Westerby
Arbis sång- och musikkursers gemensamma, traditionella  
Aftonkonsert i Svenska veckan. Kaffe/te med dopp kan köpas 
under pausen. Fritt inträde. Ingen förhandsanmälan behövs.

110327 Musikalworkshop, 
novemberveckoslutet 18–20.11 (30 €)
fre. 18.11 kl. 18.00–20.30 och lör.–sön. 19–20.11 kl. 10.00–15.00 
Katedralskolans festsal Agricolasalen, Gamla Stortorget 1
 • Linda Peltomäki 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 10.11
Är du intresserad av musikaler och vill lära dig om musikalsång 
och tolkning? Vi lär oss om och tränar sångtekniker som  
används i musikaler och övar att gå in i en roll och förmedla 
känslor. Vi sjunger tillsammans och enskilt och lär oss  
av varandra. Ta med noter till en sång du vill sjunga eller 
öva. I slutet av kursen håller vi en minikonsert för varandra.  
1 h lunchpaus på lördag och söndag. Ingång via Gamla  
Stortorget. Kom i tid!
Linda Peltomäki är en mångsidig musikpedagog och musiker 
som sjungit och uppträtt i flera olika musikaler och musik-
pjäser.

110328 Lugnande medeltida sång, 
oktoberveckoslutet 28–29.10 (20 €)
fre. 28.10 kl. 18.30–20.00 och lör. 29.10 kl. 10.00–12.15
4 vån. Rum 412, Kaskisgatan 5 • Anneliina Rif Tokazier 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 20.10
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. 

110329 Solosång för herrar, sex måndagar (66 €)
mån. 19.9–31.10 (ej 24.10) kl. 16.30–21.30
Katedralskolans musik- och finsksal Finno, Nunnegatan 2, lilla 
porten, trappa C på gården • Anneliina Rif Tokazier 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 11.9
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 inte har deltagit  
i motsvarande kurs under läsåret 2021–2022 har företräde, 
men även gamla deltagare är välkomna i mån av plats. 
Läraren Anneliina Rif Tokazier är MuM och tillämpar inslag  
av Estillmetoden på kursen.

110330 Solosång för damer, sex tisdagar (66 €)
tis. 20.9–1.11 (ej 25.10) kl. 16.15–21.15
Katedralskolans musik- och finsksal Finno, Nunnegatan 2, lilla 
porten, trappa C på gården • Anneliina Rif Tokazier 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 12.9
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”110329 Solo-
sång för herrar, sex måndagar”. 

Sång • M
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Stiglöpning • Trailrun
 • Crossnature

830648 Trailrun
 – grund- och fortsättningskurs i stiglöpning (34 €)
mån. 5.9–28.11 (ej 17.10) kl. 18.00–19.30
Luolavuori, Luolavuorivägen 38 vid busshållplats 1720,  
Luolavuorivägen 38 • Jan-Erik Leandersson 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 28.8
Lär dig springa på stigar i naturen. Vi lär oss grunderna  
i stiglöpning och använder oss av olika löptekniker och  
övningar. För både nybörjare och erfarna löpare. Plats:  
Luolavuori, träff vid busshållplats 1720 vid Luolavuorivägen 
38. Klä dig i löparskor och lämpliga kläder och ta med en pann-
lampa då det är mörkt. Inget pass om utomhustemperaturen 
är eller känns som –15 °C eller kallare. Läraren kontaktar delta-
garna i så fall. 
Jan-Erik Leandersson är coach för trailrun och har lett grupper  
i Åbo och i Pargas under gruppnamnet Team Nordic Trail.

830649 CrossNature® – onsdagsträna ute i naturen (28 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 17.30–18.45
Luolavuori, Luolavuorivägen 38 vid busshållplats 1720,  
Luolavuorivägen 38 • Nina Borgström 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
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 och utomhus-
temperaturen är eller känns som –15 °C eller kallare. 
PeM Nina ”Nanne” Borgström är certifierad CrossNature® 
-instruktör.

Hawaiiansk huladans • Nia

820548 Hawaiiansk huladans för kvinnor och män (34 €)
tors. 15.9–8.12 (ej 20.10) kl. 18.00–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Irina Rogojin 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 7.9
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. Huladansen upplever en renässans världen över.  
Klä dig bekvämt.
FM Irina Rogojin har dansat hula sedan 2009 och deltagit  
i internationella workshoppar innan hon började undervisa i 
hula 2018. 

830635 Nia™ – mjukstart på dagen (23 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 10.00–11.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Nia™ kombinerar svettgympa med dansglädje, mental träning 
och återhämtning. De ledvänliga och följsamma rörelserna 
sköter om kroppen, medan den lediga och glada stämningen 
sköter om knoppen. Klä dig ledigt och i tunna gympatossor 
om du inte vill vara barfota. 
FM Minna Aalto, licensierad Nia™- och Move It-instruktör med 
First Degree Black Belt, undervisar med över 15 års erfarenhet. 
Läs mer på https://sv.dakinia.fi/

830636 Nia™ – välmående för kropp och själ (23 €)
tors. 8.9–1.12 (ej 20.10) kl. 16.45–17.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Minna Aalto 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
Nia™ kombinerar svettgympa med dansglädje, mental träning 
och återhämtning. De ledvänliga och följsamma rörelserna 
sköter om kroppen, medan den lediga och glada stämningen 
sköter om knoppen. Klä dig ledigt och i tunna gympatossor 
om du inte vill vara barfota. 
Minna Aalto, licensierad Nia™- och Move It-instruktör med First 
Degree Black Belt med över 15 års undervisningserfarenhet. 
Läs mer på https://sv.dakinia.fi/
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830639 Effektiv gympa för kvinnor och män, 
sena onsdagsförmiddagar (23 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 11.45–12.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Pekka J. Lehtinen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Ett effektivt sätt att starta dagen och få kontroll över krop-
pen. Förbättra balansen, rörligheten och muskelkonditionen.  
Dessutom stretching. Som hjälpmedel använder vi växelvis 
bl.a. hantlar och käppar. Passar både kvinnor och män. Var  
och en utför övningarna efter egna förutsättningar. 
Pekka Lehtinen är idrottsinstruktör och coach. 

830640 Motionsgymnastik för män, 
torsdagsförmiddagar (23 €)
tors. 8.9–1.12 (ej 20.10) kl. 10.15–11.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sara Hänninen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”830638  
Motionsgymnastik för män, tisdagsförmiddagar”. 

830641 Motionsgymnastik för kvinnor, 
sena torsdagsförmiddagar (23 €)
tors. 8.9–1.12 (ej 20.10) kl. 11.30–12.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sara Hänninen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
Samma innehåll och lärare som kursen ovan ”830637 Motions-
gymnastik för kvinnor, tidiga tisdagsförmiddagar”

830637 Motionsgymnastik för kvinnor, 
tidiga tisdagsförmiddagar (23 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 9.00–10.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sara Hänninen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Må bättre och börja dagen med träning för positiv energi för 
hela dagen. En mångsidig gymnastik med träning för hela 
kroppen. Vi utför rörlighetsstärkande övningar som hjälper  
till att hålla balans i kroppens muskler och förbättrar  
muskelstyrkan. Kursen består också av stretching och  
avslappningsövningar. Ta gärna med vattenflaska och yoga-
matta. 
Sara Hänninen har en bakgrund som friidrottsinstruktör och 
har lärarutbildning. 

830638 Motionsgymnastik för män, 
tisdagsförmiddagar (23 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 10.15–11.15 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sara Hänninen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Må bättre och börja dagen med träning för positiv energi för 
hela dagen. En mångsidig gymnastik med träning för hela 
kroppen. Vi utför rörlighetsstärkande övningar som hjälper till 
att hålla balans i kroppens muskler och förbättrar muskelstyr-
kan. Kursen består också av stretching och avslappningsöv-
ningar. Ta gärna med vattenflaska och yogamatta. 
Sara Hänninen har en bakgrund som friidrottsinstruktör och 
har lärarutbildning.

Gymnastik
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Mera motion på svenska i Åbo!
Se – turku.fi/sv/motion

eller ring den motionsansvariga i Åbo stad, tel. 050 554 6218.



 
Qigong • Karate

830643 Qigong – en väg till bättre hälsa, 
grund- och fortsättningskurs för kvinnor och män (23 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 16.30–17.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Thea Mantsinen 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
För såväl nybörjare som längre hunna. Passar oavsett ålder och 
kön. Qigong är en mångtusenårig träningsmetod från Kina. 
Rörelserna är enkla och kraftfulla. Med qigong kan du få mer 
energi, förbättra din hälsa samt förebygga sjukdomar. Qigong 
förbättrar kroppskännedomen och koncentrationen. Kom i 
vanliga gångkläder – kräver varken specialkläder eller utrust-
ning. 
FM Thea Mantsinen är en erfaren qigongledare.

830646 Karate-do Shotokai, 
grundkurs för kvinnor och män (34 €)
mån. 12.9–5.12 (ej 17.10) kl. 19.30–21.00
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Eva Hertzberg 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 4.9
Lär dig grunderna i karate – grundläggande ställningar, spar-
kar, slag, avvärjningar, timing och avstånd. Minimiålder 16 år. 
Ta med dig träningskläder och en vattenflaska. Vi tränar barfo-
ta. Kursen ordnas i samarbete med Abo Karate-Do Shotokai r.f. 
Eva Hertzberg har 2 dan svart bälte och har undervisat karate 
sedan 2009.

Klangskålar

830644 Slappna av med tibetanska klangskålar, 
septemberkvällen 8.9 (8 €)
tors. 8.9 kl. 18.15–19.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
En ny upplevelse för välbefinnande – 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 zon-
terapeut och har ägnat sig åt avslappning med tibetanska 
klangskålar under flera års tid. 

830645 Slappna av med tibetanska klangskålar, 
decemberkvällen 7.12 (8 €)
ons. 7.12 kl. 19.30–20.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Emilia Nylund 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.11
Samma innehåll och lärare som i kursen ovan ”830644 Slappna 
av med tibetanska klangskålar, septemberkvällen 8.9”.
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830653 Yoga efter förlossningen,
kortkurs på distans i november (15 €)
ons. 2–23.11 kl. 11.45–13.00 
Distansundervisning • Luisa Blumenthal 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 25.10
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.

830652 Gravidyoga, kortkurs på distans i november (15 €)
tors. 3–24.11 kl. 17.30–19.00 
Distansundervisning • Luisa Blumenthal 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 26.10
En lugn stund ägnad åt dig och barnet du väntar. Vi mjukar 
upp spänningar, avlastar och stärker de områden som är  
mest utsatta. Vi går igenom ställningar, andning och icke- 
medicinska smärtlindringsmetoder som kan vara till hjälp  
under förlossningen.
Luisa Blumenthal är utbildad yoga- och meditationslärare. 

Yoga före och efter förlossningen

Yoga före och efter förlossningen

Missa inte onsdagsföreläsningarna!
Arbis arrangerar engångsföreläsningar nästan varje vecka. 
Se sid 88. Anmäl dig via www.aboarbis.fi eller på kansliet.



830651 Yogaretreat, oktoberveckoslutet 28–30.10 (38 €)
fre. 28.10 kl. 18.00–20.15 och lör.–sön. 29–30.10 kl. 10.00–16.00 
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5
 • Luisa Blumenthal och Jan Rundt 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 20.10
Vill du ”åka” på retreat utan att resa någonstans? Kom med 
på en djupdykning i yogans värld med fokus på välmående, 
harmoni och klassiska tekniker. Vi övar asanas, andningstekni-
ker, medveten tystnad, yogisk sång och meditation. För både 
nybörjare och mer erfarna yogier. Ta med en yogamatta, filt, 
vattenflaska och bekväma kläder. 1 h lunchpaus på lördag och 
på söndag.
Luisa Blumenthal är utbildad yoga- och meditationslärare. Jan 
Rundt har över 20 års erfarenhet av att idka och undervisa 
meditation och yoga.

830654 Förmiddagsyoga för kvinnor och män, 
kortkurs på distans i november (15 €)
tis. 1–22.11 kl. 10.00–11.30 
Distansundervisning • Luisa Blumenthal 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 24.10
En lugn stund med yogaövningar som stärker kroppen och 
gör den smidigare, löser upp spänningar och tränar balan-
sen, kompletterad 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 utbildad yoga- och meditationslärare.

830655 Familjeyoga för barn 4–9 år med en vuxen, 
tre söndagsförmiddagar (8 €)
sön. 18.9–2.10 kl. 11.00–12.00
Cygnaeus skola, festsalen, Mariegatan 7 • Pia Sidbäck 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 8.9
Yoga för barn tillsammans med en vuxen ger en möjlighet att 
röra på sig, slappna av, vara tillsammans och stärka gemenska-
pen. Alla, också den vuxna, yogar enligt egna förutsättningar 
genom en yogasaga. Övningarna förbättrar motoriken och 
balansen och kan också stärka koncentrationsförmågan. Både 
barn och vuxna anmäler sig separat med egna kursavgifter. Klä 
er bekvämt och ta med liggunderlag, ett litet mellanmål kan 
vara bra.
PeM Pia Sidbäck, diplomerad barnyogaledare, är även utbildad 
barn- och ungdomsyogalärare.

830657 Hatha-yoga för kvinnor och män, 
måndagsförmiddagar (34 €)
mån. 5.9–28.11 (ej 17.10) kl. 11.00–12.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 28.8
Lär dig grunderna i hathayoga eller fördjupa ditt kunnande. 
Kursen är avsedd för både nybörjare och för dem som redan 
kan grunderna. Bli bekant med det yogiska andetaget. Kombi-
nera andningen med rörelserna. Hathan ger fysisk styrka och 
bättre balans och skapar jämvikt mellan aktivitet och vila. Ta 
med dig lämpligt underlag och eventuellt en filt för avslapp-
ning och meditation. 
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare från Finlands 
yogainstitut. 

830658 Hatha-yoga, nybörjarkurs för kvinnor och män, 
sena måndagseftermiddagar (31 €)
mån. 12.9–28.11 (ej 17.10) kl. 16.30–18.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 4.9
Lär dig grunderna i hathayoga. Bli bekant med det yogiska 
andetaget. Kombinera andningen med rörelserna. Hathan ger 
fysisk styrka och bättre balans och skapar jämvikt mellan akti-
vitet och vila. Ta med dig lämpligt underlag och eventuellt en 
filt för avslappning och meditation. 
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare från Finlands 
yogainstitut. 

830659 Hatha-yoga, fortsättningskurs för kvinnor och 
män, onsdagskvällar (34 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 17.45–19.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Öka kroppsmedvetenheten, koncentrationen och välbefin-
nandet. Skapa balans mellan aktivitet och vila. Förbättra den 
fysiska styrkan och balansen. Fördjupa dig i avslappning och 
meditation. Ta med liggunderlag, filt och en kudde eller kloss 
att sitta på. Du bör tidigare ha bekantat dig med någon form 
av yoga. 
Ann-Mari Backman är certifierad hathayogalärare från Finlands 
yogainstitut. 

Yo
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830660 Mediyoga, nybörjarkurs för kvinnor och män, 
måndagskvällar (26 €)
mån. 12.9–28.11 (ej 17.10) kl. 18.15–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 28.8
Lär dig grunderna i mediyoga och hur man med hjälp av den 
kan förbättra sitt mående och sin livskvalitet. Lär dig avslapp-
ning och det yogiska andetaget, med vilket du kan styra både 
kroppens och sinnets aktivitet. Ta med liggunderlag, filt och en 
kudde eller kloss att sitta på. 
Ann-Mari Backman är certifierad mediyogalärare och terapeut 
från Mediyogainstitutet i Stockholm. 

830661 Mediyoga, fortsättningskurs för kvinnor och män, 
onsdagskvällar (28 €)
ons. 7.9–30.11 (ej 19.10) kl. 19.30–20.45
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Ann-Mari Backman 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 30.8
Vi implementerar det yogiska andetaget via övningarna. Vi 
fördjupar oss i det yogiska energiflödet och lär oss chakrans 
inverkan på balansen. Du bör kunna grunderna i mediyoga. Ta 
med underlag, filt, kudde eller kloss. 
Ann-Mari Backman är certifierad mediyogalärare och terapeut 
från Mediyogainstitutet i Stockholm. 

830662 I AM-yoga, för kvinnor och män, 
torsdagskvällar (34 €)
tors. 8.9–1.12 (ej 20.10) kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisg. 5 • Michaela Nordling 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 31.8
I AM-yoga är ett bra komplement till fysisk träning och en mot-
vikt till en stressig vardag. Fokus ligger på närvaro i nuet, att 
skapa balans i kroppen med lugna och mjuka övningar, att 
stilla sinnet och sträva i riktning mot fördjupad medveten-
het. Lämpar sig för både nybörjare och vana yogin samt även 
om du redan gått kursen. Ta med bekväma och mjuka kläder, 
liggunderlag, filt, en liten kudde att sitta på och en vattenflaska. 
PeM Michaela Nordling är certifierad (2020) I AM-yoga-
instruktör och Wabing-instruktör från GöranBoll Yogainstitutet 
i Stockholm. 

830663 Vinyasa flow-yoga I – easy flow, för kvinnor och 
män, tisdagseftermiddagar (23 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 17.00–18.00
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Vinyasa flow-yoga är en mångsidig och dynamisk yoga där 
ställningarna sammanlänkas i ett flöde som utförs i takt med 
andningen. Nybörjar- och fortsättningsnivå. Ta med en yoga-
matta. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830664 Vinyasa flow-yoga II, för kvinnor och män, 
tisdagskvällar (34 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 19.45–21.15
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Fortsättnings- och fördjupad nivå för dig som vill ha en omväx-
lande och fysiskt utmanande yogaövning. Stärk och stretcha 
musklerna, skärp ditt mentala fokus och utmana balanssinnet. 
Allt med glimten i ögat. Du bör ha minst ett års erfarenhet av 
fysiskt utmanande yoga. Ta med en yogamatta. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006. 

830665 Yin-yoga, för kvinnor och män, tisdagskvällar (28 €)
tis. 6.9–29.11 (ej 18.10) kl. 18.15–19.30
5 vån. Rum 507. Spegelsalen, Kaskisgatan 5 • Sofia Pelo 
Anmälning 10.8 (kl. 18) – 29.8
Yin-yoga är en lugn och meditativ form av yoga, som effektivt 
stimulerar och töjer muskler och bindvävnad. Yogaställningar-
na görs sittande eller liggande. Ta med en yogamatta och en 
filt. 
FM Sofia Pelo har undervisat i yoga sedan 2006.

Ta med en yogamatta 
och/eller filt till yogakurserna.
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