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Välkommen till Helsingfors
arbis och en ny termin fylld
av spännande kurser!
I den här broschyren presenterar vi de kurser som startar efter
årsskiftet. I vår egentliga kurskatalog, som kom ut i augusti, hittar du
detaljerad information om alla kurser. Den finns tillgänglig inte bara
på Arbis på Dagmarsgatan och på Stoa, utan också runtom i stan,
t.ex. på Luckan och på biblioteken.
Den allra färskaste informationen finns alltid på webben på
www.hel.fi/arbis, men du kan också ringa till vårt kansli på
tfn (09) 310 494 94.
Anmäl dig till kurserna på ilmonet.fi, per telefon eller genom ett
personligt besök på Dagmarsgatan 3.
Vi ses på Arbis, ditt svenska och mångkulturella rum i Helsingfors!
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Föreläsningar
och evenemang

Arbis strömmar så
gott som alla vårens
föreläsningar så du
kan sitta bekvämt
hemma i soffan och
följa med. Följ vår
hemsida, Facebook
och YouTube-kanal.

Våren 2021
Populism and Anti-EU
Movements: Poland as the
European Epicenter?
This lecture will present an overview of
the recent political landscape in Poland,
give some specific angles through which
to better understand what lies behind
the media headlines and narratives, and
present the current politically seismic
waves emanating from Poland.
Justyna Pierzynska
Föreläsningen strömmas.
20.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23
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Brudar i svart – ett nytt samtal
med Sirpa Kähkönen
Då förhandsintresset var stort för S
 irpa
Kähkönens besök på våren, kommer
hon på nytt till Arbis och berättar om
sina prisade romaner om Kuopio under
1930- och 40-talen, varav de två första
översatts till svenska. Kähkönen intervjuas också nu av litteraturredaktör Anna
Dönsberg.

un chemin parallèle en peinture et au
théâtre. La gestuelle et les expressions
des émotions élaborées par les acteurs,
ainsi que l’éclairage de scène, ont servi
de modèles aux peintres. Par Laura
Gutman, commissaire de l’exposition
Känslosamma scener au Konsmuseet
Sinebrychoff 2018–2019.
Föreläsningen strömmas.
17.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Föreläsningen strömmas.
27.1, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Jordbruk med jordens hälsa i
fokus

Musiklivet i stormaktstidens
Sverige – Drottning Kristina
som kulturmecenat

Regenerativ ekologisk odling är ett sätt
att odla som fokuserar på att bygga
humus och biodiversitet och producera
näringsrik, hälsosam mat. Det är ett
hållbart sätt att odla som kan tillämpas
också av den som odlar för nöjes skull.

1600-talet utgör startskottet för utvecklingen av det svenska musiklivet med
Gustav II Adolf och drottning Kristina
som förgrundsgestalter. Ett stort antal
utländska musiker med Andreas Düben
från Leipzig i spetsen kallas in för att
göra den nya stormakten kulturellt representativ i Europa.
Lars Karlsson,
Föreläsningen strömmas.
3.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Tänker du på Badhotellet?
En paneldiskussion om den danska
tv-serien Badhotellet som utspelar sig
utanför Skagen på Jylland. I panelen sitter Johanna Toivonen som översatt serien till finska, Kristian Rossi Sørensen
med intresse för dansk kultur, konsthistorikern Catarina Welin och Pia Nybom
som tittat särskilt på badmodet.
Föreläsningen strömmas.
10.2, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Emus aux larmes. Les émotions
mises en scène
La représentation des Passions de
l’âme, définies par Descartes, a suivi

Nina Långstedt.
Föreläsningen strömmas.
3.3, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Inför kommunalvalet
– en dialog om Helsingfors
Helsingfors vision är att vara världens
bäst fungerande stad, står det i stadens
strategi. Vad finns bakom orden? Kan du
påverka stadens utveckling? Arbis inbjuder till Dialogpaus, en diskussion som
förs i lugn och ro och med tid för reflektion: 15 utvalda personer, kända och mindre kända, samtalar. I samarbete med
Bildningsalliansen och Folktinget.
Föreläsningen strömmas.
10.3, onsdag kl. 18.05–19.30, rum 23

Marsmatiné
En matiné med trevlig musik av Arbis
kursdeltagare och lärare.
Konserten strömmas eller förverkligas på
annat sätt. Se uppdaterade uppgifter på
ilmonet.fi.
Ej öppen för allmän publik.
13.3, lördag kl. 13.00–15.00
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CMI 20 år – dialog, medling och
fredsbyggande
År 2000 grundade president Martti Ahtisaari Crisis Management Initiative (CMI)
med avsikten att på ett flexibelt och oberoende sätt bidra till konfliktlösning runtom i världen. Under de senaste 20 åren
har CMI utvecklats till en internationell
organisation med över 90 anställda.
Ellen Renman och Lisa Boström som arbetar i CMI:s Afrika-team kommer under
kvällen att berätta mer om hur CMI arbetar idag.
Föreläsningen strömmas.
17.3, onsdag kl. 18.30–20.00, rum 23

Barnfest
En lördag på Arbis med mångsidigt och
roligt program för alla barn i alla åldrar.
På barnfesten får barn och vuxna tillsammans delta i olika föreställningar,
kreativa verkstäder och kulturaktiviteter.
Mer information om evenemanget finns
på barnkultur.luckan.fi och LillaLuckans
facebooksida.
20.3, lördag kl. 11.00–15.00, Arbis
NY FÖRELÄSNING

Göran Schildts två liv
Historikern Henrik Knif berättar om
Göran Schildt utifrån sin nya biografi,
som nyanserar tidigare uppfattningar om
konstkritikern, författaren och medelhavsseglaren. Arbis bibliotekarie Johan
Lindberg intervjuar.
Föreläsningen strömmas.
31.3, onsdag kl. 18.30–20.00, rum 23
NY FÖRELÄSNING

Dags för karriärbyte?
Alla har vi sökt jobb, blivit intervjuade
och kanske blivit anställda. Vi vet vad
som händer i en rekryteringsprocess.
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Eller vet vi? Bob Olin berättar om Headhunting och Executive Search-industrin,
men även ingående om rekrytering och
olika rekryteringskanaler i allmänhet.
Föreläsningen strömmas.
7.4, onsdag kl. 18.30–20.00, rum 23

Vilda ätbara växter
Naturens skafferi börjar snart vakna till
liv. Vilka ätbara växter känner du till? Hur
kan du använda dem i matlagningen?
Marthaförbundets vilda växter-rådgivare
Elisabeth Eriksson berättar om kännetecken och användningsmöjligheter för
bland annat daggkåpa, nässla, mjölkört
och kirskål.
Elisabeth Eriksson
Föreläsningen strömmas.
14.4, onsdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Vårkonsert
Kursdeltagarna på Arbis musikkurser
avrundar läsåret med en härligt svängig
vårkonsert.
Konserten strömmas eller förverkligas på
annat sätt. Se uppdaterade uppgifter på
ilmonet.fi.
Ej öppen för allmän publik.
17.4, lördag kl. 13.00–15.00

Valborgskonsert med Arbis
sinfonietta
Vi välkomnar Valborg med Arbis sinfoniettas glada toner. Kom med och vrid
upp stämningen inför festen.
Johan Cantell, Samuli Sandberg
Konserten strömmas eller förverkligas på
annat sätt. Se uppdaterade uppgifter på
ilmonet.fi.
Ej öppen för allmän publik.
29.4, torsdag kl. 18.00–19.30

Bildkonst och
formgivning
Keramik, skulptur, grafik, fotografi,
bildbehandling och mediekonst,
utflykter och galleribesök, konst och
välmående

Måla akvarell ute på
Skanslandet (24 €)

Metallgrafik D (24 €)

A210015 1–3.6,
tisdag–torsdag kl. 10.00–14.00

Metallgrafik E (24 €)

Teckning på Hertonäs gård B (20 €)
A210058 19.3–16.4, fredag kl. 10.00–12.30

Måla som Rubens och
Rembrandt (38 €)
A210108 22–26.2,
måndag–fredag kl. 10.00–14.30

Animation med grönsaker (16 €)
A210094 29–30.1, fredag kl. 15.30–18.00
lördag kl. 10.00–14.00

A210023 16–23.1, lördag kl. 10.00–16.00

A210024 13.2–6.3, lördag kl. 10.00–16.00

Metallgrafik F (24 €)
A210025 27.3–10.4, lördag kl. 10.00–16.00

Arkitekturpromenad B: Gamlas
(12 €)
A210003 17.4, lördag kl. 13.00–14.30

Konst och design på de
europeiska ambassaderna (16 €)
A210034 11.1–12.4, måndag kl. 12.30–14.00

Nybörjarkurs i giftfri
oljemålning (66 €)
A210059 12.1–13.4, tisdag kl. 18.00–20.30
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Kulturvandring på Drumsö (12 €)

Keramik, extra nybörjarkurs (66 €)

Metron har förändrat Drumsö med nya
bostadskomplex men Else Aropaltios
livsverk i form av ett femtiotal höghus
sätter ännu sin prägel på stadsdelen, likaså de vackra stränderna som möjliggör ett friluftsliv för stadsborna. På vår
promenad ser vi också Julius Tallbergs
villa och avslutar med kaffe på Mutterkiosken. Samling kl. 12 i foajén på Dagmarsgatan 3.

På kursen lär du dig grunderna i keramik
och olika tekniker för att formge leran.
Du lär dig också att dekorera och glasera föremålen. Inga förkunskaper krävs.
En materialavgift på 30 € betalas till läraren under första lektionen. Efter halva
terminen antas inte nya elever.

A210242 10.4, lördag kl. 13.00–14.30
Hans-Peter Holmstén
NY KURS

Viborg virtuellt i väntan på
bättre tider, webbkurs (12 €)
När resandet inte är en möjlighet håller vi kontakt via Teams, delar våra bilder från tidigare resor och diskuterar
Viborgs historia utifrån personliga intressen. Både nyutkomna böcker samt
antikvariska rariteter presenteras samt
dokumentärer som hittas i Yle-arkivet.

A210241 13.1–14.4, onsdag kl. 17.00–19.30
Lotta Fagerholm, konstklassen, Stoa
NY KURS

Färg och form för 7–12-åringar
del 2, Stoa (38 €)
En skapande verkstad i färglära och keramikens grunder. Ta vara på fantasin
och ge uttryck för den i 3D. En material
avgift på 20 €/termin betalas till läraren
den första lektionen. Anmälan endast via
tfn (09) 310 494 94.
A210238 11.1–12.4, måndag kl. 15.00–16.30
Hans-Peter Holmstén, konstklassen, Stoa

A210245 29.1–5.2, fredag kl. 10.00–12.15
Hans-Peter Holmstén

Ytterligare information ilmonet.fi
Det finns också plats på många kurser
som startade på hösten.
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Hantverk

Sömnad, garnarbete, bokbindning och pappers
arbeten, smycken, vård och renovering, träslöjd, övriga
material och arbetsmetoder, kurser för barn och unga

Tygtryck med digiprint (20 €)
A210033 20.1–10.2, onsdag kl. 9.30–12.00

Advanced Jewellery Making
Course (52 €)
A210035 22.1–16.4, fredag kl. 18.00–20.30

Advanced Jewellery Making
Course (52 €)
A210232 13.1–14.4, onsdag kl. 18.00–20.45

Beginners Jewellery Making
Course C (38 €)
A210047 14.1–15.4, torsdag kl. 14.30–16.00

NY KURS

Beginners Jewellery Making
Course D (38 €)
This course covers the basic techniques
of making silver jewellery for people who
don´t have previous experience. You will
learn to use the correct tools and equipment and also to design and create your
own original jewellery using silver and
other materials.
A210235 14.1–15.4, torsdag kl. 16.15–17.45
Ana-Maria Ramírez, rum 47

Dekorationsmålning (38 €)
A210026 19–22.4,
måndag–torsdag kl. 15.00–20.00

Miniatyrer och dockskåpsprylar
(24 €)
A210050 5–6.3, fredag kl. 16.00–20.45
lördag kl. 10.00–16.00
Arbis — 7
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Overlockmaskinens möjligheter

Restaurera gamla möbler H (78 €)

(20 €)

A210007 14.1–25.3, torsdag kl. 10.00–14.15

A210017 29–30.1, fredag kl. 17.00–21.15
lördag kl. 10.00–16.00

Restaurera gamla möbler J (38 €)

Sy färdigt eller sy om (20 €)

A210038 19–23.4,
måndag–fredag kl. 9.00–13.15

A210016 26–27.3, fredag kl. 17.00–21.15
lördag kl. 10.00–16.00

Möbeltapetsering C (78 €)

Sy till vår och sommar (28 €)
A210014 3–7.5,
måndag–fredag kl. 9.30–12.45
NY KURS

En väska för fest och vardag,
webbkurs (16 €)

A210010 11.1–12.4, måndag kl. 14.00–17.15

Möbeltapetsering D (78 €)
A210011 16.1–20.3, lördag kl. 10.00–16.00

Möbeltapetsering E (38 €)
A210036 3–7.5,
måndag–fredag kl. 10.00–14.00

Sy en väska av rund modell som passar din klädsel. Vi träffas tre gånger via
Teams då du får hjälp och råd. Du får
mönster för sömnad av en väskstorlek.
Det är också möjligt att använda egna
mått för väskan.

Möbeltapetsering F (38 €)

A210258 10–24.3, onsdag kl. 10.00–11.30
(första gången till 11.00)
Beatrice Blomster

A210233 12.1–13.4, tisdag kl. 18.30–20.15

Reparera gamla fönster C (78 €)

A210063 17–21.5,
måndag–fredag kl. 10.00–14.15

A210027 13.1–31.3, onsdag kl. 9.30–13.30

Reparera gamla fönster D (78 €)
A210028 14.1–15.4, torsdag kl. 17.00–20.10

Reparera gamla fönster E (38 €)
A210029 26–30.4,
måndag–fredag kl. 10.00–14.15

Restaurera gamla möbler E (78 €)
A210004 11.1–22.3, måndag kl. 9.00–13.15

Restaurera gamla möbler F (78 €)
A210005 12.1–23.3, tisdag kl. 8.30–12.45

Restaurera gamla möbler G (78 €)
A210006 12.1–23.3, tisdag kl. 14.00–18.15

A210012 31.5–4.6,
måndag–fredag kl. 16.00–20.00

Slöjdkurs för personer med
specialbehov (38 €)
Sommarsnickare (38 €)
Träslöjd D (78 €)
A210008 11.1–22.3, måndag kl. 17.30–21.45

Träslöjd E (78 €)
A210013 15.1–26.3, fredag kl. 9.00–13.15
NY KURS

Skapa tillsammans i trä,
Rastis (38 €)
Kom och skapa leksaker, presenter eller
något annat av trä som du vill göra tillsammans samtidigt som du skapar glada
minnen för livet. Denna kurs passar för
10-åringar och uppåt tillsammans med
en vuxen.
A210236 14.1–15.4, torsdag kl. 18.00–19.30
Mats Karlsson, slöjdsalen
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Hem och trädgård
Boende, trädgårdsvård och odling, spel

Bridge, på nätet (52 €)
A210204 12.1–6.4, tisdag kl. 15.30–18.00

Bridge – spela mera! (69 €)
A210203 14.1–22.4, torsdag kl. 17.30–19.45

Sol- och vindenergi för stuga
och båt (12 €)
A210071 6.2, lördag kl. 10.30–13.45

Ekologisk odling på Hertonäs
gård (20 €)
A210221 8.5, lördag kl. 10.00–13.15

Odla i egen trädgård med
jordens hälsa i fokus (20 €)
A210226 15.5, lördag kl. 10.30–13.45
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Hushåll
Barn- och babymat, kurser för skolbarn och äldre,
vuxna med barn i köket, barnens kök, seniorer i köket,
vardagsrätter, festmat, fisk, hälsofrämjande kost,
vegetariskt, mat och språk, internationell matkultur,
bakning, dryckeskultur, matdemonstrationer, hygienpass

Tips

Kreativt sommarläger med mat
och hantverk (140 €)
A210054 7–11.6,
måndag–fredag kl. 9.00–15.30

Läs mer Ilmonet.fi

Vuxna med barn i köket
= tillsammans
På de här kurserna tillreder barnet och
den vuxna mat tillsammans. Kurspriset
inkluderar ett barn och en vuxen. Endast
den vuxna anmäls till kursen. Barnets
namn och födelsedatum meddelas separat till kansliet före kursstarten. Notera
vänligen den riktgivande åldersindelningen. Kurserna planeras vanligen som pararbete. Om barnet har allergier eller specialbehov, var vänlig och meddela detta
minst en vecka i förväg. Se utförligare
kursbeskrivning på Ilmonet.
Tillsammanskurserna inleds med ett
mellanmål som tillreds gemensamt.

En sockerbagare här bor i
staden (26 €)
A210175 25.1, måndag kl. 16.30–20.15

Italiensk mat (26 €)
A210177 11.3, torsdag kl. 16.30–20.15

Sockerfritt kalas (33 €)
A210173 15–22.3,
måndag kl. 16.30–19.30

Grekisk Taverna (26 €)
A210178 16.3, tisdag kl. 16.30–20.15

Picknick för de minsta (33 €)
A210174 30.3–6.4, tisdag kl. 16.30–19.30

Välkommen Valborg (26 €)
A210179 13.4, tisdag kl. 16.30–20.15

Barn i köket

Italienska smaker för åk 1–6,
Rastis (35 €)
A210126 16.2–9.3, tisdag kl. 14.00–16.15

A210171 26.1–2.2, tisdag kl. 16.30–19.30

Kreativt sommarläger med mat
och hantverk (140 €)

Vändagen (26 €)

A210054 7–11.6,
måndag–fredag kl. 9.00–15.30

Baka salt och sött (33 €)

A210176 4.2, torsdag kl. 16.30–20.15
NY KURS

Seniorer i köket

Viva la Mexiko (26 €)

Herrar i köket (64 €)

Uppdatera din tacofredag med nya
spännande rätter ur det mexikanska
köket. Vi lagar bland annat enchiladas,
tacolåda och vår egen salsa och avslutar
sedan med något sött. Kursen är avsedd
för ett skolbarn tillsammans med en
vuxen. Samma program som på höstens
kurs.

A210095 12.1–2.2, tisdag kl. 10.00–13.45

A210256 1.3, måndag kl. 16.30–20.15
Tara Junker, undervisningsköket

Favoritrecept från Mumindalen

Seniormix (64 €)
A210193 28.1–18.2, torsdag kl. 10.00–13.45

Skaldjur (27 €)
A210189 17.2, onsdag kl. 10.00–13.45

Vegetarisk grundmatlagning för
dig som är 60+ (20 €)
A210186 10.3, onsdag kl. 10.00–13.45

(33 €)

Vårens kulinariska resa (74 €)

A210172 3–10.3, onsdag kl. 16.30–19.30

A210100 23.3–13.4, tisdag kl. 10.00–13.45

Arbis — 11
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Vegetariskt

Veganska bakverk (28 €)

Smaker från Främre Orienten
(30 €)

A210085 13.1, onsdag kl. 17.00–20.45

A210162 3.2, onsdag kl. 17.00–20.45

Jag vill bli vegan – men hur? (28 €)

Det kinesiska nyåret (28 €)

A210182 1–8.2, måndag kl. 17.00–20.45

A210111 11.2, torsdag kl. 17.00–20.45

Mera vege för en "ege" (26 €)

Dansk mad (28 €)

A210183 2.3, tisdag kl. 17.00–20.45

Veganska desserter (28 €)
A210184 4.3, torsdag kl. 17.00–20.45

Vegetariska tapas (28 €)
A210185 8.3, måndag kl. 17.00–20.45

Vegetariskt inför grillsäsongen
(28 €)
A210166 7.4, onsdag kl. 17.00–20.45

Vilda ätbara växter (20 €)
A210187 17.5, måndag kl. 17.00–20.45

Festmat

Dukat för buffé inför vändagen

A210102 15.2, måndag kl. 17.00–20.45
NY KURS

Sample Turkish Flavours
Cooking (35 €)
This class offers a varied selection of
recipes from Turkish cuisine, which is
diverse and savory, spicy, but not too
hot, and vegetable-rich. The course
language is English and the teacher is a
Turkish food lover from Turkey.
A210252 17.2, onsdag kl. 17.00–20.45
Ghita Henriksson och Cigdem Büyükasik
Sener, undervisningsköket

Holi Special Indian Cooking (28 €)
A210083 25.3, torsdag kl. 17.00–20.45

(28 €)

Street Food from India (28 €)

A210117 9.2, tisdag kl. 17.00–20.45

A210084 8.4, torsdag kl. 17.00–20.45

Planera en fest (28 €)
A210190 15.4, torsdag kl. 17.00–20.45

Internationell matkultur

Okända kinesiska delikatesser
(28 €)
A210110 21.1, torsdag kl. 17.00–20.45

Ayurvedic Indian Cooking Class
(28 €)
A210082 28.1, torsdag kl. 17.00–20.45

12 — Arbis

Vietnamesisk vardagslyx (30 €)
A210089 9.4, fredag kl. 17.00–20.45

Brasiliansk köttkurs (32 €)
A210125 12.4, måndag kl. 17.00–20.45

Det ryska påskköket (35 €)
A210091 14.4, onsdag kl. 17.00–20.45

Mat och språk

Bakning

Deutsche Suppen und Brot dazu, Wienerbröd och croissanter (26 €)
A210112 23.1, lördag kl. 10.00–13.45
auch Kuchen (28 €)
A210181 19.1, tisdag kl. 17.00–20.45

Crêpes salées et sucrées (30 €)
A210090 27.1, onsdag kl. 17.00–20.45

Byg dit eget smørrebrød A (18 €)
A210104 6.2, lördag kl. 10.00–12.00

Byg dit eget smørrebrød B (18 €)

Klassiskt surdegsbröd B (30 €)
A210116 30.1, lördag kl. 10.00–15.15

Bagels och pretzel (26 €)
A210113 6.3, lördag kl. 10.00–13.45

Moderna tårtor (28 €)
A210209 31.3, onsdag kl. 17.00–20.45

A210109 6.2, lördag kl. 12.30–14.30

Mat och musik

Mat och musik med färger
– tillsammans (33 €)
A210191 18.1, måndag kl. 16.30–20.15

Mat och musik för vuxna:
Sommartider hej! (35 €)
A210192 9.3, tisdag kl. 17.00–20.45

Övrigt

Matiga soppor med tillbehör (28 €)
A210180 11.1, måndag kl. 17.00–20.45

Fisk på längden och tvären (30 €)
A210208 14.1, torsdag kl. 17.00–20.45

Ostens tjusning i maten (28 €)
A210164 20.1, onsdag kl. 17.00–20.45

Kombucha A (16 €)
A210194 10.2, onsdag kl. 17.00–18.30

Kombucha B (16 €)
A210195 10.2, onsdag kl. 19.00–20.30

Hygienpass

Hygienpass, teori (16 €)
A210118 4.2, torsdag kl. 17.00–20.45

Hygienpass tentamen A (30 €)
A210120 11.2, torsdag kl. 17.00–19.15

Hygienpass tentamen B (30 €)
A210122 9.3, tisdag kl. 17.00–19.15

Hygienpass tentamen C (30 €)
A210124 27.3, lördag kl. 10.00–12.15

Matdemonstrationer för seniorer

Blinilunch (14 €)
A210078 14.1, torsdag kl. 13.00–14.00

Soppa med fastlagsgott (14 €)
A210079 9.2, tisdag kl. 13.00–14.00

Påskens läckerheter (14 €)
A210080 25.3, torsdag kl. 13.00–14.00

Primörpremiär (14 €)
A210081 15.4, torsdag kl. 13.00–14.00

Skaldjur (35 €)
A210188 18.2, torsdag kl. 17.00–20.45

Vaktel och vaktelägg (30 €)
A210165 24.3, onsdag kl. 17.00–20.45

Arbis — 13
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Litteratur, teater
och modersmål
Svenska som modersmål, skrivande, litteratur,
teater och film

Digitalt kreativt skrivande (20 €)
A210088 12.1–16.2, tisdag kl. 18.05–19.35

Prepkurs i modersmål B (55 €)
A210135 13.1–17.3, onsdag kl. 16.30–19.30

Skrivverkstad för gymnasister (41 €)
A210105 15.2–24.5, måndag kl. 15.00–16.30

Funktionell grammatikundervisning
– webbkurs (12 €)
A210225 22–29.4, torsdag kl. 17.00–18.45

Schamanism i teaterns värld (16 €)
A210206 2–16.2, tisdag kl. 18.05–19.35
14 — Arbis

Media och
informationsteknik
Datoranvändning och operativsystem, Windows, Mac,
smarttelefon och pekplatta, Internet, blogg och hemsida,
sociala medier, bildhantering, publicering, video, textbehandling,
presentation och kalkyl, programmering, temagrupper, öppna
inlärningsmiljöer

Tips

Programmera med Python,
fortsättning (38 €)
A210053 3.3–14.4, onsdag kl. 18.20–20.50

Läs mer Ilmonet.fi
Arbis — 15
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Fotografi

Klassisk fotografering och
mörkrumsteknik (38 €)
A210077 3.2–17.3, onsdag kl. 17.30–20.45

Operativsystem, administration
och service

Windows 10, inställningar och
administration (20 €)
A210138 8.2–1.3, måndag kl. 15.30–18.00

Publicering

InDesign, fortsättning (24 €)
A210037 23.3–13.4, tisdag kl. 17.35–20.50

E-bok, från manus till produkt
(20 €)
A210074 14–28.1, torsdag kl. 18.00–20.30

Ljudbehandling

Arbis podcastklubb (20 €)
A210057 13.1–14.4, onsdag kl. 18.15–20.45
onsdag kl. 18.15–20.45

Smarttelefon och pekplatta

Android – smarttelefon eller
pekplatta, fortsättning B (20 €)

Grunderna i datoranvändning –
Windows 10 B (20 €)
A210019 16.2–16.3, tisdag kl. 9.30–12.00

Fortsättning i datoranvändning
– Windows 10 B (12 €)
A210129 23.3–13.4, tisdag kl. 9.30–12.00

Fil- och mapphantering med
Windows B (20 €)
A210018 24.3–14.4, onsdag kl. 9.30–12.00

Mac, fortsättning med egen
dator (20 €)
A210031 15.3–12.4, måndag kl. 14.00–16.30

Mac, grunder och repetition B
(20 €)
A210030 17.2–17.3, onsdag kl. 14.00–16.30

A210119 4–18.3, torsdag kl. 14.00–16.30

Android – smarttelefon
eller pekplatta, grunder och
repetition B (20 €)
A210073 14–28.1, torsdag kl. 14.00–16.30

Sociala medier

Instagram (20 €)
A210060 10.2–3.3, onsdag kl. 18.05–20.35

Social Media for Small
Entrepreneurs (20 €)
A210061 8.3 måndag kl. 18.35–21.05,
15–29.3 måndag kl. 15.30–18.00

TikTok, music and video (20 €)
A210130 3–17.5, måndag kl. 17.30–20.00
16 — Arbis

Programmering och databaser

Python, basics (24 €)
A210075 12.1–9.2, tisdag kl. 18.05–20.35

Programmera med Python,
fortsättning (38 €)
A210053 3.3–14.4, onsdag kl. 18.20–20.50

Programmera med Python,
grunderna B (24 €)
A210128 10.3–7.4, onsdag kl. 17.35–20.05

Programmering med JavaScript,
fortsättning (20 €)
A210052 6–20.3, lördag kl. 10.00–12.30

Webbskrapning med Python (12 €)
A210066 27.3, lördag kl. 10.00–13.15

Internet och webbpublikationer

Wordpress, fortsättning (20 €)
A210032 8.2–8.3, måndag kl. 16.00–18.30

Canva, grafisk presentation (20 €)
A210065 8–29.4, torsdag kl. 18.05–20.35

Öppna inlärningsmiljöer

Distanskontakt med appar och
tjänster B (20 €)
A210072 13–27.1, onsdag kl. 14.00–16.30

It-rådgivning, våren (6 €)
A210002 12.1–20.4, tisdag kl. 13.00–15.15

Textbehandling och
kontorsprogram

Excel, fortsättning (20 €)
A210121 11.1–1.2, måndag kl. 17.30–20.00

Tabeller och diagram med Excel,
grunderna B (20 €)
A210021 15.3–12.4, måndag kl. 18.05–20.35

Bokföringens grunder, våren
(52 €)
A210009 13.1–24.3, onsdag kl. 15.45–18.15

It-rådgivning i Stoa, våren (6 €)
A210152 21.1–5.4, måndag kl. 14.00–15.30
torsdag kl. 14.00–15.30

IT-verkstad för
integrationsstuderande 2 (0 €)
A210151 14.1–15.4, torsdag kl. 10.00–11.30

Klubb IDA, våren (20 €)
A210056 15.1–9.4, fredag kl. 18.05–20.35

Vardags-it, våren (26 €)
A210051 11.1–12.4, måndag kl. 9.30–12.00

Presentationsprogram

Word, designa din egen mall (20 €)
A210142 14.1–4.2, torsdag kl. 17.05–19.35

Ytterligare information
ilmonet.fi
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Motion, hälsa
och välmående
Gymnastik och motion, kurser för barn och för
vuxna tillsammans med barn, seniorgymnastik,
dans, yoga och tai chi, hälsa

18 — Arbis

Yoga
NY KURS

Skrattyoga (24 €)
Kom och öva upp dina skrattmuskler och
hitta tillbaka till din naturliga iver för lek
och glädje som finns tillgänglig här och
nu. Skrattyogan är utvecklad av den indiska läkaren Madan Kataria och är idag
känd världen runt för sina hälsoeffekter.
Du lär dig skratta, även när du inte har
lust!
A210237 16.1–13.2, lördag kl. 10.00–11.00
Anna Saraneva, gymnastiksalen

Konditionsträning

Löparskola (24 €)
A210087 18.3–29.4, torsdag kl. 17.00–18.00

Vandring till Uddskata (16 €)
A210157 11.5, tisdag kl. 9.00–18.00

Dans

Popping B (24 €)
A210067 16–30.1, lördag kl. 11.00–12.15

Breakdance B (24 €)

Yoga för hormonbalans (18 €)

A210068 16–30.1, lördag kl. 12.15–13.30

A210044 16.1, lördag kl. 10.00–13.00

Freestyle-dans B (24 €)

Ryggyoga (18 €)

A210069 16–30.1, lördag kl. 13.30–14.45

A210045 13.2, lördag kl. 10.00–13.00

Buggdans B (30 €)

Detox-yoga (18 €)

A210048 6–27.3, lördag kl. 10.00–12.15

A210046 6.3, lördag kl. 10.00–13.00

Vals, tango, blues... B (30 €)

NY KURS

A210049 6–27.3, lördag kl. 12.30–14.45

Yogaretreat på Arbis (46 €)
Vill du åka på retreat utan att resa nånstans? Kom med på en djupdykning i
yogans värld med fokus på välmående,
harmoni och klassiska tekniker. Vi övar
både asanas, andningstekniker, medveten tystnad, yogisk sång och meditation.
I kurspriset ingår en enkel vegetarisk
lunch (lördag och söndag).

Hälsa och välmående

Första hjälpen 1 B (24 €)
A210043 4.3–25.3, torsdag kl. 17.30–20.45

A210250 9–11.4, fredag kl. 18.00–20.15
lördag och söndag kl. 10.00–16.00
Luisa Blumenthal och Jan Rundt, rum 13 och
festsalen

Arbis — 19

Musik
Sång, piano, gitarr, sångensembler, körer och allsång,
orkestrar, ensembler och band, konserter

Tips
NY KURS

Ukulele B (27 €)
Du lär dig spela både melodier och
ackompanjemang på det här fantastiska
lilla instrumentet. Lite teori och historia
ingår i programmet. För dig som inte
tidigare spelat något instrument, men
även erfarna musikanter är välkomna.
Ta med din egen ukulele och kom ihåg att
övning ger färdighet!
A210244 12.1–9.3, tisdag kl. 13.30–15.00
Christian Starck, festsalen

Läs mer Ilmonet.fi

Sjung från noter 2 (23 €)

NY KURS

A210092 12.1–16.2, tisdag kl. 16.30–18.00

Hitmakarna (24 €)

Ensemblesång,
fortsättningskurs (24 €)

Vill du utvecklas som låtskrivare i gott
sällskap? Kom då med på kurs och skriv
låtar med andra. Vi analyserar låtar i olika genrer (pop, rock, blues, country) och
går teoretiskt igenom hur de är uppbyggda. Därefter skriver vi vår egen låt i samma stil och jammar ihop. Kursen är nybörjarvänlig.

A200737 15.1–16.4, fredag kl. 14.30–15.30

Pop- och rocksång med
mikrofon (19 €)
A210143 12–13.2, fredag kl. 17.00–20.15
lördag kl. 11.00–14.15

Sångworkshop:
Stevie Wonder (19 €)
A210127 22–23.1, fredag kl. 17.00–20.15
lördag kl. 11.00–14.15

Bandworkshop:
Bring Back the 80's! (19 €)

A210254 12.1–9.3, tisdag kl. 18.35–20.05
Niclas Ingman, rum 37
NY KURS

Pop- och rocksång med
mikrofon (19 €)

A210086 26–27.3, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 11.00–15.15

Vi sjunger i mikrofon och går kort igenom grundtekniken. Betoningen ligger vid behandling av rytm, frasering
och grooven. Du får förbereda en egen
låt som du gärna framför inför den lilla
gruppen. Gemensam uppsjungning varefter alla får individuell handledning enligt Master Class-metoden.

Kammarmusik – Hitta din
spelkompis! (20 €)

A210243 15–16.1, fredag kl. 17.00–20.15
lördag kl. 11.00–14.15
Emma Gustafsson, rum 37

A210070 29–30.1, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 11.00–15.15

Gitarrworkshop: soloteknik (19 €)

A210097 5.3–5.5, fredag kl. 18.30–20.00
fredag kl. 18.30–20.00
onsdag kl. 17.00–18.30

Musik och rörelse: Sommarskoj
för 6–9-åringar (38 €)

A210161 7–10.6,
måndag–torsdag kl. 9.30–14.00

Ytterligare information ilmonet.fi
Det finns också plats på många kurser
som startade på hösten.
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Människa,
samhälle
och kultur
Historia, släktforskning,
konsthistoria och kulturkännedom,
psykologi och människorelationer,
medborgarfärdigheter

Släktforskning 2, flerformskurs

NY KURS

(52 €)

Kronohagen, en guidad vandring

A200897 12.1–13.4, tisdag kl. 10.00–11.30

(12 €)

NY KURS

Släktforskning för längre hunna
(38 €)
En kurs för dig som redan släktforskat
några år, eller som haft ett avbrott i din
forskning. På kursen får du repetera och
lära dig nytt om arkivforskning, bland annat om vilken kunskap domböckerna kan
ge om lokalsamhället. Kursen formas enligt deltagarnas behov.
A210255 14.1–15.4, torsdag kl. 10.00–11.30
Peter Ragnvaldsson, rum 23
NY KURS

Släktforksningsprogram
– pröva på och fråga (16 €)
Ett släktforskningsprogram är till stor
hjälp för en modern släktforskare. Programmet kan organisera din forskning
och du kan söka efter personer i din databas. Programmet underlättar ett utbyte av uppgifter forskare emellan och det
kan göra olika sorters snabba utskrifter
av materialet.
A210257 23.1, lördag kl. 10.00–15.00
Peter Ragnvaldsson, rum 32

Släktforska i Svenskfinland (16 €)
A210205 13.3, lördag kl. 10.00–14.30

Helsingfors på 1700-talet (20 €)
A210196 1.3–12.4, måndag kl. 12.05–13.35

Promenad i 1700-talets
Helsingfors (12 €)
A200823 17.4, lördag kl. 12.00–14.15

Under vandringen får du höra om hur
stadsdelen vuxit från kohage till liten
stad och småningom till ett stort administrationscentrum. Du lär dig om för
länge sedan döda och nuvarande invånare. Vi stannar vid speciella byggnader
och vackra vyer.
A210267 27.3, lördag kl. 12.00–14.15
Eva Ahl-Waris, träff vid Alexander II:s staty på
Senatstorget
NY KURS

Skatudden från slum till
arkitektonisk pärla (16 €)
Under våra träffar bekantar vi oss med
Skatuddens historia och stadsdelens
förvandling från sjömännens och fiskarnas område till ett efterfrågat bostadsområde med en, även internationellt sett,
unik jugendarkitektur. Kursen avslutas
med en promenad på udden.
A210264 30.3–13.4, tisdag kl. 16.30–18.00
Sonja Sjöholm, rum 31

Mental Health Resiliance B (0 €)
A210230 14.1–18.2, torsdag kl. 12.30–14.00
NY KURS

Spara och placera (59 €)
Här är kursen för dig som funderar på
vad placering egentligen är. Kursen riktar sig både till nybörjare och till dem
som vill fördjupa sitt kunnande. I kursavgiften ingår undervisningsmaterialet och
ett verktyg för att göra din egen placeringsplan.
A210263 12.1–16.2, tisdag kl. 18.00–19.30
Matias Käld, rum 13
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Natur, Miljö,
Teknik och
Trafik
Naturintressen, navigation, teknik

Fågelsång på våren, webbkurs
(12 €)

Intensivkurs i
skärgårdsnavigation B (28 €)

A210219 18.1–23.3, måndag kl. 18.00–19.30

A200895 16.3–13.4, tisdag kl. 18.05–21.05

Fågelkännedom i fält (16 €)

NY KURS

A210211 23–24.4, fredag kl. 17.00–19.30
lördag kl. 8.00–12.00

Växtkunskap (16 €)
A210213 21–23.5, fredag kl. 17.00–18.30
söndag kl. 10.00–13.45

Växtexkursion till Sveaborg (12 €)
A210214 16.6, onsdag kl. 17.00–20.00

Kustskepparexamen (38 €)
A210210 11.1–19.4, måndag kl. 18.15–19.45

Marin-VHF och AIS-utrustning
(12 €)
A210215 6.2, lördag kl. 10.00–13.15
24 — Arbis

Traillöpning i urban miljö (20 €)
Målet är att du lär dig stigar i
Helsingforsregionen och bygger upp din
löpkondition. Du får tips om löpteknik:
fotföring, hur du springer backe och var
du har blicken. Du behöver inte ha erfarenhet av stiglöpning men du behöver
kunna jogga i 40 minuter.
A210249 8.4–15.5, torsdag kl. 17.30–19.00
lördag kl. 10.30–13.45
Carl Hobbs

Språk

Arabiska, danska, engelska, estniska, finska, franska,
grekiska, isländska, italienska, japanska, jiddisch,
kinesiska, latin, nederländska, norska, polska,
portugisiska, rumänska, ryska, samiska, spanska,
svenska, tyska, språkresor

Danska
Dansk sprog og kultur 2 (38 €)
A210168 13.1–14.4, onsdag kl. 18.05–19.35

Dansk sprog og kultur 4 (41 €)

The Cambridge Certificate of
Advanced English (78 €)
A200589 12.1–18.5, tisdag kl. 18.05–20.30

Writing for CAE (24 €)
A210133 14.1–15.4, torsdag kl. 18.05–19.35

A210169 11.1–12.4, måndag kl. 18.05–19.35
NY KURS

Engelska
Conversational English (41 €)
A210107 15.1–16.4, fredag kl. 12.30–14.00

English Theater Workshop (27 €)
A210141 14.1–11.3, Varierande klockslag,
se närmare på ilmonet.fi

English Mingle (41 €)
(A2–B1) We start by getting to know
each other, then discuss things that are
important to you in English. Hobbies,
sports, food, family to begin with. We will
play simple fluency games and a short
article will be given every week, but is
not compulsory to complete.
A210259 12.1–13.4, tisdag kl. 12.30–14.00
Dharmash Chavda, rum 42
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NY KURS

NY KURS

Get Ready for Cambridge Exams

Tervetuloa puhumaan suomea!

(27 €)

(41 €)

(B2) Online course preparing you for
the B2 First exam and the IELTS exam,
bands 6–7. Train your speaking and
listening skills. Improve your grammar
and broaden your active vocabulary.
Weekly self-study workload 1.5–2 hrs,
plus 60 mins online a week.

(B1) Keskustelemme mm. ajankohtaisista aiheista, uutisista, mediasta ja vapaa-
ajasta sekä harjoittelemme erilaisia
keskustelutilanteita draaman keinoin.
Pelaamme myös erilaisia pelejä.

A210260 21.1–15.4, torsdag kl. 19.00–20.00
Camilla Bergendahl, 21.1 introduktion i rum 34

Estniska
Estniska för resenärer (24 €)
A210099 2.3–13.4, tisdag kl. 14.00–15.30

Finska

A210261 12.1–13.4, tisdag kl. 18.05–19.35
Riika-Leena Mäntylä, rum 49

Franska
Fransk verbböjning – Simple
comme bonjour ! B (16 €)
A210093 5–6.3, fredag kl. 16.30–19.00
lördag kl. 10.30–13.00

Le saviez-vous ? (20 €)
A200482 19–23.4, måndag kl. 13.15–14.45

Suomi 1 jatko, Stoa (66 €)

NY KURS

A210132 13.1–14.4, onsdag kl. 16.20–18.50

Abikurs i franska (20 €)

Homma skulaa! – puhekielen
kurssi (38 €)

En kurs för abiturienter som önskar
träna inför studentprovet i franska (kort
lärokurs). Hörförståelse, läsförståelse,
ordförråd och strukturer samt skriftlig
framställning ingår i kursen.

A210139 12.1–13.4, tisdag kl. 14.15–15.45

Suomea sinulle (27 €)
A210098 12.1–2.3, tisdag kl. 14.00–15.30

Keskustelua suomeksi 2 (41 €)
A210134 11.1–12.4, måndag kl. 14.15–15.45

Finska för abiturienter (31 €)
A210136 30.1–6.3, Varierande klockslag,
se närmare på ilmonet.fi

Tule taitavaksi keskustelijaksi!
(41 €)
A210106 13.1–14.4, onsdag kl. 18.05–19.35

A210246 1–5.3, måndag–fredag kl. 14.00–15.30
Nadja Elfving, rum 24 / studierummet
NY KURS

Parlons actualités ! Cours en
ligne (38 €)
(B1–B2) Dans ce cours, nous discuterons
de l’actualité de la semaine dans
une ambiance amicale et détendue à
partir de vidéos ou d’articles que vous
recevrez au préalable. Nous utiliserons
la plateforme Itslearning and Teams
pour ce cours en ligne chaque semaine.
Bienvenue!
A210247 20.1–21.4, onsdag kl. 17.00–18.30
Nadja Elfving

26 — Arbis

Grekiska

Japanska

NY KURS

Lär dig japanska på en vecka

Kaliméra Greece!
Web Course (38 €)
(A1) Would you like to learn some Greek
in a short period of time, perhaps
to cope during your vacation? This
online course is designed by a native
Modern Greek teacher for those who
have little or no previous knowledge
of Modern Greek. We use the learning
platform ItsLearning and Teams for our
online lessons where the participants
communicate directly with the teacher
and each other.
A210248 21.1–22.4, torsdag kl. 17.00–18.30
Athina Tsentemeidou

(20 €)
A210096 8–12.2, måndag kl. 13.15–14.45

Kinesiska
Nihao! Kinesiska 2 (62 €)
A210101 15.2–31.5, måndag kl. 14.45–16.15

Kroatiska
Kom igång med kroatiska –
webbkurs (16 €)
A210167 4.3–22.4, torsdag kl. 18.00–19.30

Isländska

Latin

Island på 10 timmar (23 €)

Tempus fugit och latinet finns
kvar (16 €)

A210217 15–19.2,
måndag–fredag kl. 13.15–14.45

A210076 6–13.3, lördag kl. 10.30–13.00

Italienska

Norska

Ciao! Italienska 2 (62 €)

Norsk lørdag B (19 €)

A210103 15.2–31.5, måndag kl. 14.45–16.15

A210170 27.3, lördag kl. 10.00–14.15

NY KURS

Ryska

Italiano tra lettura e
conversazione (20 €)
(B1) Durante il corso intensivo
analizzeremo 5 tipi di testi diversi, un
testo al giorno: piccoli articoli di giornale,
un testo di prosa, un testo di teatro,
un testo tratto da un romanzo giallo e
piccole poesie in italiano.

Hos min babusjka på datjan (20 €)
A210039 18–22.1,
måndag–fredag kl. 13.15–14.45

Ryska – kom igång och prata (38 €)
A210223 11.1–12.4, måndag kl. 10.30–12.00

A210253 22–26.3,
måndag–fredag kl. 13.15–14.45
Corinna Casi, rum 24
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Svenska
Basic level

Svenska 1–2 (49 €)
A210149 11.1–16.4,
Mondays and Fridays 9:30–12:00
NY KURS

Svenska 1–2, webbkurs (49 €)
Svenska 1–6 consists of six parts
(Svenska 1–6). No previous knowledge
of Swedish is required for the first part
(Svenska 1). Reduced fee due to external
financing. Course 1–2 covers chapters
1–7 in the book, and corresponds to
level A1.3 on the Common European
Framework of Reference for Languages.
A210269 11.1–14.4,
Mondays and Wednesdays 17:00–19:30
Emma Laihanen

Svenska 2, Stoa (33 €)
A210159 13.1–21.4, Wednesdays 17:00–19:30

Svenska 3–4 (49 €)
A210150 11.1–15.4,
Mondays and Thursdays 18:05–20:30

Svenska 3–4 (49 €)
A210234 12.1–15.4,
Tuesdays and Thursdays 9:30–12:00

Svenska 4–6 (60 €)
A210144 11.1–16.4, Mondays, Wednesdays and
Fridays 9:30–12:00

Svenska 4, Stoa (26 €)
A210160 14.1–15.4, Thursdays 17:00–19:30

Svenska 5–6 (49 €)
A210145 11.1–16.4,
Mondays and Fridays 9:30–12:00

Svenska 6 (26 €)
A210156 12.1–13.4, tisdag kl. 17.00–19.30
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Mellannivå

Grammatiken i praktiken –
webbkurs (38 €)
A210224 13.1–14.4, onsdag kl. 17.15–18.45

Study Swedish – tips for
independent studies B (12 €)
A210220 25.1, måndag kl. 16.30–18.00

Svenska 7–8 (98 €)
A210146 11.1–16.4,
måndag och fredag kl. 9.30–12.00

Svenska 8 (66 €)
A210158 12.1–13.4, tisdag kl. 17.00–19.30

Svenska 9 (52 €)
A210153 11.1–12.4, måndag kl. 17.00–19.30

Svenska 9–10 (98 €)
A210147 11.1–16.4,
måndag och fredag kl. 9.30–12.00

Svenska B1 – webbkurs B (38 €)
A210218 15.1–16.4, fredag kl. 14.00–15.30

Svenska för allmän
språkexamen, mellannivå,
grupp C (52 €)
A210198 12.1–6.4, tisdag kl. 14.00–16.30

Svenska för allmän
språkexamen, mellannivå,
grupp D (52 €)
A210197 12.1–6.4, tisdag kl. 18.05–20.35

Svenska 11–12 (98 €)
A210148 11.1–16.4,
måndag och fredag kl. 9.30–12.00

Turkiska

Inspiration för
språkundervisningen

NY KURS

Upptäck Turkiet (20 €)
(A1) Traditioner, matkultur, sevärdheter
och geografi står i fokus på den här korta intensivkursen där du också får lära
dig lite turkiska. Läraren talar engelska.
A210251 15–19.3,
måndag–fredag kl. 13.15–14.45
Cigdem Büyükasik Sener, rum 24

Tyska

NY KURS

Aktiverande språkundervisning,
webbkurs (15 €)
Språk är skoj! För att motivera studerande och skapa inspirerande lärprocesser behövs spel, sång, skratt, samarbete,
roliga och varierande uppgifter. Välkommen att ta del av konkreta exempel på
funktionella och elevaktiverande arbetssätt och förutsättningar för att dessa ska
lyckas i ett klassrum.

Deutsch praktizieren mit
Kurzfilmen (20 €)

A210268 19.1, tisdag kl. 16.00–17.30
Annette Jansson

A210200 5–13.3, fredag kl. 16.30–18.00
lördag kl. 10.30–13.00

NY KURS

Spazieren und parlieren B (16 €)
A210055 13–27.4, tisdag kl. 11.00–12.30

Digitala verktyg för
språkundervisning, webbkurs
(12 €)
Det här är en workshop för dig som vill
lära dig mer om hur man kan utnyttja olika digitala verktyg i språkundervisningen. Du får bekanta dig med Mentimeter,
Quizlet och Wordwall.
A210270 2.2, tisdag kl. 16.00–17.30
Annette Jansson

Ytterligare information ilmonet.fi
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Öppna universitetskurser
Pedagogik, hälsokunskap, utvecklingspsykologi

Didaktik, 5 sp, webbkurs (72 €)
A210062 12.1–16.2, tisdag kl. 16.30–19.45

Pedagogikens sociala, kulturella
och filosofiska grunder, 5 sp,
webbkurs (72 €)
A210064 16.3–20.4,
tisdag kl. 16.30–19.45

Orientering till pedagogisk
forskning, 5 sp, flerformskurs
(72 €)
A210131
27.4, 29.4, 4.5, 6.5, 8.5, 11.5, 12.5 (onsdag),
18.5, 20.5, 25.5 tisdag–torsdag kl. 16.30–19.45
lördag kl. 10.00–13.15
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Hälsofrämjande livsstil och
hållbar utveckling, 5 sp (57 €)
A210020 12.2–6.3, fredag kl. 17.30–20.45
lördag kl. 10.00–15.00

Idrottspsykologiskt ledarskap,
5 sp, webbkurs (57 €)
A210042 29.1–20.3,
fredag 29.1 kl. 16.30–18.00
lördag 30.1 kl. 10.00–12.00
onsdag 10.2 kl. 19.00–21.00
onsdag 3.3 kl. 19.00–21.00
torsdag 11.3 kl. 19.00–21.00
fredag 19.3 kl. 16.30–18.00
lördag 20.3 kl. 10.00–12.00

Arbis Östra
– kurser i Stoa
och Rastis

Hushåll

Språk

Italienska smaker för åk 1–6,
Rastis (35 €)

Suomi 1 jatko, Stoa (66 €)

A210126 16.2–9.3, tisdag kl. 14.00–16.15

Svenska 2, Stoa (33 €)

Media och
informationsteknik

A210132 13.1–14.4, onsdag kl. 16.20–18.50

A210159 13.1–21.4, onsdag kl. 17.00–19.30

Svenska 4, Stoa (26 €)
A210160 14.1–15.4, torsdag kl. 17.00–19.30

It-rådgivning i Stoa, våren (6 €)
A210152 21.1–5.4,
måndag och torsdag kl. 14.00–15.30
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2021

Våren 2021

Kursdeltagarna ställer ut sina arbeten.
Olja och akvarell Konstnärlig ledare
Hans-Peter Holmsten 12–30.1
Målningar Konstnärlig ledare 
Marina Ciglar-Tuominen 2–20.2
Teckningar och målningar
Konstnärliga ledare Marina Zitting,
Hanna Uggla och Anna Mäkelä 2–20.3
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Skulptur och japansk målning
Konstnärlig ledare Keita Ioka
23.3–10.4
Måla expressivt! Konstnärlig ledare
Caroline Koss 13–30.4

Anmäl dig till vårens kurser nu!
Det finns också plats på många
kurser som startade på hösten.
Kolla alla kurser på ilmonet.fi
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