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KARLEBYNEJDENS INSTITUT
KOKKOLAN SEUDUN OPISTO



INTERNET-ANMÄLNINGENS  ABC

DIN ANMÄLAN ÄR NU KLAR! DU FÅR FAKTURAN HEMSÄNT.
MEN OM 

DU VILL BETALA KURSEN SOM NÄTBETALNING, FORTSÄTT ÄNNU...

ANMÄLAN TILL ALLA KURSER
BÖRJAR TISDAG 24.8.2021 KL. 18.00

TILL KURSERNA BÖR DU ANMÄLA DIG PÅ FÖRHAND, 
Så kommer kurserna bäst i gång. Ändringar i programmet är möjliga.

CHRISTOPHE KEREBEL My Twitter : @chriskere

GÖR SÅ HÄR
1.  LOGGA IN PÅ ADRESSEN  
 www.opistopalvelut.fi/kokkola 
2. VÄLJ KURS 
 kursen hittar du snabbast med   
 kursnummer 
3. Klicka på    ANMÄL DIG  
     > Kursen förflyttas till   
         varukorgen,  öppna varu-
         korgen genom att klicka 
        på ikonen
4. FYLL I  blanketten som öppnas 
5. GODKÄNN  anmälningsvillkoren  
6.    SKICKA  

BRA ATT VETA 
-  Till kurserna ska man anmäla sig på 
förhand

-  Vid internetanmälan används en skyddad 
förbindelse

-  Kom ihåg att uppdatera webbläsaren med 
tangenten F5 när anmälningen börjar

-  Var noggrann när du meddelar 
ditt mobiltelefonnummer och din 
e-postadress. Vi meddelar om eventuella 
kursförändringar  i första hand via e-post.

-  För barn under 18 år krävs också 
vårdnadshavarens uppgifter.

-  Om du har KAIKUKORTET, anmäl dig till 
kursen och visa upp Kaikukortet i kansliet 
innan kursen startar

-  ANMÄLNINGEN ÄR BINDANDE. 

INNAN DU FORTSÄTTER, LÄS ÄNNU DET HÄR:

- nätbetalning lyckas bara, om du har gett din e-postadress

- Om du är studerande, betala inte på nätet! Du får fakturan till halva priset då du har 

 antecknat dig som studerande vid anmälningen.

- Om du har betalat kursen på nätet och kursen inte startar, så returnerar vi kursavgiften.

7. Klicka vidare från anmälningsbekräftelsesidan till     BETALA
-> du förs till Karlebynejdens instituts nätbetalningssida, och vidare framåt till nätbanken.



ANMÄLAN

ANMÄLAN TILL HÖSTENS KURSER 2021
BÖRJAR TISDAG 24.8.2021 KL. 18.00  
Du kan anmäla dig  
- via webbtjänsten www.opistopalvelut.fi/kokkola 
-  per telefon 040-8065 160 eller i institutshuset, Vasavägen 7, fr o m 24.8.2021 kl. 18.00-20.00, 

ons-fre 25.8 - 27.8 kl. 9.00-16.00. Därefter under kansliets öppethållningstider må-to kl. 9.00-
11.30.

DU KOMMER VÄL IHÅG...
• Vid anmälan förbinder du dig att betala kursavgiften.
•  Du kan avboka din kursanmälan via webbtjänsten minst 2 dagar före kursstarten eller före 

sista anmälningsdagen. Du behöver kursens nummer och anmälningsnumret. Efter det 
görs eventuella avbokningar till kansliet.

• Det kommer ingen skild kallelse till kursen.
•  Kursmaterial och –tillbehör betalar och skaffar deltagaren själv, om inte annat nämnts i 

kursbeskrivningen.
• Eventuella förändringar kan förekomma.

KURSAVGIFTER 
Kursavgiften anges vid varje kurs i kursprogrammet. Du kan betala kursavgiften genast i 
samband med kursanmälan som nätbetalning eller alternativt får du fakturan hemsänt. När 
du anmäler dig till en kurs, förbinder du dig att betala kursavgiften. Använd referensnum-
ret så bokförs betalningen på rätt kurs och person. 
- Om kursen avbryts, försöker vi hitta en annan kurs 
- Om kursen inte startar returnerar vi kursavgiften.
- Läroböcker och materialkostnader bekostas av kursdeltagarna.

STUDERANDERABATT
Nämnden för utbildning och fostran har 25.11.2010 § 116 beslutat bevilja 50 % rabatt till 
studerande. Kursavgiften kan inte betalas på nätet, utan fakturan sänds hem.

RABATTER TILL PENSIONÄRER, ARBETSLÖSA OCH INVANDRARE 
Utbildningsstyrelsen har beviljat ett specialunderstöd i form av studiesedlar till pensionärer, 
arbetslösa och invandrare. De betalar ½ av kursavgiften för kurser som nämnts skilt. 
I kursrubriken meddelas, om det är en kurs som berättigar till studiesedelförmån. 
På våra hemsidor under “Kursavgifter och rabatter” finns en förteckning över alla 
studiesedelkurser läsåret 2021-2022. Rabattkurser kan inte betalas som nätbetalning.

INTERNET-ANMÄLNINGENS  ABC

DIN ANMÄLAN ÄR NU KLAR! DU FÅR FAKTURAN HEMSÄNT.
MEN OM 

DU VILL BETALA KURSEN SOM NÄTBETALNING, FORTSÄTT ÄNNU...

ANMÄLAN TILL ALLA KURSER
BÖRJAR TISDAG 24.8.2021 KL. 18.00

TILL KURSERNA BÖR DU ANMÄLA DIG PÅ FÖRHAND, 
Så kommer kurserna bäst i gång. Ändringar i programmet är möjliga.
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Anmälan till alla kurser börjar måndag 26.8 kl. 18.00

ALLMÄNT

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Anmälan till kurserna 2
Allmänt  4
Stiftelsen för Nordiska konstskolan, 
öppna föreläsningar 8 
Bildkonstskolan för barn och unga 9 
Institutets kurser:
Vardagskunskaper 10 
Historia 10

Mat 10 
Språk 12
Datateknik 14 
Musik 15
Motion och hälsa  17 
Konst och praktiska ämnen 21 
Kurser i Kronoby MI /Kvarnen 24
Kalender 82–83  

Välkommen att studera vid 
Karlebynejdens institut!  
Skolornas start är ett säkert tecken på att sommaren håller på att ta slut och hösten är här 

igen. Efter sommaren är det på sin plats att starta en ny hobby, det kan ju till exempel vara nya 

studier antingen till nytta eller nöje!  Även vid Karlebynejdens institut börjar det nya läsåret 

sedvanligt och institutet kan erbjuda mångsidiga kurser inom språk, musik, kultur, motion, 

hantverk samt många andra studiealternativ.  Institutet erbjuder alltså många möjligheter till 

livslångt lärande, bildning och självutveckling i en uppmuntrande och inspirerande atmosfär. 

Hoppas också att coronapandemin, som präglade senaste läsåret, börjar avta i takt med 

vaccineringarna, så att studierna tryggt kan förverkligas som närstudier. 

Det blir ändringar i ledningen av Karlebynejdens institut under hösten. Institutets 

långvarige rektor Asko Muilu kommer tillfälligt att handha institutets uppgifter inom 

utbildningsplanering och rektorns tjänst kommer med början i september att skötas av Merja 

Hillilä.  Bildkonstskolan för barn och unga kommer att ledas av Kukka-Maaria Koskinen, som 

fungerat som lärare på bildkonstskolan, då Aija Isosaari flyttat till andra uppgifter. 

Terho Taarna

bildningsdirektör 

Karleby stad  
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KANSLI 
Institutshuset, 

Vasavägen 7, 67100 Karleby
Kansliet är öppet under läsåret må-to kl. 9.00-
11.30, telefon 040 8065 160.
Från och med 30.8.2021 betjänar kansliet även 
kl. 17.00-20.00 på numret 06 8289 777. Övriga 
tider enligt överenskommelse.
E-post: kni@kokkola.fi
www.kokkola.fi/kso-kni

Bildkonstskolan, 

Folkskolegatan 6 B, 67100 Karleby
Kansliet är öppet vecka 33 och 34 må-fr kl. 
9-15, fr o m 30.8 on kl. 9.00-15.00, to kl. 14.00-
20.00 och fr kl. 9.00-12.00.
Telefon 040 8065 167

VERKSAMHETSPLATSER
Karlebynejdens institut, Institutshuset, 
Vasavägen 7, 67100 Karleby
Konsthuset Renlund, Borgmästargatan 32, 
67100 Karleby
Karleby bildkonstskola för barn och unga, 
Folkskolegatan 6 B, 67100 Karleby. 
Adresser till de övriga verksamhetsplatserna 
finns på hemsidan www.kokkola.fi/kso-kni.

KONTAKTUPPGIFTER, 
svenskspråkiga avdelningen
Rektor för svenskspråkiga avdelningen
Sixten Sandström 044 7809 532
Servicesekreterare för svenskspråkiga avdelningen
Gerd Wiklund 040 8065 160
Kvällsservicesekreterare
Leena Lamu 044 7809 529
E-post: fornamn.efternamn@kokkola.fi

ALLMÄNT
Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut 
är ett tvåspråkigt medborgarinstitut, som ägs 
och upprätthålls av Karleby stad. För att utveckla 
verksamheten styrs institutet av en direktion samt 
bildningsnämnden. 

Vi arbetar för invånarnas välmående och 
bildning i regionen genom att erbjuda 
möjlighet till ett livslångt lärande. Med 
vår aktivitet stöder vi ett mångvärdigt 
och mångkulturellt samhälle samt en 
hållbar livsstil. Vår verksamhet bygger på 
gemenskap. Vi betonar glädjens betydelse 
och kreativitetens styrka som främjar 
inlärningen. Aktualitet samt traditioner är 
viktiga för oss, och vi siktar mot framtiden.

FÖRSÄKRINGAR
Kursdeltagarna är inte försäkrade från institutets 
sida.

INFORMATION
Institutet informerar om tillställningar, nya kurser 
mm i Österbottens Tidning och Kokkola-tidningen 
samt på  www.kokkola.fi/kso-kni. Du hittar oss 
numera också på Facebook och Instagram. Vi 
meddelar om kursändringar till kursdeltagarna i 
första hand via e-post.

ALLMÄNT ALLMÄNT

KURSPROGRAM 2021–2022 • 5



Anmälan till alla kurser börjar måndag 26.8 kl. 18.00

ALLMÄNT

STUDIEFÖRENINGEN VID KARLEBY 
SVENSKA MEDBORGARINSTITUT RF.
Studieföreningen är en intresseförening 
för kursdeltagarna, lärarna och personalen. 
Studieföreningen medverkar vid vårutställningen, 
anordnar t ex konserter, exkursioner, teaterresor 
mm. Ordförande är Ulrika Kankkonen. Övriga 
medlemmar är Mikael Tast (sekreterare), Leo 
Lindfelt, Annika Pietilä-Honkakoski, Kenneth Ågren 
(viceordförande) och Gerd Wiklund (kassör). 
Frivilliga understöd kan betalas in på kontot FI59 
5163 0620 0121 71.

Studieföreningen arrangerar 
en kaffekonsert söndag 28.11 
i institutshusets festsal med 
framträdande från institutets 
svenskspråkiga musikkurser.

PARKERING VID INSTITUTSHUSET  
Institutshuset har kommunal 
parkeringsövervakning!
Det är tillåtet att parkera på platser markerade 
med trafikmärken. Det behövs tillstånd att 
parkera på platser som är reserverade för 
personalen. Det är absolut förbjudet att 
parkera vid genomfarter och portgångar! 
Kom i tid till kurserna. Det kan vara trångt på 
parkeringsplatsen. 

institutets kunder

samlings-
plats

15 min inva inva15 min

institutets kunder

cirkulationsriktning

cirkulationsriktning

personalens bilplatser

VIKTIGA DATUM
Vid varje kurs anges start- och slutdatum för kursen. 
Under skolornas höstlov vecka 42 hålls i allmänhet 
inga kurser. Sportlov hålls vecka 9.

 
KAIKUKORTET
Kultur hör till alla oberoende av 
förmögenhet. Målet med Kaikukortet är att 
göra det lättare för ungdomar, vuxna och 
familjer i en svår ekonomisk situation att 
njuta av kultur, motion och konst. Kortet är 
personligt och kostar ingenting. Kortet kan 
beviljas åt dem som är minst 16 år, är i en 
svår ekonomisk situation och är klient hos 
en social- och hälsovårdsenhet som deltar i 
Kaikukort-verksamheten. Kortet beviljas av 
Soite. 
Tilläggsinfo: www.soite.fi/
sv?page_id=kaikukortti

Så här anmäler du dig till Karlebynejdens 

instituts kurser:

Karlebynejdens institut är med i Soites 
Kaikukort-nätverk. Om du har ett Kaikukort, 
kan du delta i en kurs per läsår utan 
kursavgift. Kursen kan du själv välja. Anmäl 
dig till kursen i webbtjänsten, per telefon 
eller i kansliet. Kom till kansliet och visa upp 
kaikukortet innan kursen startar. 
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ALLMÄNT ALLMÄNT

Vi presenterar på våra hemsidor arbeten som kursdeltagarna tillverkat. 
Bekanta dig med skyltfönstret på adressen www.kokkola.fi/kso-kni

SKYLTFÖNSTRET - Institutet sedd på nätet

Vi följer noggrant med myndigheternas 
och Karleby stads instruktioner angående 
coronasäkerheten. Både på Karleby stads 
hemsidor www.kokkola.fi  och Soites 
coronasidor www.korona.soite.fi uppdateras 
aktuell information om coronasituationen.

Vi informerar om ändringar i institutets 
verksamhet på våra hemsidor www.kokkola.
fi/kso-kni. Om situationen kräver informerar 
vi kursdeltagarna personligen i första hand 
via e-post.

CORONABEREDSKAP
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Anmälan till alla kurser börjar måndag 26.8 kl. 18.00

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR

Stiftelsen för Nordiska Konstskolan

ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR hösten 2021

Föreläsningarna ordnas av stiftelsen för Nordiska Konstskolan tillsammans med 
Kokkolan seudun opisto-Karlebynejdens institut.
Plats: Konsthuset Renlund, Borgmästargatan 32

Föreläsningarna är avgiftsfria och öppna för alla.

18.9  kl 14-16  Invigning av Konsthörnet. Konsthistoriens pärlor (antiken, 

medeltiden och renässansen) Ingela Bodbacka-Rak, lektor vid 

Yrkeshögskolan Novia

2.10  kl 14-16  Konsthistoriens pärlor (barocken, rokokon, nyklassicismen och 

romantiken)  Ingela Bodbacka-Rak

16.10  kl 14-16  Konst och välmående Jaana Erkkilä-Hill, vicerektor vid 

Konstuniversitetet i Helsingfors

23.10  kl 14-16  Österbottniskt allmogemåleri Raul Pohjonen, antikhandlare och 

författare

13.11  kl 14-15  Relationell estetik Marika Holm, lektor vid Yrkeshögskolan Novia

20.11  kl 14-15  Publik salong. Samtal kring konstnärer och musiker som under 

olika tidsperioder inspirerat

 Anna-Maria Helsing, dirigent och musiker

 Robert Back, bildkonstnär

4.12  kl 14-15  Artist Talk

 Anni Laukka, bildkonstnär

 Leif Strengell, bildkonstnär
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ÖPPNA FÖRELÄSNINGAR KARLEBY BILDKONSTSKOLA FÖR BARN OCH UNGA

Undervisningen som ges inom olika konstarter 
i Karleby bildkonstskola för barn och unga 
framskrider från nivå till nivå och är målinriktad. 
Undervisningen är avsedd för 6–19-åriga 
finskspråkiga och svenskspråkiga barn och unga. 
I bildkonstskolan främjas elevernas kreativitet 
och skaparglädje och man skapar en stark grund 
för elevernas förhållande till konst. Eleverna 
uppmuntras till eget uttryck, framställande och 
tänkande samt noggrann iakttagelse av den visuella 
kulturen. Skolan utvecklar ett livslångt intresse 
för konst genom att eleverna får producera konst 
och uppleva konst. Undervisningen ger också 
färdigheter att söka sig till yrkesutbildning och 
högskoleutbildning inom bildkonst eller någon 
annan visuell bransch.  
 
Undervisningen i bildkonstskolan följer grunderna 
för läroplanen för den fördjupade lärokursen 
i grundläggande konstundervisning (lag om 
grundläggande konstundervisning 633/1998 samt 
förordningar och anvisningar 2017:12a).  
 
Karleby bildkonstskola för barn och 

unga börjar 16.8 enligt läsårsplanen. Lovdagarna 

under terminerna följer grundskolans.  

 
Befrielse från terminsavgifter/Bildkonstskolan 

Befrielse från terminsavgiften kan beviljas 10 %
av skolans elever. Befrielse ska ansökas för 
respektive läsår. Ansökningsblanketterna för 
läsåret 2021-22 fås från kansliet och från skolans 
hemsida www.kokkola.fi/kso-kni från 16.8. och 
ansökningarna ska lämnas in senast 24.9. Beslutet 
angående befrielse från avgift gäller för hela läsåret. 
Eleverna har inga andra avdrag eller befrielse från 
betalning i bildkonstskolan.
 

Bildkonstskolans adress är Folkskolegatan 6b.  
Kansliets öppettider: vecka 33 och 34 ma-fre kl 9-15,  
från och med 30.8. ons kl 9.00-15.00, tors kl 14.00-
20.00 och fre 9.00-12.00. 
tel 040-806 5167, servicesekreterare Nina Finne.  
Bildkonstskolans e-post är ktk-bks@kokkola.fi och 
hemsidan www.kokkola.fi/kso-kni.  
Du hittar också Bildkonstskolan på Facebook 
och Instagram. 
 
Kontaktuppgifter under höstterminen 

Koskinen Kukka-Maaria, tf rektor 044 780 9526 
Breilin Reetta, tf bildkonstlärare 040 806 5327  
Pokela Heidi, bildkonstlärare 044 780 9523
heidi.e.pokela@kokkola.fi 
Finne Nina, servicesekreterare 040 806 5167  
Klapuri Juho, kvällsvaktmästare 040 806 5384 
e-post: fornamn.efternamn@kokkola.fi 
 
ANMÄLNING AV NYA ELEVER 
Anmälan till bildkonstskolans ordinarie 
undervisning för läsåret 2022-23 sker via hemsidan 
i april 2022. Närmare information ges på institutets 
hemsida www.kokkola.fi/kso-kni; blanketten syns 
på hemsidanunder ansökningstiden. Ansökningen 
gäller barnen som är födda 2014 eller 2015. Barnen 
som är född 2016 kan anmälas till förberedande 
studier. Man kan fråga efter lediga platser för äldre 
barn under läsåret av bildkonstskolans rektor. 

Strålande! 
Kulturvecka för barn och 

unga vecka 46 och 47.  

Följ med Strålande! 

-veckans information, där 

finns närmare uppgifter om 

veckans alla evenemang.
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Anmälan till alla kurser börjar tisdag 24.8 kl. 18.00

VARDAGSKUNSKAPER, HISTORIA, MAT

VARDAGSKUNSKAPER, HISTORIA

90501 FRITIDSKLUBBEN
42 t, Kursavgift 56,00 €

Kom med och delta i frilufts- och kulturaktiviteter. 
Nya och gamla med! Ingen förhandsanmälan 
behövs till institutets kansli. Nya deltagare, ta 
kontakt med Elisabeth Hagström, tel. 040-4198028. 
Vi informerar skilt om tider och planeringen. Kursen 
ordnas i samarbete med DUV Karlebynejden.

85500 GAMLAKARLEBYS MÖRKA ÅR
Donnerska skolan, Hälsovägen 1

Tis 18.00–19.30, Tor 18.00–19.30

21 – 23.9.2021

Kristiina Teerikangas och Anette Kanteh, 4 t, 

Kursavgift 15,00 €

På kursen behandlas Gamlakarlebys mörka år då 
stadsborna drabbades av både dödliga sjukdomar 
och förtrycksperioder, krig samt bränder. Kända 
blev också några av stadens läkare. Då pesten 
härjade i Gamlakarleby 1710-1711, drabbades 
stadsborna av mycket som liknar våra erfarenheter 
av pandemin. Om man reste till Gamlakarleby, blev 
man satt i karantän. Första kvällen teori. Andra 
kvällen gör vi en promenad i näromgivningen.

MAT

60500 SVAMPKURS
Lör 11.9.2021. kl.11.00–15.00. 

Kenneth Bergroth, Kursavgift 21,00 €

Kursen börjar med en svamputställning, som 
deltagarna gemensamt ställer ut. Deltagarna får 
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VARDAGSKUNSKAPER, HISTORIA, MAT VARDAGSKUNSKAPER, HISTORIA, MAT

gärna ta med sig egna svampar för identifiering. 
Arterna namnges under ledning av svampkunniga 
Kenneth Bergroth, ordförande för Karlebynejdens 
svampsällskap. Svamparna namnges vid behov 
också på finska. Sedan blir det plockning och 
rensning, varefter deltagarnas resultat kontrolleras. 
Tips och recept utdelas. Ta med korg, svampkniv 
och egen matsäck. Vi samlas på institutets 
parkeringsplats vid Vasavägen 7 och kör efter 
varandra till vår destination. Reservdag vid regn 
12.9.

60501 VI PLOCKAR TRATTKANTARELLER
Lör 9.10.2021. kl. 11.00–15.00. 

Kenneth Bergroth,  Kursavgift 21,00 €

Ta med korg, svampkniv och egen matsäck. Vi 
samlas på institutets parkeringsplats vid Vasavägen 
7 och kör efter varandra till vår destination. 
Reservdag  vid regn 10.10.

60502 JULPRALINER OCH CHOKLAD
Västraparkens skola, undervisningskök, 

Torggatan 41 A

Ons 17.11.2021. kl. 18.00–21.00. 

Gastronom Fanny Nykvist, 4 t, Kursavgift 15,00 €

Under kursen får du lära dig mera om choklad 
och vi går bl a igenom temperering. Du får också 
göra dina egna chokladpraliner där du målar med 
chokladfärg, tempererar och fyller pralinskalen 
med valfri smaksättning. Ingredienskostnader 
5-10 €/person tillkommer. Summan meddelas före 
kurstillfället och betalas kontant eller via mobilepay 
till kursledaren i samband med kurstillfället. Anmäl 
dig senast 2.11.

60503 PEPPARKAKSVERKSTAD
Västraparkens skola, undervisningskök, 

Torggatan 41 A

Ons 1.12.2021. kl. 15.00–18.00. 

Gastronom Fanny Nykvist, 4 t, Kursavgift 15,00 €

Kom och gör pepparkakor med dina barn 
samt träffa andra familjer! Vi börjar med en 
mellanmålsstund, därefter bakar och dekorerar 
vi pepparkakor. Pepparkakorna din familj gör 
får ni sedan ta med er hem. En eftermiddag 
med julstämning och pepparkaksdoft. 
Ingredienskostnader ca 5 €/per familj tillkommer. 
Summan meddelas före kurstillfället och betalas 
kontant eller via mobilepay till kursledaren i 
samband med kurstillfället. Anmäl dig senast 23.11.
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Anmälan till alla kurser börjar tisdag 24.8 kl. 18.00

SPRÅK

Språkkursernas nivåer 
  
Grundnivå A 1  Förstår enkla, välkända, vardagliga uttryck och grundläggande fraser. 

 A 2  Förstår tydligt och enkelt tal som handlar om vardagliga och bekanta ämnen.  
  Förstår korta, enkla texter. Kan skriva korta, enkla texter.

Mellannivå B 1  Kan förstå huvudinnehållet i många TV- och radioprogram om ämnet är 
  bekant och taltempot normalt.

 B 2  Kan förstå tal i normalt tempo om allmänna ämnen, men detaljer kan bereda  
  svårigheter. Förstår utan svårigheter texter om allmänna förseelser.

Högsta nivå C 1  Förstår allt slags tal i normalt tempo. Förstår krävande texter av olika slag. 
  Kan använda språket flexibelt och effektivt i olika sammanhang.

 C 2  Kan med lätthet förstå all muntlig och skriftlig information. 
  Behärskar grammatiken och ordförrådet i nästan alla situationer.
  
Tilläggsinformation hittar du på https://www.oph.fi/sv/allmanna-sprakexamina-yki
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Karlebysvenska

05511 KOKKOLANRUOTSIN ALKEET /
GRUNDERNA I KARLEBYSVENSKA
Institutshuset, Katri-klassen, Vasavägen 7

Mån 19.10–20.40

4.10 – 29.11.2021

Ulrika Kankkonen, 16 t, Kursavgift 34,00 €

Kom med och bekanta dig med Karlebydialekten. 
Kursen passar bra för nyinflyttade och andra som 
är intresserade av dialekter. Undervisningen sker i 
huvudsak på finska.

Engelska  

05033 EVENING CLUB  
Västraparkens skola/ Länsipuisto, Torggatan 41 

Må 18.00–19.30. 

6.9 – 29.11.2021, 10.1 – 28.3.2022

Penelope Colston, 46 t, Kursavgift 56,00 €

Aktivering av muntlig färdighet speciellt för 
nybörjare, roligt med hjälp av spel och parvisa 
övningar. Målsättning att förbättra talberedskapen 
i engelska. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå 
A2-B1.

05034 ADVANCED ENGLISH DISCUSSION 
Västraparkens skola/ Länsipuisto, Torggatan 41

Må 19.30–21.00. 

6.9 – 29.11.2021, 10.1 – 28.3.2022

Penelope Colston, 46 t, Kursavgift 56,00 €

Engelsk konversation för längre hunna. Video- och 
kopieringsmaterial. Kunskapsnivå B2.
We will discuss about various issues and subjects 
that crop up in everyday life. The aim is to engage 
advanced level speakers in intriguing and thought-
provoking conversations in a lighthearted but 
spirited atmosphere. 

05032 MORNING CLUB
Institutshuset, Vuokko-klassen, Vasavägen 7

Ons 10.00–11.30

8.9 – 1.12.2021, 12.1 – 30.3.2022

Penelope Colston, 46 t, Kursavgift 56,00 €

Lätt konversation på engelska, där huvudvikten 
är på att utvidga ordförrådet samt förbättra den 
muntliga färdigheten. Både parvisa övningar och 
övningar i små grupper om vardagliga och aktuella 
händelser. Kopieringsmaterial. Kunskapsnivå A1.
 
05533 TALK, TALK, TALK /
studiesedelkurs
Institutshuset, Vuokko-klassen, Vasavägen 7

Ons 12.00–13.30, 8.9 – 1.12.2021, 12.1 – 6.4.2022

Penelope Colston, 48 t, Kursavgift 61,00 €

Aktivera dina muntliga färdigheter på ett roligt och 
effektivt sätt i smågrupper. Kopieringsmaterial. 
Kunskapsnivå A2-B1. 

Franska

05541 FRANSKA 1 / studiesedelkurs
Institutshuset, Matti-klassen, Vasavägen 7

Tor 19.15–20.45

9.9 – 2.12.2021, 13.1 – 21.4.2022

Helena Stenmark, 48 t, Kursavgift 61,00 €

Kom med på nybörjarkurs i franska! Kursen passar 
också bra, om du vill fräscha upp dina gamla 
kunskaper. Vi använder läroboken Escalade 1 och 
du får aktivera dina muntliga färdigheter genom 
mångsidiga parövningar. Kunskapsnivå A1. Obs! 
Ingen undervisning 18.11 och skärtorsdag 14.4.

05545 FRANSKA 10 
Institutshuset, Matti-klassen, Vasavägen 7

Tor 17.30–19.00

9.9 – 2.12.2021, 13.1 – 21.4.2022

Helena Stenmark, 48 t, Kursavgift 61,00 €

Kom med och lär dig franska genom mångsidiga 
muntliga och skriftliga övningar. Vi läser vidare i 
boken Escalade 3 fr o m kapitel 8. Nya deltagare 
med motsvarande kunskaper är också välkomna! 
Kunskapsnivå A2-B1. Obs! Ingen undervisning 
18.11 och skärtorsdag 14.4.



14 • KURSPROGRAM 2021–2022

Anmälan till alla kurser börjar tisdag 24.8 kl. 18.00

DATATEKNIK

DATATEKNIK

10501 VI LÄR OSS ANVÄNDA SMART-
TELEFON (ANDROID) / studiesedelkurs
Institutshuset, Evald-klassen, Vasavägen 7

Tis 13.15-15.30

7.9 – 9.11.2021

Jan Helminen, 27 t, Kursavgift 47,00 €

På kursen lär man sig bättre känna den egna 
smarttelefonen. Du får handledning i t ex 
inställningar, textmeddelanden, fotografering, 
överföring av bilder, e-post och kalenderfunktioner. 
Kursdeltagarnas önskemål beaktas också i mån av 
möjlighet.

10502 PRIVATLEKTIONER I DATATEKNIK
Institutshuset, Evald-klassen, Vasavägen 7

Mån-tors 9.00–17.00

20.9 – 26.11.2021

Jan Helminen,  Kursavgift 17,00 €

Individuell undervisning i datateknik. Behöver 
du hjälp med datorn, pekplattan eller mobilen? 
Boka en privatlektion. En lektion är 45 min / 17 €. 
Läraren kontaktar kursdeltagarna för att komma 
överens om tidpunkt. Anmäl dig, så tar vi kontakt. 
Lektionerna hålls må-to kl. 9.00-17.00.
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MUSIK

Piano- och gitarrspelning, individuell 
undervisning 
Kurserna i piano- och gitarrspelning passar 
för barn och ungdomar från 7 år uppåt, 
samt vuxna. På kursen ges individuell 
undervisning 15 min/kursgång. Läraren 
kommer första gången överens om 
speltiden med deltagarna. Du som deltar 
i Kenneths kurser kan välja mellan piano 
och gitarr. Deltagare som varit med under 
föregående läsår har förtur. 

Nya deltagare kan anmäla sig på 
samma sätt som till alla andra kurser. 
Deltagarna tas emot till lediga platser i 
anmälningsordning. Anmälningen börjar 
tisdag 24.8.2021 kl 18.00.  

Piano- och gitarrspelning 

15500 PIANO- /GITARRSPELNING 
Chydenius skola, musiksal, 

Anders Chydeniusgatan 20

Ons 13.00–17.00, 1.9 – 1.12.2021, 12.1 – 13.4.2022

Musiker Kenneth Ågren, Kursavgift 78,00 €

15501 PIANO- /GITARRSPELNING 
Chydenius skola, musiksal, 

Anders Chydeniusgatan 20

Ons 18.00–20.00, 1.9 – 1.12.2021, 12.1 – 13.4.2022

Musiker Kenneth Ågren, Kursavgift 78,00 €

15503 PIANO- /GITARRSPELNING 
Kyrkbackens församlingshem, Kronobyvägen 3

Mån  30.8 – 29.11.2021, 10.1 – 11.4.2022

Musiker Kenneth Ågren, Kursavgift 78,00 €

15505 PIANO- /GITARRSPELNING 
Villa gamla skola, Lärargränden 2

Tis  31.8 – 30.11.2021, 11.1 – 12.4.2022

Musiker Kenneth Ågren, Kursavgift 78,00 €

15507 PIANO- /GITARRSPELNING 
Såka skola, klassrum, Gamla Skrabbvägen 15

Tor  2.9 – 2.12.2021, 13.1 – 14.4.2022

Musiker Kenneth Ågren, Kursavgift 78,00 €
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Bändinstrument

15521 GITARRLEKTION FÖR GITARRISTER 
Hållhagens skola, musiksal, Beckbruksvägen 4

Tis 17.30–18.00. 

7.9 – 30.11.2021, 11.1 – 12.4.2022

Markku Riipi, 16,71 t, Kursavgift 15,00 €

Kursen är avsedd för gitarrister som deltar i 
Rockkursen för gubbar och gummor. 

15522 ROCKKURS FÖR GUBBAR OCH 
GUMMOR 
Hållhagens skola, musiksal, Beckbruksvägen 4

Tis 18.00–20.15. 

7.9 – 30.11.2021, 11.1 – 12.4.2022

Markku Riipi, 75 t, Kursavgift 74,00 €

Fortsättningskurs. Vi koncentrerar oss på 
allmän spelskicklighet och på olika roller som 
instrumenten har i ett band. Ta med eget 
instrument. Kursen passar medelålders män och 
kvinnor. På kursen talas både svenska och finska. 

Solosång 

15540 SOLOSÅNG
Åminnes musikrum, Wefarsvägen 14

Mån 18.00–19.30. 

6.9 – 29.11.2021, 10.1 – 11.4.2022

Musikmagister och auktoriserad sånglärare i CVT 

Ann-Sofie Åminne, Kursavgift 160,00 €

Kursen passar för dig som önskar lära dig mer 
om sång och röstbruk, önskar utveckla dig som 
sångare oberoende musikstil eller önskar kunna 
använda rösten på ett mer flexibelt sätt. På 
kursen får deltagarna genom inövande av valfri 
sångrepertoar lära sig utveckla sin sångteknik 
och personliga röst på ett hälsosamt sätt. 
Undervisningen sker enligt CVT-metoden = 
Complete Vocal Technique (komplett sångteknik) 
metoden. Målgrupp: från 16 år uppåt. Individuell 
undervisning 30 minuter/kursgång. De som 
deltagit tidigare har förtur till kursen. Läraren 

kontaktar kursdeltagarna vecka 35 för att komma 
överens om sångtiden.

15541 SOLOSÅNG
Åminnes musikrum, Wefarsvägen 14

Tis 17.00–19.30. 

7.9 – 30.11.2021, 11.1 – 12.4.2022

Musikmagister och auktoriserad sånglärare i CVT 

Ann-Sofie Åminne, Kursavgift 160,00 €

Kursinnehåll: se kurs 15540.

15542 SOLOSÅNG
Åminnes musikrum, Wefarsvägen 14

Tor 17.00–19.30. 

9.9 – 2.12.2021, 13.1 – 14.4.2022

Musikmagister och auktoriserad sånglärare i CVT 

Ann-Sofie Åminne, Kursavgift 160,00 €

Kursinnehåll: se kurs 15540.

Körsång  

15550 KARLEBY KAMMARKÖR
Institutshusets festsal, Vasavägen 7

Mån 18.30–21.00. 

6.9 – 29.11.2021, 10.1 – 11.4.2022

Anna-Carin Lindbäck-Haals, 75 t, Kursavgift 74,00 €

Vi sjunger sånger av olika slag, både traditionell 
körmusik och nyare sånger. Tonbildningsövningar. 
Speciellt nya sångare välkomnas varmt i en glad 
sångargemenskap!

15551 CON BRIO DAMKÖR
Tallåsens skola/Mäntykangas, musiksal, A. 

Chydeniusgatan 72

Tor 18.30–21.00. 

9.9 – 25.11.2021, 13.1 – 14.4.2022

Lärare meddelas senare, 72 t, Kursavgift 74,00 €

Vi träffas torsdagskvällar för att uppleva 
sångargemenskap, lära oss fina sånger och visor 
och skapa välklingande körversioner som vi sedan 
kan glädja andra med. Det är lätt och roligt att 
sjunga, kom med du också!
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Motionsgymnastik

20508 PARKOUR, FÖR 6-9 ÅRINGAR
Chydenius skola, gymnastiksal, A Chydeniusgatan 20

Fre 18.15–19.00. 

10.9 – 3.12.2021, 7.1 – 1.4.2022

Gymnastiklärare Rui Rocha, 24 t, Kursavgift 42,00 €

Kursinnehåll: se kurs 20509.

20509 PARKOUR, FÖR 10-17 ÅRINGAR
Chydenius skola, gymnastiksal, A Chydeniusgatan 20

Fre 19.00–19.45. 

10.9 – 3.12.2021, 7.1 – 1.4.2022

Gymnastiklärare Rui Rocha, 24 t, Kursavgift 42,00 €

Parkour är konsten att förflytta sig på ett effektivt, 
snabbt och smidigt sätt över och förbi olika hinder. 
Man använder endast sin egen kropp och utvecklar 
både snabbhet, styrka, balans och koordination 
genom denna träningsform. Du behöver inneskor 
och bekväma kläder.

20512 KOM I GÅNG - MÅ BRA
Chydenius skola, gymnastiksal, A Chydeniusgatan 20

Tor 7.00–7.45. 

16.9 – 2.12.2021, 13.1 – 28.4.2022

Jarl Erik Broberg, 26 t, Kursavgift 56,00 €

Munter morgongymnastik för herrar t ex före 
jobbet.

20513 MOTIONSGYMNASTIK FÖR MÄN
Halkokari skola, gymnastiksal, Halkokarivägen 20

Tor 18.00–19.30. 

9.9 – 2.12.2021, 13.1 – 21.4.2022

Rolf Prest, 50 t, Kursavgift 61,00 €

Varierande gymnastikövningar med inriktning på 
att hålla konditionen uppe samt spela volleyboll. 
Obs! Ingen undervisning skärtorsdag 14.4.

20514 CIRKELTRÄNING
Öja byacenter, Öjavägen 454

Mån 18.00-19.15.

13.9 – 29.11.2021, 10.1 – 11.4.2022

Micaela Åkers, 40,08 t, Kursavgift 50,00 €
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Vi tränar tillsammans i grupp, med och utan 
redskap. Passar män och kvinnor i alla åldrar. Alla 
tränar utifrån sin egen nivå.

20515 TUFF KONDITION OCH 
STYRKETRÄNING FÖR HELA KROPPEN
Såka byagård, Gamla Skrabbvägen 12

Ons 19.00–20.30. 

15.9 – 15.12.2021, 12.1 – 27.4.2022

Personlig tränare Marina Kulla, 56 t, Kursavgift 61,00 €

Vi tränar med egen kroppsvikt, gummiband, 
hantlar. Ta med handduk och vattenflaska!

20516 STYRKETRÄNING MED 
KONDITIONSMASKINER
Såka byagård, Gamla Skrabbvägen 12

Ons 17.45–18.45. 

15.9 – 15.12.2021, 12.1 – 27.4.2022

Personlig tränare Marina Kulla, 37,24 t, 

Kursavgift 50,00 €

Vi tränar hela kroppen med konditionsmaskiner, 
hantlar och gummiband.

20517 ZUMBA® FITNESS 45 MIN 
+ MUSKELTRÄNING 45 MIN
Öja byacenter, Öjavägen 454

Tis 18.00–19.30. 

14.9 – 23.11.2021, 11.1 – 19.4.2022

Mirva Palonen, 48 t, Kursavgift 61,00 €

Zumba® är energiskt, roligt och effektivt. Det är en 
form mitt emellan dans och fitness. Zumba® baseras 
på konditionstränande, rytmisk dans, både latinska 
rytmer och internationella danshits. Det är så kul att 
man inte ens tänker på att man tränar! Efter Zumban® 
fortsätter vi med en mångsidig muskelträning, där vi 
använder gummiband (vikter). Slutligen stretching 
och återhämtning. Ta med vattenflaska, handduk och 
liggunderlag. Kursen går på både svenska och finska.
 
20518 ZUMBA® FITNESS 45 MIN 
+ MUSKELTRÄNING 45 MIN
Yxpila skola, gymnastiksalen, Pottstrandsvägen 15

Tor 19.30–21.00. 

16.9 – 25.11.2021, 13.1 – 21.4.2022

Mirva Palonen, 48 t, Kursavgift 61,00 €

Kursinnehåll: se ovan kurs 20517.

Vattenlöpning 

20520 VATTENLÖPNING 
Badcentret VesiVeijari /djupvattenbassängen, 

Karlebygatan 55

Mån 16.15–17.15. 

4.10 – 29.11.2021

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Löpning och gympa med bälte i 
djupvattenbassängen. Vattenlöpning passar 
nästan för alla, det stärker musklerna och belastar 
inte lederna. Vattnet hjälper också musklerna att 
slappna av. Du bör vara simkunnig för att delta. 
Badcentret VesiVeijari uppbär en skild avgift för 
simbiljetten. Om du får reservplats, så meddelar vi 
då en plats blir ledig. En ny kurs planeras till våren 
med ny anmälan 11.1.2022

20522 VATTENLÖPNING 
Badcentret VesiVeijari /djupvattenbassängen, 

Karlebygatan 55

Tis 11.00–12.00. 

5.10 – 30.11.2021

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Kursinnehåll: se kurs 20520. En ny kurs planeras till 
våren med ny anmälan 11.1.2022

20524 VATTENLÖPNING 
Badcentret VesiVeijari /djupvattenbassängen, 

Karlebygatan 55

Ons 9.00–10.00. 

6.10 – 1.12.2021

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Kursinnehåll: se kurs 20520. En ny kurs planeras till 
våren med ny anmälan 11.1.2022



KURSPROGRAM 2021–2022 • 19

MOTION OCH HÄLSA MOTION OCH HÄLSA

Vattengymnastik  

20530 VATTENGYMNASTIK, DAMER
Badcentret VesiVeijari /gymnastikbassängen, 

Karlebygatan 55

Mån 15.00–16.00. 

4.10 – 29.11.2021

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Vi gymnastiserar i vatten till musik och använder 
ibland olika redskap. Med vattengymnastik får du 
mjukare leder, starkare muskler, god kondition 
samt bättre koordination. Vattengymnastik passar 
alla åldrar. Badcentret uppbär en skild avgift för 
simbiljetten. En ny kurs planeras till våren med ny 
anmälan 11.1.2022.

20532 VATTENGYMNASTIK, DAMER
Badcentret VesiVeijari /gymnastikbassängen, 

Karlebygatan 55

Tis 9.00–10.00. 

5.10.–30.11.2021

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Kursinnehåll: se kurs 20530. En ny kurs planeras till 
våren med ny anmälan 11.1.2022.

20534 VATTENGYMNASTIK, DAMER
Badcentret VesiVeijari /gymnastikbassängen, 

Karlebygatan 55

Tis 10.00–11.00. 

5.10 – 30.11.2021

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Kursinnehåll: se kurs 20530. En ny kurs planeras till 
våren med ny anmälan 11.1.2022.

20536 VATTENGYMNASTIK, DAMER
Badcentret VesiVeijari /gymnastikbassängen, 

Karlebygatan 55

Ons 10.00–11.00. 

6.10 – 1.12.2021

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Kursinnehåll: se kurs 20530. En ny kurs planeras till 
våren med ny anmälan 11.1.2022.

20538 VATTENGYMNASTIK, DAMER
Badcentret VesiVeijari /gymnastikbassängen, 

Karlebygatan 55

Ons 11.00–12.00. 

6.10 – 1.12.2021, 12.1 – 13.4.2022

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Kursinnehåll: se kurs 20530. En ny kurs planeras till 
våren med ny anmälan 11.1.2022.

20540 VATTENGYMNASTIK FÖR 
SENIORER, DAMER
Badcentret VesiVeijari /gymnastikbassängen, 

Karlebygatan 55

Tis 11.00–12.00. 

5.10 – 30.11.2021

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Vi gör enklare gymnastikövningar i vatten till 
musik och använder ibland olika redskap. Med 
vattengymnastik får du mjukare leder, starkare 
muskler, god kondition samt bättre koordination. 
Badcentret uppbär en skild avgift för simbiljetten. En 
ny kurs planeras till våren med ny anmälan 11.1.2022.

20542 VATTENGYMNASTIK FÖR 
SENIORER, HERRAR
Badcentret VesiVeijari /gymnastikbassängen, 

Karlebygatan 55

Tor 12.00–13.00. 

7.10 – 2.12.2021

Niina Seikkula, 10,64 t, Kursavgift 21,00 €

Kursinnehåll se kurs 20540. En ny kurs planeras till 
våren med ny anmälan 11.1.2022.
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Yoga 

20551 YIN YOGA /
studiesedelkurs
Institutshusets festsal, Vasavägen 7

Fre 10.00–11.15

3.9 – 3.12.2021, 14.1 – 8.4.2022

Yogalärare Lena Eklund, 38,41 t, Kursavgift 50,00 €

Yin yoga är en lugn och stilla timme som ökar 
flexibiliteten och ger lugn i både kropp och 
själ. Positionerna hålls länge för att komma åt 
kroppens bindväv och fascia. Yin yoga ger vila 
och avkoppling för musklerna, nervsystemet och 
sinnet. Positionerna och övningen är mjuk, tyst 
och djup. Den passar även för gravida och hela 
övningen görs sittande eller liggande på mattan. Ta 
med egen matta och bekväma kläder. Obs! Ingen 
kurs 8.10.

20553 FLOW YOGA
Institutshuset, festsalen, Vasavägen 7

Lör 10.30–11.30

11.9 – 4.12.2021, 15.1 – 26.3.2022

Yogalärare Lena Eklund, 26,60 t, Kursavgift 42,00 €

Flow yoga är en dynamisk och flytande övning 
där man gör rörelserna i andningens takt. På 
timmen gör vi andningsövningar, en asanaserie 
och en ledd avslappning. Man kan delta i kursen 
fast man inte skulle ha provat yoga tidigare. 
Ta med en yogamatta och bekväma kläder. 
Undervisningsspråk svenska och vid behov finska. 
Ingen kurs 2.10, 23.10, 6.11.2021.

20554 STOLYOGA
Institutshuset, festsalen, Vasavägen 7

Ons 9.00–10.00

8.9 – 17.11.2021, 12.1 – 6.4.2022

Yogalärare Lena Eklund, 29,26 t, Kursavgift 42,00 €

I stolyoga görs rörelserna antingen sittande på en 
stol eller med stolen som hjälp. Övningarna passar 
åt alla, det är möjligt att variera rörelserna enligt 
vars och ens nivå. Egen yogamatta med. Vid behov 
talas också finska.
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Teckning och målning

37510 MÅLA DIN HÖST / studiesedelkurs
Bildkonstskolan/ målarsalen, Folkskolegatan 6 b

Fre 17.00–21.00, Lör 9.00–16.00

15 – 16.10.2021

Esa Tiainen, 13 t, Kursavgift 25,00 €

Vi målar med olika tekniker, olja, akryl, 
akvarell, gouache, pastell m.fl. Genomgång av 
bildkomposition, färglära, valörer och kontraster. 
Motivkretsen fri eller vid behov enligt lärarens 
uppslag, t ex stilleben, landskap och mänskor. 
Oljemålare bör använda luktfri terpentin. 
Akvarellpapper till självkostnadspris av läraren. I 
övrigt eget material.

37511 DEKORATIV MÅLNING
Bildkonstskolan/ målarsalen, Folkskolegatan 6 b

Fre 17.00–21.00, Lör 10.00–17.00

29 – 30.10.2021

Andrii Kotsiak, 13 t, Kursavgift 27,00 €

På kursen lär deltagarna sig de grundläggande 
principerna, metoderna, teknikerna och stilarna 
för dekorativ målning. Vi kommer att studera 
grunderna för komposition, grunderna i att arbeta 
med färg och sammansättning av ornament och 
mönster. Vi målar trä, metall, keramik, glas och 
andra föremål. Ta med vattenfärgpapper, akvarell- 
eller akrylfärg. Vi börjar med att rita skisser.
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Keramik 

40500 KERAMIKMORGON 
Bildkonstskolan, keramiksalen, Folkskolegatan 6 b

Ons 10.00–13.00

8.9 – 8.12.2021, 12.1 – 6.4.2022

Keramiker Merja Pohjonen, 100 t, Kursavgift 110,00 €

Kursen är avsedd för nybörjare och de som har haft 
länge keramik som hobby. Vi lär oss från grunden 
och går igenom olika handmodelleringsmetoder 
och drejning. Vi bekantar oss med olika 
dekorationsmetoder och glasering. Kursdeltagarna 
ges möjlighet att uppfylla sina idéer och önskemål. 
Lera och material beställs med en gemensam 
beställning. Avgift för el- och rakubränning ingår 
i kursavgiften. Undervisningsspråk svenska och 
finska. 

40502 MÅNDAGSKERAMIK, 
FORTSÄTTNINGSKURS 
Bildkonstskolan, keramiksalen, Folkskolegatan 6 b

Mån 18.00–21.00

6.9 – 29.11.2021, 10.1 – 11.4.2022

Keramiker Merja Pohjonen, 100 t, Kursavgift 110,00 €

Fördjupningskursen riktar sig till de som har haft 
keramik länge som hobby. Kursdeltagarna kommer 
att utveckla sina egna idéer och arbeta individuellt. 
Under kursen kan deltagarna pröva på olika 
leror, tekniker och olika bränningsmetoder enligt 
önskemål (kursavgiften innehåller inte kostnaderna 
för bränning med vedeldad ugn). Var och en kan 
fördjupa sina kunskaper och talanger genom 

att koncentrera sig på t ex en speciell teknik, 
dekorationsmetod eller göra flera små glasyrprov 
och tillverka några av dem till en fungerande 
glasyr. Kursavgiften innehåller bränningsavgift för 
el- och rakubränningen. Lera och andra råvaror 
som används under kursen beställs gemensamt 
vid den första träffen. Svenska och finska som 
undervisningsspråk.

Vävning

40520 VÄVNING 
Villa gamla skola, vävsal, Lärargränden 2

Mån 14.00–17.00

6.9 – 29.11.2021, 10.1 – 11.4.2022

Gun-Maj Fredlund, 100 t, Kursavgift 92,00 €

Vävning för både dig som har vävt förr och för dig 
som är nybörjare. Vi sätter gemensamt upp vävar 
enligt deltagarnas önskemål. Materialkostnader 
tillkommer.
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40521 VÄVNING 
Villa gamla skola, vävsal, Lärargränden 2

Mån 18.00–21.00. 6.9 – 29.11.2021, 10.1 – 11.4.2022

Gun-Maj Fredlund, 100 t, Kursavgift 92,00 €

Vävning för både dig som har vävt förr och för dig 
som är nybörjare. Vi sätter gemensamt upp vävar 
enligt deltagarnas önskemål. Materialkostnader 
tillkommer.

40540 TRÄSLÖJD OCH 
MÖBELRESTAURERING
Storby skola , Broändavägen 2

Mån 18.00–21.00

13.9 – 29.11.2021, 10.1 – 11.4.2022

Gustav Kortell, 96 t, Kursavgift 92,00 €

På kursen får kreativiteten flöda. Inom träslöjden 
tillverkas möbler, såsom bord, bänkar, stolar och 
hyllor. Du kan också tillverka mindre saker t ex 
ljusstakar, skyltar, lådor, ramar. Föremålen designas 
själv eller tillverkas enligt modell. Du kan också 
restaurera gamla trämöbler. Du får sakkunnig hjälp 
och handledning. Passar även för nybörjare. Obs! 
Tyvärr finns inget förråd på skolan, utan föremålen 
ska tas hem mellan kursgångerna.

Byggande  

40560 TILLVERKA DIN EGEN CYKELRAM   
Länsipuiston koulu, tekn.työn luokka / Västraparkens 

skola, Torggatan 41 A

Tor 18.00–21.00

16.9 – 2.12.2021, 13.1 – 14.4.2022

Anders Holmberg, 96 t, Kursavgift 92,00 €

Vi tillverkar ramar till olika typer av cyklar enligt 
kursdeltagarens egna mått och önskemål. Ramarna 
tillverkas av specialstål, aluminium eller varför 
inte titan om så önskas och förbandssvetsningen 
sker genom antingen lödning eller tig-svetsning. 
Inga förhandskunskaper är nödvändiga! 
Materialkostnaderna beror på valet av material och 
rör sig från noll (materialet tas från en gammal ram) 
till 500 €. Kursen går på svenska och finska.

40562 SVETSKURS, GRUNDKURS 
Länsipuiston koulu, tekn.työn luokka / Västraparkens 

skola, Torggatan 41 A

Tis 18.00–21.00

21.9 – 30.11.2021

Anders Holmberg, 40 t, Kursavgift 50,00 €

Lär dig svetsa och bekanta dig med nya 
svetsmetoder. Inga tidigare kunskaper behövs. Vi 
behandlar gassvetsning, elektrodsvetsning, mig- 
samt tigsvetsning. Du har möjlighet att förverkliga 
ett personligt projekt med valfri svetsmetod eller 
kombination av metoder. Kursen går på svenska 
och finska. Åldersgräns 16 år. 
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110701 INRED MED VÄXTER 
Kvarnen (Kronoby folkhögskola)  

On 6.10.2021 kl 18.00-20.30 

Susanne Backa-Norrena, Kursavgift 10 € 

Att inreda med växter är en trend som 
bara fortsätter att växa. Växter är fina 
inredningsdetaljer, men de är också bra för 
inomhusluften. Vi mår bättre med växter helt 
enkelt! Vill du lära dig att skapa en inbjudande 
och ombonad omgivning med hjälp av växter? 
Endast fantasin sätter gränser när du inreder med 
grönt. Kom på kurs och lär dig alla knep. Du kan 
välja om du deltar i kursen på folkhögskolan eller 
online på zoom.  
 
110801 RENSA I RÖRAN – EN 
INSPIRATIONSKVÄLL, Nedervetil skola 
Tor 7.10.2021 kl 18.00-19.30  

Martina Broberg, Kursavgift 10 € 

Behöver du inspiration, tips eller hjälp för att 
rensa i röran? Ta med papper och penna och kom 
med!  
 
001001 ORDNINGSVAKTSKURS 
Kvarnen (Kronoby folkhögskola) 

30.10 - 28.11.2021, lö-sö 9.00-15.30

Mikael Gebala, Kursavgift 36 € 

Kursen berättigar deltagare att ansöka om 
ordningsvaktskort, som behövs inom många 
föreningar för att kunna arrangera olika 
tillställningar. Kostnad för kortet (ca 50€) 
tillkommer.  

130201 BOKCIRKEL 
8.9 - 1.12.2021, on 18.00-20.00  

Annika Möller-Nilsson, Kursavgift 20 € 

Online bokcirkel med avslappnad stämning. 
Vi träffas en gång i månaden och pratar om de 
böcker vi läst och de tankar och känslor som 
böckerna väckt i oss. Skilt tema för böckerna varje 
månad. Du kan läsa fysiska böcker eller lyssna på 
ljudböcker. Böckerna du läser kan också vara på 
annat språk än svenska, men diskussionerna om 
böckerna sker på svenska.  
Temat för första bokcirkelträffen: Läs en bok du 
redan har i bokhyllan, men aldrig ännu läst. 

340101 NATURFOTOUTFLYKTER 
11.9- 25.11.2021, Jan Björk,  Kursavgift 36 € 

Fem lördagsutflykter och fem torsdagskvällar 
med gruppdiskussioner kring fotografierna, 
som sker online via videokonferensprogrammet 
Zoom. Där läggs fotografierna upp och 
kommenteras av läraren. Du får inspiration, 
praktiska tips, en fotogemenskap och 
upptäcker nya miljöer i nejden. Egen 
transport till mötesplatsen. Obs, vid olämpliga 
väderleksförhållanden ändras datum. Mera info 
om programmet på mi.kvarnen.fi. 

KURSER I KRONOBY MEDBORGARINSTITUT
HÖSTEN 2021

Anmälan till Kronoby MI från 25.8.2021 kl. 9.00 

mi.kvarnen.fi, 040 6601 656, 040 359 1145

Kolla Kronoby MI:s hemsida mi.kvarnen.fi för fler kurser eller hämta katalogen i Luckan!
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