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Välkommen 
på kurs!
Anmäl dig till alla kurser och föreläsningar i förväg.  
Vi följer myndigheternas aktuella rekommendationer  
och beslut angående kursstarterna.

Anmälningen till kurser 
inleds to 18.8 kl. 10 via nätet 

uusi.opistopalvelut.fi/porvoo

Du kan också anmäla dig per telefon från 
18.8 kl. 10 på numret: 019 520 2660. 

Obs! Anmäl dig till en 
kurs senast sju dagar 
innan kursen startar! 
Det går inte att anmäla sig till kurser per 
e-post eller textmeddelande.

Ha följande uppgifter till hands  
vid anmälan:

• kursnummer
• namn och personbeteckning
• adress och hemkommun
• telefonnummer och e-post
• utbildningsbakgrund (grundnivå / andra 

stadiet / högre utbildning)
• huvudsaklig aktivitet (sysselsatt / arbetslös /

studerande / pensionär / annat) 

Om du vill anmäla flera personer, skriv in deras 
uppgifter som separata anmälningar. 

Information in English
Please contact Mika Pohjanen at  
040 097 8918 or the office at 019 520 2660, 
for more information.
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.Kontaktuppgifter
Byrån KoMbi-huset, Mannerheimgatan 15, 06100 Borgå 
Byrån är i mån av möjlighet öppen må 10–11 och 13.30–15,  
ti–to 10–11.30, 12.30–15. Fredagar stängt.
Tfn  019 520 2660
Internet www.borga.fi/medborgarinstitut
E-post bmi@borga.fi

Personalens kontaktuppgifter
Kundbetjäning  
Anna Söderberg, 040 837 3701 | Kaj Liljalehto, 040 489 9677

Administration och ansvarslärare
Annelie Åkerman-Anttila, rektor, 040 186 8140, telefontid må 13.30–14.30
Maria Malin, samhälle, kultur, psykologi, data, 040 489 1891, telefontid må 11–12
Maria Lindlöf, praktiska färdigheter, konst, dans och gymnastik, 040 489 9658 telefontid ons 12.30–14.00
Jenna Romberg, språk, musik, matlagning, 040 489 9656, telefontid må 10–12
Maarit Lehto, kvällsvaktmästare i LyPa, 040 676 1430, må–to 16.30–20.00

Mera info om institutets personal finns på institutets webbsida.

In
n

e
h

å
ll

KoMbi =  
KansalaisOpisto + 

MedBorgar-
Institutet.

Allmänt 4

Samhälle och kultur 6

Natur och uteliv 13

Digi- och datakurser 14

Språk 19

Gymnastik, hälsa och dans 25

Musik 28

Konst 31

Navigation 33

Mat och dryck 35

Praktiska ämnen 37

Kurser i byarna 41

http://www.borga.fi/medborgarinstitut
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Betalning av 
kursavgifter
När du anmäler dig förbinder du dig till att 
betala kursavgiften. Avgiften är bunden till 
en specifik kurs och täcker undervisningen. 
Dessutom anskaffar och betalar de studerande 
för kursmaterial, läroböcker, mm. 

Kursavgiften kan betalas som nätbetalning 
i samband med anmälningen, med faktura 
som sänds hem, med förmånssedlar och saldo 
(Smartum, ePassi, Edenred och Eazybreak).
Med ett LIIKU-pass kan man delta i kurser till ett 
värde av 50 euro. Det finns också en 50 euros 
studiesedelrabatt för arbetslösa. Läs mera om 
betalningssätten på: borga.fi/medborgarinstitutet

Om du vill betala din faktura med kort eller 
förmånssedlar, så kan det göras i servicepunkten 
Kompassen, må–fre kl. 9–15. I oktober är 
Kompassen öppen på torsdagar kl. 9–17, 
Krämartorget B. 

Bra att veta
• Kursdeltagarna antas till kurserna i anmälningsordning.
• Minimiantalet elever är vanligen 10 i centrum och 8 i glesbygden. 
• Deltagare på väntelista får ett personligt meddelande ifall det blir lediga platser på en kurs.
• Deltagarna meddelas per textmeddelande, e-post eller telefon om ändringar på enskilda 

kurser och de får en påminnelse per e-post innan en kurs startar.
• Kursdeltagarna är försäkrade, ta vid behov kontakt med rektorn.
• En lektion är vanligen 45 minuter.
• Gymnastikkursernas nedre åldersgräns är 15 år.
• Trä- och metallsmideskursernas nedre åldersgräns är 16 år. 
• I individuell musikundervisning mister man sin kursplats om man är frånvarande utan att 

meddela förhinder eller om man är borta mera än 25 % av tiden.
• Man behöver inte meddela läraren eller byrån vid tillfällig frånvaro från kurserna. Undantag: 

matlagningskurser, individuell musikundervisning och dataöppet med tidsbokning samt 
arbetskraftsutbildning.

• Vi följer myndigheternas och stadens epidemianvisningar. Det kan innebära att kurser 
för någon period övergår till distansundervisning. Om institutet ordnar ersättande 
distansundervisning så återbetalas kursavgiften inte. Ifall en kurs inte kan hållas på distans 
så återbetalas den andel av kursavgiften som motsvarar de uteblivna timmarna. Summor 
under 10 € återbetalas inte.

• En enskild lektionsgång som inhiberas ersätts i regel inte.
• Kom på kurs endast fullt frisk. Kom ihåg god handhygien.
• Vi förbehåller oss rätten till ändringar.

Avbokning av 
anmälningar
Om du inte kan delta i en kurs du är anmäld 
till, kom ihåg att avboka senast sju dagar före 
kursstart.

Avbokningar görs till institutets byrå, helst 
per e-post: kansalaisopisto@borga.fi eller
med din egen kod via internet. Det går inte att 
avboka genom att meddela kursledaren.

Läsårets lovdagar
17–23.10, må–sö, höstlov (vecka 42)
5.11, 6.12 
20–26.2, må–sö, sportlov (vecka 8)
6.4–10.4, to–må, påsklov

http://www.borga.fi/medborgarinstitutet
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Få bevis på ditt 
kunnande
En del av institutets kurser är markerade med 
en tärning som symbol. Det innebär, att det 
är möjligt att få studiepoäng för dessa kurser. 
Att avlägga studiepoäng är inte obligatoriskt. 
Man kan fortfarande delta endast som en 
hobby. Om du vill avlägga studiepoäng på en 
kurs, meddela detta åt kursledaren genast 
den första lektionen. Välkommen med  
och prova på detta!

Digirådgivning
Vi erbjuder många olika data- och digikurser. 
Dessutom erbjuder vi personlig rådgivning. 
Du kan komma till rådgivningen för att få 
hjälp med dina egna digitala utmaningar. 
Rådgivningen gäller dator, surfplatta och 
smarttelefon. Läs mera under rubrikerna 
Dataöppet, Digi-Help och Digistöd på distans.

Institutet på sociala medier
Följ institutet på Facebook och Instagram! Där 
informerar vi om aktuella evenemang och ger 
bildhälsningar från kurser. Du hittar oss genom 
att skriva Borgå medborgarinstitut i sökfältet.

Evenemang
Svenska veckan firas 31.10-6.11.2022.  Läs om 
programmet på www.svenskaveckan.fi
Kalevaladagen firas traditionsenligt 28.2.

Aula-Galleriets utställningar 
29.8.–16.9. Studio Eivor
19.9.–7.10. Heidi Krogerus, ”Vesileima”
13.10.–4.11. Petteri Vihavainen, ”Kuvittelen, 
Ajattelen”
7.11.–30.11. Nina Pauloff, Fotografier

Utställningstider kan bokas i 
medborgarinstitutets Aula-Galleri genom att 
kontakta konstlärare Petteri Vihavainen, tfn 
040 489 9678 (må kl. 13.30–15.30). 

Den fria bildningen har fått ett nytt 
uppdrag, dvs en möjlighet att validera 
lärandet. Avlagda studiepoäng kan 
vara till nytta vid jobbsökning eller 
då man ansöker om en studieplats. 
Poängen gör det lättare att bevisa 
det kunnande man har fått via 
studier vid medborgarinstitut, de 
kan ex. räknas till godo i studier 
på andra stadiet.  Inlärningsmål 
och bedömningskriterier hittas i de 
berörda kursernas kursbeskrivning 
på nätanmälningssidan. 
Bedömningsskalan för 
studieprestationer är godkänd/
underkänd. Endast godkända 
studieprestationer överförs till Koski-
databasen, enligt samma förfarande 
som vid andra läroanstalter. På den 
första lektionen fyller studerande 
som vill ha studiepoäng i en blankett 
och godkänner därmed överföring av 
data. Samtidigt bör man också visa 
upp identitetsbevis. De egna avlagda 
studieprestationerna kan, med stark 
identifiering, granskas genom att 
logga in på studieinfo.fi
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Samhälle och 
kultur
Öppen universitets-
undervisning /  
Åbo Akademi

Info om läsåret 2022–2023.

Öppna universitetet –  
flexibla studier för alla! 

Öppen universitetsundervisning är en studieform 
inom vuxenutbildningen som ger dig möjlighet 
att delta i akademiska studier utan att vara 
inskriven vid något universitet. Studieavgiften 
till Borgå medborgarinstitut är 14 € per 
studiepoäng. Eftersom kurserna ger akademiska 
studiepoäng så uppbär också Åbo Akademi en 
terminsavgift på 50 € av de studerande. 

Tveka inte att använda dig av den 
studievägledning som Öppna universitetet 
erbjuder, speciellt ifall du funderar på hur 
man kan kombinera olika ämnen/kurser till en 
examen. Denna service är du berättigad till då 
du erlagt terminsavgiften. Du kan prata med 
studierådgivare Majlen Saarinen på Centret för 

livslångt lärande vid Öppna universitetet i Åbo 
(tfn 02 215 4500) eller studierådgivare Christina 
Teirfolk i Vasa (tfn 050 408 9139). Intyg över 
godkända kurser inom Öppna universitetet fås på 
begäran via mejladressen: opu@abo.fi 

Närmare information om Öpu-kurserna i Borgå 
fås av biträdande rektor Maria Malin, KoMbi, tfn 
040 489 1891 eller maria.malin@borga.fi eller via 
borga.fi/medborgarinstitutet 

320371M Barnneuropsykologi  
5 sp/ÅA 

 Fre 9.9 och 30.9 kl. 16.30–20
 Lö 10.9 och 1.10 kl. 9–15.30

 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  
 rum Ellipsen 1130, I vån.

 Psykolog Fanny Skog 
 20 lektioner, 70 €

Notera att priset för denna kurs är tvådelat: 
Kursavgiften till medborgarinstitutet är 70 € och 
terminsavgiften till Öppna universitetet är 50 €.
Kursen hålls fre 9.9, lö 10.9, fre 30.9 och 
lö 1.10. Kursens mål är att ge en översikt 
över sambandet mellan hjärnan, hjärnans 
utveckling och beteende och genom att ur ett 
barnneuropsykologiskt perspektiv beskriva och 

http://www.borga.fi/medborgarinstitutet 
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förklara olika barnneuropsykologiska tillstånd 
som ADHD, dyslexi, Aspergers syndrom, specifika 
störningar och språkliga störningar. Vidare 
att ge en teoretisk och praktisk överblick om 
intellektuell funktionsnedsättning, dess orsaker, 
konsekvenser och kort om behandling.  
Läs mera på borga.fi/medborgarinstitutet

320372M Introduktion till 
krispsykologi 5 sp/ÅA 

 Fre 3.3 kl. 17–21, lö 4.3 kl. 9–16 och  
 sö 5.3 kl. 9–15

 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  
 rum Ellipsen 1130, I vån.

 fysioterapeut, arbetshandledare och   
 krigsforskare Lise-Lotte Carlsson 

 20 lektioner, 70 €

Notera att priset för denna kurs är tvådelat. 
Kursavgiften till medborgarinstitutet är 70 € 
och terminsavgiften till Öppna universitetet 
är 50 €. Kursen innehåller en genomgång 
av den grundläggande teorin och praktiken 
inom krispsykologi. Mera i detalj går vi igenom 
grunderna för de vanligaste krisreaktionerna och 
symptombilderna bland barn och vuxna samt 
grunderna för behandlingsmodeller.  
Läs mera på borga.fi/medborgarinstitutet

Fortbildning och 
beredskap

610101M Grundkurs inom  
Första Hjälpen 

 Ti kl. 18–21.15, 4.10–1.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Ellipsen 1130, I vån.
 Albert Björkestam, akutvårdare
 16 lektioner 35 €

Grundkurs inom Första Hjälpen som hålls under 
fyra kvällar 4.10, 11.10, 25.10 och 1.11. Ingen 
kurskväll under höstlovet, vecka 42. Kursen ger 
baskunskaper och förmåga att fungera sakligt i 
olycks- och nödsituationer samt vid sjukdomsfall. 
Kursen innehåller både teori och praktiska 
övningar. Ett intyg ingår i kursavgiften. Kursen 
passar även studerande på andra stadiet.
Om kursen blir fullsatt ordnas en parallellkurs 
med start 13.10. 

610105M Kurs i 72-timmars 
beredskap för hushåll – 
närföreläsning

 Ons 28.9 kl.18–20 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Ellipsen 1130, I vån.
 Ann Sofi Hedenstam och Cecilia  

 Ek-Borgström, 72-timmars instruktörer 
 Ingen kursavgift

Kom med på en praktiskt inriktad föreläsning. 
Lär dig mera om förmågan att klara sig på egen 
hand hemma i tre dygn ifall tjänsterna i samhället 
störs eller avbryts. Vi diskuterar hur man kan 
förbereda sig på strömavbrott och vattenavbrott, 
vilka säkerhets- och skyddsåtgärder som kan 
behövas och vad som ingår i ett bra reservförråd. 

810231M Hygienpass teori 
 Ti 31.1 kl. 18–21 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Norrskenet 2240, II vån. 
 Monica Lindström 
 11 €

Kommer du i ditt arbete i kontakt med 
oförpackade lättförskämbara livsmedel? 
Då behöver du ett hygienpass. Kom på en 
föreläsning i livsmedelshygien. Under läsåret 
ordnas flera tillfällen att skriva tentamen i 
hygienpass. Obs! Anmäl dig separat till tenten. 
Föreläsningen hålls på svenska, men man 
kan tenta på svenska, finska eller engelska. 
Kursen passar även studerande på andra 
stadiet. Studiematerial sänds innan kursstarten 
elektroniskt till dem som anmält sig till kursen. 
Ytterligare studiematerial hittas på  
www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/
svenska/
www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass 

Hygienpass tent
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Norrskenet 2240, II vån. 
 Monica Lindström 
 33 €

Fristående tentamen i hygienpass. Anmälan 
krävs. Tenten börjar exakt kl. 18. Deltagarna ska 
kunna identifiera sig med ett giltigt ID (körkort, 
pass, ID-kort med foto). Blå kulspetspenna 
behövs också. Genomgång av tenten genast 
efteråt. Hygienpasset postas till uppgiven adress 

http://borga.fi/medborgarinstitutet
http://www.borga.fi/medborgarinstitutet
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/
http://www03.edu.fi/oppimateriaalit/purtavaapuhtaasti/svenska/
http://www.ruokavirasto.fi/sv/privatkunder/hygienpass 
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ca fyra veckor efter tenten. Meddela kansliet om 
du vill skriva tentamen på engelska. 

810232M Hygienpass tent, 25.10 

 Ti 25.10 kl. 18–20 

810233M Hygienpass tent, 14.2 

 Ti 14.2 kl. 18–20 

810235M Hygienpass tent, 28.2 

 Ti kl. 18–20 28.2

Må bra – föreläsningar

Fyra må bra föreläsningar som är gratis och 
ordnas i samarbete med Borgås stads social- 
och hälsovård. Förhandsanmälan krävs. För att 
kunna delta i distansföreläsningar bör man vid 
anmälningen uppge en fungerande e-postadress. 
Länk till föreläsningarna sänds i förväg per e-post 
åt dem som anmält sig.

320310M Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i 
vardagen - på distans

 Del I to 22.9 kl. 17–18.30
 Sanna Karuvaara, sjukvårdare och    

 neuropsykiatrisk coach, Barnavårdsföreningen 
 Ingen kursavgift

Del I. I den första delen behandlas de vanligaste 
neuropsykiatriska funktionsnedsättningarna, 
så som ADHD och autismspektrum. De kan 
synas i vardagen på olika sätt och inverka på 
funktionsförmågan hemma och i skolan.

320311M Neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar i 
vardagen - på distans

 Del II to 29.9 kl. 17–18.30
 Sanna Karuvaara, sjukvårdare och    

 neuropsykiatrisk coach, Barnavårdsföreningen 
 Ingen kursavgift

Del II. Klara vardagen med neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar. I den andra delen 
behandlas hjälpmedel och stödformer med 
vilka man kan lindra symtomen och underlätta 
vardagen.

320312M 72 timmar - Skulle 
du klara dig på egen hand? 
Distansföreläsning 

 To 15.9 kl. 17–19 
 Li-Marie Santala, 72-timmar instruktör 
 Ingen kursavgift

Långvariga strömavbrott eller avbrott i 
vattendistributionen kan leda till en situation som 
stör eller avbryter den service som tillhandahålls 
av samhället. Att man kanske blir sjuk eller 
själv råkar ut för en olycka kan förorsaka 
besvärligheter i vardagen. På två timmar kommer 
vi bland annat att gå igenom grunderna i 
beredskap, reservförråd och kommunikation. Vi 
diskuterar också grannhjälp och vikten av digital 
säkerhet. Privathushållens beredskap är till stor 
hjälp för samhället och framför allt för personen 
själv samt hens anhöriga.

320313M Känslolivets betydelse  
i parförhållandet 

 To 27.10 kl. 18–19.30
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Luna 2130, II vån. 
 Anita Björkestam, familjerådgivare och   

 parpsykoterapeut 
 Ingen kursavgift

Målet med föreläsningen är att inspirera par till 
att utveckla förståelsen för sina egna och den 
andras känslor. Tryggheten och tillfredställelsen 
i parförhållandet ökar när vi blir bättre på att 
förstå och uttrycka känslor. Vi tar en titt på 
hur känslor fungerar biologiskt och hur vi kan 
uttrycka dem så att de hjälper oss och inte 
stjälper oss. Kom ensam eller med din partner.

Samhälle, kultur, 
psykologi

 

139804M Filosofikurs 
 Må kl. 18–19.30, 5.9–31.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Luna 2130, II vån. 
 Richard Jensen 
 16 lektioner, 20 €

Filosofisk nybörjarkurs om etik och om det goda 
livet. Målet med kursen är att ge en allmän 
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förståelse för etiska frågor och att lära oss tala 
om dessa frågor med varandra. Varje kurstillfälle 
börjar med en föreläsning kring en filosofisk 
riktning och fortsätter sedan med debatt och 
dialog. Kursen pågår under åtta kvällar.

1. Platon, det Goda och sokratisk dialog. 
2. Aristoteles och dygden. 
3. Epiktetos och ödet. 
4. Kant och plikten. 
5. Utilitarismen. 
6. Existens-filosofi och moralens ambivalens. 
7. Det goda samhället I
8. Det goda samhället II

139812M Hemstadens 
konsthistoria 

 To kl. 18.30–20, 6–27.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 matsalen I vån. 
 Margaretha Jämbäck, museilektor 
 ingen kursavgift

I denna konsthistoriska föreläsningsserie 
presenteras betydelsefulla konstnärer i Borgå och 
i konstlivet.

to 6.10 Skulptören Ville Vallgrens 
förtrollande värld. Välkommen till skulptören 
Ville Vallgrens (1855–1940) förtrollande 
liv i Borgå, Paris och Esbo. Vallgren var en 
levnadsglad och mångkonstnärlig personlighet. 
Med en produktion från realismen till 
symbolismen och art nouveau.

to 13.10 Louis Sparre – en konstnär 
och hans dröm. Konstnären och 
kosmopoliten Louis Sparre (1863–1964) är 
en av förgrundsgestalterna inom finländskt 
konsthantverk. I Borgå grundade han företaget 
Iris och räddade även Gamla stan.

to 27.10 Helga Sonck-Majewski – Naturens 
väv. Det tongivande för Borgåkonstnären Helga 
Sonck-Majewski (1916–2015) var hennes allt 
omslutande kärlek till naturen. I flera decennier 
var hon en av de centrala personligheterna i 
konstlivet i Borgå. 

Föreläsningsserien är samtidigt en del av Borgå 
museums 125-års jubileumsår. Förhandsanmälan.

139814M Borgåbor genom 
tiderna – kulturhistoriska 
föreläsningar 

 To kl. 18.30–20, 3–17.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 matsalen I vån. 
 Hannele Tenhovuori, museilektor
 ingen kursavgift

Tre kvällar där föreläsaren drar en linje genom 
Borgås kulturhistoria via människor som gjort 
avtryck i stadens historia. Vi koncentrerar oss 
på personhistorier, delvis om kända borgåbor, 
men också de bortglömda kommer att få sin 
röst hörd. En kväll med historiska herrar, en 
kväll med historiska damer och en med barnens 
historier. Tips ges också, på hur envar själv kan 
ta reda på mera om människor som levde förr. 
Föreläsningsserien är samtidigt en del av Borgå 
museums 125-års jubileumsår. Förhandsanmälan. 

139816M Kulturhistorisk vandring 
i gamla Borgå 

 Ti 16.5 kl. 18–19 
 Hannele Tenhovuori 
 15 €

Utomhusvandring i gamla Borgå och längs med 
ån. Vi rör på oss under ledning av vår föreläsare 
och gör stopp för att höra historier som 
utspelats på olika platser. Ta mycket bekväma 
skor på och en väderanpassad klädsel eftersom 
vi vistas utomhus hela tiden. Samling vid 
parkeringsplatsen vid gamla bron. 

139818M Kulturhistorisk 
vandring på Näsebackens 
begravningsplats 

 Ti 23.5 kl.18–19
 Hannele Tenhovuori 
 15 €

Kulturhistorisk vandring på gravgården. Vi rör 
på oss under ledning av vår föreläsare och gör 
sedan stopp vid kulturhistoriskt intressanta 
gravar och monument. Ta mycket bekväma skor 
och en väderanpassad klädsel eftersom vi vistas 
utomhus hela tiden. Samling vid huvudporten till 
begravningsplatsen. 
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139820M Kulturhistorisk vandring 
i Empirestaden i Borgå 

 Ti 30.5 kl. 18–19 
 Hannele Tenhovuori 
 15 €

Utomhusvandring i Empirestan i Borgå. Vi rör 
på oss under ledning av vår föreläsare och gör 
stopp för att höra historier som utspelats på olika 
platser. Ta bekväma skor och väderanpassad 
klädsel eftersom vi vistas utomhus hela tiden. 
Samling på Lypas gård, Biskopsgatan 3–7. 

320231M Ta kontroll över din 
privatekonomi 

 Må kl. 18–19.30, 26.9–10.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Kometen 2230, II vån.
 Ronja Roms 
 6 lektioner, 12 €

Målgrupp för kursen är kvinnor under 45 år. 
Kom med och hitta ditt sätt att förbättra den 
egna ekonomin. På kursen diskuteras ekonomisk 
planering, realistisk budgetering, buffert inför 
olika livsförändringar och hur du kommer i gång 
med att investera. Kursledaren är känd från 
podden Äta, sova, spara. 

320232M Drömmer du om att 
starta en pod? 

 Må kl. 18–20.30, 24.10–7.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Kometen 2230, II vån.
 Ronja Roms 
 8 lektioner, 15 €

Drömmer du om att starta en pod i din källare? 
Kom med och lär dig av kursledaren - som 
ansvarar för den kända podcasten Äta sova, 
spara - och redan har lärt sig av sina egna 
misstag. Efter kursen kan du tillräckligt för att 
publicera ett pod-avsnitt. Vi går igenom hur du 
gör rent tekniskt, hur du lanserar dig på sociala 
medier och hur du gör din pod kommersiell och 
kan få betalt för ditt arbete. Under kursens lopp 
får deltagarna göra en testinspelning. Ta med din 
egen dator, på platsen finns inspelningsteknik. 

610102M ABC för välmående  
i arbetet 

 Må kl. 18–19.30, 12 och 19.9 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Kometen 2230, II vån.
 Monica Blomqvist-Åkermarck,    

 arbetshandledare (STOry) och legitimerad   
 socialarbetare (PM) 

 4 lektioner, 10 €

Välmående i arbete är ett mycket vidsträckt 
begrepp. Vi har alla vår egen personliga 
uppfattning om vilka element som behövs, för 
att vi skall må bra och trivas både med vårt 
arbete och på våra arbetsplatser.
Hur kan jag själv som individ och arbetstagare 
påverka både mitt eget och andras välmående 
i arbetet? Vad inspirerar och motiverar mig? 
Hur återhämtar jag mig? Vad behövs, för att 
arbetsklimatet skall uppfattas som tryggt och 
bra? Bland annat de här sakerna är på agendan 
under två föreläsningskvällar 12.9 och 19.9. Kom 
med och låt dig bli inspirerad! Kursen riktar sig 
främst till personer i arbetsför ålder. 

320385M Introduktion  
till god sömn 

 Må kl. 18–20.30, 24.10–28.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Norrskenet 2240, II vån. 
 Jonas Svarholt 
 18 lektioner, 35 €

Introduktion till god sömn, sömnens fysiologi, 
evidensbaserad teori, diskussion och kamratstöd. 
Kursen pågår 6 kvällar. 

320387M Självmedkänsla 3.0 – 
sinnets lättsamma jumppastund 

 Ti kl. 18–20, 4.10, 8.11, 31.1 och 7.3
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Luna 2130, II vån. 
 Anita Björkestam, arbetshandledare och   

 parpsykoterapeut, Cecilia Holmberg,   
 logoterapeut LIF och certifierad coach 

 10 lektioner, 20 €

Den första kurskvällen presenteras temat 
självmedkänsla och vi planerar vad var och en 
vill förändra i sin dialog med sig själv. Under de 
följande kurskvällarna presenteras och diskuteras 
olika övningar. Mellan träffarna använder vi 
dessa övningar på egen hand och när vi ses 
igen uppmuntrar vi varandra i riktning mot 
önskeläget. Kursen är resursbyggande, inte 
terapi.
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Kursen hålls fyra tisdagar under läsåret: 4.10, 
8.11, 31.1 och 7.3. Ta gärna med dig en 
anteckningsbok. Ett bra sätt att stöda förändring 
är att ha en träningskompis, ni kan t.ex. komma 
tillsammans på kurs! 

999901M Schackklubben 
 Ons kl. 18–19.30, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Betlehems stjärna 2160, II vån. 
 Frank Eisentraut 
 ingen kursavgift 

Håll hjärnan i trim! Kom med och spela schack! 
Både avancerade spelare och nybörjare är 
välkomna till denna kurs. De sistnämnda får ta 
del av en grundlig introduktion i det kungliga 
spelet, som passar både gammal och ung. De 
förstnämnda kan börja spela direkt och får vid 
behov värdefulla tips. Alla deltar i lösningen 
av schackproblem. Kursen förfogar över egna 
schackbräden. 

Släktforskning

130101M Fortsättningskurs i 
släktforskning 

 Ti kl. 18–20.30, 6.9–15.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Kometen 2230, II vån.
 Peter Ragnvaldsson 
 30 lektioner, 36 €

På den här kursen bekantar vi oss med olika 
källor som du kan ha hjälp av i din släktforskning. 
Passar alla som gått grundkurs och också dem 
som tidigare forskat i kyrkoböcker. Du får se 
hur mantalslängder såg ut och vad du kan ha 
för nytta av dem. Tingsprotokoll kan ge dig 
massor med intressanta uppgifter om dina 
anor liksom soldatrullor kan ge dig information 
om dina rotesoldater. Vidare tar vi en titt på 
bouppteckningar och den information de kan 
innehålla. Dessutom bekantar vi oss med det 
historiska kartmaterial som finns tillgängligt på 
nätet. Efter genomgången kurs har du förmåga 
att börja använda dig av detta material för 
att bygga på den forskning du tidigare tagit 
fram i kyrkoböcker. Vi använder oss av många 
praktikfall, både lärarens och elevernas. Du får 
även större säkerhet vad gäller tolkning av gamla 
handstilar. 

130102M Gamla handstilar 
 Ti kl. 18–20.30, 22.11–13.12, 10.1–7.2
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Kometen 2230, II vån.
 Peter Ragnvaldsson 
 24 lektioner, 30 €

Gamla 1600- och 1700-tals handstilar känns 
aningen jobbiga innan man vant sig vid dem. 
Detta gäller särskilt löpande text så som 
domböcker och sockenstämmoprotokoll. På 
kursen går vi systematiskt igenom handskrivna 
bokstavsformer. Därefter har vi läsövningar, först 
med 1700-talshandstilar och sedan med 1600-
tals dito. Efter genomgången kurs är du betydligt 
säkrare på läsning av gammal handstil. 

130103M Hur hitta i de digitala 
arkiven 

 Ti kl. 18–20.30, 28.2–4.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Kometen 2230, II vån.
 Peter Ragnvaldsson 
 18 lektioner, 22 €

Det kan för många släktforskare vara svårt att 
navigera i de olika digitala arkiven på nätet. Det 
finska Riksarkivets digitala arkiv hör inte till de 
lättaste att använda sedan ändringen i början 
av 2022. Vi går igenom olika sökmöjligheter 
och lär oss utnyttja Digihakemisto och FSHF:s 
digitalarkiv bättre så att du hittar det du söker. 
Efter genomgången kurs är du betydligt säkrare 
när du navigerar bland de olika arkivens sidor. 
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Natur och uteliv

Ta ett kliv 
närmare 
naturen!

810223M Plocka svamp 
 Lö 17.9 kl. 10–13.30
 Humlastugan, Rotnäsvägen 199 
 Catharina Rosenschöld 
 14 €

Vi träffas vid Humlastugan kl. 10 och går igenom 
kompendiet deltagarna fått på förhand. Men 
eftersom svamparna inte vet vilka vi tänkt prata 
om så kan vi ta upp också andra. Vi undersöker 
de svampar som finns för tillfället ute i naturen 
och jämför böckerna med verkligheten och 
stärker vårt självförtroende i svampskogen. 
Ta med något att äta, varmt att dricka, och 
eventuell svampbok, svampkniv, korg, samt 
kläder efter väder. 

410202M Blommor i naturen  
från tidig vår till sen höst 

 To 29.9 kl. 19–20.30 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Nymånen 2250, II vån. 
 Magnus Östman 
 Ingen kursavgift 

Naturföreläsning. Blommor i naturen från 
tidig vår till sen höst. Från tussilago i mars till 
baldersbrå i november tjusar växterna oss med 
sin blomsterprakt. Blommorna fungerar som 
växternas könsorgan och är livsviktiga för deras 
förökning. Här har de stor hjälp av pollinerande 
insekter, medan vinden, vattnet och fåglarna 
sprider fröna som mognat i blommorna. 
Blomningen är en del av naturens stora samspel. 
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410201M Odla nyttoväxter  
i liten skala 

 To kl. 18–20.15, 2–16.3
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Nina Sevelius 
 9 lektioner, 17 €

Nyttoväxter går att odla hållbart på många 
olika sätt också i stadsmiljö, ex. i lådor, krukor 
och på friland. Vi pratar om sådant man skall 
tänka på, bl.a. förodling av plantor, hur man 
väljer växtplatsen, olika typer av kärl och lådor, 
odlingsjord, gödsling, ogräsbekämpning och 
växtskydd. 

410203M Börja kompostera 
 To 23.3 kl. 18–20.15 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Nina Sevelius 
 Ingen kursavgift 

I och med de nya avfallsreglerna är kompostering 
ett starkt alternativ. Vi går igenom vad som 
krävs av komposteringskärlet, vad som kan 
komposteras och hur man går tillväga med 
efterbehandlingen. 

810222M Ätliga vilda örter 
 Lö 13.5 kl. 10–13.30
 Humlastugan, Rotnäsvägen 199 
 Catharina Rosenschöld 
 14 €

Skogen är full av gratismat, bara man vet vad 
som är vad. På denna kurs, som sker ute i 
naturen, lär du känna igen örter du kan plocka 
och hur du kan använda dem. Vi går igenom 
kännetecken, förväxlingsarter och allemansrätt 
och tar råa smakprov, allt baserat på vad som 
finns ute i skogen just då. Klä dig efter väder. Vi 
träffas kl. 10 vid Humlastugan. Ta med en korg, 
handskar och en sax. 

810224M Örtsalvor 
 Må 7.11 kl. 17.00–20.30 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Umami 1230, I vån. 
 Catharina Rosenschöld 
 33 € 

Lär dig grunderna i hur du gör din egen örtsalva. 
Vi gör åtta olika örtsalvor i små grupper. Alla 
deltagare får lite av varje salva med sig hem. I 
kursens pris ingår ingredienskostnader. Salvorna 
har sina egna funktioner på kroppen för att 
vårda kroppen på bästa sätt. Bl.a. gör vi kådsalva 
och deodorant.

830282M Ut i naturen / Anmäl  
ditt intresse 

 Ons kl. 18–21
 Malin Björkman

Ut i naturen-vandringar i närmiljön planeras 
om det finns intresse. Genom att anmäla dig 
till det här kursnumret kommer du med på 
en e-postlista och får senare meddelande om 
datum och vandringsrutter. Att vara med på 
postningslistan kostar ingenting. Vandringarna 
kostar 5 €/gång. 
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Digi- och datakurser
Till alla data- och digikurser kan du, om du vill, ta 
med dig din egen bärbara dator.

Kurser med ordet Digidags i rubriken är gratis 
för deltagarna. Digidags är ett tvåspråkigt 
projekt som i sin helhet finansieras av 
Utbildningsstyrelsen. Målet är att ge rådgivning 
i digitala frågor åt nybörjare och åt dem som 
känner sig digitalt osäkra och behöver hjälp med 
en digital vardag och de E-tjänster som används i 
arbetslivet, av myndigheter och på fritiden.
Man får fråga och repetera tills man lär sig. 
KoMbi ordnar både kurser och rådgivning. Vi 
samarbetar gärna med andra organisationer som 
har samma mål. Välkommen med!
Tilläggsinfo: projektchef, biträdande rektor Maria 
Malin tfn 040 489 1891.

Hösten

340135M Nyfiken på Windows 11 
 Ti kl. 18.15–19.45, 6–27.9 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 8 lektioner, 15 €

På den här kortkursen får du bekanta dig med 
Windows 11. Du får svar på följande frågor: Vad 
är nytt? Vad är annorlunda? Klarar din nuvarande 
dator av Windows 11? 

Följ oss också 
på Facebook 
på sidan Aika 

digittää/
Digidags. 
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340137M Grunderna i digitala 
färdigheter – Digidags 

 Ti kl. 13–15.30, 6.9–11.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 18 lektioner, ingen kursavgift

Kursen är för dig som vill bli tryggare med 
att använda digitala tjänster i vardagen. Du 
får lära dig grunderna i datorhantering, och 
informationssökning och hur du använder 
samhällets olika e-tjänster. Passar för nybörjare.

340139M Hjälp, jag ska byta 
telefon! 

 Ti 6.9 kl. 9.30–12.30
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 4 lektioner, 6 €

Kortkurs för dig som ska byta telefon. Du får 
lära dig hur du kan kopiera dina kontakter från 
din gamla telefon och hur du kan överföra foton 
och annan information. Många appar ger dig 
möjlighet att göra en säkerhetskopia, bland 
annat WhatsApp. För daglediga. 

340141M Grunderna i Android 
 Fre 9.30–12.30, 9–30.9 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 16 lektioner, 18 €

En kortkurs för dig som behöver lära dig 
grundläggande hantering av androidtelefon 
eller android surfplatta. Vi går igenom hur 
telefonen/surfplattan fungerar så att du känner 
dig säkrare när du skall använda den och lär dig 
det viktigaste funktionerna, som att ringa, skicka 
meddelande, spara kontakter och inställningar 
mm. Du får reda på vad en ”app” är och vad du 
kan göra med dem. Du får också reda på hur du 
hittar och installerar egna appar som du kan ha 
nytta av. Ta med din laddade telefon/surfplatta 
och de lösenord du behöver för att kunna 
använda den och ladda ner appar. För daglediga. 

340143M Kom me å sii – Digidags 
 Ti kl. 9.30–12.30, 13.9–8.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 Ingen kursavgift

En kurs för dig, som vill veta mera om olika 
digitala ämnen. Kursen är indelad i teman. Du 
kan vara med och bekanta dig med just det som 
intresserar dig och du behöver inte registrera dig 
på de olika tjänsterna för att kunna vara med på 
kursen och få veta mera om de teman som här 
presenteras.

13.9 Alla dessa kakor
20.9 Yle arenan
27.9 Instagram
4.10 Pinterest
11.10 Twitter
25.10 Youtube
1.11 Tvåstegsverifiering
8.11 Frågan är fri

340144M Ta ett digitalt språng – 
distansföreläsningar – Digidags 

 Ons 13–14, 21.9–14.12 
 Inge Ekholm 
 ingen kursavgift

21.9 Datasäkerhet
12.10 Digital beredskapsplan
9.11 Cookies
14.12 Kolla din källa

Distansföreläsningar via Teams, med obligatorisk 
förhandsanmälan. När du anmäler dig ska du 
uppge en fungerande e-postadress. Inbjudan 
med internetlänk kommer sedan via e-post. 
Ordnas i samarbete med Borgå stads social- och 
hälsovård, och finansieras av Digidags. 
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340147M Canva, enkel grafisk 
design – Digidags 

 Fre 9.30–12.30, 14–28.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 

 8 lektioner, ingen kursavgift

Canva är ett gratis program på Internet, som gör 
det lätt och roligt att designa. Programmet ger 
dig tillgång till flera hundra mallar, som du lätt 
kan ändra enligt dina egna behov. Du får lära 
dig att göra egna kort, visitkort, uppdatera ditt 
CV och skapa snygga affischer och reklamblad. 
Du kan utgå från egna foton och bilder, men 
programmet innehåller flera hundra gratis 
element som layout, teckensnitt (fonter) och 
bilder. Du får lära dig att spara, skriva ut eller 
dela din design i sociala medier.

340149M Grunderna i Word – 
Digidags 

 Ti kl. 13–15.30, 25.10–29.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 18 lektioner, ingen kursavgift

Kursen är avsedd för dig som snabbt och lätt 
vill lära dig att göra överskådliga dokument i 
Word. Du får lära dig texthantering och justering, 
kopiera och flytta text, tabbar, punktlistor, 
tabeller, styckehantering, formatering, använda 
olika mallar, att skriva ut och spara i olika format 
samt bildhantering i Word. 

340151M Fortsättningskurs i 
Android 

 Fre 9.30–12.30, 11–25.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 12 lektioner, 13 €

Kursen är avsedd för dig som kan grunderna 
och nu vill fördjupa kunskaperna i Android 
smarttelefon eller surfplatta. Vi går igenom bland 
annat kameran och appar till nytta och nöje. 
Deltagarna kan komma med egna önskemål. 
Ta med din laddade telefon/surfplatta och de 
lösenord du behöver för att kunna använda den 
och ladda ner appar. För daglediga. 

340153M Surfa säkert på nätet 
 Ti 15.11 kl. 9.30–12.30 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 4 lektioner, 6 €

Konkreta tips på hur du enkelt förbättrar din 
säkerhet på nätet. Vad ska du undvika och vilka 
inställningar behöver du använda? Vad ska du 
göra om du tappar bort dig? För daglediga. 

340155M Skriv CV – Digidags 
 Ti kl. 9.30–12.30, 22 och 29.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 8 lektioner, ingen kursavgift

Den här kortkursen är avsedd för dig som vill ha 
hjälp med att skriva ett CV eller uppdatera ditt 
gamla. Ett bra CV sticker ut från mängden och 
ger dig större möjlighet att få jobb. Du får lära 
dig både teori och hur du i praktiken skapar ett 
CV, som väcker intresse. Var och en arbetar med 
sitt eget material. På kursen bekantar vi oss också 
med de olika färdiga modeller som finns på nätet 
och i Word. 

Våren

340168M Grunderna i Excel – 
Digidags 

 Ti kl. 13–15.30, 10.1–14.2
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 18 lektioner, ingen kursavgift

Du får lära dig Excels viktigaste funktioner, 
hantering av kalkylblad, att skriva egna formler 
och att formatera celler. Med hjälp av Excel 
kan du planera och skapa ordning på summor 
och siffror, hålla en budget och bokföra på 
jobbet, i privatlivet eller för en förening du är 
aktiv i. Under kursen går vi igenom: Arbetsbok 
och flikar, mata in och redigera data, flytta och 
kopiera data, skapa tabeller, skriva formler och 
kopiera dem, rad- och kolumnhantering, olika 
cellformat, olika utskriftsformat, skillnaden 
mellan absolut och relativ cellreferens samt att 
skapa diagram. 
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340170M Bli vän med din  
iPhone/iPad 

 Ti kl. 9.30–12.30, 10.1–14.2
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 24 lektioner, 20 €

En kurs för dig som vill lära dig att utnyttja din 
iPhone/iPad på ett mångsidigt och säkert sätt. 
Ta med din laddade telefon och de lösenord du 
behöver för att kunna använda den och ladda 
ner appar. För daglediga. 

340174M Ta ett digitalt språng – 
distansföreläsningar – Digidags 

 Ons kl. 13–14, 11.1–5.4
 Inge Ekholm 
 ingen kursavgift

11.1 Hälsovårdstjänster på nätet
8.2 Digitala översättningstjänster
8.3 Boka biljetter på nätet
5.4 Uppslagsverk på nätet

Distansföreläsningar via Teams, med obligatorisk 
förhandsanmälan. När du anmäler dig ska du 
uppge en fungerande e-postadress. Inbjudan 
med internetlänk kommer sedan via e-post. 
Ordnas i samarbete med Borgå stads social- och 
hälsovård, och finansieras av Digidags. 

340176M Digitala tjänster för 
jobbsökning – Digidags 

 Fre 9.30–12.30, 20 och 27.1
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 8 lektioner, ingen kursavgift

På den här kortkursen får du lära dig vilka 
olika digitala tjänster du kan ha nytta av vid 
jobbsökande. 

340178M Molntjänster 
 Fre 9.30–12.30, 10 och 17.2
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 8 lektioner, 10 €

En kortkurs för dig som vill bekanta dig med 
molntjänster och lära dig vilka möjligheter det 
ger. För daglediga. 

340190M Grunderna i PowerPoint 
– Digidags 

 Ti kl. 13–15.30, 28.2–4.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 18 lektioner, ingen kursavgift

PowerPoint är ett verktyg för att skapa 
intressanta och fängslande presentationer, som 
du kan visa på skärm eller ta ut på papper. 
I den här kursen får du lära dig att använda 
programmets olika funktioner på bästa möjliga 
sätt. Du får lära dig olika layouter, design, lägga 
till och formatera text, infoga foton och bilder 
samt hantera dem, infoga diagram, skapa 
övergångar och animationer. Du får också lära 
dig att spara och skriva ut på olika sätt. Målet 
med kursen är att du behärskar programmet 
så bra att du kan skapa dina egna kreativa 
presentationer.

340192M Bli vän med din dator
 Ti kl. 9.30–12.30, 28.2–4.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 24 lektioner, 20 €

En kurs för dig som vill lära dig använda 
datorn på ett mångsidigt sätt. Du får lära dig 
att dressera och anpassa din dator så att den 
motsvarar dina behov. Du får dessutom lära dig 
vad allt det finns i datorn utan att du har något 
annat än operativsystemet installerat. Vi går 
också igenom olika inställningar och säkerhet. 
För daglediga. 

340194M Fotohantering 
 Fre 9.30–12.30, 10–31.3
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 16 lektioner, 18 €

En kurs för dig som vill lära dig lätt fotohantering 
i appen Foton, som finns i Windows. Du får 
lära dig att beskära, rotera, lägga till filter och 
automatiskt förbättra dina foton. För daglediga. 
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Digistöd

Digi- help
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Datarummet 1163, I vån.
 Inge Ekholm 
 Ingen kursavgift

Gratis digirådgivning som fungerar enligt drop-in 
principen, ingen tidsbokning behövs. Här kan du 
få hjälp med nätservice, nätblanketter, sociala 
medier osv. Rådgivningen gäller dator, surfplatta 
och smarttelefon. 

340120M Digi-help – Digidags, hösten

 Må kl. 16.30–18.30, 29.8–28.11 

340160M Digi-help – Digidags, våren

 Må kl. 16.30–18.30, 9.1–29.5

Digistöd på distans
 Inge Ekholm 
 Ingen kursavgift

Denna kurs erbjuder dig digital rådgivning per 
telefon enligt dina egna behov. Rådgivningen 
gäller användning av dator, smarttelefon eller 
surfplatta och användning av samhällets olika 
e-tjänster. Tiden som kan reserveras är 20 
minuter per person. För att boka tid sänd läraren 
ett textmeddelande till numret: 040 353 0723.

340122M Digistöd på distans – Digidags, 
hösten

 Må kl. 14.30–16.30, 29.8–12.12 

340162M Digistöd på distans – Digidags, 
våren 

 Må kl. 14.30–16.30, 9.1–29.5

Dataöppet

 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  
 Datarummet 1163, I vån.

 Inge Ekholm, lärare på alla Dataöppet 

Dataöppet – drop in
Kursen är en form av självstudier med hjälp 
av handledare. Här får du snabb hjälp med 
mindre dataärenden. Välkommen med! För en 

engångsavgift/termin kan du fritt delta när du vill 
eller återkomma flera gånger. Dataläraren Inge 
Ekholm finns på plats kl. 16–18 på tisdagar. Inom 
dessa klockslag får man komma och arbeta med 
sina egna projekt eller öva sig på sådant som 
känns svårt, läraren handleder vid behov. Om det 
är kö till läraren så får man vänta på sin tur.
Man kan ta med sig egen bärbar dator, 
surfplatta, kamera eller telefon!
Du får här snabb hjälp med mindre dataärenden 
och du kan också för samma pris återkomma 
flera gånger. 

340124M Dataöppet – Drop in, hösten 

 Ti kl. 16–18, 6.9–29.11 
 13 € för höstterminen

340164M Dataöppet –- Drop in, våren 

 Ti kl. 16–18, 10.1–25.4
 15 € för vårterminen

Dataöppet - tidsbokning
Tidsbokningen ger dig möjlighet att i lugn och 
ro i egen takt lära dig och öva exakt det du vill 
tillsammans med en personlig handledare – 
allt från grunderna i databehandling till mera 
avancerade funktioner.

Du kan få hjälp med en särskild uppgift eller 
att komma vidare om du har kört fast. Du får 
hjälp av en datalärare och du får en egen timme 
på dig. Det kostar 6 €/timme. Du kan ha med 
dig egen bärbar dator, surfplatta, kamera eller 
telefon. 

340126M Dataöppet – tidsbokning, 
hösten 

 Ti kl. 18–19, 6.9–29.11 
 6 €/lektion

För att boka tid sänd i förväg ett textmeddelande 
till läraren på numret: 040 353 0723.

340166M Dataöppet – tidsbokning, våren 

 Ti kl. 18–19, 10.1–25.4
 6 €/lektion

För att boka tid sänd i förväg ett textmeddelande 
till läraren på numret: 040 353 0723. 
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Språk
Välkommen med och studera språk på Borgå 
medborgarinstitut! Bland vårt kursutbud hittar 
du språkkurser för både nybörjare och längre 
hunna – och allt där emellan. Många språkkurser 
förutsätter att man köper kursbok.

Språkkursernas nivåbeskrivningar visar på 
vilken nivå kursen går, det betyder ändå inte 
att deltagarna måste vara på exakt den nivån 
för att kunna delta i en kurs. Du kan läsa mera 
om Europarådets referensram för språk på t.ex. 
www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/vilken-
niva-ska-jag-valja

Allt slags tal i normalt tempo
samt olika typer av texter.

Tal i normalt tempo om allmänna ämnen,
men detaljer kan bereda svårigheter.

Tal i normalt tempo om bekanta ämnen,gö- 
ra sig förstådd i de flesta vanliga situationer.

Enkelt och tydligt tal om vardagliga och be- 
kantaämnen, samt skriva korta, enkla texter.

Enkla, vardagliga uttryck och
grundläggande fraser.

C1
B2
B1
A2
A1

Nya språk 
kan öppna 
nya dörrar!

S
p

rå
k

http://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/vilken-niva-ska-jag-valja
http://www.folkuniversitetet.se/mer-om-sprak/vilken-niva-ska-jag-valja
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Svenska

120201M Svenska 1  
 Må kl. 17–18.30, 5.9–28.11, 9.1–24.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,   

 Språkrummet 1162, I vån.
 Jenna Romberg  
 52 lektioner, 26 € 

Kom med och läs svenska från grunden! Vi 
börjar med hälsningsfraser och räkneord och 
övar oss att förstå och använda språket i 
vardagliga situationer, på jobbet eller fritiden. 
Undervisningsspråken är svenska och engelska. 
Kursen berättigar också till två studiepoäng i det 
nationella registret www.studieinfo.fi. Kursbok: 
Mål 1, lärobok. Nivå A1.

Swedish for beginners. We start with the basics 
and learn to understand and use Swedish in 
everyday situations, at home or at work. The 
course will be taught in Swedish and English. 
Course book: Mål 1, lärobok. Level A1. 

120202M Svenska 3 
 Ti kl. 18–19.30, 6.9–29.11, 10.1–18.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Språkrummet 1162, I vån.
 Jenna Romberg 
 52 lektioner, 26 €

Den här kursen är för dig som tidigare 
gått några kurser i svenska, eller som har 
baskunskaper i svenska och vill lära dig mera. 
Undervisningsspråken är svenska och engelska. 
Nivå A1-A2.

This is the course for you who have studied 
Swedish for a couple of years, or know some 
basic Swedish and want to learn more. The 
course will be taught in Swedish and English. 
Level A1-A2. 

120203M Svenska för 
kundbetjäning –  
asiakaspalvelua ruotsiksi 

 Må kl. 18.45–20.15. 5.9–31.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Språkrummet 1162, I vån.
 Jenna Romberg 
 16 lektioner 20 €

En kurs för dig som vill friska upp dina kunskaper 
i svenska för att bättre kunna betjäna kunder. Vi 
tränar vanliga ord och fraser som kan behövas i 
olika branscher, enligt deltagarnas behov. Inte för 
nybörjare. Nivå A2.

Asiakaspalveluruotsin kurssi on tarkoitettu 
sinulle, joka haluat parantaa ruotsin taitoasi 
asiakaspalvelijana. Harjoittelemme eri alojen 
tavallisimpia sanoja ja ilmauksia, osallistujien 
tarpeiden mukaan. Ei aloittelijoille. Taitotaso A2. 

Engelska

120300M English for Beginners 
 Ons kl. 10–11.30, 7.9–30.11, 11.1–19.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Språkrummet 1162, I vån.
 Jenna Romberg 
 52 h, 26 €

Come and study basic English, in English. We 
practise mostly speaking and understanding, but 
also some reading and writing. Englanninkielen 
alkeita englanniksi. Engelska på engelska för 
nybörjare. A1. 

120334M English in English 
 To kl. 18–19.30, 8.9–1.12, 12.1–27.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Språkrummet 1162, I vån.
 Jenna Romberg 
 52 h, 26 €

This is a conversation course for you who already 
speak some English but need more practice. 
You don’t need to know Swedish or Finnish to 
be able to participate. The course will be taught 
in English. We practice speaking and learn to 
understand and to use English in all kinds of 
situations. Level B1-B2. 
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120369M Tuesday English 
 Ti kl. 10–11.30, 6.9–29.11, 10.1–18.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Språkrummet 1162, I vån.
 Jenna Romberg 
 52 lektioner, 52 €

Seniorkurs i engelska för dig som har lite 
baskunskaper i språket men behöver övning 
för att komma igång med att tala engelska. 
Vi övar, kommunicerar och repeterar med 
hjälp av mångsidiga övningar. Målet är att bli 
bekväm med språket och våga börja prata mera. 
”Turistengelska”. Nivå A2. 

120370M Keep up your English 
 Ti kl. 12–13.30, 6.9–29.11, 10.1–18.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Språkrummet 1162, I vån.
 Jenna Romberg 
 52 h, 52 €

This course is for you who want to practise and 
develop your spoken English and vocabulary 
along with other senior citizens. Together we 
discuss topics of current interest, texts and short 
clips, as well as our own experiences. By actively 
using our English-speaking skills we make 
sure we keep up our good knowledge of the 
language. Undervisningsspråket är engelska.  
Nivå B2. 

Tyska

120410M Tyska för nybörjare 
 To kl. 18.35–20.05, 8.9–24.11, 12.1–20.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Klotet 1120, I vån.
 Jürgen Birkle 
 48 lektioner, 58 €

Hallo! Lär dig tyska på ett enkelt och trevligt sätt. 
Du lär dig att hälsa på tyska, att tala om dig själv, 
din familj och olika vardagsaktiviteter. Med hjälp 
av videor, texter, uppgifter och muntliga övningar 
kommer du att lära dig mycket om tyska 
språket och kulturen i olika tysktalande länder. 
Undervisningsspråken är tyska och svenska, 
men läraren kan också handleda på finska vid 
behov. Ta gärna kontakt med kursledaren Jürgen, 
jurgen.birkle@edu.porvoo.fi om du vill veta mera 
om kursens innehåll eller nivå. Willkommen!  
Nivå A1.

120411M Tyska, repetitions-  
och fortsättningskurs 

 To kl. 17–18.30, 8.9–24.11, 12.1–20.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Klotet 1120, I vån.
 Jürgen Birkle 
 48 lektioner, 58 €

Tschüss! Lär dig tyska på en kurs som är 
anpassad till din individuella nivå. Vi erbjuder 
videor, texter, övningar och enkel kommunikation 
i en kurs om tyska språket och kulturen 
i Tyskland, Schweiz, Österrike och andra 
tysktalande regioner. Om du tidigare läst tyska 
i skolan eller inom den fria bildningen ett par 
år är den här kursen den rätta för dig. Ta gärna 
kontakt med kursledaren Jürgen, jurgen.birkle@
edu.porvoo.fi om du vill veta mera om kursens 
innehåll eller nivå. Willkommen! 

120470M Treffpunkt 
 Må kl. 18–19.30, 5.9–21.11, 9.1–17.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Ellipsen 1130, I vån.
 Frank Eisentraut 
 48 lektioner, 58 €

Ein Konversationskurs, der für jeden etwas 
hat. Lesen Sie deutsche Texte, sehen Sie 
deutsche Filme, diskutieren Sie mit anderen 
in lockerer, freundlicher Runde, tauschen Sie 
Erfahrungen mit anderen aus, hier darf jeder 
zu Wort kommen - auf Deutsch, versteht sich. 
Undervisningsspråket är tyska. Nivå B2.
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Franska

120511M Fortsättningskurs i 
franska 

 To kl. 18.30–20, 8.9–24.11, 12.1–20.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Norrskenet 2240, II vån. 
 Pascal Marie 
 48 lektioner, 58 €

Den här fristående fortsättningskursen i franska 
passar dig som har lite basfärdigheter i bagaget 
och vill lära dig mer. Målet är att klara sig 
muntligt i de vanligaste turistsituationer, att 
kunna uttrycka sin egen åsikt om välbekanta 
ämnen, läsa enklare texter och förstå enklare 
muntlig franska. Vi tar upp grundläggande 
grammatik och övar franskt uttal. Bienvenue - 
välkommen! Nivå A1. 

120550K Osez parler  
– fransk konversation 

 Ons kl. 18–19.30, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Linnankosken lukio, Biskopsgatan 24–26
 Marie Vignone 
 48 lektioner, 58 € 

Venez rejoindre un groupe très sympathique et 
ouvert où à partir de textes nous discutons en 
français de tout et de rien (actualités, traditions, 
passe-temps etc.) Vous vous sentirez à l’aise de 
pratiquer le français. Nivå B2 och uppåt.

 

Spanska

120713M Spanska 1,  
Pronto hablo español 

 Ons kl. 17–18.30, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Språkrummet 1162, I vån.
 Sheila Tackman 
 48 lektioner, 58 €

Välkommen med - tillsammans öppnar vi dörren 
till den stora spansktalande världen! Efter kursen 
kan du presentera dig, du kan siffror, klocka, 
veckodagar, väder, färger, restaurangfraser och 
reseterminologi. Du kan också böja verb i nutid. 
¡Bienvenidos! Kurslitteratur: ”Pronto hablo 
español” säljs av läraren, á 52 €. Kursen passar 
för studerande i alla åldrar samt studerande 
på andra stadiet och den berättigar också till 
två studiepoäng i det nationella registret www.
studieinfo.fi. Nivå A1.

120716M Fortsättningskurs  
i spanska 

 Ons kl. 13–14.30, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Språkrummet 1162, I vån.
 Sheila Tackman 
 48 lektioner, 58 €

Kom med och fördjupa dina grunder i spanska! 
Vi repeterar först innehållet i grundkursen 
och fortsätter sedan med att variera muntliga 
övningar med lite ny grammatik varje gång. 
Målet är att bli bättre på att uttrycka sig i 
vardagliga situationer, stärka ordförråd och 
bygga meningar. Som kursmaterial används 
lärarens eget material och andra kortare texter 
på spanska, 28 €. Nivå A1.

120717M Cultura y viajes 
 Ons kl. 15–16.30, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Språkrummet 1162, I vån.
 Sheila Tackman 
 48 lektioner, 58 €

Den här kursen passar alla, som vill ta ytterligare 
ett kliv närmare det spanska språket och 
kulturen. Lektionerna börjar med repetition 
av grammatik, främst olika tempus. Sedan 
koncentrerar vi oss på att tala mycket spanska 
och att lära oss litet ny grammatik varje gång. 
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Vi bekantar oss med varierande typer av texter. 
Kursmaterialet kan köpas av läraren: Boken 
”Cultura en el mundo hispanohablante” á 45 €. 
Lärarens eget kursmaterial 28 €. ¡Bienvenidos! 
Nivå A2-B1.

120718M Spanska, repetitions- 
och fortsättningskurs 

 Ons kl. 18.45–20.45, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Språkrummet 1162, I vån.
 Sheila Tackman 
 64 lektioner, 77 €

Den här kursen ger möjlighet både till repetition 
av grundstudier i spanska och fördjupning. Vi 
använder texter och material med varierande 
svårighetsgrad så var och en får uppgifter 
enligt egen förmåga. Lektionerna börjar med 
repetition. Alla övar mycket muntligt för att 
uppnå en allt bättre talad vardagsspanska. 
Lärarens eget material 28 €. De längre hunna 
fortsätter småningom med boken Cultura en el 
mundo hispanohablante, den kan köpas direkt av 
läraren á 45 €. Nivå A2.

120760K Conversación en español 
 Ons kl. 17.30–19, 7.9–23.11, 11.1–12.4 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Ellipsen 1130, I vån. 
 Lourdes Markkanen 
 48 lektioner, 58 €

¡Bienvenido a la clase de conversación en 
español! En este curso vamos a hablar de 
muchos temas interesantes, así como temas 
de actualidad, canciones, juegos y películas. 
Este curso es para estudiantes que pueden 
mantener una conversación y para aquellos que 
han estudiado gramática y quieren conversar 
y ampliar su vocabulario. Kursmaterial fås av 
läraren. Från nivå B2 uppåt.

Italienska

120811M Italienska 1 
 Ti kl. 19.05–20.35, 20.9–29.11, 10.1–18.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Klotet 1120, I vån.
 Michaela Öberg-Westerlund 
 48 lektioner, 58 €

Kurs i nybörjaritalienska för dig som vill klara dig 
på lätt turistitalienska under resan. Du lär dig 
hälsningsfraser och räkneord, du beställer mat, 
shoppar och tar in på hotell. Lektionerna varvas 
med information om den italienska kulturen och 
italienska sevärdheter. BENVENUTI! Nivå A1.

120818M Fortsättningskurs i 
italienska 

 Ti kl. 17.30–19, 20.9–29.11, 10.1–18.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Klotet 1120, I vån.
 Michaela Öberg-Westerlund 
 48 lektioner, 58 €

Fortsättningskurs för Italien-fantaster med cirka 
4 års förkunskaper. Du utökar ditt ordförråd och 
övar dina muntliga kunskaper för att behändigt 
klara dig på turistitalienska under resor i Italien. 
På samma gång fördjupas dina kunskaper om 
landet och dess seder och bruk. Benvenuti! Vi 
väljer ny kursbok i början av kursen. Nivå B1. 

120819M Ciao Italia! 
 Ons kl. 17.30–19, 21.9–30.11, 11.1–19.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Klotet 1120, I vån.
 Michaela Öberg-Westerlund 
 48 lektioner, 58 €

Ciao tutti! Kom med i vårt glada gäng och 
fräscha upp dina kunskaper i italienska. Vi 
repeterar gammalt och lär oss nya ord samtidigt 
som vi diskuterar allt som har med Italien och 
den italienska kulturen att göra. Ci vediamo! Vi 
väljer ny kursbok i början av kursen. Nivå B2. 
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Övriga språk

129801M Lær dansk på en dag 
 Lö 18.3 kl. 10–16
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Johanna Toivonen 
 8 lektioner, 15 €

Har du tänkt resa till Danmark eller kanske 
studera i Danmark? Är du engagerad i det 
nordiska samarbetet eller har du kanske 
sett danska tv-serier och blivit intresserad av 
Danmark? Nu har du en fantastisk möjlighet 
att bekanta dig med det danska språket och 
den danska kulturen – med massor av hygge. 
Kursdeltagarna förväntas ha grundläggande 
kunskaper i svenska, eftersom kursspråket är 
danska och ”blandinaviska”. Kursens nivå A1-
A2. 

129810M Grekiska för nybörjare 
 Ti kl. 17–18.30, 6.9–22.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Betlehems stjärna 2160, II vån. 
 Pelagia Mitsitsou 
 22 lektioner, 26 €

Välkommen med på introduktionskurs i 
nygrekiska! På kursen lär du dig vanliga ord och 
fraser du kan ha nytta av i sociala situationer 
eller på besök i t.ex. Grekland eller Cypern. 
Du lär dig grundläggande grammatik, och får 
också bekanta dig med det grekiska alfabetet. 
Välkommen med! Nivå A1.

129820M Hebrew for beginners 
 To kl. 17–18.30, 8.9–24.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Betlehems stjärna 2160, II vån. 
 Noga Ronen 
 22 lektioner, 26 €

Hebrew is a fascinating language, and knowing 
some Hebrew can open many doors, both 
in social situations and with understanding 
texts written in Hebrew. During this course 
we will focus on basic, useful vocabulary, 
pronounciation, and also how to read the letters 
in the Hebrew alphabet. The course will be 
taught in Hebrew and English. Level A1. 

129876K Kinesiska, 
fortsättningskurs 

 Ti kl. 17–18.30, 6.9–22.11 
 Linnankosken lukio, Biskopsgatan 24–26
 Jie Zhao 
 22 lektioner, 26 € 

Välkommen på fortsättningskurs i kinesiska! 
Welcome to continue studying Chinese! Kursen 
lämpar sig för dig som studerat kinesiska i ett 
par år. Du övar vanliga ord och fraser och det 
kinesiska skriftspråket. Du lär dig också mer om 
den kinesiska kulturen. Undervisningsspråket är 
engelska. Kursmaterial fås av läraren. Nivå A1.

129887K Turkiska för nybörjare 
 Ons kl. 18.30–20, 7.9–23.11 
 Linnankosken lukio, Biskopsgatan 24–26
 Bilge Üner 
 22 lektioner, 26 € 

Välkommen med på en introduktionskurs 
i turkiska! Du får lära dig turkiskt uttal, 
vardagliga ord och uttryck du kan ha nytta av 
om du besöker Turkiet. Undervisningsspråken 
är engelska och turkiska. Kursmaterial fås av 
läraren. Nivå A1.
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Gymnastik,  
hälsa och dans
830103M Lunchgymnastik 

 Må kl. 11.30–12.30, 5.9–28.11, 9.1–3.4
 Simhallens gymnastiksal,  

 Linnankoskigatan 2–6
 Linda Rantamäki 
 32 lektioner, 54 €

Motionsgymnastik för hela kroppen. Vi tränar 
kondition, rörlighet och styrka. Passar alla! Eget 
liggunderlag med. 

830205M Sega Gubbar 
 Må kl. 9.45–11.15, 5.9–28.11, 9.1–3.4
 Linda Rantamäki 
 48 lektioner, 48 €

Sportiga aktiviteter för daglediga män. 
Målet med denna kurs är att aktivera och 

inspirera till kamratskap, friskvård och sunda 
levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman 
är bl.a. olika utomhusaktiviteter, besök i 
konditionssal, simning och givande diskussioner. 
Kom med redan från början och planera 
detaljprogrammet. Första gången möts vi vid 
Mbi/Lypa, Biskopsgatan 3–7. Avgifter för olika 
specialaktiviteter kan tillkomma. Seniorkurs. 

830206M Muntra Motionärer 
 Må kl. 13.30–15, 5.9–28.11, 9.1–3.4
 Kuuris (f.d. Dövskolan), Gymnasiegatan 5–7
 Linda Rantamäki 
 48 lektioner, 48 €

Trevlig samvaro, många promenader, diskussioner 
om välmående, gympa och stretching. Ta eget 
liggunderlag med. Seniorkurs. 

Kom med 
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Yoga

830401M Yogilates 
 Ons kl. 17–18.15, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Grand, Biskopsgatan 28
 Elina Mieskolainen 
 40 lektioner, 40 €

Yogilates är en form av kroppsvård som 
mångsidigt kombinerar yoga och pilates. 
Yogilates-timmarna inkluderar uppvärmning, en 
omfattande och varierad träningsserie och en 
avslutande avslappning. Notera att inga övningar 
måste göras sittande/liggande på golvet, utan 
alla rörelser kan också utföras antingen stående 
eller sittande på stol. Träningen uppnår ändå 
samma fördelar som ”normal” yoga/pilates. Som 
tillägg till kursen får man 4 st Youtube-videor per 
termin för hemmabruk. Förse dig med bekväma 
gymnastikkläder. Seniorkurs. 

830403M Söndagspausen 
 Sö kl. 16.10–18.10, 18.9–20.11 
 Keskuskoulu MU-LI-salen, D-trappan,   

 Alexandersgatan 25 
 Jessika Mikander-Sarkama 
 13 lektioner, 22 € 

Vill du ta en paus från vardagen, lära dig att 
slappna av och bekanta dig med yoga? På 
denna kurs får du tips för återhämtning och 
avslappning. Du får öva dig i kroppsmedvetenhet 
och yoga. Vi gör enkla yogarörelser och 
övar oss att andas på ett hälsosamt sätt. 
Du får lära dig linjera kroppen så att du 
utför yogan tryggt och på så sätt undviker 
belastningsskador. Inga förhandskunskaper 
behövs, lämpar sig även för dem som känner 
sig styva. Kursen rekommenderas ej för gravida. 
Anteckningsmaterial, varma bekväma kläder, en 
yogamatta eller annat långt underlag och en filt 
för avslappningen behövs. Ledaren är utbildad 
avslappningscoach och yogalärare. Vi träffas 
18.9, 2.10, 16.10, 30.10 och 20.11.

830404M Fortsättningskurs  
i yoga 

 Ons kl. 18.20–19.35, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Grand, Biskopsgatan 28
 Elina Mieskolainen 
 40 lektioner, 56 €

Undervisningen grundar sig på klassisk yoga, 
som under årtionden utvecklats för att passa den 
västerländska människan. Till övningarna hör 
koncentration, rörelser och positioner/asanas, 
medveten andning samt avspänning. Med 
hjälp av yogan kan man sköta sin hälsa och sitt 
välmående och fördjupa självkännedomen som 
är grunden för ett harmoniskt liv och en positiv 
livsinställning. Lektionen är en kombination av 
övningar från olika yogariktningar - delvis statiska 
men också mera dynamiska - och det räcker om 
du tidigare bekantat dig med yoga. Som tillägg 
till kursen får man 4 st Youtube-videor per termin 
för hemmabruk. Förse dig med varma bekväma 
kläder och ett långt liggunderlag. 
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Dans

110500M Klassisk balett för 
nybörjare 

 Må kl. 17–18, 5.9–28.11, 9.1–3.4
 Keskuskoulu MU-LI-salen, D-trappan,   

 Alexandersgatan 25
 Anita Jokela 
 32 lektioner, 54 €

Balett är en god konditionsträning och passar 
alla. Balettens grunder blir bekanta. Målet är god 
hållning, styrka, balans och koordination. Vi övar 
mångsidigt - lite pilates ingår - och vi glömmer 
inte det dansanta inslaget. 

110501M Klassisk balett för 
vuxna, fortsättningskurs 

 Må kl. 18–19.30, 5.9–28.11, 9.1–3.4
 Keskuskoulu MU-LI-salen, D-trappan,   

 Alexandersgatan 25
 Anita Jokela 
 48 lektioner, 58 €

Balett är god konditionsträning och passar 
alla. För dig som har tränat balett tidigare, som 
känner till grundpositionerna och redan har 
färdighet i övningarna. Målet är att avancera 
i färdighet och även i det personliga uttrycket 
i danskonsten. Salen är utrustad med stora 
speglar. 

110505M Country Linedance I 
 Ons kl. 17.30–18.40, 7.9–30.11, 11.1–5.4
 Keskuskoulu, Gym.sal, B-trappan,    

 Alexandersgatan 25 
 Cassandra Wikström 
 37 lektioner, 52 €

Nybörjarkurs. Linedance dansas till medryckande 
musik, främst country. Danserna består av 
stegserier som kombineras på olika sätt. Vi 
dansar i grupp utan par, inga förkunskaper krävs. 

110506M Country Linedance II 
 Ons kl. 18.50–20, 7.9–30.11, 11.1–5.4
 Keskuskoulu, Gym.sal, B-trappan,    

 Alexandersgatan 25 
 Cassandra Wikström 
 37 lektioner, 52 €

Fortsättningskurs. Vi lär oss nya danser av olika 
svårighetsgrad, bl.a. intermediate-advanced. 
Kursen lämpar sig för dig som dansat tidigare 
och för dig som vill ha lite längre och mera 
fartfyllda danser. 

110511M Dans för ungdomliga 
 To kl. 17.30–19, 8.9–24.11, 12.1–20.4
 Grand, Biskopsgatan 28
 Malena Lindroos, Johanna Andersson 
 48 lektioner, 58 €

Kom med i vårt gäng, vi dansar med fart och 
fläng. Kvällarna fylls av par-, sällskaps- och 
fartfyllda folkdanser. 

110512M Pardans för vuxna 
 To kl. 19–21.15, 15.9–17.11 
 Grand, Biskopsgatan 28
 Malena Lindroos 
 12 lektioner, 15 €

Vi dansar och lär oss olika pardanser på ett 
lättsamt sätt. Passar både för nybörjare och 
längre hunna. Vi träffas 15.9, 6.10, 27.10 och 
17.11.
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Musik
Gruppundervisning

110101M Alvakören 
 Ons kl. 18.30–21, 7.9–23.11, 11.1–12.4 
 Missionskyrkan, Fredsgatan 37
 Nina Fogelberg 
 72 lektioner, 72 € 

Alvakören satsar på sångarglädje och kvalitet. 
Repertoaren är mångsidig och består av både 
rytmiska arrangemang och klassisk körmusik 
för kvinnor. Körmedlemmar förutsätts ha 
sjungit tidigare, ensamma eller i kör. Detta är 
ett ypperligt tillfälle att komma med och sjunga 
i kör! Alvakören är namngiven efter borgåbon 
Alva Forsius, som kämpade för ensamma 
mammor.

Kontakta körledaren Nina Fogelberg för vidare 
uppgifter: nina.fogelberg@live.fi 

110102M Cawiar 
 Ons kl. 18–20.30, 7.9–23.11, 11.1–12.4 
 Borgå folkakademi, Gymnasiegatan 2 
 Roosa Punkari
 72 lektioner, 72 € 

För dig, både man och kvinna, som gillar att 
träffa rätt ton och andra sångglada människor. 
Du vill lära dig nytt, gillar utmaningar och är inte 
rädd för mera krävande körsång. Du tycker om 
att sjunga i stämmor, är med på noterna och 
gillar roliga rytmiska sånger. Vi träffas för att öva 
en gång i veckan. Vi efterlyser tenorer och basar. 
Nya sångare bör innan de anmäler sig kontakta 
kursledaren roosa.punkari@gmail.com.

Musik
Må bra 

med 
musik!



 29

Bo
rg

å 
m

ed
bo

rg
ar

in
sti

tu
t. 

Ku
rsu

tb
ud

et 
på

 sv
en

sk
a 

lä
så

re
t 2

02
2–

20
23

.
M

u
si

k

110103M Primavera 
 Må kl. 18.15–20.45, 5.9–21.11, 9.1–17.4
 Borgå folkakademi, Gymnasiegatan 2 
 Tollander Vera 
 72 lektioner, 72 €

Primavera är en kör för sångvana kvinnor med 
en vilja att lära sig nytt och även öva på egen 
hand. Utmärkande för kören är en enhetlig klang 
och ett gott samarbete. Primavera sjunger oftast 
fyrstämmigt. Nya sångare ombeds kontakta 
körens ordförande Tove Heinonen, 040 847 
3054, innan de anmäler sig. 

110104M Kören Borgåsniglarna 
 Ons kl. 12.15–13.45, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Lundagården, Alexandersgatan 11
 Kursledare meddelas senare 
 48 lektioner, 48 €

Vi sjunger en mångsidig repertoar med allt från 
traditionell körmusik till svängiga valser och 
visor. Kören kan också uppträda på konserter 
och evenemang. Nya körsångare är hjärtligt 
välkomna med! Seniorkurs. 

110110M Orkestermusik 
 Må kl. 18.30–20, 5.9–21.11, 9.1–17.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr C,  

 rum 19, II vån.
 Yrjö Länsirinne 
 48 lektioner, 58 €

Kom med för att lära dig spela tillsammans i 
en orkester. Vi spelar lätt klassisk musik och 
underhållningsmusik samt traditionell musik 
från Borgå. Vi strävar efter att skräddarsy vår 
repertoar i enlighet med spelarnas förmågor, 
så tveka inte, kom och njut av att spela 
tillsammans! Kursen är tvåspråkig. Anmäl dig till 
kurs 110113K Orkesterisoitannan opintoryhmä. 

110111M Dragspelsklubb 
 Må kl. 18–20.30, 5.9–21.11, 9.1–17.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr C,  

 rum 17, II vån.
 Othman Ove 
 72 lektioner, 72 €

Kom med och spela i vår dragspelsklubb! Vi 
spelar dans- och underhållningsmusik. Vi övar en 
gång i veckan och uppträder på konserter och 
andra evenemang. Kursen lämpar sig även för 
nybörjare. 

110112M Spelmansmusik 
 Ti kl. 18.30–21, 13.9–22.11, 17.1–11.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr C,  

 rum 19, II vån.
 Grönqvist Markus 
 39 lektioner, 47 €

På kursen övar vi in traditionella och nyare 
spelmans- och danslåtar. Under året har vi även 
ett antal uppträdanden på olika tillställningar. 
Nya spelmän är välkomna med!

Höstterminen: 13.9, 27.9, 11.10, 25.10, 8.11 
och 22.11.

Vårterminen: 17.1, 31.1, 14.2, 28.2, 14.3, 28.3 
och 11.4.

Önskar du veta mera – ring kursledaren Macke, 
tfn 040 1668 590. 

Individuell 
musikundervisning

110120M Solosång 
 Ti kl. 15.15–20.45, 30.8–29.11, 10.1–4.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,    

 Musikrummet 1140, I vån. 
 Petra Schauman 
 240 €

Solosång är en kurs för dig som är över 15 år och 
vill bli bättre på att sjunga. Kursen passar både 
för nybörjare och för dig som sjungit längre. Du 
får sjunga dina favoritsånger eller så väljer vi 
tillsammans en repertoar att jobba med. I kursen 
ingår 45 min. individuell undervisning varannan 
vecka.

Det finns möjlighet för alla att uppträda på 
en elevkonsert. Gamla elever, som har rätt 
att fortsätta (max 4 år), och nya intresserade 
ska anmäla sig senast sö 28.8 på nätet. 
Nybörjarplatserna fördelas genom lottning. Må 
29.8 kontaktar vi dem som fått en plats.
Alla sångelever samlas till en gemensam, 
obligatorisk första träff ti 30.8 kl. 18–19 på 
Zoom. Läraren skickar en inbjudan till mötet 
per e-post dagen innan. På träffen delas de 
individuella sångtiderna ut och läraren berättar 
mera om kursen och dess innehåll. 
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110124M Piano 
 5.9–25.11, 9.1–21.4
 Irina Kullberg 
 240 €

Undervisning i klassiskt pianospel och fritt 
ackompanjemang för alla i åldern 8–80 år. 
Individuell undervisning 45 minuter varannan 
vecka (240 €) eller 30 min varje vecka (320 €). 
Lektionstider finns alla vardagar.
Gamla elever, som har rätt att fortsätta (max 4 
år) och nya intresserade ska anmäla sig senast sö 
28.8 på nätet. Nybörjarplatserna fördelas genom 
lottning. 

De som får plats på kursen kontaktas i början av 
september av läraren om lektionstider. 

Rytmik för barn
 Domprostgården, Finnbyvägen 6
 Jenna Romberg 

Rytmiken är avsedd för småbarn tillsammans 
med en vuxen. Vi sjunger och läser rytmiska rim 
och ramsor, leker och dansar tillsammans. Kl. 
9–11.30, i samband med rytmiken, finns det 
möjlighet att umgås med andra barnfamiljer, 
amma/mata sina barn och ta en kopp kaffe eller 
te med tilltugg som Borgå domkyrkoförsamling 
bjuder på. Det finns också möjlighet att ta del 
av annat program som församlingen håller på 
plats. Kurserna ordnas som ett samarbete mellan 
Borgå medborgarinstitut och Borgå svenska 
domkyrkoförsamling.

110141M Babyrytmik A, höst 

 To kl. 9–9.30, 1.9–1.12 
 8 lektioner, 10 €

För spädbarn upp till 9 månader. Vid anmälan: 
Anmäl barnet till rytmiken och skriv in förälderns 
kontaktuppgifter som betalare. 

110142M Knatterytmik A, höst 

 To kl. 9.40–10.10, 1.9–1.12 
 8 lektioner, 10 €

För barn över 9 månader. Vid anmälan: Anmäl 
barnet till rytmiken och skriv in förälderns 
kontaktuppgifter som betalare.

110144M Knatterytmik B, höst 

 To kl. 10.15–10.45, 1.9–1.12 
 8 lektioner, 10 €

För barn över 9 månader. Vid anmälan: Anmäl 
barnet till rytmiken och skriv in förälderns 
kontaktuppgifter som betalare.

110145M Babyrytmik B, höst 

 To kl. 10.50–11.20, 1.9–1.12 
 8 lektioner, 10 €

För spädbarn upp till 9 månader. Vid anmälan: 
Anmäl barnet till rytmiken och skriv in förälderns 
kontaktuppgifter som betalare. 
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Konst
Formgivning

110301M Keramik, dag 
 To kl. 15.15–17.45, 8.9–24.11, 12.1–20.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Regnbågen 2150, II vån.
 Johanna Kääriäinen 
 72 lektioner, 72 €

Handbyggnadsteknik samt intressanta 
dekorationstekniker både för nybörjare 
och för dig som arbetat med lera tidigare. 
Separat avgift för material och bränning 
uppbärs vid kursstarten. Kursen är avsedd för 
hobbyverksamhet, inte tillverkning och bränning 
av föremål till försäljning. 

110302M Keramik, kväll 
 To kl. 18–20.30, 8.9–24.11, 12.1–20.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Regnbågen 2150, II vån.
 Johanna Kääriäinen 
 72 lektioner, 72 €

Parallellkurs till keramik, dag.

110303M Tomtar i keramik,  
för barn med en vuxen 

 Fre 7.10 och 11.11 kl. 17–20.30, lö 8.10  
 kl. 10–15 

 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  
 rum Regnbågen 2150, II vån.

 Johanna Kääriäinen 
 14 lektioner, familjepris 27 €

Vi arbetar med lera och gör små tomtar till julen. 
Max 4 st per deltagare. Kursen är avsedd för 
förälder/vuxen + ett barn (minimiålder 7 år). 
Varje förälder ansvarar för sitt barn. Vid anmälan 
på nätet: Anmäl barnet som deltagare och skriv 
in förälderns kontaktuppgifter som betalare. 
Avgift för lera, glasyr och bränning tillkommer! 
Vi arbetar fre 7.10 och lö 8.10 och glaserar fre 
den 11.11. 

110326M Porslinsmålning 
 Ons kl. 17–19.30, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Regnbågen 2150, II vån.
 Britt Björkqvist 
 72 lektioner, 72 €

Förverkliga dina drömmar och lär dig måla porslin 
efter din egen smak och i den färgskala du  –> 
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gillar. Som nybörjare kan du t.ex. måla din egen 
favoritmugg eller göra dina egna kakelplattor till 
hemmet. Har du målat tidigare finns det många 
inspirerande tekniker att fördjupa sig i. Avgift för 
bränning tillkommer. Tvåspråkig kurs. 

110327M Porslinsmålning för 
barn 5–10 år 

 Lö 29.10 kl. 10–13
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Regnbågen 2150, II vån.
 Britt Björkqvist 
 4 lektioner, 12 €

Kom med en lördag och måla fyra små 
kaffekoppar med fat. Om deltagaren är 7 år eller 
yngre måste en vuxen vara med. Vid anmälan 
på nätet: Anmäl barnet som deltagare och skriv 
in förälderns kontaktuppgifter som betalare. 
Porslinet och färgen ingår i kurspriset. Tag 
mellanmål med. 

Bildkonst

110330M Måla akvarell, dag 
 Ons kl. 14.45–17.15, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Linnea Ekstrand 
 72 lektioner, 72 €

Måla akvarell på dagtid. Kom och pröva på den 
fascinerande tekniken. Har du ingen tidigare 
erfarenhet av akvarellmålning får du extra 
handledning. Har du målat tidigare får du 
mångsidig information om material och teknik 
och du inspireras av såväl kända akvarellmålare 
via bildserier som av din lärare och dina 
kurskamrater. 

110334M Målning för  
daglediga A 

 To kl. 12–14.30, 8.9–24.11, 12.1–20.4
 Borgå Konstfabrik, Studio,  

 Västra Alexandersgatan 1B
 Marianne Iivonen-Korkolainen 
 72 lektioner, 72 €

Olje-, akvarell- pastell- och temperamålning, för 
nybörjare och längre hunna amatörmålare. 

110335M Målning för  
daglediga B 

 To kl. 14.45–17.15, 8.9–24.11, 12.1–20.4
 Borgå Konstfabrik, Studio,  

 Västra Alexandersgatan 1B
 Marianne Iivonen-Korkolainen 
 72 lektioner, 72 €

Olje-, akvarell- pastell- och temperamålning, för 
nybörjare och längre hunna amatörmålare. 

110337M Studier i oljemåleri 
 To kl. 18–20.30, 8.9–24.11, 12.1–20.4
 Borgå Konstfabrik, Studio,  

 Västra Alexandersgatan 1B
 Carina Westerlund 
 72 lektioner, 72 €

Stig in i färgernas fascinerande värld, där nya 
spännande synsätt på omgivningen öppnas. Du 
lär dig grunder i färglära, färgers egenskaper och 
hur de påverkar varandra samt olika tekniker som 
används inom oljemåleri. Första kvällen ges info 
om material och det som deltagarna ska skaffa 
sig. 

110339M Kalligrafi 
 Ons kl. 18–20.30, 7.9–23.11 
 Borgå Konstfabrik, Västra Alexandersgatan 1B 
 Carina Westerlund 
 33 lektioner, 33 €

Vi börjar med grundövningar samt hantering 
av redskap, därefter går vi steg för steg igenom 
olika kalligrafiska stilar. Senare kan vi pröva 
kombinera text och bild, och om intresse finns 
kan det även ordnas en kort introduktion i grafik. 
Tålamod och koncentration behövs. Första 
kvällen info om material. 
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Navigation
Kurserna i Skärgårds- och Kustnavigation följer 
Finlands Navigationsförbunds skolningsprogram. 
Alla navigationskurser utförs som ett samarbete 
mellan KoMbi och Borgå Navigationsklubb r.f.

510200M Skärgårdsnavigation A 
 Ti kl. 18.30–21, 6.9–16.12 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Nymånen 2250, II vån. 
 Marie Kellgren 
 43 lektioner, 56 €

Grundkurs i navigation. På kursen behandlas 
navigationens grunder: att läsa sjökort, 
ta ut kurs och bäring, kompasslära och 
positionsbestämning. Vi övar oss i ruttplanering 
samt går igenom regler för sjötrafiken: 
internationella sjövägsregler, sjötrafiklagen 
och förordningar. Utöver det innehåll som hör 
till Navigationsförbundets examensfordringar 
behandlar vi även praktiska frågor rörande båtliv 
och hantering av farkost, som t.ex. angöring, 
nödsituationer, båtens utrustning och beaktande 

av väderleksförhållanden mm. Gemensam 
materialbeställning görs första kvällen. Bok och 
övrigt kursmaterial kostar ca 80 €. 

Kursen avslutas med examen fre 16.12 kl. 
18–22. Kursen riktar sig även till studerande på 
andra stadiet. Om kursen blir fullsatt ordnas en 
parallellkurs på måndagskvällar.

510204M Radarnavigeringskurs 
 To kl. 18.30–21, 17.11–1.12 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Betlehems stjärna 2160, II vån. 
 Anders Hagman 
 12 lektioner, 20 €

Vi lär oss grunderna i hur man navigerar med 
hjälp av radarutrustning, därefter kan man på 
simulatornavigeringskurs (se följande kurser) öva 
på simulatoranläggning, som motsvarar bilden 
på en riktig radar. Mera info ges på kursen. 
Radarkursen har examen. Tilläggskostnader: 
kurskompendium 16,80 €, intyg 35 €, diplom 
(frivilligt) 10 €. 
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510205M  
Simulatornavigeringskurs A 

 Ons 7.12, to 8.12 och fre 9.12 kl. 18.30–21 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Hannu Rimaila, Anders Hagman 
 9 lektioner, 20 €

Vi navigerar på simulator i kända Borgå-
farvatten, både dagtid, nattetid och i dimma. 
Kursdeltagarna arbetar parvis och turas om att 
agera som navigatör och båtförare.

Ons 7.12 Att använda simulator i vackert till 
medium väder.

to 8.12 Mörkerkörning längs farleder.

fre 9.12 Radarkörning. Denna övning är bara för 
dem som har gått radarkurs.

Materialkostnader 20 € tillkommer. 

510206M 
Simulatornavigeringskurs B 

 To 12.1, fre 13.1 kl. 18.30–21 och lö 14.1  
 kl. 10–12.30 

 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  
 Praktiska rummet, 1161, I vån.

 Hannu Rimaila, Anders Hagman 
€  9 lektioner, 20 €

Vi navigerar på simulator i kända Borgå-
farvatten, både dagtid, nattetid och i dimma. 
Kursdeltagarna arbetar parvis och turas om att 
agera som navigatör och båtförare.
to 12.1 Att använda simulator i vackert till 
medium väder.
fre 13.1 Mörkerkörning längs farleder.
lö 14.1 Radarkörning. Denna övning är bara för 
dem som har gått radarkurs.
Materialkostnader 20 € tillkommer. 

510210M Kustnavigation 
 Ti kl. 18.30–21, 17.1–21.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Nymånen 2250, II vån. 
 Jens Rönn 

€  40 lektioner, 52 €

Utvidgad terrester navigation. Gemensam 
materialbeställning första kvällen. Bok och 
övningskarta kostar ca 40 €. Godkänd examen i 
skärgårdsnavigation förutsätts för att få tentera. 
Examen i denna kurs fordras för att kunna 
ansöka om internationellt förarbrev för fritidsbåt. 
Kursen pågår 12 tisdagar (ingen lektion vecka 
8) och avslutas med kustskepparexamen fredag 
21.4 kl. 18–22. Kursen riktar sig även till 
studerande på andra stadiet. 

510212M Kurs i VHF,  
för SRC-certifikat 

 Ons kl. 18.30–21, 19.4–3.5
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Ellipsen 1130, I vån.
 Anders Hagman 

€  9 lektioner, 20 €

För att få rätt att använda VHF-radioapparatur 
fordras en godkänd examen gjord för Transport- 
och kommunikationsverket (TrafiCom). Vi 
går igenom regelverket för VHF, allmän 
kommunikation och nödkommunikation. 
Användning av VHF utan certifikat eller licens 
är en straffbar handling. Certifikatprovet sker i 
Borgå v 19. Kursen pågår 19.4, 26.4 och 3.5. 
Tilläggskostnader: kursbok på USB-sticka 5 €, 
examen 45,40 €, certifikat 43,75 €. 

510213M CEVNI-kurs 
 Ti 9.5, ons 10.5 och to 11.5 kl. 18.30–21
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Kometen 2230, II vån.
 Anders Hagman 

€  9 lektioner, 20 €

Kursen ger dig kännedom om innehållet i 
CEVNI - Code Européen des Voies de Navigation 
Intérieure. CEVNI beskriver signaler, regler och 
tillvägagångssätt vid navigering på Europas 
inre vattenvägar. Europa är genomkorsat av 
floder, sjöar och kanaler som flitigt trafikeras 
av yrkestrafik. I fritidsbåtar på dessa vatten är 
det nödvändigt att känna till regelverket CEVNI 
och hur man skall förhålla sig till yrkestrafiken. 
Examen to 11.5. Läroboken kostar 25 € och 
examen inkl. intyg 15 €. 
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Mat och dryck

Smaklig 
måltid!

Till de flesta matlagningskurserna tillkommer det 
ingredienskostnader (ca 10–15 € per gång), som 
betalas direkt till läraren. Ta med förvaringskärl, 
inneskor och förkläde. 

810200M Surdegsbakning 
 Lör 19.11 kl. 17–21 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Umami 1230, I vån.
 Monica Lindström 
 5 lektioner, 20 €

Surdegsbakning från grunden. Baka klassiskt 
surdegsbröd på vete med ekologiskt mjöl och 
mycket prat om processen. Vi bakar en klassisk 
surdeg som kan formas till bröd eller semlor. 
Eftersom det är en kort kurs och ”suren” 
behöver tid för att jäsa har ledaren satt en 
omgång att jäsa några dagar innan kursen. Men 
du har alla möjligheter att lära dig göra samma 
sak. Vi bakar av den försatta ”suren” och du 
får ta hem en ny liten försur att starta med. Ta 
med dig en duk för jäsning av bröd och en stor 
skål, 5 l, för bakning eller en brödkorg/form. 
Ingredienskostnader ingår i kurspriset. 

810203M Mat- och pratglada 
herrar i köket 

 To kl. 18–21.15, 13.10–24.11, 16.2–30.3
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Umami 1230, I vån.
 Maj-Gret Saarinen 
 48 lektioner, 48 €

Vi tillreder läcker husmanskost för såväl vardag 
som fest. 

810205M Soppor  
från olika länder 

 Ti kl. 18–21.15, 27.9–11.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A, 

  rum Umami 1230, I vån.
 Maj-Gret Saarinen 
 12 lektioner, 23 €

Hösten och kylan är här. Kom med och lär dig 
göra olika soppor som både mättar och värmer. 
På menyn i köket står bland annat gazpacho, 
minestrone, borscht och kinesisk nudelsoppa. 
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810206M Fisk- och grönsaksrätter 
 Ti kl. 18–21.15, 25.10–8.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Umami 1230, I vån.
 Maj-Gret Saarinen 
 12 lektioner, 23 €

Goda rätter med fisk och grönsaker som 
passar till både vardag och fest. Vi tillreder t.ex. 
fyllda auberginer, parmesanrostade rotfrukter, 
torskburgare och gryta med kokosgrädde och 
räkor. 

810207M Den fantastiska kålen! 
 Ti kl. 18–21, 15–29.11
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Umami 1230, I vån.
 Helena Juselius 
 9 lektioner, 17 €

Kål, kål, kål! Vi bekantar oss med olika kålsorter; 
deras fantastiska näring och mångsidighet. Vi 
tillreder mat som gör dig glad! 

810214M Ekonomisk matlagning 
 Ti kl. 18–21, 7–21.3
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Umami 1230, I vån.
 Helena Juselius 
 9 lektioner, 17 €

Med några enkla knep kan man fylla kylen och 
magen med god och hälsosam mat, samt minska 
på matsvinnet, utan att för den sakens skull 
behöva tänja på budgeten. Vi lär oss laga mat 
enligt säsong och utbud. 

810237M Lågkolhydratshaltig 
vardagsmat – i Ginas kök 

 Må kl. 17.30–21.15, 12.9–3.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Umami 1230, I vån.
 Gina Liljeberg-Karlsson 
 10 lektioner, 35 €

Under kursen bekantar vi oss med lågkolhydrat 
ingredienser och kockar smaklig vardagsmat 
tillsammans. Recepten är naturligt gluten- och 
sockerfria. Vi delar tips om hur man kan byta ut 
potatis, ris och pasta till riktigt vanliga grönsaker 
och gör goda efterrätter utan socker. Du lär dig 
också hur man avreder en sås utan mjöl. Med dig 
behöver du inneskor, förkläde, förvaringsburkar 
för matrester. Materialavgiften ingår i kurspriset. 
Kursledaren kockar också i Facebook gruppen; 
LCHF - i Ginas kök / Ginan keittiössä -VHH 

810251M Vinkurs, hösten 
 Fre kl. 18–21, 30.9–25.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Luna 2130, II vån. 
 Olivier Lukengu 
 20 lektioner, 26 €

Kurs för dig som är intresserad av vinkultur. 
Vi diskuterar vin i en avslappnad atmosfär, 
deltagarna bestämmer tillsammans kursens 
innehåll i början av terminen. Några exempel: en 
druva - olika länder, runt om i Toscana, vinlandet 
Nya-Zeeland. Vi avsmakar 6 olika viner, ta med 
dig egna glas och tilltugg i form av batong, lite 
ost och charkuterier. Kursavgiften innehåller 
endast undervisningen. Självkostnadspris för 
materialet är 75 €. Kursen hålls fem fredagar på 
höstterminen: 30.9, 14.10, 28.10, 11.11, 25.11. 

810252M Vinkurs, våren 
 Fre kl. 18–21, 27.1–31.3
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Luna 2130, II vån. 
 Olivier Lukengu 
 20 lektioner, 26 €

Parallellkurs till höstens vinkurs. Kursen för dig 
som är intresserad av vinkultur. Vi diskuterar 
vin i en avslappnad atmosfär, deltagarna 
bestämmer tillsammans kursens innehåll i början 
av terminen. Kursavgiften innehåller endast 
undervisningen. Materialets självkostnadspris är 
75 €. Kursen hålls följande fredagar under våren 
2023: 27.1, 10.2, 3.3, 17.3, 31.3 
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Praktiska ämnen

Se bilder från 
kurserna på 

Facebook och 
Instagram!

Hobby och 
textilarbeten

110401M Sömnad för daglediga A 
 Ons kl. 9–11.30, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Annette Wilenius-Lempinen 
 72 lektioner, 58 €

Lär dig sy kläder för vardag och fest eller 
fokusera på inredningstextilier. Alternativt kan du 
sy av lappar eller annat återvunnet material enligt 
eget val. Kursen passar även för nybörjare. För 
daglediga. 

110402M Sömnad för daglediga B 
 Ons kl. 12–14.30, 7.9–23.11, 11.1–12.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Annette Wilenius-Lempinen 
 72 lektioner, 58 €

Parallellkurs till föregående.
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Syglädje
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Annette Wilenius-Lempinen 
 22 lektioner, 36 €

Kom och upplev sann syglädje under ett 
veckoslut. Sy enligt dina behov och intressen och 
välj något av de erbjudna sömnadsförslagen; 
trikå, inredning, lappteknik, remake, Tilda eller 
väskor.

110403M Syglädje A 

 Ti 8.11 kl. 18–19.30
 Fre 18.11 kl. 18–20.30
 Lö 19.11 kl. 9.30–16.45
 Sö 20.11 kl. 9.30–15.45

Kursen inleds med en obligatorisk planeringskväll 
ti 8.11 och pågår därefter fre–sö 18–20.11. 

110405M Syglädje B 

 To 2.2 kl. 18–19.30
 Fre 10.2 kl. 18–20.30
 Lö 11.2 kl. 9.30–16.45
 Sö 12.2 kl. 9.30–15.45

Kursen inleds med en obligatorisk planeringskväll 
to 2.2 och pågår därefter fre–sö 10–12.2. 

110411M Knyppling 
 Ti kl. 18–20.30, 6.9–22.11, 10.1–11.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Catrin Rosenström 
 72 lektioner, 72 €

Knyppling är ett traditionellt textilhantverk med 
anor i det medeltida Italien. Metoden tros ha 
spridit sig i Norden genom birgittinerklostret i 
Vadstena. Knyppling är en flätteknik som kan 
användas också i modernt textilarbete och på 
kursen kan man förutom traditionella spetsar 
också göra t.ex. tavlor, julkort och andra 
prydnader. Det är inte alls så komplicerat som det 
låter och nybörjare är varmt välkomna. Institutet 
kan låna ut både knyppeldyna och annat som 
behövs för att komma igång. 

110412M Knyppling och hantverk 
 To kl. 9.30–12, 8.9–1.12, 12.1–13.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Eva Nylund 
 72 lektioner, 58 €

Tyngdpunkten ligger på knyppling och broderi, 
som hardanger. Man kan också prova på andra 
tekniker, t.ex. tuftning, makramé eller frivolitét. 
Seniorkurs. 

110413M Stickning och virkning 
 Ti kl. 16–17.45, 20.9–29.11, 10.1–8.3
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Maria Lindlöf 
 42 lektioner, 42 €

För dig som vill sticka och virka, lära dig 
grunderna eller fördjupa dig i ämnet. Kom med, 
det är avkopplande att handarbeta i grupp och 
du kan göra nästan vad som helst av garn. 
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110414M Färgning av garn  
med växter och svampar 

 Fre kl. 17.30–20.45, lö och sö kl. 10–16,   
 26.8–18.9 

 Borgå Konstfabrik, Studio, Västra    
 Alexandersgatan 1B 

 Milja Nokkosmäki 
 22 lektioner, 42 €

Kom med och lär dig färga ullgarn med växter 
och svampar som plockas i naturen. Kursen 
planeras och genomförs enligt deltagarnas 
önskemål. Den passar därför både nybörjare och 
sådana som har färgat tidigare. Fre 26.8 träffas 
vi första gången för planering av arbetet. Vi går 
då igenom redskap, växter och svamp som kan 
användas. Själva färgningsdelen av kursen hålls 
fre 16.9–sö 18.9. 

110415M Återanvändning – gör 
väskor av dina kaffepåsar 

 To kl. 18–20.15, 15.9–24.11 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Mia Tallsten-Lind 
 18 lektioner, 29 €

Vi återanvänder kaffepåsar, tapeter, 
modemagasin och trädgårdstidningar. Vi 
bekantar oss med olika flättekniker som kan 
användas för flätade kassar, väskor och korgar. 
Vi inleder kursen med lärarens material, men 
också eget material behövs och kan samlas ihop 
i förväg. Tag med sax, linjal och tuschpenna. Vi 
träffas 6 gånger på udda veckor, vecka 45 träffas 
vi onsdag 9.10. 

110417M Tuftning 
 Må kl. 18–20.30, 19.9–10.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Eva Nylund 
 12 lektioner, 23 €

Punch needle, eller tuftning, är en teknik som 
ger möjlighet att ”måla” med garn. Resultatet 
påminner om en rya, men formerna är friare. 
För att komma i gång behövs en tuftningsnål, 
passligt tyg och garn i rätt grovlek samt 
en broderiram/ring. Kursledaren kontaktar 
deltagarna före kursstart angående redskap/
material. 

110418M Makramé 
 Ti kl. 18–20.30, 17.1–7.2
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 rum Regnbågen 2150, II vån.
 Eva Nylund 
 12 lektioner, 23 €

Vi bekantar oss med makramé. Vi lär oss göra 
blomamplar, väggbonader eller andra produkter 
av lite grövre garn. 

Vävning
 Linnankoskigatan 39 
 Maria Lindlöf 

För både nybörjare och erfarna vävare. Kursen 
ger dig den kunskap och de färdigheter som 
krävs för att på egen hand åstadkomma enkla 
vävar. Du bör vara beredd att arbeta också utöver 
lektionstiderna. 

110420M Vävning A 

 Ons kl. 9.30–12.30, 7.9–30.11 
 48 lektioner, 48 €

110421M Vävning B 

 Ti kl. 18–21, 6.9–29.11 
 48 lektioner, 48 €

110422M Vävning C 

 Ons kl. 9.30–12.30, 11.1–19.4
 56 lektioner, 56 €

110423M Vävning D 

 Ti kl. 18–21, 10.1–18.4
 56 lektioner, 56 €
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Hantverk och slöjd

110441M Möbeltapetsering, 
intensivkurs 

 Må-fre kl. 17.30–21, 17–21.10 
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr A,  

 Praktiska rummet, 1161, I vån.
 Malin Mäkinen 
 22 lektioner, 30 €

Vi lär oss tapetsera enkla små möbler som 
behöver förnyad stoppning och nytt ytmaterial. 
Endast mindre möbler kan tas till kursen. Större 
reparationer av trädelar är inte möjliga på kursen. 
Materialavgift från 10 € och uppåt tillkommer. 
Kursen pågår alla vardagskvällar under en veckas 
tid. Material och möbler kan lämnas kvar över 
natten. 

110455M Designa och skapa 
silversmycken 

 Lö och sö kl. 10–15, 10.9–23.10 
 Aurum Guldsmedsaffär, Mellangatan 3
 Laura Tennberg-Mononen 
 48 lektioner, 48 €

På kursen designar och tillverkar vi silversmycken. 
Vi lär oss grunder i bearbetning av silver och 
enkla guldsmedstekniker. Kursen passar både 
nybörjare och de som redan har jobbat lite 
med silver. Kostnad för material tillkommer. 
Åldersgräns 18 år. Utrymmet är tyvärr inte 
handikappvänligt. Vi träffas 10–11.9, 24–25.9, 
15–16.10 och 22–23.10 

110460M Slöjdklubb 
 Må kl. 17–19.30, 5.9–21.11, 9.1–17.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr C, rum Träslöjd,  

 I vån. 
 Timo Haikka 
 72 lektioner, 72 €

Snickra egna föremål. Med rätta arbetsmetoder 
blir vägen till ett bra resultat kortare. För 
deltagare över 16 år. Alla deltagare måste vara 
med första gången då redskap och säkerhet gås 
igenom. Deltagarna skaffar själva materialet. 

110461M Träslöjd för män 
 Ti kl. 18–20.30, 6.9–22.11, 10.1–11.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr C,  

 rum Träslöjd, I vån. 
 Jouni Kiiski 
 72 lektioner, 72 €

Snickra egna föremål. Rätta arbetsmetoder gör 
vägen till ett bra resultat kortare. För deltagare 
över 16 år. Alla deltagare måste vara med första 
gången då redskap och säkerhet gås igenom. 
Deltagarna skaffar själva materialet. 

110463M Grundkurs i träslöjd
 To kl. 18–20.30, 8.9.–24.11, 12.1.–20.4
 Mbi/Lypa, Biskopsg. 3–7, dörr C, rum Träslöjd,  

 I vån. 
 Oscar Johansson
 72 lektioner, 72 €

Kursen är avsedd för nybörjare. Vi bekantar oss 
med maskinsalen och lär oss trygga arbetssätt. 
Vi tillverkar ett skärbräde och en enkel pall efter 
egna mått. I mån om möjlighet kan vi också 
planera och tillverka egna småarbeten, t.ex. ett 
litet skrin eller en förvaringsask. För deltagare 
över 16 år. Alla deltagare måste vara med första 
gången då redskap och säkerhet gås igenom. En 
materialavgift uppbärs under kursen.



 41

Bo
rg

å 
m

ed
bo

rg
ar

in
sti

tu
t. 

Ku
rsu

tb
ud

et 
på

 sv
en

sk
a 

lä
så

re
t 2

02
2–

20
23

.

Kurser i byarna
Andersböle-Söderveckoski-Kullo

830406M Yogilates, 
Söderveckoski 

 Ons kl. 15–16.15, 18.1–15.3
 Hemgården, Näverkärrsv.12 
 Elina Mieskolainen 
 13 lektioner, 14 €

Yogilates är en form av kroppsvård som 
mångsidigt kombinerar yoga och pilates. 
Yogilates-timmarna inkluderar uppvärmning, en 
omfattande och varierad träningsserie och en 
avslutande avslappning. Notera att inga övningar 
måste göras sittande/liggande på golvet, utan 
alla rörelser kan också utföras antingen stående 
eller sittande på stol. Träningen uppnår ändå 
samma fördelar som ”normal” yoga/pilates. 
Som tillägg till kursen får man 4 st Youtube-
videor för hemmabruk. Förse dig med bekväma 
gymnastikkläder. Seniorkurs. 
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830110M Gymnastik, Andersböle 
 Ti kl. 18.30–19.30, 6.9–22.11, 10.1–11.4
 Högbacka, Högbackav. 13
 Marina Westerlund 
 32 lektioner, 54 €

Gymnastik där man inte hoppar. För kvinnor och 
män. Ta med ett eget liggunderlag. 

830405M Yogilates, Andersböle 
 Ons kl. 15–16.15, 21.9–16.11 
 Högbacka, Högbackav. 13
 Elina Mieskolainen 
 13 lektioner, 14 €

Yogilates är en form av kroppsvård som 
mångsidigt kombinerar yoga och pilates. 
Yogilates-timmarna inkluderar uppvärmning, en 
omfattande och varierad träningsserie och en 
avslutande avslappning. Notera att inga övningar 
måste göras sittande/liggande på golvet, utan 
alla rörelser kan också utföras antingen stående 
eller sittande på stol. Träningen uppnår ändå 
samma fördelar som ”normal” yoga/pilates. 
Som tillägg till kursen får man 4 st Youtube-
videor för hemmabruk. Förse dig med bekväma 
gymnastikkläder. Seniorkurs. 

139811M Byahistorier, 
Andersböle, Söderveckoski, 
Norrveckoski 

 To 13.10 kl. 14–15.30 
 Högbacka, Högbackav. 13
 Hannele Tenhovuori, museilektor 
 2 lektioner, ingen kursavgift

Föreläsning och diskussion om lokalhistoria som 
berör byaliv förr i Andersböle, Söderveckoski och 
Norrveckoski. 
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110425M Vävning, Söderveckoski 
 Må kl. 18–20.30, 5.9–28.11, 9.1–25.4
 Hemgården, Näverkärrsv.12 
 Maria Lindlöf 
 27 lektioner, 27 €

Fortsättningskurs. Vi träffas fyra gånger på 
hösten och fem gånger på våren. Höstens träffar 
är 5.9, 3.10, 7.11 och 21.11. Vårens träffar är 
9.1, 6.2, 6.3, 3.4 och ti 25.4. 

110409M Sömnadsveckoslut i 
Söderveckoski, hösten 

 To 27.10 kl. 18–19.30
Fre 4.11 kl. 18–20.30
Lö 5.11 kl. 9.30–15
Sö 6.11 kl. 9.30–15

 Hemgården, Näverkärrsv.12 
 Annette Wilenius-Lempinen 
 19 lektioner, 31 €

Du kan välja mellan att återvinna gammalt 
eller sy av nya textiler. Vi syr inredning, kläder 
eller en Tilda-docka. Kursen inleds med en 
planeringskväll to 27.10 och fortsätter under 
veckoslutet 4–6.11. 

110410M Sömnadsveckoslut i 
Söderveckoski, våren 

 To 2.3 kl. 18–19.30
Fre 10.3 kl. 18–20.30
Lö 11.3 kl. 9.30–15
Sö 12.3 kl. 9.30–15

 Hemgården, Näverkärrsv.12 
 Annette Wilenius-Lempinen 
 19 lektioner, 31 €

Du kan välja mellan att återvinna gammalt 
eller sy av nya textiler. Vi syr inredning, kläder 
eller en Tilda-docka. Kursen inleds med en 
planeringskväll to 2.3 och fortsätter sedan under 
veckoslutet 10–12.3. 

110416M Återanvändning – gör 
väskor av dina kaffepåsar, Kullo 

 To kl. 18–20.15, 19.1–30.3
 Kullo Branddepå, Brandkårsvägen 10 
 Mia Tallsten-Lind 
 18 lektioner, 29 €

Vi återanvänder kaffepåsar, tapeter, 
modemagasin och trädgårdstidningar. Vi 
bekantar oss med olika flättekniker som kan 
användas för flätade kassar, väskor och korgar. 
Vi inleder kursen med lärarens material, men 
också eget material behövs och kan samlas ihop 
i förväg. Tag med sax, linjal och tuschpenna. Vi 
träffas 6 gånger på udda veckor. 

Tolkis-Svartså

139806M Träffpunkten, Tolkis 
 Må kl. 14–16.15, 26.9–12.12, 30.1–24.4
 Tolkis, Folkets hus, Kampvägen 6 
 Malin Björkman 
 24 lektioner, 17 €

Höstens datum: 26.9, 31.10, 28.11 och 12.12. 
Vårens datum: 30.1, 27.2, 27.3 och 24.4. Målet 
är att trivas tillsammans, lyssna på föredrag och 
diskutera aktuella teman. Nya deltagare är alltid 
varmt välkomna med. 

110429M Vävning, Svartså 
 To kl. 18–20.15, 8.9–1.12, 12.1–20.4
 Bystugan, Svartsåvägen 148 
 Maria Lindlöf 
 75 lektioner, 75 €

Kursen passar för både nybörjare och längre 
hunna. Vi sätter upp både enkla och svåra vävar. 

139807M Bystugusittarna, Svartså 
 Ons kl. 13–14.30, 7.9–7.12, 18.1–12.4
 Svartså, Bystugan, Svartsåvägen 148 
 Inge Ekholm 
 16 lektioner, 14 €

Höstens datum: 7.9, 14.9, 30.11 och 7.12. 
Vårens datum: 18.1, 15.2, 15.3 och 12.4. 
Samling för daglediga. Vi diskuterar aktuella 
ämnen och trivs tillsammans. 
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830407M Yogilates, Svartså 
 Ons kl. 13.15–14.30, 21.9–16.11 
 Bystugan, Svartsåvägen 148 
 Elina Mieskolainen 
 13 lektioner, 14 €

Yogilates är en form av kroppsvård som 
mångsidigt kombinerar yoga och pilates. 
Yogilates-timmarna inkluderar uppvärmning, en 
omfattande och varierad träningsserie och en 
avslutande avslappning. Notera att inga övningar 
måste göras sittande/liggande på golvet, utan 
alla rörelser kan också utföras antingen stående 
eller sittande på stol. Träningen uppnår ändå 
samma fördelar som ”normal” yoga/pilates. 
Som tillägg till kursen får man 4 st Youtube-
videor för hemmabruk. Förse dig med bekväma 
gymnastikkläder. Seniorkurs. 

Kråkö-Vessö

830112M Motionsgymnastik, 
Kråkö 

 Må kl. 18–18.45, 5.9–21.11, 9.1–17.4
 Sjötorp, Sjötorpsvägen 2 
 Kirsi Krusberg 
 24 lektioner, 46 €

Kursen innehåller bl.a. muskel- och 
konditionsövningar, kroppsvård, dansant 
gymnastik och kickboxning till musik. Även 
redskap används vid behov. 

830113M Motionsgymnastik, 
Vessö 

 Må kl. 19–19.45, 5.9–21.11, 9.1–17.4
 Svenskborg, Vessövägen 191 
 Kirsi Krusberg 
 24 lektioner, 46 €

Kursen innehåller bl.a. muskel- och 
konditionsövningar, kroppsvård, dansant 
gymnastik och kickboxning till musik. Även 
redskap används vid behov. 

110426M Vävning, Vessö 
 Ons kl.17–19.30, 7.9–30.11, 11.1–19.4
 Svenskborg, Vessövägen 191 
 Maria Lindlöf 
 39 lektioner, 39 €

Kursen passar för både nybörjare och längre 
hunna. Vi sätter upp både enkla och svåra vävar. 
Vi träffas jämna veckor 6 gånger på hösten och 7 
gånger på våren. 

810236M Vi kockar på Vessö 
 Ons kl. 18–21.15, 7–21.9 
 Svenskborg, Vessövägen 191 
 Maj-Gret Saarinen 
 12 lektioner, 20 €

Välkommen med på tre kvällar där vi lagar 
vegetariska rätter, medelhavsinspirerad mat 
samt olika sorters cupcakes och macarons. 
Ingredienskostnader tillkommer (ca 10–15 €), 
betalas direkt till läraren. Ta med förvaringskärl, 
inneskor och förkläde. 

139808M Vessökretsen 
 Ti kl. 16–18.15, 27.9–13.12, 31.1–25.4
 Vessö, Svenskborg, Vessövägen 191 
 Malin Björkman 
 24 lektioner, 17 €

Höstens träffar: 27.9, 1.11, 29.11 och 13.12. 
Vårens datum: 31.1, 28.2, 28.3, 25.4. Målet 
är att lyssna på föredrag, diskutera och trivas 
tillsammans. Nya deltagare är alltid varmt 
välkomna med! 
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Ebbo-Pellinge

830114M Kondition och 
muskelstyrka, Ebbo 

 Ti kl. 18–19, 6.9–29.11, 10.1–4.4
 Epoon koulu, Ebbovägen 734 
 Kira Floman-Andersson 
 32 lektioner, 54 €

Vi höjer konditionen och förbättrar 
muskelstyrkan. Cirkelpass, träning med redskap 
eller egen kroppsvikt. Inga krångliga stegserier! 
Gammal eller ung, kvinna eller man, kom med 
för att svettas och ha roligt! 

830115M Motionsgymnastik, 
Pellinge 

 Ti kl. 18–18.45. 6.9–22.11, 10.1–11.4
 Pellinge f.d. skola, Österbyvägen 40 
 Anita Johansson 
 24 lektioner, 46 €

Gymnastik för alla, med betoning på nacke, axlar 
och rygg. Ta med eget liggunderlag, gummiband 
och hantlar (2–3 kg). 

110518M Folkdans, Pellinge 
 Fre 18.30–20, 9.9–25.11, 13.1–21.4
 Lill-Pellinge f.d. skola, Tullandsvägen 35 
 Ulla Hammarström, Barbro Grönqvist 
 48 lektioner, 58 €

Vi dansar pardans, sällskapsdans och folkdans. Vi 
övar också för sommarens folkdansstämma. 

110428M Vävning, Pellinge 
 Ons kl. 18–20.30, 14.9–23.11, 18.1–12.4
 Pellinge f.d. skola, Österbyvägen 40 
 Maria Lindlöf 
 39 lektioner, 39 €

Kursen passar för både nybörjare och längre 
hunna. Vi sätter upp både enkla och svåra vävar. 
Vi träffas udda veckor 6 gånger på hösten och 7 
gånger på våren. 

810210M Karlarna kockar på 
Pellinge 

 Må kl. 18–20.30, 10.10–7.11, 13.3–3.4
 Skärgårdshemmet, Nyckelviksvägen 5 
 Maj-Gret Saarinen 
 24 lektioner, 30 €

Matglada karlar tillreder god mat i muntert 
sällskap. Kostnader för ingredienser tillkommer. 

810212M Damerna kockar på 
Pellinge 

 Må kl. 18–20.30, 12.9–3.10 
 Skärgårdshemmet, Nyckelviksvägen 5 
 Maj-Gret Saarinen 
 12 lektioner, 20 €

För dig som gillar att laga god mat i gott sällskap. 
Kostnader för ingredienser tillkommer. 
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Jackarby-Sannäs

110427M Vävning, Jackarby 
 Må kl. 18–20.30, 12.9–28.11, 16.1–17.4
 Bygdeborg, Träskbyvägen 6 
 Maria Lindlöf 
 51 lektioner, 51 €

Kursen passar för både nybörjare och längre 
hunna. Vi sätter upp både enkla och svåra vävar. 
Deltagarna bör vara beredda att arbeta också 
utöver lektionstiderna. Ingen kurs 3.10, 7.11, 
21.11, 6.2, 6.3 och 3.4. 

110419M Makramé, Jackarby 
 Ti kl. 18–20.30, 25.10–15.11 
 Bygdeborg, Träskbyvägen 6 
 Eva Nylund 
 12 lektioner, 23 €

Vi bekantar oss med makramé. Vi lär oss göra 
blomamplar, väggbonader eller andra produkter 
av lite grövre garn. 

830116M Kondition och 
muskelstyrka, Sannäs 

 Ti kl. 19.30–20.30, 6.9–29.11, 10.1–4.4
 Sannäs skola, Järnstigen 6 
 Kira Floman-Andersson 
 32 lektioner, 54 €

Vi höjer konditionen och förbättrar 
muskelstyrkan. Cirkelpass, träning med redskap 
eller egen kroppsvikt. Inga krångliga stegserier! 
Gammal eller ung, kvinna eller man, kom med 
för att svettas och ha roligt! 
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J. L. Runebergs hem firar 140 
år som museum.

Nationalskalden J. L. Runebergs och 
författaren Fredrika Runebergs hem 
är Finlands äldsta hemmuseum. 

Runebergs hem har ett mångsidigt 
festprogram i oktober 2022.
Mer information: www.porvoo.fi/sv/
runebergs-hem

Öppet tills 31.8 varje dag 
kl. 10-16.
Öppet 1.9-30.4
ons-sön kl. 10-16.

Mer om evenemangen: 
www.porvoo.fi/sv/runebergs-hem
www.porvoo.fi/sv/evenemang

Alexandersgatan 3 
06100 Borgå
runeberg@porvoo.fi
040 489 9900



Borgå ungdomstjänster

Lokalt ungdomsarbete: I ungdomslokaler-
na ordnas öppen verksamhet, evenemang 
och klubbar. 

Nuokka - Vårberga ungdomslokal  
Kantelehuset, Sampovägen 3  
tfn 040 489 9880  

Zentra - ungdomslokalen i centrum  
WSOY-huset, Mannerheimgatan 20,  
tfn 040 489 9999

Kertsi - Gammelbacka ungdomslokal  
Allaktivitetshuset, Centrumplatsen 1   
tfn 040 489 9660  

Regnbågsverksamhet Arcus: för sexuella 
minoriteter eller könsminoriteter och för unga 
som funderar på regnbågsteman.
porvoo.fi/sv/regnbagsverksamhet-arcus

Spelverksamhet SideQuest: Ungdoms-
tjänsternas spelverksamhet är till för alla 
ungdomar, oavsett kön eller spelfärdigheter.
porvoo.fi/sv/spelverksamhet-sidequest

I webbtjänsten Koppari.fi/porvoo hittar du 
alla tjänster för unga Borgåbor på samma 
adress.

Navigatorn är en multiprofessionell informa-
tions-, rådgivnings- och handledningspunkt för 
unga under 30 år, som man kan besöka utan 
att boka tid. Navigatorn finns i WSOY huset. 
porvoo.fi/sv/navigatorn
 
Ungdomsarbetarna på gatorna    
Ungdomsarbete rör sig i staden under helg- 
och festdagar. Följande gånger på veckoslutet 
innan skolorna börjar 6.8 nyårsafton 31.12, 
valborgsmässoafton 30.4. 

Specialtjänster, målinriktat och uppsökan-
de ungdomsarbete: Personlig handledning 
och stöd samt verksamhet i smågrupper  
porvoo.fi/sv/specialtjanster

Info: Aktuella händelser, verksamhet under 
semestertiden och evenemang, information 
och ungdomsarbetarnas kontaktuppgifter 
porvoo.fi/sv/de-ungas-borga

Följ oss på social media: 
     nuortenporvoo
     nuortenporvoo.deungasborga 
     OHJAAMOporvoo
     ohjaamoporvoo

Ungdomstjänsterna erbjuder de unga information, rådgivning och stöd i olika livssituationer. 
Ungdomsarbetet innebär i praktiken att möta unga i skolor, ungdomslokaler, i det mobila 
ungdomsarbetet vid olika evenemang och i samband med semesteraktiviteter. 



Musikglädje 
för alla åldrar!

 

 Välkommen till musikinstitutet!  
 

Läs mer och anmäla dig
www.psmo.f i

Porvoonseudun musi ikk iopis to-
Borgånejdens  musik inst i tut

Musiklekskola
Förberedande undervisning
Valfria studier
Musikens grundstudier 
Pop&Jazz-undervisning

Öppna studier och kurser 
Körer för barn och vuxna
Orkestrar



Kursutbud
2022–2023

För alla öppna studier  
 

www.psmo.f i

Porvoonseudun musi ikk iopis to-
Borgånejdens  musik inst i tut

Elgitarr: utrustning, sound & effekter 
Trumset I 
Percussionverkstad
Pop&jazz-piano: triolbaserad rytmik 

Pop&jazz- sång - blues-improvisation
Allsång vid lunchtid  
Hur fungerar människorösten  
Lär dig sjunga från noter 

Vi spelar dragspel tillsammans 
Lär dig ackompanjera allsånger på dragspel 

Notskrivningskurs - Musescore
Sequencerprogrammets grunder
Orkesterledningens grunder



Biblioteket är öppet för alla. Till oss
kan man komma för att koppla av
och tillbringa tid. Under hela hösten
erbjuder vi upplevelser, information
och evenemang för människor i alla
åldrar.

Detta
händer på 
Borgå stads-
bibliotek

KONTAKTUPPGIFTER

Huvudbibliotek
Prästgatan 20, 06100 Borgå
Tfn 019 520 2418
 
Gammelbacka bibliotek
Centrumplatsen 1, 06400 Borgå
Tfn 040 197 7212
 
Vårberga bibliotek
Sampovägen 3, 06150 Borgå
Tfn 019 520 2410
 
Bokbussen
Tfn 0400 214 948
 
Kerko bibliotek
Savimäkivägen 6, 06530 Kerko
Tfn 040 168 1386
 
paakirjasto@porvoo.fi 
www.borga.fi/bibliotek 
www.helle.finna.fi

Författarbesöken fortsätter. Ulla-Lena Lundberg kommer
till biblioteket i september och vi får också besök av många
andra intressanta författare.

Projektet Bibliotekskonst startar. Konstnärer som
representerar olika konstnärliga branscher håller verkstäder
på huvudbiblioteket och i Gammelbacka och Vårberga
bibliotek. 

På biblioteket förs diskussioner om ämnen som är aktuella i
samhället. Under Prideveckan i augusti diskuterar Tiina
Tuppurainen, Heidi Airaksinen och Janne Saarakkala i
författarpanelen, Raisa Omaheimo intervjuar. Även
projektet Vad bubblar i Borgå? startar.

Barnbiblioteket förvandlas till Rydmans rysliga butik!
Magdalena Hai, författare till den populära serien Rydmans
rysliga butik, och böckernas illustratör Teemu Juhani
besöker biblioteket. Även de traditionella sago- och
spelveckorna ordnas. 

Teaterföreställningar och konserter står på programmet

Det ordnas utställningar på biblioteket. Till exempel får vi i
augusti se verk av Emmi Valve och i september Maryam
Roohanis produktion.

Bokcirklarna fortsätter.

 

 

DETTA HÄNDER PÅ BIBLIOTEKET

Innehållet i evenemangen och tidpunkterna för dem preciseras
under höstens lopp. Läs mera i Borgå stads evenemangskalender,
på bibliotekets Facebook-sidor och i de lokala medierna.



PORVOON TAIDEHALLI
BORGÅ KONSTHALL

SYKSY - HÖST  2022

04.06. – 28.8.  Pekka & Teija 
   Isorättyä

02.09. – 25.09 Mari Hokkanen

30.09. – 23.10. Klitsa Antoniou

28.10. – 20.11. Arto Korhonen, 
    Reima Hirvonen, 
   Magnus Strandeberg

25.11. – 08.01. Jaakko Autio

Instagram: @porvoon_taidehalli

Avoinna: ti – su 10 – 18 Öppet: tis – sön 11 – 16
Vapaa pääsy  Fritt inträde

PORVOON TAIDEHALLI • BORGÅ KONSTHALL • PORVOO ART HALL
Porvoon kaupungin kulttuuripalvelut / Borgå stads kulturtjänster 
Läntinen Aleksanterinkatu 1, Porvoo / Västra Alexandersgatan 1, Borgå
www.porvoo.fi  www.borga.fi   www.taidetehdas.fi www.konstfabriken.fi



Galleria Vanha Kappalaisentalo
Nykytaidetta Vanhan Porvoon ytimessä

Galleri Gamla Kaplansgården
Nutidskonst mitt i Gamla Borgå

Välikatu 13
Mellangatan 13

Avoinna: ti – su 10 – 16
Öppet: tis – sön 10 – 16

Vapaa pääsy • Fritt inträde

Syksy - Höst 
2022
02.09. – 25.09   Päivi Häkkinen, Kati Kovács

30.09. – 23.10.  Leena Häkkinen, Timo Väänänen

28.10. – 20.11.   Karin Hellman, Åke Hellman

25.11. – 08.01.   Minna Kangasmaa

@galleriavanha-
kappalaisentalo

Galleria Vanha Kappalaisentalo, opistoesite.indd   1 3.6.2022   17:19:11
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