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Kristinestads medborgarinstitut grundades år 1966 och i år in-
leds institutets 53:e verksamhetsperiod. Institutet upprätthålls 
av staden Kristinestad och erhåller 57 % stats-understöd för 
verksamheten. Genom kurser, studiecirklar och föredrag i oli-
ka ämnen erbjuder institutet varje medborgare en möjlighet 
att öka sina kunskaper och färdigheter samt berika sin fritid. 
Institutet är tvåspråkigt.

VÄLKOMMEN TILL KRISTINESTADS MEDBORGARINSTITUT!

ANMÄLAN
fr.o.m. må 3.9.2018 kl. 8.00

Kursanmälan sker antingen 
via nätet adress: www.opistopalvelut.fi/kristinestad

eller tfn 
040 1544805/Leena Bergvik eller 

040 7766530/rektor Anette Norrgrann.
Inte via e-post, inga sms-meddelanden!

Alla kurser/föreläsningar kräver FÖRHANDSANMÄLAN!

 För kurser och föreläsningar som börjar senare under terminen 
finns möjlighet att anmäla sig senast 2 veckor före kursstart.

KANSLIET

finns på Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C (i tredje våningen). Postadress: Pb 13, 64101 KRS.
e-post: mi@krs.fi Internet : www.kristinestad.fi/medborgarinstitutet 
Rektor Anette Norrgrann (040-7766530) anträffbar säkrast under förmiddagen. 
Kanslist Leena Bergvik (040-1544805) är anträffbar på kansliet må-fre kl. 8-16. 
Textillärare Ann-Christine Lundell (040-7372577) träffas på kansliet ti kl. 9-10.

INSTITUTETS ARBETSÅR 2018-2019
Den egentliga kursverksamheten inleds den 10 september 2018, vecka 37, om inget annat datum 
meddelas i program¬met. Vårterminen inleds den 8 januari 2018, vecka 2. 
Under höstlovet v. 42, d.v.s. 15-21.10.2018 samt under sportlovet vecka 9, 25.2-3.3.2019 förekommer 
ingen undervisning i stadens skollokaliteter. 

Alla kan delta i kursverksam¬heten oberoende av ålder! 
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ANNULLERINGAR

Kurser med förhandsanmälan är bindande. Om du trots allt inte kan delta i en kurs är det 
ytterst viktigt att du meddelar kansliet senast tre (3) arbetsdagar innan kursen inleds. 

Ifall du INTE TÄNKER FORTSÄTTA UNDER VÅRTERMINEN i en kurs som pågår hela 
läsåret (H/V) skall du meddela kansliet i god tid före höstterminens slut. I annat fall 
faktureras kursavgiften, även om du inte deltar (gäller också andra kurser/föreläs-
ningar). 

Alla annulleringar görs till kansliet (INTE till läraren!). 

Det är speciellt viktigt att annullera en kurs i tid eftersom det ofta finns någon annan som 
står på väntelistan.

TERMINS-/KURSVISA AVGIFTER
faktureras från kansliet. Avgifterna omnämns skilt för varje kurs i studieprogrammet. 

STUDIEINTYG
Studieintyg utfärdas efter fullföljd kurs om deltagaren så önskar före arbets¬periodens eller kursens 
slut.

FÖRSÄKRINGAR
Eleverna är inte försäkrade från institutets sida. Eleverna i ”farliga” kurser t.ex. trä- och metallslöjd, 
bör notera detta! Elever under 16 år är försäkrade.

INFORMATION
Institutet meddelar om sin verksamhet genom annonser och notiser i lokalpressen samt mi:s Face-
book-sida under adress: https://www.facebook.com/krsmedborgarinstitutkansalaisopisto/
Kursutbudet finns också på Internet under adress: www.kristinestad.fi/medborgarinstitut 

NYA KURSER
Förslag till nya kurser kan meddelas per e-post mi@krs.fi eller per telefon till mi:s kansli.

VÄLFÄRDSNÄMNDEN:
Anna-Kajsa Blomqvist ordf. (Tobias Lillandt), Sari-Milla Ingves vice ordf. (Pia Patoranta-Wiik), 
Kaj Kärr (Agneta Teir), Janne Smeds (Christer Rönnlund), Alf Knuts (Theo Granfors), Tina Nyholm 
(Josefin Stenlund), Lena Wissander (Carita Björne), Pauliina Andlin (Heidi Andlin), Pekka Ollila.
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Kontaktuppgifter till granninstituten och folkhögskolorna:

Kaskö medborgarinstitut:
Slussgatan 12, 64260 Kaskö  Web-sida:www.kasko.fi > Bildnings- och fritidstjänster > 
tfn 050 5765811   Medborgarinstitutet
e-post: sivistys@kaskinen.fi

Kauhajoen kansalaisopisto:
Hallintoaukio 5, 61800 Kauhajoki Web-sida: www.kauhajoki.fi/kansalaisopisto
046 8511942
e-post:kansalaisopisto@kauhajoki.fi

Närpes vuxeninstitut:
Vasavägen 764
64220 Yttermark
Rektor Annica Eklund 050 4403231
Kurssekreterare Anna Teir 040 1600632
Kursplanerare Mikaela Sjögård 0400 736075 
e-post: vuxeninstitutet@narpes.fi 

Axxell, Lappfjärds folkhögskola:
Lappfjärdsvägen 765  Web-sida: www.axxell.fi/lappfjard
64300 Lappfjärd.
tfn 029 001 7200 
e-post: lafo@axxell.fi

Vasa sommaruniversitet: 
Universitetsstranden 10  Web-sida: www.vaasankesayliopisto.fi
65200 VASA 
tfn 044 754 5783
e-post: info@vasasommaruniversitet.fi



5

MI:s kursavgifter för arbetsperioden 
2018-2019:

1)   Avgifterna för enskilda föreläsningar, seminarier och specialkurser bedöms av med-
borgarinstitutet från fall till fall enligt kostnaderna för kursen, minimi 10 €. Dessa kursers 
minimi-
antal och maximi-antal deltagare bedöms också från fall till fall av medborgarinstitutet. 

2)   Kursavgift betalas skilt för varje kurs enligt välfärdsnämndens fastställda taxor. Kurs-
avgifterna faktureras med undantag för föreläsningarna som betalas kontant på plats. 
Om man uteblir från kurser utan att annullera sitt deltagande faktureras kursavgiften i 
varje fall. Vid anmälan till kurs bör man uppge sin personbeteckning vilken behövs för 
faktureringen.

3)   individuell undervisning på musikinstrument (15 min/person/vecka) 30 €
4)   individuell språkundervisning 10 lektioner/termin   150 €
5)   familjekurser      10-50 €
6)   Öppna universitetskurser      15 €/studiepoäng 

Rektor har rätt att avgöra i vissa gränsfall.

För deltagande i gymnastikkurser (kursnr som börjar med 8301) kan ett terminskort 
köpas från kansliet för 45 € (kontant betalning) som berättigar till att delta i alla gym-
nastikkurser.

För den GRUNDLÄGGANDE KONSTUNDERVISNINGEN uppbärs följande avgifter: 
- bildkonst  65 €/termin, materialavgiften ingår (40 lektioner/termin)
- hantverk  65 €/termin, materialavgiften ingår (40 lektioner/termin)
- teaterkonst  35,- €/termin + ev. materialkostnader.

För den grundläggande konstundervisningen gäller syskonrabatt 
för andra barnet 10 €/termin.
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Welcome to Kristinestads medborgarinstitut

Kristinestads medborgarinstitut is an adult education centre that was founded in 1966. Life-
long and life wide learning is the leading concept for the adult education centre. Anyone can 
attend the courses, irrespective of their age, profession or educational background. The adult 
education centre promote cultural and educational equality by offering anyone opportunities 
for learning citizenship skills and developing their personality. 

For further information please contact the office gsm +358 40 7766530, 
e-mail: mi(at)krs.fi or visit www.kristinestad.fi.

Education project for immigrants
The education project organizes courses for immigrants. The courses this autumn include 
for example language courses, hygiene proficiency course with test, courses about society 
and working life, sports and cultural activities. The program is intended mainly for young 
immigrants between the ages of 16 to 29 years, but also older participants are welcome!
The project is funded by Opetushallitus / Utbildningsstyrelsen.

Look for information about courses and registration autumn 2018 at
www.kristiinankaupunki.fi >Vapaa-aika>Maahanmuuttajien koulutushanke, 
contact Kristinestads medborgarinstitut gsm +358 40 7766530 or 
Youth Officer Harriet Lindelöf-Sahl, e-mail harriet.lindelof-sahl@krs.fi

Utbildning för invandrare
Utbildningsprojektet arrangerar kurser för invandrare . I höstens kursprogram finns bland 
annat språkkurser, hygienpasskurs och test, kurser om samhälle och arbetsliv, sport- och 
kulturaktiviteter. Kurserna riktar sig främst till unga invandrare i åldern 16-29 år, men även 
äldre deltagare är välkomna med. Projektet finansieras av Utbildningsstyrelsen.

Information om höstens kursprogram och anmälan hittas på www.kristinestad.fi >Fritid >
Utbildningsprojektet för invandrare, 

kontakta Kristinestads medborgarinstitut tfn 040 7766530 eller
ungdomssekreterare Harriet Lindelöf-Sahl, harriet.lindelof-sahl@krs.fi
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STUDIESEDEL, LÄSÅRET 2018-19
ger möjlighet att delta avgiftsfritt i kurser!

Utbildningsstyrelsen har beviljat Kristinestads medborgarinstitut s.k. studiesedlar för verksam-
hetsperioden 2018–19. 
Projektet riktar sig till invandrare, arbetssökande och pensionärer. De som hör till någon av 
grupperna har möjlighet att delta avgiftsfritt i en del av institutets kurser. Studiesedlarna delas 
ut så långt medlen räcker.

Invandrare (personer som bott högst 3 år i Finland)
– får avgiftsfritt delta i två kurser antingen i finska eller svenska samt en kurs i data per 
termin.
– asylsökande kan inte få studiesedel.
 
Arbetslösa arbetssökande
– får delta avgiftsfritt i två kurser / föreläsningar per termin.

Pensionärer
– får delta avgiftsfritt i två valfria kurser både inom data och språk per termin.

OBS! 
Om avgiften för en kurs överskrider 40 €, 
betalar deltagaren själv den resterande summan.
Studiesedeln gäller enbart för kurser med kursnummer.

Inga speciella studiesedlar delas ut. 
Då du anmäler dig till eller påbörjar en kurs/föreläsning ska du uppge 
att du hör till någon av de berörda grupperna. 

Kontakta institutets kansli för mer information, 
per telefon 06 2216200/växel eller e-post mi@krs.fi.

MI erbjuder kurser för abiturienter och gymnasieelever. 
Kurserna kan godkännas som tillvalsämnen, t.ex. språk, datakurser, musik, konst.
Du kan komma överens med Din rektor varefter Du kan anmäla Dig till institutet.
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Det öppna universitetet är en studieform som ger dig möjlighet att bedriva universitets-
studier och avlägga akademiska kurser utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurser 
inom det öppna universitetet arrangeras i samarbete med Vasa sommaruniversitet och 
Kristinestads medborgarinstitut.

Följande två kurser inom Krispsykologi erbjuds i Närpes 
läsåret 2018-2019. 

Chock, 5 sp 
Stadshuset  fre 12.10 kl. 16.00-20.15
Ann-Charlotte Kjerulf lö 13.10 och sö 14.10 kl. 9.00-14.00
Kursavgift 125 €  anmälan senast 27.9
Kursen fokuserar på teori och praktik kring akuta traumarelaterade stressreaktioner. Vi 
går igenom grunderna i psykotraumatologi och stressfysiologi i det akuta skedet efter en 
kris, samt de meningsfulla stressreaktionerna och traumans bio-psyko-sociala inverkan 
på människan i det akuta skedet.

Intervention, 5 sp 
Stadshuset  fre 15.2 kl. 16.00-20.15
Ann-Charlotte Kjerulf lö 16.2 och sö 17.2 kl. 9.00-14.00
Kursavgift 125 €  anmälan senast 1.2
Kursen fokuserar på sorg och stöd i normaliseringsprocessen efter en kris. Fokus ligger 
på hur sorgeprocessen fungerar samt på grunderna i metodträning, psykologisk debrie-
fing samt defusing och peer support.

I kursavgiften ingår Öppna universitetets terminsavgift à 50 €. Om du är inskriven vid 
Åbo akademi höstterminen 2018 behöver du inte betala terminsavgiften. 

Anmälan per e-post till vuxeninstitutet@narpes.fi. 
Se mer info på vuxeninstitutets hemsida.
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EUROPA TILL FOTS – EN VANDRINGSBE-
RÄTTELSE   009801
Kulturhuset DUX, Sjögatan 21, Krs
SÖRHANNUS TOM      må 19.00-21.00
Avgift 10 €                 17.9.2018 

Europa till fots är en berättel-
se i ord och bild om en vand-
ring som Tom Sörhannus 
gjorde från Pjelax, Närpes till 
Kap Finisterre i nordvästra 
Spanien under fem månader 
2017. 

SAMHÄLLETS UTVECKLING
 – Finns det plats för alla  009802
Kulturhuset DUX, Sjögatan 21
VIKSTRÖM BJÖRN, SEGERVALL MILA 
Avgift 5 €         fre 18.30-21.00
               16.11.2018  
Dialogdiskussion med biskop Björn Vikström 
och stadsdirektör Mila Segervall. Samhällets ut-
veckling: -Finns det plats för alla? En diskussion 
om dagens samhälle, finns det plats, kan man 
passa in, även när livet tar oväntade vändningar 
och man inte längre uppfyller ”normen”. Tillfället 
ordnas i samarbete med Vänstugan Primula. 

TRADINGMAMMAN: MÅNGA BÄCKAR SMÅ – 
AKTIEHANDEL FÖR ALLA   009804 
Kulturhuset DUX, Sjögatan 21
HJÄRTNER PATRICIA       to 18.30-20.00
Avgift 25 €                4.10.2018 
Att handla med aktier är något som alla kan 
göra, Patricia började när hon var 19 år. Ak-
tiehandeln blev snabbt hennes stora intresse. 
Hennes tänk med många bäckar små är nu fram-
gången till att hon idag livnär sig på det, något 
hon själv inte trodde var möjligt. Hon gick från att 
investera långsiktigt i utdelningsaktier till att bli 
mer och mer aktiv i sin handel. Att dra nytta av 
kursrörelser fick henne att skapa fler portföljer 

FÖRELÄSNINGAR och olika strategier. 
Att skapa en portfölj-
modell som håller i 
längden är något hon 
jobbat med i 11 år. 
Hon har nu hittat sin 
portföljstrategi som 
hon följer benhårt. 
Kom och lyssna på 
hur man kan tänka när 
man handlar kortsiktigt 
med aktier. Patricia 

Hjärtner, mer känd som Tradingmamman, har 
bedrivit aktiehandel i 18 år med lönsamt utfall. 
Nu håller hon kurser och föreläsningar och är 
även aktuell med boken ”Många bäckar små”. 

FYRK för framtiden – finfina finansiärer finns 
    009805
Hemslöjdsgården, Strandgatan 18, Krs
LARJANKO JOHANNI, BJÖRKELL-HOLM  ANN-
MAJ OCH OMARS HÅKAN
Fritt inträde.          ti 17.00-20.00
                9.10.2018 
Ja du läste rätt! Finansieringsmöjligheter finns! I 
komprimerad form får du under kvällen inspiration 
och information om finansieringsmöjligheter för 
kulturprojekt, internationellt samarbete, allmän-
nyttiga projekt mm. Medverkande: Svenska 
kulturfonden, AktionÖsterbotten, SFV, Bildnings-
alliansen och KulturÖsterbotten. I samarbete med 
Kristinestads MI. Servering. Anm. senast 1.10. 

FRAMTIDENS MAT - BORDE VI ÄTA INSEKTER?  
    009806
Kulturhuset DUX, Sjögatan 21       to 18.30-20.00
HULDÉN LENA              13.9.2018 
  Avgift 15 € 

Sedan september 
2017 har det varit 
lagligt att föda upp 
och sälja insekter 
som mat i Finland. Vi 
kan köpa insektpro- >>
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MODER JORD – FÖR GOD ATT KOLSYRA  
    009811 
Kulturhuset DUX, Sjögatan 21      on 18.30-20.30
Avgift 10 €                  14.11.2018 

Till dig som 
undrar hur 
allting ska gå. 
Varför det blev 
som det blev. 
Och vad vi ska 
göra nu? Och 
vad de sa på 
Parismötet? 
Och hur man 
kyler ned sin 
planet? Ska 

vi låtsas som ingenting eller göra något åt det? 
Musikern och karamelodiktprisbelönte underhålla-
ren Staffan Lindberg blev 2007 koldioxidbantare. 
I samarbete med forskare inom konsumtion, 
transport, klimat och jordbruk gick Staffan ner 
flera ton i utsläpp av växthusgaser. Nuförtiden är 
Staffan minusutsläppare av koldioxid, dvs. han 
samlar in mera växthusgaser än han släpper ut. 
Allt blev skildrat i SVT:s ”Vädrets makter” och se-
nare i boken ”Jag skulle ha bytt till lågenergilampa 
i hallen - en koldioxidbantares bekännelser”. Nu 

MINNE, BALANS OCH KONDITION 009807
Krs HVC, familjecentrets förel.sal. 
Lappfjärdsvägen 10       to 15.30-17.00
MARIS SUSANNA                1.11.2018
   Avgift 10 € 
Föreläsning med tips om hur motionen hör ihop 
med minne och balans. 

FRISK OCH STARK  009808
Kulturhuset DUX, Sjögatan 21       to 17.30-19.00
MARIS SUSANNA               1.11.2018  
  Avgift 10 € 
Tips på kost, motion och stresshantering för att 
försöka må bra.  
BARNS MOTORIK OCH AVSLAPPNING 
    009809
Krs HVC, familjecentrets förel.sal, Lappfjärdsvägen 10
MARIS SUSANNA        to 15.30-17.00
Avgift 10 €              29.11.2018  
Tips på rörelser som är bra för barns hållning 
och rörlighet. Avslappningsövningar för såväl 
vuxna som barn. 

AVSLAPPNING OCH VÄLBEFINNANDE 
    009810
Kulturhuset DUX, Sjögatan 21       to 17.30-19.00
MARIS SUSANNA              29.11.2018
  Avgift 10 € 
Inspirerande föreläsning om tankarna som styr 
vårt välbefinnande och praktiska övningar för 
avslappning. 

kommer han till Kristinestad med sin folkbildande 
klimatshow (1,5 h, ½ h diskussion efteråt) en 
musikalisk ståuppföreläsning. Lär dig allt om 
klimatavtal, kallduschar, koldioxidneutral inåtsång, 
närdödad mat och att supa utan finlandsbåt. Allt 
för att lämna lite planet kvar till barnen.

dukter i våra snabbmatskök. Många har satsat 
på uppfödning av insekter och det finns visioner 
av tomma svingårdar med sjungande syrsor. 
Insekterna har också utmärkta näringsvärden 
och är betydligt mera skonsamma för miljön än 
den traditionella husdjursuppfödningen. Samti-
digt finns det problem med parasiter, giftiga arter 
och bristande kunskap. Det gäller att förhålla 
sig till de nya livsmedlen med både nyfikenhet, 
fördomsfrihet och en viss försiktighet. Huldén är 
känd entomolog och insektmatspionjär. Hon har 
skrivit flera böcker, bl.a. ”Minikarjaa – hyönteiset 
karjana”. Vid föreläsningstillfället provsmakning 
av insektmat, ingår i kursavgiften. Tvåspråkig 
föreläsning.
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MUSIK

INDIVIDUELLT PIANOSPEL 
               110101H / 110101V  
Tjöck skola, Lindbergsvägen 5
NYBERG ANNICA        to 15.15-17.35
Terminsavgift 30 €     13.9.-13.12.2018
         10.1.-4.4.2019 
Individuell pianospelning för både yngre och 
äldre. Välkommen att lära dig pianospelningens 
grunder, eller ta upp pianospelningen på nytt. 

PIANO, GITARR, ELBAS, TRUMMOR, 
UKULELE               110102H / 110102V
Kristinestads gymnasium, musikrum 
KARLSSON TOMAS        ti 15.00-17.00
Terminsavgift 30 €       on 15.00-16.30
        11.9.-5.12.2018
           8.1.-3.4.2019  
Spelar du eller vill du börja spela gitarr, piano, 
elbas, ukulele eller trummor? Inga förkunskaper 
är nödvändiga, men du måste ha eget instrument 
så du kan öva hemma. Ring direkt till Tomas 050 
5586942 för överenskommelse om tidsreser-
vering. (Ulrika Eleonoravägen 3, ingång från 
gymnasiet södra gavel). 

BOPCATZ              110103H / 110103V
Kantilena, Kyrktået 54, Lappfjärd
BERGQVIST ROGER       to 18.30-21.00
Terminsavgift 40 €      13.9.-29.11.2018
       10.1.-28.3.2019 
Ta fram dina gamla instrument ur garderoben 
och kom med och spela eller sjung i ett glatt 
gäng. Vi spelar musik från olika årtionden och 
enligt deltagarnas önskemål. Nya deltagare är 
välkomna och speciellt du, som spelar blåsin-
strument. 

DAMKÖR             110104H / 110104V
Hemslöjdsgården, Strandgatan 18, Krs
TEIR ANDERS
Terminsavgift 33 €  ti 19.00-20.30
 11.9.-20.11.2018
 8.1.-26.3.2019 
Damkörsång. Omväxlande repertoar som passar 
de flesta. Nya sångare välkomna! 

KONST 

ART-KURS (11 ggr)   110301
Natalia´s   ART Studio / Corner, Östra långgatan, Krs 
KALEVA NATALIA  ti 17.00-20.00
Kursavgift 45 €   11.9. -27.11.2018 
Undervisning på finska. 
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PORTRÄTTKURS (6 ggr)  110302
Natalia´s ART Studio / Corner, Östra långgatan 
KALEVA NATALIA        sö 11.30-16.00
Kursavgift 40 €      16.9.-18.11.2018 
Undervisning på finska. 

MAISEMAMAALAUKSEN HELPPOUS  110303 
Spectra, Skolgatan 10, Krs
HAUTALUOMA VILLE
Kursavgift 27 € 
lö 10.11. kl 11.00-18.00  
sö 11.11.2018 kl 10.00-16.00. 
Undervisning på finska.  
 
MYRSKYÄVÄ MERI  110304
Spectra
HAUTALUOMA VILLE        lö 11.00-18.00
Kursavgift 27 €        sö 10.00-16.00
Våren 2019. Exakt datum meddelas i vårens 
studieprogram. Undervisning på finska.

HANTVERK

MÖBELTAPETSERINGSKURS (9 ggr) 
               110401H / 110401V
Kursgården Kristina, snickarverkstaden, 
Västra långgatan 34, Krs
KAKKURI LAILA      må 17.00-20.00
Terminsavgift 40 €        10.9.-5.11.2018
           7.1.-4.3.2019 
Möbeltapetsering och förnyande av husbils- och 
båtinredningar m.m.
 
MOPED- OCH MOTORCYKELRESTAURERING 
               110402H / 110402V
Häggqvist, Tjöckvägen 7, Krs
NYLUND BERNTH      må 18.00-20.30
Terminsavgift 40 €      10.9.-26.11.2018
         7.1.-25.3.2019  
Har du en veteranmoped eller -motorcykel som 
du vill renovera? Kom med andra entusiaster och 
skruva. Kursen passar alla som vill skruva och 
renovera mopeder eller motorcykel! 

VÄVNING, Krs               110403H / 110403V
Kursgården Kristina, Västra långgatan 34 
NORRGÅRD PIRKKO       to 18.00-20.30
Terminsavgift 40 €     13.9.-29.11.2018
       10.1.-28.3.2019  
Vävning för nybörjare och längre hunna. 
Undervisning på finska.
 
VÄVNING, Kallträsk             110404H / 110404V
Kallträskin PVY-talo, Kallträskvägen 144
NORRGÅRD PIRKKO         ti 18.30-21.00
Terminsavgift 40 €      11.9.-27.11.2018
         8.1.-26.3.2019 
Enkla vävar. Lämpar sig för nybörjare. 
Undervisning på finska. 
 
VÄVNING, Dagsmark    110429 
Dagsmark skola, Dagsmarkvägen 393 A
NORRGÅRD PIRKKO           18.00-20.30
Kursavgift 40 €            12.9-28.11.2018
Vävning för nybörjare och längre hunna. 
Undervisning på finska.

STICK- OCH HOBBYCAFE (6 ggr)  
               110405H / 110405V
Sideby Byacenter , Sidebyvägen 640
LINDBÄCK SUSANNE     må 18.30-20.00
Terminsavgift 22 €  
Kurstillf. på hösten 10.9, 24.9, 8.10, 22.10, 5 11 
o. 19.11.2018 och på våren 7.1, 21.1, 4.2, 18.2, 
4.3, 18.3.2019. Stick- och hobbycafé för både 
nybörjare och länge hunna.
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STICK- OCH HOBBYCAFE (6 ggr) 
110406 H / 110406V
Yttrebyns hembygdsgård, Tjöck 
LINDBÄCK SUSANNE       to 19.00-21.15
Terminsavgift 27 €  
Kurstillf. på hösten 20.9, 4.10, 18.10, 1.11, 
15.11 o. 29.11.2018 och på våren 31.1, 14.2, 
28.2, 14.3, 28.3, 11.4.2019. Stick- och hobbycafé 
för både nybörjare och länge hunna.
 

TRÄARBETEN               110407H / 110407V
Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 
NÄRVÄ AULIS        ti 15.00-18.30
Terminsavgift 50 €       11.9.-4.12.2018
           8.1.-2.4.2019  
Kursen lämpar sig även för nybörjare. 
Max 8 deltagare. Undervisning på finska.
 
TRADITIONSHANTVERK    110408H / 110408V
Sideby Byacenter, Sidebyvägen 640
ERIKSSON BROR        to 18.30-21.00
Terminsavgift 40 €      13.9.-29.11.2018
      10.1.-28.3.2019  
Tillverkning av vindflöjlar, jullyktor av trä, Ömossa-
julkors, vikinga-sängar samt möbelrestaurering 
och arbeten enligt kursdeltagarens egna ritningar 
och önskemål.
 

KNYPPLING (6 ggr)             110409H / 110409V
Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40
NYHOLM ANNEL  on 18.30-21.00
Terminsavgift 27 €   19.9.-28.11.2018
   9.1.-20.3.2019
Varannan vecka. Knyppling av olika slags spet-
sar, dukar, tavlor, dekorationer m.m.
 
KERAMIK              110410H / 110410V
Kursgården Kristina, Västra långgatan 34
PERÄSAARI MIRJA  ti 17.30-20.00
Terminsavgift 40 €   11.9.-4.12.2018
   8.1.-2.4.2019   
Undervisning på finska. 
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TRÄ- OCH METALLSLÖJD
                110411H / 110411V
Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 
SKOGMAN RASMUS to 18.30-21.00
Terminsavgift 40 €   13.9.-13.12.2018
   10.1.-4.4.2019 
Grunderna inom svetsning, metallbearbetning 
och säkerhetsaspekter, träsvarvning m.m. MIG, 
MAG, elektrod- och gasskärning (svetsning).

HAVUPALLON TEKOKURSSI  110412
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, Krs 
AHOLA MARKO  må 18.00 - 21.00
Kursavgift 23 €   19.11.2018 
Material för 8 € ingår i kursavgiften. 
Undervisning på finska. 

MASKINSÖMNAD (7 ggr)  110415
Skolgatan 3, Krs
LUNDELL ANN-CHRISTINE
Kursavgift 27 €  må 18.30-20.45
 8.10.-26.11.2018 
Vi syr väskor och börsar av tyg men också av 
korktextil och läderpapper. Enkla klädesplagg, 
både av nytt och återanvänt tyg.

HANDARBETE 110416H / 110416V
Skolgatan 3
LUNDELL ANN-CHRISTINE må 12.30-15.00
Terminsavgift 40 €   10.9.-3.12.2018
   7.1.-1.4.2019 
Olika handarbetstekniker: makramé, korttillverk-
ning, sömnad, återanvändning, julpyssel m.m.
 
HANDARBETE  110419H / 110419V
Skolgatan 3 
LUNDELL ANN-CHRISTINE on 12.30-15.00
Terminsavgift 40 €   12.9.-5.12.2018
   9.1.-3.4.2019  
Olika handarbetstekniker: makramé, korttillverk-
ning, sömnad, återanvändning, julpyssel m.m.
 

GLASARBETE 110420H / 110420V
Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4
LUNDELL ANN-CHRISTINE on 18.00-20.15
Terminsavgift 40 €   12.9.-5.12.2018
   9.1.-3.4.2019  
Vi gör fönsterdekorationer, ljuslyktor och lampor 
av glas i Tiffany-teknik. Små glasbitar och sönd-
rigt porslin blir mosaik.
 
HANDARBETE Lappfjärd 

110422H / 110422V
Lappfjärds pensionärshem, Södra Lappfjärdsvägen
LUNDELL ANN-CHRISTINE to 12.30-15.00
Terminsavgift t 40 €  13.9.-13.12.2018
   10.1.-4.4.2019 
Olika handarbetstekniker: makramé, korttillverk-
ning, sömnad, återanvändning, julpyssel m.m.
 
HANTVERK 7-13 år             110423H / 110423V
Skolgatan 3, Krs
LUNDELL ANN-CHRISTINE fre 13.00-15.00
Terminsavgift 65 €  14.9.-14.12.2018
   11.1.-26.4.2019  
Tilläggsuppg. Ann-Christine Lundell, 
tel. 0407372577. Materialkostnader ingår i 
kursavgiften. 
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DEKORATIONSMÅLNINGSKURS 
(10 ggr)    110425
Skolgatan 3 
OKSA LIISUKKA  må 18.00-20.30
Kursavgift 40 €   10.9.-19.11.2018 
Dekorationsmålningstekniker för husinteriörer. 
På kursen arbetar vi med målningssätt som pas-
sar för såväl gamla som nya byggnader. Kursen 
är ett unikt tillfälle att öva sig i att dekorations-
måla ett helt rum på riktigt, eftersom vi dekora-
tionsmålar föreläsningssalen i MIs utrymmen på 
Skolgatan 3 enligt följande: 1. Grundarbete och 
målning. Väggfärg (Into) 2. Marmoreringsövning 
3. Marmorering på väggarna 4. Tillverkning av 
schabloner för dekorationerna 5. Grisaille och 
övning att måla skuggor 6. Illusionsmålning av 
pilastrar och kapitäler på väggarna 7. Ådringsöv-
ning 8. Ådring av dörrar och andra detaljer 9. 
Målning av ljus och skuggor på marmor- och 
ådringsytor 10. Slutfinish och sammanfattning. 
Undervisning på finska.  

SERVICE AV MINDRE MASKINER  110426
Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4 
SJÖQVIST LEIF  må 18.00-20.30
Kursavgift 40 €   10.9.-3.12.2018 
Reparationer av cyklar samt mindre motorer 
t.ex. gräsklippare, motorsågar, röjsågar, trimmer. 
Oljebyten, tändstift och annat som kan dyka upp. 

VÄV ETT BAND!    110430 
Skolgatan 3 
NORDSTRÖM ANNA         on och to 11.00-16.00
Kursavgift 22 €      17.-18.10.2018 
Södra Österbotten har en rik tradition inom 
bandvävning och folkdräktsband. Vackra band 
kan användas till nyckelband, smycken, deko-
rationer, väskband m.m. Uppsättning, vävning i 
bandgrind, enkla ripsband och plockade band. 
Tag gärna med egen bandgrind om du har samt 
garner och tillbehör. Finns möjlighet att väva en 
bit ur gemensam bandgrind. Inga förhandskun-
skaper behövs. Kursen är för vuxna men barn 
från 10 år i vuxensällskap fungerar.  

Kom ihåg att annullera 
din kursplats om du får 

förhinder och inte kan delta 
(se sida 3)
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HÅLLBARHETSVECKANS PROGRAM

KEMIKALIEBANTA HEMMET      009803 
må 17.9.2018  kl. 18.00-20.30, Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, Krs 
NORDMAN ILA Kursavgift 20 €    
Minimera, plastbanta och organisera. Lev enklare och mera miljömedvetet genom att minska 
på skräp och skadliga kemikalier hemma och skapa en trygg hemmiljö med enkla ”life hacks”. 
Det är varken svårt eller tråkigt, men ibland behöver man nya idéer och lite inspiration för att 
komma igång. Mat, kosmetika, textilier, prylar, leksaker och andra produkter innehåller ofta 
kemikalier som är skadliga för vår hälsa och miljö. Vi bekantar oss med vad vi behöver se upp 
med och diskuterar vad vi kan göra för att minska användningen av kemikalier i vardagen. Du 
får en guide i hur du enkelt kommer igång med plastbantning och ”Zero Waste” samt hur du stä-
dar rent utan skadliga kemikalier och organiserar hemmet enligt ”Feng Shui” och den populära 
”KonMari-metoden”. Minimi 15 deltagare. 

ÄNDRA GAMLA KLÄDER (3 ggr)     110413 
må 17.9.-1.10.2018 klo 18.30-20.45, Skolgatan 3, Krs 
LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 17 €   
Ta med gamla kläder, som du vill ändra samt nålar, tråd och sax.  

BYTE AV DRAGKEDJA      110424 
må 17.9.2018 klo 16.00-17.30, Skolgatan 3 
LUNDELL ANN-CHRISTINE Kursavgift 10 €   
Lär dig byta dragkedja i jackor och reparera andra kläder. Tag med kläder som skall repareras, 
sytillbehör och ny dragkedja.  

SERVICE AV MINDRE MASKINER    110426
må 10.9.-3.12.2018 klo 18.00-20.30, Krs högstadieskola, slöjdsalen, Skolbrinken 4
SJÖQVIST LEIF Kursavgift 40  €  
OBS! Kursen pågår hela hösten. Reparation av cyklar samt mindre motorer t.ex. gräsklippare, 
motorsågar, röjsågar, trimmer. Oljebyten, tändstift och annat som kan dyka upp. 

HÅLLBAR KOMMUNIKATION OCH RELATIONER MED ANDRA MÄNNISKOR:

MED MÄNNISKOR- HUR SKAPA SOCIALT VÄLMÅENDE  320302 
on 19.9.2018 klo 17.30-20.45, Skolgatan 3 
BONDEGÅRD SARA Kursavgift 15 €   
Vad är socialt välmående? Jo, det handlar i mångt och mycket om kommunikation, hur du 
förstår ett budskap och hur du ger konstruktiv feedback. I den här workshopen går vi också in 
på personlighetstyper för att förstå våra olikheter och likheter.  
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BURLESKDANS (4 ggr)   110503
Kursgården Kristina/danssalen, 
Västra långgatan 34 
MALMILA TITTA  må 19.45-20.30
Kursavgift 15 €   
Kurstillf.: 10.9, 1.10, 22.10 och 12.11.2018. 

Burleskdans kryddad 
med humor. Locka 
fram din kvinnlighet 
och rörelseglädje för 
att pigga upp dig till 
våren! Innehåller inga 
svåra rörelsemönster 
eller akrobatik. Ingen 
tidigare danserfarenhet 
behövs, kom som du 
är. Passar för alla, även 
män är välkomna. OBS! 

Endast mjuka tossor eller barfota i danssalen! 
Undervisning på finska. www.feeldance.fi
 
SENIORDANS (6 ggr)         110504H / 110504V
Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40 
LILLKULL LILLI, WAHLBERG MARGOT
Terminsavgift 22 €   on 15.00-16.30
  12.9.-21.11.2018
   9.1.-20.3.2019  
Varannan vecka. Seniordans till musik enl. seni-
ordansförbundets program. Ta med inneskor. 

DANS

FOLKDANS PÅ KILEN  110501
Kilens hembygdsgård,  Kilvägen 90, Sideby
LUND BRITTA  sö 11.00-17.00
Kursavgift 30 €    2.9.2018 
Kom till Kilen i Sideby och dansa. På kursen lär 
Britta Lund ut bl.a. schottis, ”sågabockspolka”, 
vals och enkla folkdanser både till vuxna nybörja-
re och längre hunna dansare. Spelmannen Kalle 
Berg står för musiken. Det hålls en lite längre 
matpaus under kursen. På Kilen finns möjlighet 
att köpa mat. Anmälan senast 19.8 till info@kilen 
eller via nätet adress: www.opistopalvelut.fi/kris-
tinestad.fi. Det behövs minst 12 anmälda för att 
kursen hålls. Ta bekväma skor på dig till kursen 
och gärna en danspartner. Arrangörer: Kilens 
Hembygdsgård r.f., Finlands Svenska Folkdans-
ring r.f. och Kristinestads medborgarinstitut.

DANS FRÅN MELLANÖSTERN 110505
Kursgården Kristina/danssalen, 
Västra långgatan 34, Krs
Kursavgift 10 €   lö 12.00-14.30
    8.9.2018  
Som lärare fungerar lokala invandrarförmågor. 
Kom och delta i en glädjefylld eftermiddag med 
olika danser från Mellanöstern. Låt din kropp föl-
ja musikens rytmer under fri vägledning av lokala 
förmågor. En kurs för alla oberoende av fysik och 
tidigare danserfarenhet. Kurdisk, afghanistansk, 
irakisk och syrisk dans. Handledning på finska. 
OBS! Anm. till den här kursen har redan 
börjat.  

ORIENTALISK DANS (4 ggr)   110502
Kursgården Kristina, danssalen, 
Västra långgatan 34 
MALMILA TITTA
Kursavgift 20 €   må 18.00-19.30
Kurstillf.: 10.9, 1.10, 22.10 och 12.11.2018. OBS! 
Endast mjuka tossor eller barfota i danssalen! 
Undervisning på finska. 

Kom ihåg att annullera 
din kursplats om du får 

förhinder och inte kan delta 
(se sida 3)
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Medborgarinstitutet satsar i höst på en serie föreläsningar och kurser som stärker välmående 
och ger kunskap, insikter och verktyg för att förstå och hjälpa sig själv och andra. Kurserna 
främjar personlig utveckling, underlättar social samverkan och ger inre kraft och vägledning. 
Kurserna lämpar sig för såväl ungdomar som vuxna, för dig som i arbetslivet kommer i kontakt 
med människor, för fostrare, föräldrar, dig som vill utveckla dig själv och för övriga intresserade.
(Se även s. 10) 

BERÄTTANDE - SOM STÖD I UNDERVISNING OCH LIVET   110603 
Krs HVC, familjecentrets förel.sal, Lappfjärdsvägen 10
 
MARTIKAINEN ANNIKA     to 13.00-16.00
Avgift 10 €             25.10.2018

  
Vetenskapen idag bekräftar hur oerhört viktigt berättande och lyss-
nande är för allas välmående. Hur ser vårt och barnens och ungdo-
marnas liv ut idag? Hurudana bilder och berättelser lever vi med? 
Goda berättelser och sagor hjälper barn och unga att hitta en trygg 
väg i livet. Berättelserna är förebilder som stöder barnens inre och ytt-
re utveckling på ett fritt sätt. Berättande stärker och utvecklar språket 
och stimulerar inlärningen. Berättelser hjälper barnen att utveckla sin 
egen fantasi. Berättelserna stöder barnens personlighet, självkänsla, 

empati, sociala samverkan och ger mod och inre kraft. Vi övar med sagor och berättelser, hur vi 
kan använda och inlemma dem i undervisning och uppfostran både hemma och i skolan. (kan 
också tillämpas i andra yrken) Kursen passar alla uppfostrare, hälsovårdspersonal, föräldrar 
och alla de som arbetar med människor i olika åldrar eller är intresserad av nya inslag i sitt eget 
liv.  Vi arbetar parvis. Arbetet är lekfullt och roligt.

PSYKOLOGI, MÄNSKLIGA RELATIONER, 
UTTRYCKSFÖRMÅGA OCH UPPTRÄDANDE
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BERÄTTANDE - SOM STÖD I UNDERVISNING OCH LIVET   110604 
Skolgatan 3, Krs
MARTIKAINEN ANNIKA  to 18.00-20.15
Avgift 10 €             25.10.2018 
Vetenskapen idag bekräftar hur oerhört viktigt berättande och lyssnande är för allas 
välmående. Hur ser vårt och barnens och ungdomarnas liv ut idag? Hurudana bilder och 
berättelser lever vi med? Goda berättelser och sagor hjälper barn och unga att hitta en trygg 
väg i livet. Berättelserna är förebilder som stöder barnens inre och yttre utveckling på ett fritt 
sätt. Berättande stärker och utvecklar språket och stimulerar inlärningen. Berättelser hjälper 
barnen att utveckla sin egen fantasi. Berättelserna stöder barnens personlighet, självkänsla, 
empati, sociala samverkan och ger mod och inre kraft. Vi övar med sagor och berättelser, 
hur vi kan använda och inlemma dem i undervisning och uppfostran både hemma och i 
skolan. (kan också tillämpas i andra yrken) Kursen passar alla uppfostrare, hälsovårdsperso-
nal, föräldrar och alla de som arbetar med människor i olika åldrar eller är intresserad av nya 
inslag i sitt eget liv.  Vi arbetar parvis. Arbetet är lekfullt och roligt.

Man gör upp sina egna mål för att komma framåt inom de olika områdena.

Kursplats: Skolgatan 3, Krs 
Kursledare: BONDEGÅRD SARA

Kursavgift: 15 €/kväll
Undervisning på svenska

MED MÄNNISKOR- HUR SKAPA SOCIALT VÄLMÅENDE   320302
on  19.9.2018  kl. 17.30-20.45
Vad är socialt välmående? Jo, det handlar i mångt och mycket om kommunikation, hur du 
förstår ett budskap och hur du ger konstruktiv feedback. I den här workshopen går vi också in 
på personlighetstyper för att förstå våra olikheter och likheter. 

COACHING WORKSHOPS

>>



20

TÄMJ DIN STRESS      320303
on  26.9.2018 kl. 17.30-20.45
Vad är stress? Kan man hantera stressen? Hurdana verktyg finns det? I den här workshopen 
funderar vi även på hur du kan hantera dina tankar. Du får även verktyg 
för en alldeles en egen verksamhetsplan, hur du kan gå vidare i din personliga stresshantering.

SKAPA ETT BRA KÄNSLOLIV      320304
on  24.10.2018 kl. 17.30-20.45 
Vad är känslor? Hurdana känslor finns det och vad är det jag känner? Vill du skapa ett positivt 
känsloliv? Hurdana verktyg finns det? I den här workshopen funderar vi även på hurdana verk-
tyg det finns och vilka fallgropar vi ska undvika. Du får även en alldeles egen verksamhetsplan, 
som kan ta dig framåt.

KONFLIKTHANTERING - För dig som arbetar med människor   009812 
Kulturhuset DUX   to 13.00-15.30
MELLBERG BO    27.9.2018 
 Kursavgift 15 €  
Grunderna i konflikthantering: -olika typer av konflikter -orsaker och drivkraftertill konflikter 
-förhållningssätt till konflikter; förhandling -riskbudskap vid konflikthantering -att fungera som 
medlare: principer och ”verktyg” -deltagarnas exempel på konflikter. Minimiantal 20 deltagare.

KONFLIKTHANTERING / KONFLIKTINHALLINTA    009813 
Kulturhuset DUX   to 18.00-20.30
MELLBERG BO    27.9.2018 
 Kurssimaksu 15 € 
(Innehåll som nr 009812)

Håll utkik efter våra utbildningsdagar med Ben Furman våren 2019 - för folk som jobbar 
med barn och ungdomar samt övriga intresserade.

 ”Jag kan! En enkel, positiv och kreativ (och finsk) metod att hjälpa barn, ungdomar och familjer 
att tackla problem och utmaningar”

FÖRHANDSANMÄLAN fr.o.m. må 3.9.2018 kl. 8.00: 

via nätet adress: www.opistopalvelut.fi/kristinestad eller 
tfn 040 1544805/Leena Bergvik eller 040 7766530/Anette Norrgrann
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SPRÅK 

ENGLISH: PAT AND POLLY 1 AND 2  
  120301H / 120301V
Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 
KOSTAMO MAARIT må 16.30-18.00
Terminsavgift 33 €   10.9.-3.12.2018
   7.1.-1.4.2019 
Undervisning på finska. 

ENGLISH: Steps into English 3 
och Pat and Polly 1              120302H / 120302V
Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6 
KOSTAMO MAARIT on 16.30-18.00
Terminsavgift ht 27 € / vt 40 €  19.9.-28.11.2018
   9.1.-17.4.2019 
Undervisning på finska. 

TYSKAKURS FÖR DIG SOM MÖTER TYSKA 
KUNDER (2 ggr)     120401
Skolgatan 3, Krs
BALAGIC AIDA  to. 13.00-14.30
Kursavgift 10 €   20.9.-27.9.2018 
Tyska besökare är den näststörsta utländska 
turistgruppen i Kristinestad. För att kunna möta 
deras frågor om mat och dryck, såväl tillag-
ningsmetoder som råvaror, samt deras allmänna 
frågor om Kristinestad och sevärdheterna här 
ordnas en tyskakurs.  

FRANCAIS: Escalier 1        120501H / 120501V
Kristiinanseudun koulu, Stationsgatan 4-6
KOSTAMO MAARIT må 18.15-19.45
Terminsavgift 33 €   10.9.-3.12.2018
Undervisning på finska.  7.1.-8.4.2019 

TURISTRYSKA   120601
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3
KALEVA NATALIA  må 18.30-20.00
Kursavgift 33 €   10.9.-3.12.2018 
Undervisning på finska. (Ingång via gymnasiets 
södra gavel)

GRUNDKURS I SPANSKA  120701H / 120701V
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3
STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS
Terminsavgift 33 €   må 19.00-20.30
   10.9.-3.12.2018
   7.1.-1.4.2019  
Kursbok: Buenas Migas 1 (kursboken på finska). 

SPANSKA FORTSÄTTNINGSKURS  
          120702H / 120702V
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3 
STORSJÖ-KORPIHALKOLA MAJ-LIS
Terminsavgift 33 €   ti 17.00-18.30
   11.9.-4.12.2018
   8.1.-2.4.2019   
Kursbok: Buena idea 2 (kursboken på svenska). 
Praktisk spanska för dig som vill repetera eller 
fördjupa din spanska. (Ingång via gymnasiets 
södra gavel)

ANDRA SPRÅK 

VIITTOMAKIELEN ALKEITA  129801
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
ALAVILLAMO AULI  lö 15.00-18.15
Kursavgift 15 €   29.9.2018  
Undervisning på finska. 

PERSIAN KIELI (FARSI) JA 
LÄHI-IDÄN KULTTUURI (5 ggr) 129802
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3
WAHEDI FAHIM  on 17.00-18.30
Kursavgift 22 €   12.9.-10.10.2018 
Persiska/farsi är modersmål för 70 miljoner 
människor. Ytterligare 50 miljoner talar det som 
andra språk. På kursen lär vi oss vardagspersis-
ka samtidigt som vi bekantar oss med Mellanös-
terns kultur. Vi lär oss alfabetet, hälsningsfraser, 
övriga användbara fraser, de vanligaste verben 
samt att berätta om oss själva. Kursen riktas 
till dig som möter invandrare i ditt arbete eller 
annars är intresserad. Undervisning på finska. 
(Ingång via gymnasiets södra gavel). 
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HISTORIA 

SLÄKTFORSKNING           130101H / 130101V
Stadsbiblioteket, Salutorget 1, Krs
SJÖQVIST LEIF  ti 19.00-20.30
Terminsavgift 33 €   11.9.-27.11.2018
   8.1.-26.3.2019 
Släktforskning med mircofisher, internet samt 
andra tillgängliga medel. 

BERÄTTARCAFE (5 ggr)    130102H / 130102V
Felénska huset, Strandgatan 53 
(Vårterminen på Skolgatan 3) 
RUNDT DENNIS
Terminsavgift 22 €   to 18.30-20.00
Kurstillfällen på hösten 13.9, 4.10, 18.10, 8.11 
och 22.11.2018, på våren 17.1, 14.2, 7.3, 21.3, 
11.4 och 25.4.2019. Kristinestad är fullt av 
berättelser. Vi samlar på historiska fakta, och 
berättar om detta för varandra och dokumenterar 
allt vi kan. 

KULTUR, LITTERATUR 

POESICIRKEL 130201H / 130201V
Kristinestads gymnasium, Ulrika Eleonoravägen 3 
KARLSSON TOMAS on 18.30-20.00
Terminsavgift 33 €   12.9.-5.12.2018
   9.1.-3.4.2019 
Att läsa poesi. Att skriva poesi – på rim eller fri 
form. Bildspråk, metaforer, kontraster, rörel-
se, diktens smärtpunkt. Slutrim, allitteration, 
assonans, rimflätning, versmått, ljud, rytm. 
Haiku, senryu, tanka, kuplett, terzett, kvartett, 
Sapfisk strof, sonett, villanelle, fri form, moder-
nistisk dikt... Estradpoesi, poetry slam. Hur kan 
man bli publicerad? Fokus kommer att ligga på 
deltagarnas egna dikter. Man kan komma med 
oberoende av om man är helt nybörjare eller 
har skrivit mycket tidigare. Tomas Karlsson har 
skrivit närmare 1.000 dikter och kommer snart 
att ge ut sin första diktsamling. Han uppträder 
regelbundet som estradpoet och anordnar också 
diktläsningstillfällen. (Ingång via gymnasiets 
södra gavel)

SAMHÄLLE

NÄRDEMOKRATI, EN MEDBORGARPANEL 
(6 ggr)               320201H / 320201V
Skolgatan 3, Krs
RUNDT DENNIS  on 18.30-20.00
Terminsavgift 22 €  
Kurstillfällen på hösten 12.9, 3.10, 17.10, 31.10, 
14.11 och 28.11.2018, på våren 16.1,13.2, 6,3, 
20.3, 10.4 och 24.4.2019. 
Vi diskuterar aktuella ärenden och deltar i opini-
onsbildningen. 
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”NYA STADSDIREKTÖREN MÖTER BYN. 
BYN MÖTER NYA STADSDIREKTÖREN”

Medborgarforum r f – Kansalaisfoorumi ry och MI ordnar
EN BYARUNDA med nya stadsdirektören Mila Segervall 

enligt följande:

   Kallträsk/Ömossa (320202) on 19.9.  Kallträsk uf
   Uttermossa (320203)  to 20.9.  Uttermossa uf-lokal
   Sideby (320204)   on 26.9.  Sideby Byacenter 
   Lappfjärd (320205)   to 27.9.  Kantilena 
   Härkmeri (320206)  ti  9.10.  Härkmeri skola 
   Dagsmark (320207)  on 10.10.  Majbo 
   Kristinestad/Tjöck (320208) to 11.10.  Kulturhuset DUX

Tillställningen är tvåspråkig och pågår kl. 18-20.                  Kaffeservering.

DATATEKNIK 

SENIORDATA, fortsättningskurs (10 ggr) 
    340102
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
ROSENDAHL SVEN on 10.00-12.30
Kursavgift 48 €   12.9.-21.11.2018 
I lugn takt lär vi oss mera om datorhantering, 
grunderna i Windows, att skriva och redigera 
texten i textbehandlingsprogrammet Word, mera 
om Internet och informationssökning och e-post. 
Kursinnehållet kan vid behov justeras efter 

deltagarnas nivå och 
önskemål! Max 10 

deltagare. Seniorer 
beviljas studiese-
delsrabatt 40 € 
på kursavgiften. 

PRODUKTION 

BYGGANDE AV SOLFÅNGARE (10 ggr) 
    420401
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C 
LUNDELL LEIF  on 18.00-21.00
Kursavgift 45 €   12.9.-21.11.2018 
Byggande av solfångare för huset/sommarstu-
gan för varmvattenproduktion. Kostnader 300-
400 €/solfångare (2 m²) inkl. glas. Automatiken 
ca. 350 €. 

Kom ihåg att annullera 
din kursplats om du får 

förhinder och inte kan delta 
(se sida 3)
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VATTENTRAFIK 

SKÄRGÅRDSNAVIGERING       (510201)

Kursen hålls tisdagar kl 18.30-21.00 : 
4.9.,18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 23.10., 30.10., 6.11., 20.11., 27.11. ja 11.12.2018. 
Tent fredagen den 14.12.2018 
kl. 18-22. 

Kursplats: 
Kaskö skola, Slussgatan 12, Kaskö

Kursledare: Antero Honkasalo

Kursavgift: 40 €

Kursanmälan till https://www.opistopalvelut.fi/kaskinen/ 

Anmäl senast 3.9.2018

Kursen är finskspråkig, men materialet finns också på svenska, och kursledaren kan lotsa 
även svenskspråkiga elever.

GRUNDKURS I PADDLING (10 h)  
  510201
Pavis, Högholmsvägen 16, Krs  
WAHLROOS KIRSI och SALLINEN PAAVO
Kursavgift 72 €   lö 10.00-15.00
  sö 10.00-15.00
  8.-9.6.2019  
MI-avgift 22 € + kajakhyra 2 dagar 50 € = 72 €. 
I grundkursen kan personer över 15 år delta. 
Deltagarantal max 10 personer. Kursen har 
godkänts av Suomen soutu- ja melontaliitto. Efter 
avslutad kurs erhålls intyg. För arrangemangen 
svarar KSF Paddlare. 

Kom ihåg att annullera 
din kursplats om du får 

förhinder och inte kan delta 
(se sida 3)
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NÄYTTÄVÄT KESÄKUKAT PIHALLESI  
    710306
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
AHOLA MARKO  on 18.00 – 20.15
Kursavgift 15 €   17.4.2019  
Undervisning på finska. 

KESÄKUKKIEN KYLVÖKURSSI LAPSILLE 
    710307
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
AHOLA MARKO  to 18.00 – 19.30
Kursavgift 10 €   16.5.2019  
Materialkostnader ingår i kursavgiften. 
Undervisning på finska. 

PERMAKULTUR - teori och praktik 710308
Skolgatan 3, Krs
HÄGGQVIST ANNA  lö 10.00-14.00
Kursavgift 12,00 €   22.9.2018 

En liten introduk-
tion till permakul-
tur, PERMAnent 
agroKULTUR. 
Permakultur är 
mycket mera än 
hållbar odling, 
men trädgården 
är en bra plats att 

börja från. Vi går igenom grundläggande etik och 
designprinciper baserat på platsens förutsätt-
ningar i teorin på förmiddagen. Vi övar oss på 
innergården på Skolgatan 3. Eftermiddagen 
ägnar vi åt praktiska övningar utomhus. Klä dig i 
bekväma kläder, enligt väderlek.

PERMAKULTUR    710309
Skolgatan 3 
HÄGGQVIST ANNA  on 17.30-21.00
Kursavgift 10 €   8.5.2019  
En uppföljardag med plantering. Klä dig i bekvä-
ma kläder, enligt väderlek.

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

VADELMAPENSAAN / OMENAPUUN 
LEIKKAUSKURSSI   710301
Kursplats meddelas senare
AHOLA MARKO  ti 17.30-20.30
Kursavgift 15 €   25.9.2018 
Undervisning på finska. 

PERENNOITTEN HOITOKURSSI  710302
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, Krs
AHOLA MARKO  on 17.00 – 19.15
Kursavgift 15 €   10.10.2018  
Undervisning på finska. 

KASVIHUONEVILJELY KOTIPUUTARHASSA 
    710303
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
AHOLA MARKO  fre 18.00-20.15
Kursavgift 15 €   12.10.2018  
Undervisning på finska. 

KASVIMAAN HOITO KURSSI 
KOTIPUUTARHURILLE   710304
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
AHOLA MARKO  ti 18.00 – 21.00
Kursavgift 15 €   2.4.2019  
Undervisning på finska. 

OMENAPUUN LEIKKAUSKURSSI  710305
Kursplats meddelas senare 
AHOLA MARKO  lö 12.00-15.00
Kursavgift 15 €   27.4.2019  
Undervisning på finska. 
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MAT OCH DRYCK

ÖLTILLVERKNING 810201
Krs högstadieskola/undervisningskök, 
Ulrika Eleonoravägen 3
TAMMINEN ALEKSI lö 12.00-17.00
Kursavgift 22 €   sö 12.00-17.00
   6.-7.10.2018 
Vi går igenom de viktigaste ölstilarna. Vi får 
grepp om de vanligaste råvarorna som används 
i tillverkning av handgjort öl samtidigt som vi 
tillverkar öl. Vi bekantar oss också med småbryg-
gerikulturen, dess historia samt framtid i Finland 
och i världen. Med denna kunskap får du starten 
till öl som hobby, tillverkning av hemöl eller fast 
grundandet av ett eget bryggeri. Materialkostnad 
om 10 €/person tillkommer. Undervisning på 
finska. (Ingång via gymnasiets norra gavel).

KONSERVERA TOMATER, 
PAPRIKA OCH CHILI  810202
Krs högstadieskola/undervisningskök, 
Ulrika Eleonoravägen 3 
STORM ANITA  to 17.30-21.00
Kursavgift 15 €   20.9.2018  
Konservera höstens tomater, spetspaprika och 
chilin till tomatsås, ketchup och chilisås. Läckra 
smaker som lyfter din vardag under hela vintern, 
lätt att använda i köttfärsrätter, grytor och såser. 
Råvarukostnad 15 euro tillkommer. (Ingång via 
gymnasiets norra gavel).

MJÖLKSYRADE GRÖNSAKER 
(2 ggr)     810203
Krs högstadieskola/undervisningskök, 
Ulrika Eleonoravägen 3 
STORM ANITA  on 17.30-21.00
Kursavgift 17 €  10.10. och31.10.2018  
Lär dig göra egna mjölksyrejästa grönsaker och 
koreansk kimchi. Mjölksyrade grönsaker är en 
gammal konserveringsmetod och väldigt lätt 
att göra själv. Grönsakerna blir rika på B- och 
C-vitamin, samt innehåller mängder av fina 

probiotika-bakterier som är bra för magen. Första 
kvällen tillverkar vi och andra kvällen provsmakar 
vi och utvärderar samt tar hem produkterna. 
Råvarukostnad 15 euro tillkommer. (Ingång via 
gymnasiets norra gavel).

KORVSTOPPNINGSKURS   810204
Krs högstadieskola/undervisningskök, 
Ulrika Eleonoravägen 3 
STORM ANITA  lö 10.00-17.00
Kursavgift 17 €   10.11.2018  
Lär dig stoppa korv med härliga kryddkombina-
tioner enligt eget tycke och smak. Vi gör korv 
av lamm, gris och nöt: först bratwurst, dvs färsk 
korv med olika kryddningar och sedan gör vi 
emulsionskorv: weisswurst och nurnberger. 
Råvarukostnad 25 euro tillkommer. Tvåspråkig 
kurs. (Ingång via gymnasiets norra gavel).

ODLA DIN EGEN MATSVAMP 810205
Skolgatan 3, Krs
HÖGLUND-RUSK HELENA
Kursavgift 15 €   lö 11.00-13.30
   29.9.2018
Vi lär oss grunderna i att odla matsvamp (bl.a 
ostronskivling) hemma i odlingspåsar. Förevis-
ning hur man ympar stockar för svampodling. 
Materialkostnader 10 €/odlingskit tillkommer.  
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FAMILJEHEMLIGHETERNA PÅ JULBORDET 
(2 ggr)     810206 
Krs högstadieskola/undervisningskök, 
Ulrika Eleonoravägen 3  
MÄENPÄÄ MINNA-MARIA
Kursavgift 17 € + ingredienskostnader     
To 8.11. klo 18.00-20.30 och fre 16.11.2018 kl. 
17.30-21.45.
Har du någon gång funderat på folks hemliga 
familjerecept och skulle vilja veta hur de gör de 
där delikatesserna på julbordet? Nu har du chan-
sen! Vid det första kurstillfället får du ta med ditt/
dina favoritrecept. Vi går igenom alla recept och 
planerar en julmiddag tillsammans. Vid det andra 
tillfället tillreder vi julmiddagen, och avslutar 
kvällen med en lillajulfest dit du får bjuda med en 
avec. (Ingång via gymnasiets norra gavel).

VEGETARISK MATLAGNING (2 ggr)  810207 
Krs högstadieskola/undervisningskök, Ulrika 
Eleonoravägen 3 
GRÖNDAHL SUSANNE    ti 18.00-20.15
Kursavgift 17 €     2.-9.10.2018 
En kurs för alla som vill lära sig vegetarisk 
matlagning. Vi lagar vegetarisk näringsrik och 
balanserad mat som vi avnjuter tillsammans. 
Ingredienskostnader tillkommer. (Ingång via 
gymnasiets norra gavel).

SKÖNHETSVÅRD 

KALLRÖRD TVÅL  810401
Krs högstadieskola/undervisningskök, 
Ulrika Eleonoravägen 3 
STORM ANITA  on 17.30-21.00
Kursavgift 15 €   7.11.2018  
Tvål kan tillverkas av olika slags fetter och till olika 
ändamål. En bra kvalitetstvål kan du använda till 
det mesta: Att tvätta kropp och knopp, städa ditt 
hem, vårda dina textilier (främst fläckborttagning 
och handtvätt) eller rengöra läderskorna eller- 
väskan går lekande lätt! Under denna workshop 
tillverkar vi egen tvål och diskuterar dess mång-

sidiga användning – som ett smarth alternativ till 
starka specialrengöringsmedel. Materialkostnader 
ca 10 € tillkommer. Kursen genomförs i samarbe-
tet med Finlands svenska marthaförbund. (Ingång 
via gymnasiets norra gavel).

NATURLIG HÅRVÅRD – Workshop 810402
Krs högstadieskola/undervisningskök, 
Ulrika Eleonoravägen 3 
NORDMAN ILA  to 18.00-20.15
Kursavgift 40 €   15.11.2018  
Skapa dina egna hårvårdsprodukter av naturliga 
och ekologiska råvaror. Vi tillverkar bland annat 
ett schampo som är bra för känslig hårbotten och 
motverkar mjäll. Vi tillverkar också andra hår-
vårds- och stylingprodukter som passar de flesta 
hår. Du får i en mindre grupp testa på att tillverka 
alla dessa olika produkter och får också med 
dig ett recepthäfte hem så att du kan fortsätta 
tillverka egna produkter hemma. Materialet ingår 
i kursavgiften. Minimi 10 deltagare och max 16 
deltagare. (Ingång via gymnasiets norra gavel).

VILDA ÖRTER KURS II - SKÖT DIN HÄLSA 
GENOM ÖRTER OCH RÖKBASTUN 810403
Kilens hembygdsgård, Kilvägen 90, Sideby
LAAKSONEN LIISA  sö 14.00-19.00
Kursavgift 34 €   19.8.-19.8.2018 
Under kursen framställer vi skönhetsprodukter av 
örter samt badar i rökbastun. (Kursavg. inklude-
rar materialet och rökbastun). Möjlighet att boka 
förmånlig övernattning. I samarbete med Kilens 
hembygdsgård. Anm. info@kilen.fi eller via nätet 
adr.: www.opistopalvelut.fi/kristinestad 

Kom ihåg att annullera 
din kursplats om du får 

förhinder och inte kan delta 
(se sida 3)
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GYMNASTIK OCH IDROTT 

SEGA GUBBAR                 830101H / 830101V
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C 
ENLUND BÖRJE  må 10.00-11.30
Terminsavgift 33 €   10.9.-26.11.2018
   7.1.-25.3.2019  
Sportiga aktiviteter för ”pigga” friska män. Målet 
med denna kurs är att aktivera daglediga män 
och inspirera till kamratskap, friskvård och sunda 
levnadsvanor i gott sällskap. Kursteman är bl.a. 
olika utomhusaktiviteter, besök i konditionssal, 
simning, föreläsningar, kulturella inslag och 
givande diskussioner. Kom med redan från 
början och planera detaljprogrammet. Avgifter för 
olika specialaktiviteter kan tillkomma. Samling på 
Högåsen må 10.9. Kursen ordnas i samarbete 
med Folkhälsan.  

65+ -KONDITIONSSALSKURS 830102
Geritrim (Bottenhavets sjukhem), 
Lappfjärdsvägen 10, Krs 
UOTILA ALIISA  on 16.30-17.30
Kursavgift 22 €  12.9.-28.11.2018  
Ledda timmar som innehåller uppvärmning, 
muskelstyrka och balansövning, avslutande 
stretchning eller avslappning. Tidigare erfaren-
het av konditionssalsträning är inte nödvändig, 
ledaren instruerar i användningen av redskapen. 
Tvåspråkig kurs. Konditionssalsavgift 5€/gång 
tillkommer.
 

KONDITIONSCIRKEL 55+ I 
              830103H / 830103V
Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16, Krs
VIRTANEN MARIA  ti 12.00-12.45
Terminsavgift t 22 €  11.9.-27.11.2018
   8.1.-2.4.2019 
Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. 
Tänjning som avslutning. Salavgift 4 €/ggr.
 
KONDITIONSCIRKEL 55+ II 
              830104H / 830104V
Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16
VIRTANEN MARIA   ti 13.00-13.45
Terminsavgift 22 €   11.9.-27.11.2018
   8.1.-2.4.2019   
Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. 
Tänjning som avslutning. Salavgift 4 €/ggr.
 
KONDITIONSCIRKEL 55+ III   
              830105H / 830105V
Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16
VIRTANEN MARIA  ti 14.00-14.45
Terminsavgift 22 €   11.9.-27.11.2018
    8.1.-2.4.2019  
Mångsidig konditionscirkel till visselpipans takt. 
Tänjning som avslutning. Salavgift 4 €/ggr.
 
KONDITIONSCIRKEL FÖR DAMER   
              830106H / 830106V
Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16
VIRTANEN MARIA  to 16.15-17.45
Terminsavgift 33 €   13.9.-29.11.2018
   10.1.-4.4.2019   
Mångsidig konditionscirkel med delvis varierande 
rörelser till och utan visselpipans takt. Tänjning 
som avslutning. Salavgift 5 €/gång. 

KONDITIONSCIRKEL FÖR MÄN    
              830107H / 830107V
Positive/KrisSport Ky, Repslagaregatan 16
VIRTANEN MARIA  to 19.00-20.30
Terminsavgift 33 €   13.9.-29.11.2018
   10.1.-4.4.2019  
Mångsidig konditionscirkel med delvis varierande 
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rörelser till och utan visselpipans takt. Tänjning 
som avslutning. Salavgift 5 €/gång.
 
HATHA-YOGA - fortsättningskurs  
              830108H / 830108V
Kursgården Kristina/danssalen, 
Västra långgatan 34, Krs 
HAKALA AUNE  on 18.00-19.30
Terminsavgift 33 €   12.9.-28.11.2018
Handledning på finska. 9.1.-3.4.2019 

GRUNDERNA I HATHA-YOGA   
              830109H / 830109V
Kursgården Kristina/danssalen, Västra långgatan 34
HAKALA AUNE  to 16.00-17.30
Terminsavgift 33 €   13.9.-29.11.2018
Handledning på finska. 10.1.-4.4.2019 

OMAN JOOGAHARJOITUKSEN LUOMINEN 
(4 ggr)                   830110
Sideby Byacenter, Sidebyvägen 640
HOXELL PIA  on 18.00-19.30
Kursavgift 17 €  
Kurstillfällen 12.9, 19.9, 3.10 och 10.10.2018. 
Jokainen kerta sisältää uuden 45 min harjoi-
tuksen. Ta med filt, halkfri yogamatta, anteck-
ningsblock och öppet sinnelag! Undervisning på 
finska.

AVKOPPLANDE YOGA (4 ggr)  830111
Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40
HOXELL PIA  fre 18.00-19.30
Kursavgift 17 €   14.9.-5.10.2018 
Ett lugnt avslut på veckan med yoga som av-
lägsnar spänningar från såväl kropp som sinne. 
Under fyra (4) fredagskvällar lär du dig rörelser, 
andnings- och koncentrationsövningar som du 
kan fortsätta med hemma på egen hand. Inga 
förhandskunskaper behövs. Egen halkfri matta 
med. Ta med 2 st yogablock och ett yogabälte 
ifall du har. KLÄ DIG VARMT! 

GARUDA                  830112H / 830112V
Tjöck skola, Lindbergsvägen 5.
JAAKKOLA CHARLOTTA    on 18.00-19.00
Terminsavgift 27 € 12.9.-5.12.2018’
 9.1.-3.4.2019  
Garuda är en träningsform som kombinerar Pila-
tes, Yoga och dans där målet är att hitta avslapp-
ning i rörelsen, bygga kraft i hela kroppen samt en 
stark core. Man varierar stretching, andning och 
träning för att kroppen ska utmanas och utvecklas 
optimalt, genom vridningar, tryck och drag med 
djupa roteringar och tredimensionella rörelser.
 
KONDITIONSBOXNING      830113H / 830113V
Tjöck skola, Lindbergsvägen 5.     to 19.00-20.00
WILSON JENNIE  13.9.-13.12.2018
Terminsavgift 27 €   10.1.-4.4.2019  

Välkommen med på ett 
fartfyllt boxpass! Vi tränar 
parvis och använder oss av 
handskar och mittsar för att 
slå och sparka. Vi varvar 
själva boxträningen med 
tempohöjare och muskelöv-

ningar för att få till ett riktigt bra helkroppspass. 
Första gången är obligatorisk då vi går igenom 
grunderna. 10 €/termin för hyra av utrustningen 
betalas direkt till kursledaren. Max 20 deltagare.
 
STRETCH OCH RELAX      830114H / 830114V
Tjöck skola, Lindbergsvägen 5.     to 20.00-20.45
WILSON JENNIE  13.9.8-13.12.2018
Terminsavgift 22 €   10.1.-4.4.2019  
Välkommen med på ett dynamiskt, fritt flödan-
de yogainspirerat pass där vi med hjälp av 
andningen rör oss mellan olika poser. Lugn, mjuk 
träning för dig som både vill stretcha och stärka 
musklerna, också passande för dig som inte 
provat yoga förr. 

HIIT-TREENI   830115
Lapväärtin koulu, Skolvägen 5.     on 18.00-18.45
UOTILA ALIISA 12.9.-5.12.2018
Kursavgift 22 €   Handledning på finska. 
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STUDIECIRKEL - VI LÄR OSS HÄLSOMOTION 
TILLSAMMANS   830116
Bottenhavets sjukhus, hvc:s konferensrum, 
Lappfjärdsvägen 10
UOTILA ALIISA  må 16.15-17.45
Kursavgift 40 €   10.9.-10.12.2018 
Studiecirkeln är en del av projektet Kraft i åren. 
Dess syfte är att främja hälsan med hjälp av 
motion och rörelse. Målgruppen är personer över 
65 år som vill öka sitt välmående. Varje tillfälle 
(1,5 h) innehåller ledarens inledning, diskussion, 
uppgifter och motion. Materialkostnader 11 € 
tillkommer. Kursen är tvåspråkig. OBS! Ingång 
via Bottenhavets sjukhus huvuddörr. 

KARAJUMPPA             830125H / 830125V
Lapväärtin koulu, Skolvägen 5.       ti 19.30-21.00
WAHLBERG ANDERS 18.9.-11.12.2018
Kursavgift 33 €  8.1.-2.4.2019  
Gymnastik för herrar i olika åldrar. Rörlighet, 
uthållighet, koordination, balans, muskelstyrka. 
 
SAUNAYOGA (6 ggr)   830126 
KRISTINA WINTERSWIMMERS RY:s bastu, 
Havsbadet, Krs
GULL THERESA  Kursavgift 50 €
Kurstillf. må 17.9, 24.9, 8.10, 15.10, 29.10, 
5.11. kl. 17.00-17.45. Kursavgiften inkluderar 
bastuavgiften. SaunaYoga består av enkla 
yogabaserade sekvenser som utförs sittande 
på bastulaven i mild värme. SaunaYoga lämpar 
sig för alla och ingen tidigare erfarenhet behövs. 
SaunaYogans mjuka rörelser i mild värme lindrar 
spänningar i kroppen och stillar sinnet. Klä dig i 
badkläder eller shorts och linne. Ta med vatten-
flaska och två mindre handdukar: en att sitta på 
och en att torka svetten med. 

MUSKELMIX              830127H / 830127V
Krs högstadieskola, gymnastiksalen, Skolbrinken 4 
BERGKULLA PATRICIA to 18.00-19.00
Terminsavgift 22 €       13.9.-13.12.2018 
   10.1.-4.4.2019 
Enkel, effektiv och funktionell styrketräning till 
musik. I muskelmix tränar vi både med den egna 
kroppen och med redskap som belastning.   

MOTIONSGYMNASTIK FÖR DAMER    
              830128H / 830128V
Lappfjärd skola, Södra Lappfjärdsvägen 40
LILLMALS MINNA   on 19.45-20.30
Terminsavgift 22 €       12.9.-5.12.2018
   9.1.-3.4.2019
Gymnastik till musik. Passet innehåller uppvärm-
ning, muskelstyrka och avslappning/stretch.  

SENIORGYMNASTIK         830129H / 830129V
Lappfjärd skola Södra Lappfjärdsvägen 40 
BACKLUND REIJA  ti 15.15-16.00
Terminsavgift 22 €       11.9.2018-4.12.2018
   8.1.-2.4.2019
Uppmjukande rörelse till musik.

YOGA 830130H / 830130V
Härkmeri skola, Henriksdalsvägen 9  
WAHLBERG KRISTINA ti 19.00-20.30
Terminsavgift 33 €       11.9. -4.12.2018
   8.1.-2.4.2019 
Yoga passar alla, nybörjare och mer erfarna 
utövare. Under yogatimmarna tränas både sinne 
och kropp. Hit hör bl.a. andningsövningar, fysiska 
positioner (asanas), medveten avslappning samt 
lättare meditationsövningar. Max 15 deltagare. 

HÄLSA 

ASAHI  830201
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C, Krs
ALAVILLAMO AULI  fre 19.00-19.45
Kursavgift 15 €   28.9.2018 
Max 10 delt. Finskspråkig. 

Kom ihåg att annullera 
din kursplats om du får 

förhinder och inte kan delta 
(se sida 3)



31

VATTENGYMNASTIK MED REDSKAP A 
 830117
ti 12.00-12.45 11.9.-4.12.2018  
Vattengymnastik med lätt motstånd i egen takt. 
Terapibassängen. Max 18 deltagare. 

VATTENGYMNASTIK MED REDSKAP B  
   830118
ti 13.00-13.45 11.9.-4.12.2018  
Vattengymnastik med lätt motstånd i egen takt. 
Terapibassängen. Max 18 deltagare. 

MUSKELSTÄRKANDE VATTENGYMNASTIK 
   830119
on 12.00-12.45 12.9.-5.12.2018  
Muskelstärkande vattengymnastik för hela 
kroppen, görs i egen takt. Terapibassängen. Max 
18 deltagare. 

VATTENGYMNASTIK reuma A               830120
on 13.00-13.45 12.9.-5.12.2018  
Mångsidig vattengymnastik för personer som 
lider av led- och reumatiska besvär. Terapibas-
sängen. Max 18 deltagare. 

Krs simhall, Repslagaregatan 16
Kursledare: LÄHTEENMÄKI RICHARD

Kursavgift 22 €/kurs, simhallsavgift tillkommer.

GRUND- OCH DJUPVATTENGYMNASTIK A 
    830121
to 17.15-18.00 13.9.-13.12.2018 
Ledd vattengymnastik i konditionsbassängens 
djupa del. Mångsidiga konditionshöjande övning-
ar i takt till musik. Ta med eget flytbälte om du 
har. Max 25 deltagare. 

GRUND- OCH DJUPVATTENGYMNASTIK B  
    830122
to 19.00-19.45 13.9.-13.12.2018  
Ledd vattengymnastik i konditionsbassängens 
djupa del. Mångsidiga konditionshöjande övning-
ar i takt till musik. Ta med eget flytbälte om du 
har. Max 25 deltagare. 

VATTENGYMNASTIK MED REDSKAP C 
    830123
fre 13.45-14.30 14.9.-7.12.2018 
Mångsidig vattengymnastik för personer som 
lider av led- och reumatiska besvär. Terapibas-
sängen. Max 18 deltagare. 

VATTENGYMNASTIK reuma B  830124
fre 14.30-15.15 14.9.-7.12.2018 
Ledda övningar i bassängen i egen takt. Terapi-
bassängen. Max 18 deltagare.

VATTENGYMNASTIKKURSER
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VOICEFULNESS® – TIETOISTA LÄSNÄOLOA 
ÄÄNESSÄ   830203
Skolgatan 3, Krs   lö 12.00-17.30
TARVAINEN ANNE  sö 10.00-15.30
Kursavgift 90 €   27.-28.10.2018 

På kursen lär vi oss att använda vår egen röst för 
närvaro, kroppsmedvetenhet och för att hantera 
stress. Vi använder vår egen röst för att käns-
liggöra kroppens inre känslosinne och frigöra 
spänningar. Vi upplever hur det är att producera 
ljud njutningsfullt och utan prestationskrav. 
Övningarna görs i grupp, i en lugn och tillåtande 
atmosfär. Deltagande förutsätter inga sångkun-
skaper. Max. 12 deltagare. www.voicefulness.fi. 
Undervisning på finska. 

REIKI 1 - grundkurs A  830204
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C   lö 9.00-17.30
KIVELÄ ARJA  sö 9.00-17.30
Kursavgift 30 €   15.-16.9.2018 
Du kan lära dig grunderna i Reiki, som är en 
japansk behandlingsmetod under en två dagars 
kurs. Med hjälp av metoden kan du efter ge-
nomgången kurs öka välbefinnandet i sinnet och 

VYÖHYKETERAPIAA KOTIKÄYTTÖÖN 2 
    830202
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
ALAVILLAMO AULI  lö 9.00-14.15
Kursavgift 20 €   29.9.2018 
Max 14. Finskspråkig. 

kroppen. Reiki frigör blockeringar i energiflödet 
som inverkar på människan – återskapar balans i 
kroppen, vilket har positiv inverkan på vardagens 
val. Alla kan lära sig självvård. Ingen tidigare 
erfarenhet inom branschen behövs. Vi aktiverar 
förmågan att förmedla energi, lär oss metodens 
principer, självvård och hur man behandlar vän-
ner, djur och växter. Dessutom bekantar vi oss 
med Reikis historia, människans energisystem 
ur Reikis synvinkel och gör övningar. Materi-
alkostnader: 10 euro. OBS! Max 10 deltagare. 
Handledning på finska. www.valonkoti.omasivu.fi 
eller kivela.arja@pp.inet.fi 

REIKI 1 - grundkurs B  830205
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C   lö 9.00-17.30
KIVELÄ ARJA sö 9.00-17.30
Kursavgift 30 €   13.-14.10.2018 
Se kursinnehållet REIKI 1 - grundkurs A  830204. 

REIKI 1 - grundkurs C   830206
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C   lö 9.00-17.30
KIVELÄ ARJA sö 9.00-17.30
Kursavgift 30 €   2.-3.2.2019 
Se kursinnehållet REIKI 1 - grundkurs A 830204.

REIKI 1 - grundkurs D   830207
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C   lö 9.00-17.30
KIVELÄ ARJA sö 9.00-17.30
Kursavgift 30 €   23.-24.3.2019 
Se kursinnehållet REIKI 1 - grundkurs A 830204.

REIKI 2 - fortsättningskurs A   830208
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C   lö 9.00-17.30
KIVELÄ ARJA sö 9.00-17.30
Kursavgift 30 €   27.-28.10.2018 
Kursen är avsedd för dem som genomgått 
grundkursen i Reiki. Mellan grundkursen och 
fortsättningskursen rekommenderas en paus på 
1-3 månader. Vi lär oss att sända livsenergi. Vi övar 
på olika tekniker som ger bättre självkännedom, en 
bättre vardag och bättre människorelationer. Ma-
terialkostnader: 10 euro. OBS! Max 10 deltagare. 
Handledning på finska. www.valonkoti.omasivu.fi.
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WORKSHOP I SJÄLVFÖRSVAR            830301 
Kursgården Kristina, danssal, Västra långgatan 34
HOLM LINDA, KNIP JENS       lö 10.00-14.00 
Kursavgift 20 €  27.10.2018 

Vi går igenom enkla 
försvarsmetoder 
mot olika attacker 
och grepp. Kursen 
innehåller även en 
kort teoridel om 
bl.a. lagstiftning. 
Åldersgräns 13 år. 

Mjuka kläder och en vattenflaska med. Linda och 
Jens är registrerade instruktörer i World Combat 
Association och har 24 resp 31 års erfarenhet av 
karate och självförsvar.

TRÄNING

ANNAN UTBILDNING 

FRUKOSTKLUBBEN 999901
Restaurant Crazy Cat to 9.00-10.00
ROSENDAHL SVEN      Kursavgift 10 €
Tillf. to 20.9, 11.10, 15.11 och 13.12.2018. 

Kom och njut av en god frukost i glada vänners 
lag. Dessutom hörs senaste nytt från ”stadin”. 
Frukostavg. 10 €/gång tillkommer. 

NYFIKEN PÅ NATUREN 999902
Kristinestads högstadieskola, Skolbrinken 4
SVENS MARIA  må 15.00-18.00
Kursavgift 15 €   10.9.2018  
Samling: Krs högstadieskolas parkeringsplats, 
Skolbrinken. Talar du naturens språk? I dag är 
människor med en god artkännedom ovanliga. 
Kursens mål är att råda bot på det! Tillfället 
innehåller undersökningar, lekar och spel du 
kan använda i din egen undervisning utomhus, 
men också samvaro och diskussioner i och 
kring naturen. Den lämpar sig särskilt för lärare 
och annan pedagogisk personal. Ta med en 
liten matsäck och ett sittunderlag, samt riktigt 
varma och tåliga kläder som klarar det opålitliga 
höftvädret! Undervisningsspråket är svenska 
(suomenkieliset ovat tervetulleita ja saavat tietys-
ti puhua suomea, mutta opetuskieli ja -materiaali 
on ruotsiksi). Kursen ordnas i samarbeten med 
Kvarkens naturskola. 

REIKI 2 - fortsättningskurs B   830209
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
KIVELÄ ARJA  lö 9.00-17.30
Kursavgift 30 €   sö 9.00-17.30
   17.-18.11.2018 
Se kursinnehållet REIKI 2 - fortsättningskurs A 
830208.

REIKI 2 - fortsättningskurs C   830210
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
KIVELÄ ARJA  lö 9.00-17.30
Kursavgift 30 €   sö 9.00-17.30
   9.-10.3.2019  
Se kursinnehållet REIKI 2 - fortsättningskurs A 
830208

REIKI 2 - fortsättningskurs D    830211
Högåsen, Lappfjärdsvägen 163 C
KIVELÄ ARJA  lö 9.00-17.30
Kursavgift 30 €   sö 9.00-17.30
   27.-28.4.2019  
Se kursinnehållet REIKI 2 - fortsättningskurs A 
830208.


