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Helsingin seudun kesäyliopisto järjestää korkealaatuisia
kaikille avoimia opintoja iästä, koulutuksesta ja muista
opinto-oikeuksista riippumatta.
Olemme jo vuodesta 1966 lähtien tarjonneet
pääkaupunkiseudulla avointa yliopistollista opetusta
sekä suomen kielen opintoja. Näiden lisäksi nykyään
yli 700 kurssin vuosittaisessa tarjonnassamme on mm.
täydennyskoulutusta, avointa ammattikorkeakoulu
opetusta, kielikursseja lähes 30 eri kielestä, tieto- ja
viestintätekniikkaa, taideaineita, abiturienttikursseja
sekä avoimia yleisötilaisuuksia.
Tästä oppaasta löydät monipuolisen kattauksen niin
vanhoja tuttuja kuin kiinnostavia uutuuksia vuoden 2022
kurssitarjonnastamme. Seuraa säännöllisesti verkkosivujamme, sillä päivitämme uusia kursseja ohjelmistoon
ympäri vuoden! Löydät myös ajankohtaiset kurssitiedot
aina verkosta.
Toivotamme sinulle iloa opiskeluun kesäyliopistossa –
ympäri vuoden!

Ilmoittautuminen kesän kursseille aukeaa to 31.3.
Kevään kursseille on ilmoittautuminen jo käynnissä.
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Avoimet
yleisötilaisuudet
Kaikki avoimet yleisötilaisuudet
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Miniroskis-työpaja

7.4. to klo 17.00–19.15
Miniroskis -työpajassa tuunataan
käteviä päivittäiseen käyttöön sopivia
miniroskiksia ilmatiiviistä, taskuun mahtuvasta kierrätyspurkista. Miniroskikseen
voi panna pieniä roskia, kuten maailman
yleisimmän, myrkyllisen ja tulipaloja
tuottavan roskan, tupakantumpin palavana.

Tilannetajua ja taitoja työpaikan
ihmissuhteisiin

27.4. ke klo 17.00–20.15
Tule kehittämään omia tunne- ja vuorovaikutustaitojasi ja samalla edistämään
työyhteisön toimivuutta! Verkkoluennolla
kirkastetaan rakentavia tapoja puhua
ja kuunnella sekä lisätään ymmärrystä
tunteista ja tunnetaidoista. Illan jälkeen
käytössäsi on konkreettisia työkaluja,
joilla edistät niin itseymmärrystäsi kuin
ihmissuhteitasi.

Oman yrityksen perustaminen
– suunnitelmista käytännön
toteutukseen

10.5. ti klo 17.00–19.15
Paljon asiaa lyhyessä ajassa yrityksen
perustamisesta! Illan aiheita ovat eri yhtiömuotojen ominaisuudet ja yhtiömuodon valinta, liiketoimintasuunnitelman
periaatteet sekä yrityksen perustamisilmoitus, lupa-asiat ja starttiraha. Tärkeitä
seikkoja ovat myös yrittäjäksi aikovan
oma osaaminen ja yrittäjyysvalmiudet
sekä liikeidea ja asiakaskunta.

Kivikauden arvoituksia
pääkaupunkiseudulla

19.5. to klo 17.00–18.30
Tule kuulemaan arkeologin kertomana
Helsingin ja varsinkin Pitäjänmäen seudun kivikautisesta asutuksesta: Millainen
oli 5 000 vuotta sitten eläneiden ihmisten elinympäristö, millaisia jälkiä muinaiset asukkaat ovat jättäneet jälkeensä
ja mitä nuo jäljet meille kertovat. Kuulet
myös, miten näitä jälkiä arkeologisesti
tutkitaan.

AVOIMET YLEISÖTILAISUUDET

Johdatus vastuulliseen yrittäjyyteen

24.5. ti klo 17.00–18.30
Onko yritys olemassa vain tuottaakseen
omistajilleen voittoa? Onko yrityksillä
myös yhteiskuntavastuuta? Voiko vastuullisuus jopa kasvattaa liiketoimintaa?
Tällä luennolla saat käytännönläheisen
johdatuksen vastuullisen yrittäjyyden
maailmaan.

History of Finland – Finland from
Prehistory to Present

May 30 – June 9 Mon–Thu 17:15–19:45
This series of lectures will examine questions in Finnish history from prehistory
to the present. The emphasis will be
placed on the period after 1809. The
approach to the course will be thematic,
chronological, and focused on the major
questions concerning the country’s past.
This course is designed for people of all
backgrounds. No previous knowledge of
Finland’s history is required.
24 h, free entrance, welcome!

Vesi Helsingin alla – opastettu
virtuaalikierros Viikinmäen
jätevedenpuhdistamossa

31.5. ti klo 9.30–11.00
Viikinmäen jätevedenpuhdistamon virtuaalivierailulla pääset näkemään, miten
jätevesiä puhdistetaan Suomen ja Pohjoismaiden suurimmassa puhdistamossa.
Puhdistamoa ja puhdistusprosessia esitellään 360-asteisia kuvia hyödyntävän
virtuaalialustan kautta, ja virtuaalisen
laitoskierroksen lisäksi vierailuun kuuluu
esittelyluento jätevedenpuhdistuksesta.

Kriittinen medialukutaito:
kuinka selvitä 2020-luvun
mediaympäristössä?

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Jokainen sosiaalista mediaa viime vuosina seurannut tietää, miten helposti tosi
ja epätosi sekoittuvat keskenään. Mistä
voimme enää tietää, mikä on totta ja
mikä ei? Tällä luennolla saat vastauksen
näihin kysymyksiin, mediaympäristömme muutoksiin ja käytännön kriittiseen
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medialukutaitoon. Luennolla esitellään
näiden lisäksi mm. käytännöllisiä tapoja
tunnistaa erilaisia informaatiovaikuttamisen lajeja.

Leffojen Kallio 1920–2020

10.9. la klo 12.00–15.00
Hakasalmen huvilan Rikoksen ja rakkauden kaduilla -näyttelyyn liittyvässä
luentotapahtumassa eturivin elokuvahistorioitsijat tarkastelevat, millaisena
Pitkänsillan pohjoispuolinen Helsinki
on näyttäytynyt elokuvissa ja televisiodraamoissa 1920-luvulta nykyaikaan.
Tietoiskuluennoilla kuullaan muun
muassa, miten on kuvattu nuoruutta ja
junantuomia, rikollisia ja päihteiden
käyttäjiä, ja kuinka Kallio taipuu
boheemiromanttiseksi millenniaaliutopiaksi. Kenen tarinoita Kallio-elokuvat
kertovat? Missä määrin ne ovat realistisia?
Museon pääsymaksu 12/10 e, Museo
kortilla ja alle 18-vuotiaille vapaa pääsy

Opiskelutaitojen ilta

10.8. ke klo 17.15–20.30
Illan aiheina mm. opiskelutavoitteiden
asettaminen ja ajankäyttö, opiskelutekniikat ja oppimistyylit sekä opiskelumotivaatio ja itsensä tunteminen oppijana.
Tarkoitettu kaikille opiskelutaitojensa
kehittämisestä kiinnostuneille.

Nyt mä bonjaan

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Luento perustuu kirjaan ”Nyt mä bonjaan” (2021) ja käsittelee Stadin slangia.
Luennoitsijoina kirjan tekijät Heikki
Paunonen ja Jeongdo Kim.
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ALKAVAT OPINTOKOKONAISUUDET

Alkavat opintokokonaisuudet
Englannin perusopinnot, 30 op
Hoitotieteen aineopinnot, 34 op
Japanin kieli ja kulttuuri perusopinnot, 30 op
Kuvataiteen aineopinnot, 35 op
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi
-perusopinnot, 25 op
Luovan kirjoittamisen aineopinnot, 35 op,
Luovan kirjoittamisen perusopinnot, 25 op
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus, 20 op (alustava)
Palvelumuotoilun perusopinnot, 25 op
Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op
Teatteripedagogiikan perusteet, 25 op
Tulevaisuudentutkimuksen perusopinnot, 25 op
Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja työkalut
-opintokokonaisuus, 15 op
Tuotantotalous, 25 op
Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25 op

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI
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Kasvatus
ja opetus
Kaikki kasvatuksen ja opetuksen kurssit
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KASVATUS JA OPETUS

Taideterapeuttisia työkaluja
opettajille ja kasvattajille

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Tällä kurssilla osallistujat oppivat hyödyntämään taideterapeuttisia menetelmiä oman kasvunsa ja työhyvinvointinsa
tukena. Lisäksi koulutus tarjoaa tietoa
ja kokemusta siitä, miten taideprosessin
vaikutuksia voi käyttää kasvatuksen ja
ohjauksen tukena.
Osallistujat saavat tietoa erilaisten taideterapeuttisten menetelmien käytöstä
osana opetus- kasvatus- ja ohjaustyötä. Osallistujat oppivat miten ja miksi
erilaiset taideperustaiset harjoitukset
toimivat ja miten niitä voisi soveltaa
omassa työssään.
Koulutuksen kesto ja hinta ilmoitetaan
verkossa

Lasten ja nuorten psyykkinen
hyvinvointi -perusopinnot, 25 op
sivulla 38

Positiivisen psykologian näkökulmia
kasvatuspsykologiaan, 5 op
sivulla 39

Tanssipedagogiikan perusopinnot,
25 op
sivulla 25

Teatteripedagogiikan perusopinnot,
25 op
sivulla 26

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI
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Taide ja
liikunta
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KUVATAIDE

TAIDE JA LIIKUNTA

Klassinen piirustus ja maalaus

Väriaineita luonnosta, 2 op

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Kurssilla opetellaan valmistamaan maalaustaiteessa käytettäviä väripigmenttejä luonnon tarjoamista lähteistä. Kurssilla harjoitellaan väriaineiden uuttamista
kasveista ja erottelemista kiviaineksista.
Opiskelija tutustuu prosessin eri vaiheisiin ja menetelmiin, sekä ymmärtää luonnon väriaineiden ominaisuuksia maalaustaiteen näkökulmasta. Opintojakso on
suunnattu taidemaalareille.
Toteutetaan Taideyliopiston Kuvataideakatemian opintovaatimusten mukaan.
32 t, hinta tarkentuu

Paperinvalmistuksen perusteet, 2 op

1.–5.8. ma–pe klo 10.00–17.00
Kurssilla tutustutaan paperinvalmistuksen historiaan, erilaisiin kuituihin ja
paperilaatuihin. Perehdytään perusteellisesti paperimassan valmistukseen,
sen työvaiheisiin ja välineisiin. Opiskelija
hallitsee paperinvalmistusprosessin ja
pystyy työskentelemään itsenäisesti
aiheen parissa. Rohkeus toteuttaa omia
visioita ja kokeiluja sekä taito soveltaa
tietoja yksilöllisiin projekteihin.
Toteutetaan Taideyliopiston Kuvataideakatemian opintovaatimusten mukaan.
40 t, hinta tarkentuu

Marmorointia ja kirjansidontaa

14.–15.5. la-su klo 10.00–17.00
Marmorointi on kuviointimenetelmä, joka
on syntynyt noin 1000 vuotta sitten. Marmoroimalla saadaan paperiin marmorin
pintaa muistuttava kuviointi. Tutustumme marmoroinnin historiaan ja opettelemme tekemään perinteisiä ja moderneja kuvioita opettajan opastuksella.
Työpaja ja osallistuminen ei edellytä
aikaisempaa taiteellista kokemusta, sillä
luovuus ei ole riippuvainen tekniikasta.
15 t, 80 €

6.–10.6. ma–pe klo 10.00–15.30
Oletko miettinyt miten kultakauden
taiteilijat ja renessanssiajan taiteilijat
saivat oppinsa? Sight-size-metodi on
klassisrealistinen piirustus- ja maalausmetodi, joka pohjautuu 1800-luvun
akateemiseen traditioon ja sen juuret
ovat aina renessanssissa asti. Tutustumme Sight-size-metodin historiaan ja sen
käyttöön havaintopiirustuksen/maalauksen kautta.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
32 t, 105 €

Akvarellimaalauksen perusteita
merellisessä Suomenlinnassa, ryhmä A
6.–16.6. ma–to klo 17.30–20.30
Perehdymme akvarellitekniikan monipuolisiin ilmaisumahdollisuuksiin
käyttäen hyväksi Suomenlinnan kiehtovaa ympäristöä. Työmuotoina yhteiset
harjoitukset, keskustelut sekä itsenäistä,
yksilöllisesti ohjattua työskentelyä maisemassa. Sopii vasta-alkajille tai vähän
akvarellimaalausta harrastaneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
32 t, 105 €

Viivan lumo – johdanto
piirtämiseen

6.–9.6. ma–to klo 16.45–21.00
Suunnattu sinulle, joka haluat muistella
ja vahvistaa piirtämistä, kokeilla rauhassa oman käsialan syntymistä ja saada
innoitusta piirtimien käyttöön ja niiden
monipuolisiin mahdollisuuksiin. Harjoittelemme havaintoa hiilen ja terävämpien
piirtimien (lyijykynä, puuvärit) keinoin
ja työskentelemme valmiista aiheista,
asetelmista ja elävästä mallista. Sopii
kaikille kaksiulotteisesta visuaalisesta
ilmaisusta kiinnostuneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
22 t, 110 €

Paratiisi! – Värillinen piirustus 1

13.–16.6. ma–to klo 16.45–21.00
Suunnattu sinulle, joka haluat keskittyä oman piirustusjälkesi etsimiseen
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ja teknisten asioiden vahvistamiseen.
Tutkimme sekatekniikan mahdollisuuksia ilmaista värejä terävillä piirtimillä.
Materiaalina käytämme puuvärejä ja
pastelliliituja, sekä vesiliukoisia maaleja,
esim. vesivärejä. Vasta-alkajille sekä
pidempään työskennelleille. Kurssi painottuu mielekkään sisällön tuottamiseen,
ei tekniikkaan.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
22 t, 90 €

kin käyttöön nykytaiteessa. Teemme
pienimuotoisia mosaiikkiteoksia käyttämällä erilaisia materiaaleja, esimerkiksi
rikottuja astioita. Käymme läpi keskeiset
tekniikat ja mosaiikin erilaiset käyttömahdollisuudet, mutta pääpaino on luovassa kokeilussa. Vasta-alkajille ja jonkin
verran mosaiikin tekoon perehtyneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
26 t, 120 €

Paratiisi! – Värillinen piirustus 2

4.–8.7. ma–pe klo 10.00–15.30
Tarkastelemme ja havainnoimme
kesäistä kaupunkia piirtäen. Tarkoitus
on työskennellä mahdollisimman paljon
ulkona kaupungilla, kohteiden äärellä.
Työskentelypaikat on valittu kuva-aiheiden kirjoa ja työskentelymukavuutta
ajatellen. Käytämme piirustusvälineinä
mm. lyijykyniä. Teemme ahkerasti töitä,
mutta tunnelma on avoin. Kurssilla
on myös henkilökohtaista ohjausta ja
yhteistä keskustelua töistä ja työskentelystä. Kaikki piirtämisestä kiinnostuneet
ovat tervetulleita!
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
32 t, 115 €

20.–23.6. ma–to klo 16.45–21.00
Suunnattu sinulle, joka nautit piirtämisestä yhtenä käsillä tekemisen muotona
ja haluat keskittyä oman piirustusjälkesi
vahvistamiseen. Tutkimme sekatekniikan
mahdollisuuksia ilmaista värejä herkullisesti terävillä piirtimillä; innoitumme
keskikesän hehkusta, voimakkaista
väreistä ja annamme kesän kasvulle
kaksiulotteisen, visuaalisen muodon.
Käytämme puuvärejä ja pastelliliituja,
sekä vesiliukoisia maaleja, esim. vesivärejä. Vasta-alkajille sekä pidempään
työskennelleille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
22 t, 90 €

Kesäinen Helsinki piirtäjän silmin

Maalaa ihminen

Mallipiirustus

11.–15.7. ma–pe klo 10.00–15.30
Maalaamme elävää mallia eri tekniikoilla
(akryyli-, akvarelli-, öljy- tai guassivärit).
Pyrimme tekemään kaksi maalausta
mies- ja naismallia havainnoiden, ja
molemmat hieman eri lähtökohdista. Ensimmäisessä painotetaan piirustusta ja
sommittelua (klassinen tapa) ja toisessa
maalauksen väri-ilmaisua ja tunnelmaa
(ekspressiivinen tapa). Kaikille aiheesta
kiinnostuneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
32 t, 125 €

Mosaiikkikurssi

Sadut, tarut, myytit –
akvarellimaalauskurssi

27.6.–1.7. ma–pe klo 17.00–21.00
Piirrämme elävää mallia, mikä sisältää
mallista piirtämisen perusteet, hiilipiirustuksen tekniikan, vaihtelevasti hitaaseen
ja nopeaan hahmotukseen perustuvia
tehtäviä, ihmisen anatomiaa pääpiirteittäin piirtäjän kannalta ja joitakin
ihmisen liikkumiseen liittyviä tehtäviä.
Vasta-alkajille ja jonkin verran piirustusta harrastaneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
26 t, 125 €
27.6.–1.7. ma–pe klo 17.00–21.00
Tutustumme mosaiikkitekniikan taiteellisiin ilmaisumahdollisuuksiin. Luomme
katsauksen etenkin roomalaiseen ja
bysanttilaiseen traditioon sekä mosaii16

4.–8.7. ma–pe klo 10.00–15.30
Lähestymme vaihtelevien tehtävien
avulla omia sisäisiä satukuvia. Kurssi ei
ole kuvituskurssi vaan akvarellimaalaus-
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kurssi, jonka lähtökohta on satujen ja
myyttien maailmassa sekä Suomenlinnan kiehtovassa ympäristössä. Tekniikoina akvarellimaalaus sekä sekatekniikat
(kokeilemme akvarellin yhdistämistä
musteen, puukynän ja pastelliliitujen
kanssa). Aloittelijoille ja pidempään
kuvantekoa harrastaneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
32 t, 105 €

Värioppi		

11.–15.7. ma–pe klo 10.00–15.30
Mistä puhumme, kun puhumme väreistä? Mitä tarkoitetaan käsitteillä
värin sävy, valööri ja kylläisyys? Miten
sekoittaa haluttu värisävy? Tule kurssille
etsimään vastauksia näihin kysymyksiin.
Kurssi sopii sekä aloittelijoille että niille,
jotka haluavat syventää tuntemustaan
väreihin.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
32 t, 140 €

Kuvanveisto		

25.–29.7. ma–pe klo 10.00–15.30
Kuvanveiston intensiivikurssi, joka sopii
sekä vasta-alkajille että harrastuksessaan pidemmälle ennättäneille. Aihepiireinä ovat hahmo (figuuri), maisema
ja asetelma. Työtapoja ovat muovailu, veistäminen sekä rakentaminen.
Kokeilemme myös muotin ottamista ja
muottiin valamista. Materiaaleina käytetään pääsääntöisesti savea ja kipsiä.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura.
32 t, 140 €

Mokulito – Japanilainen
puupiirroslitografia

25.–29.7. ma–pe klo 17.30–20.30
Puupiirroslitografia, ”mokulito” on
japanilaisen taidegraafikon Seishi
Ozakun 2000-luvun alussa kehittämä
planografian muoto. Tekniikka yhdistää
puupiirroksen leikkuujäljen litografian
liitupiirrokseen, ja siihen voidaan lisätä
myös maalauksellisia pintoja vesiväreillä. Osallistuminen ei vaadi aiempaa
litografian tai puupiirroksen opiskelua.

TAIDE JA LIIKUNTA

Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
20 t, 130 €

Taiteillaan yhdessä: Lapsi–vanhempikuvataidekurssi		
25.–29.7. ma–pe klo 10.00–14.00
Piirrämme, maalaamme, rakentelemme
ja muovailemme ohjatusti yhdessä oman
tai hoitolapsen kanssa Suomenlinnan
lumoavilla saarilla. Harjoitamme aisteja
ja mielikuvitusta, kokeilemme erilaisia
tekniikoita ja materiaaleja. Lopputulosta tärkeämpää on värien, muotojen ja
materiaalien tutkimisesta sekä yhdessä
tekemisestä saatu ilo ja nautinto.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
26 t, 195 € / pari

Riemullinen öljypastelli		

25.–29.7. ma–pe klo 10.00–15.30
Koe öljypastellin riemulliset mahdollisuudet piirtää ja maalata Suomenlinnan
maisemaa. Viikon kantavana teemana
on tänä kesänä liike ja pysähtyneisyys.
Mahdollisuus yhdistää akvarelli-/vesivärimaalaukseen. Maalaamme ulkona.
Saat henkilökohtaista ohjausta, jossa
mahdollisuus keskittyä oman käsialasi
löytämiseen. Soveltuu ihan kaiken tasoisille tekijöille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
32 t, 105 €

Väri ja valo maisemassa –
öljyvärimaalauksen perusteita

25.–29.7. ma–pe klo 10.00–15.30
Perehdymme öljyväritekniikan perusteisiin ympäröivän maiseman havaitsemisen ja kokemisen kautta. Työmuotoina
itsenäinen, yksilöllisesti ohjattu työskentely Suomenlinnan kesäisessä maisemassa, harjoitukset ja keskustelut. Soveltuu
sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran
öljymaalausta harrastaneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura.
32 t, 105 €

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI

17

TAIDE JA LIIKUNTA

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 2022

Piirustuksen perusteita
Suomenlinnassa

Akvarellimaalauksen perusteita
merellisessä Suomenlinnassa, ryhmä B

1.–5.8. ma–pe klo 15.00–20.30
Tarkoitus on katsoa maisemaa piirtämällä ja oppia tärkeimmät piirustustaidon
kehittämiseen liittyvät harjoitustavat.
Tehtävät perustuvat piirtämiseen silmän
ja käden taitojen harjoittajana sekä
taiteellisena ilmaisuna. Tutustutaan
erilaisiin piirustustekniikoihin, kuten
viiva- ja valööripiirustukseen. Tutkitaan
mittasuhteita, muotoja, valoja ja varjoja
sekä perspektiiviä. Työskentelemme ensisijaisesti piirustushiilellä ja lyijykynällä.
Soveltuu kaikille kiinnostuneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
32 t, 105 €

Japanilainen vesiväripuupiirros
jatkokurssi

1.–5.8. ma–pe klo 17.00–21.00
Perehdymme vesiväripuupiirroksen
lukuisiin jännittäviin vedostusefekteihin
ja kokeillaan myös kira-kiilteen käyttöä.
Kurssi esittelee laajalla skaalalla puupiirroksen vesiväripainannan ilmaisullisia
mahdollisuuksia ja inspiroi osallistujia
kokeilemaan tavallisuudesta poikkeavilla materiaaleilla. Sopii alkeet osaaville,
mutta myös aloitteleville puupiirtäjille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
26 t, 155 €

Väri, valo ja tila – vesiliukoiset
tekniikat		

1.–5.8. ma–pe klo 10.00–15.30
Perehdytään vesiliukoisten maalaustekniikoiden perusteisiin ympäröivän
maiseman havaitsemisen ja kokemisen
kautta. Työmuotoina itsenäinen, yksilöllisesti ohjattu työskentely Suomenlinnan kesäisessä maisemassa, luennot,
harjoitukset ja keskustelut. Opetuksessa
painotetaan värien käyttöä tilan ja valon
rakentajana sekä värisävyjen löytämistä
värejä sekoittamalla. Kurssi soveltuu
sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran
maalausta harrastaneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
32 t, 115 €
18

1.–5.8. ma–pe klo 10.00–15.30
Perehdymme akvarellitekniikan monipuolisiin ilmaisumahdollisuuksiin. Työmuotoina yhteiset harjoitukset, keskustelut sekä itsenäistä, yksilöllisesti ohjattua
työskentelyä Suomenlinnan inspiroivassa
maisemassa. Sopii vasta-alkajille tai vähän akvarellimaalausta harrastaneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura.
32 t, 105 €

Metalligrafiikan perusteet

8.–12.8. ma–pe klo 17.00–21.00
Perehdymme metalligrafiikan perusteisiin. Tekniikoista käydään läpi viivasyövytys, pehmeäpohja ja akvatinta sekä
harjoitellaan vedostamista. Käymme
myös läpi vedosten merkinnät ja säilyttämisen. Kurssilla käytetään akryylipohjaisia pohjusteita, mutta kova- ja pehmeäpohjaa kokeillaan myös perinteisellä
tavalla. Kurssi sopii vasta-alkajille sekä
pidempään metalligrafiikkaa tehneille.
Yhteistyössä: Helsingin Taiteilijaseura
26 t, 115 €

Kiinalainen tussimaalaus ja
sivellintekniikka

8.–12.8. ma–pe klo 10.00–15.30
Tutustumme itämaisen taidehistorian
kautta kuvan tekemiseen liittyvään
filosofiaan ja tekniikkaan. Opiskelemme
siveltimen, musteen ja värien käyttöön
liittyvää tekniikkaa erityisesti liikkeen
kautta. Maalausaiheet ovat monipuolisesti maisema-, lintu- ja kukka-aiheita,
joita sovellamme vapaammin zen-tyyppisen tyylin kautta. Aloitamme päivät
lempeällä Chi kung -harjoituksella, jonka
opettelemme kurssilla. Yhteistyössä:
Boddhi Art School.
32 t, 105 €

Paperin marmorointia – koristekuviot
19.11. la klo 10.30–15.30
Marmorointi on kuviointimenetelmä,
joka on syntynyt noin 1000 vuotta sitten
Aasiassa. Prosessi perustuu siihen, että
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marmoroinnissa värit ja vesi eivät sekoitu toisiinsa. Väreillä veden pintaan tehty
kuvio ”imeytyy” paperiin. Työpaja ja
osallistuminen ei edellytä aikaisempaa
taiteellista kokemusta, sillä luovuus ei ole
riippuvainen tekniikasta. Marmorointi on
hauskaa ja jo ensimmäisissä kokeiluissa
syntyy tyylikkäitä kuvioita.
6 t, 40 €

neitä oman palautumisensa kehittämiseen.
7 t, 60 €

Taidehistoria

Luovan kirjoittamisen perusopinnot,
25 op

sivulla 22

Tanssikinesiologia
sivulla 24

LUOVA KIRJOITTAMINEN

on suunnitteilla kesäyliopistossa Lapin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
Opintojen alustava alkamisajankohta on
kevät 2023.
Aineopintojen tavoitteena on syventää opiskelijan valmiuksia kuvataiteen
osa-alueilla ja pohjustaa osaamista
itsenäiseen taiteelliseen työskentelyyn.
Opinnoissa keskitytään valmiuksiin,
jotka edistävät taiteellista ja tieteellistä
ajattelua ja niiden soveltamista yhteiskunnan eri alueille.
Tarkemmat tiedot opinnoista verkkosivuilla www.hsky.fi

on suunnitteilla Turun yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti. Muutokset ovat
mahdollisia.
Luovan kirjoittamisen opinnoissa voit
perehtyä sekä kaunokirjallisten että
tietotekstien kirjoittamiseen. Perusopinnoissa tutustutaan kirjallisen kulttuurin
käytäntöihin sekä erilaisten tekstilajien
historiaan, toimintatapoihin ja analyysiin. Luovan kirjoittamisen opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat kehittää
kirjoittamistaan sen eri osa-alueilla.
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat
opintojaksot, joita voi ilmoittautua suorittamaan myös yksittäin:
• Johdatus kirjoittamiseen, 5 op
• Proosan kirjoittaminen, 5 op
• Lyriikan kirjoittaminen, 5 op
• Draaman kirjoittaminen, 5 op
• Tietokirjoittaminen, 5 op
Tarkemmat tiedot opinnoista
verkkosivuilla www.hsky.fi

LIIKUNTA-ALA

Luovan kirjoittamisen aineopinnot,
35 op

Valokuvaus
sivulla 26

KUVATAIDE: AINEOPINNOT
Kuvataiteen aineopinnot, 35 op

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan
ammattilaisen oma palautuminen

12.6. la klo 10.00–15.00
Kurssin tarkoituksena on tarjota sekä
teoriatietoa palautumisen psykologiasta
että konkreettisia harjoitteita palautumista edistävään työskentelyyn. Kurssi
lisää osallistujien itsetuntemusta omaan
palautumiseen vaikuttavista tekijöistä.
Soveltuu työhyvinvointikurssiksi sekä kaikille sosiaali-, terveys- ja liikunta-alojen
ammattilaisille, jotka haluavat työväli-

on suunnitteilla kesäyliopistossa Turun
yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.
Opintojen alustava alkamisajankohta on
kevät 2023.
Luovan kirjoittamisen aineopinnot syventävät perusopinnoissa omaksuttuja
tietoja ja kirjoittamisen taitoja. Kokonaisuus on kolmijakoinen: Kirjoittamisen
lajien - proosa, lyriikka, draama ja tietokirjoittaminen - syventävä ja erikoistava
opiskelu muodostaa yhden kokonaisuuden. Toinen kokonaisuus on nimeltään
Kirjoittamisen erityisalat ja kolmas
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kokonaisuus on seminaarityöskentely.
Tarkemmat tiedot opinnoista
verkkosivuilla www.hsky.fi

MUSIIKKI

Albert Camus – Kapinoiva ihminen, 5 op

6.–18.6. ma ja ke, 17.00–20.00 sekä la
10.00–16.00
Tutustumme jazzstandardien kautta
jazzlauluilmaisuun ja kuuntelemme
paljon erilaisia levyesimerkkejä jazzstandardeista. Tutustumme myös sävellysten
historiaan ja tunnettuihin versioihin. Harjoittelemme jazzlaulufraseerausta, jossa
yhdistetään tekstintulkinta ja rytmiikka.
Harjoittelemme myös improvisointia
työstettävien kappaleiden kautta. Pohdimme yhdessä, mitä erilaisia mahdollisuuksia kappaleet tarjoavat. Toteutetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
opintovaatimusten mukaan.
30 t, 130 € / 100 €

sivulla 51

Kirjoittaminen ja ilmaisu
sivulla 46

LUOVA LIIKETOIMINTA
Luovan liiketoiminnan
opintokokonaisuus, 20 op

on suunnitteilla kesäyliopistossa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian opintovaatimusten mukaisesti. Huom. Tiedot
julkaistaan ennakkotietona ja ne voivat
muuttua!
Luovan liiketoiminnan opintokokonaisuus antaa perustietoa luovan alan
liiketoiminnasta ja siihen keskeisesti
liittyvistä osa-alueista, kuten sponsoroinnista, markkinoinnista, yritysyhteistyöstä
ja tekijänoikeuslainsäädännöstä. Tavoitteena on tukea luovalla alalla toimivien
ja sitä opiskelevien työelämävalmiuksia
sekä antaa työkaluja oman osaamisprofiilin muodostamiseen liiketoiminnan ja
yrittäjyyden näkökulmasta.
Kokonaisuus koostuu viidestä opintojaksosta, joita voi ilmoittautua suorittamaan myös yksittäin:
• Luovan alan liiketoiminta ja yrittäjyys,
5 op
• Luovan alan liiketoiminnan suunnittelu
ja markkinointi, 5 op
• Sponsorointi ja yritysyhteistyö, 5 op
• Tekijänoikeudet ja sopimukset luovilla
aloilla, 2 op
• International Creative Business Basics,
3 op

20

Jazzlauluohjelmisto: jazzstandardit,
3 op

Lauluääntä kestävämmäksi: Laulun
perusopinnot, 1 op

6.–9.6. ma–to klo 10.00–16.00
Suunnattu erityisesti luokanopettajille,
musiikinopettajille ja varhaiskasvattajille
sekä muille oman lauluäänenkäytön
kehittämisestä kiinnostuneille. Tarkoituksena on ennen kaikkea opiskelijan oman
lauluäänenkäytön kestävyyden ja ergonomisuuden kehittäminen, ja sitä kautta
opiskelija saa valmiuksia tukea luokkatilanteessa myös oppilaiden laulutaitojen
kehitystä. Toteutetaan Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian opintovaatimusten
mukaan.
24 t, 130 € / 100 €

Ääni ja keho, 2 op

11.–13.8. & 25.–27.8. to–pe klo 17.00–20.15
ja la klo 10.30–14.00
Keskitymme äänen kehollisuuteen.
Teemme äänenkäytön ja äänenhuollon harjoituksia, kehollisia harjoituksia,
tutkimme äänen kokemista kehossa sekä
äänen ja liikkeen yhteyttä ja vuorovaikutusta. Improvisatorisissa harjoituksissa
yhdistyvät ääni, liike, puhe ja musiikki.
Rentous-, aivojen aktivointi- ja tietoisuusharjoitukset vahvistavat uuden
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oppimista. Toteutetaan Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian opintovaatimusten
mukaan.
24 t, 130 € / 100 €

päätteeksi on mahdollista suorittaa
musiikin perusteiden perustason suoritus
1, 2 tai 3.
26 t, 90 €

Biisipaja 3

Sointumerkeistä soittaminen ja
vapaa säestys (piano)

23.–28.5. ma, ke ja pe klo 16.30–19.00
sekä la klo 10.00–13.00
Biisipaja 3 toimii valmennuskurssina syksyllä alkaville Taideyliopiston Avoimen
kampuksen ja Kriittisen Korkeakoulun
vuoden kestäville Lauluntekemisen kursseille. Intensiivikurssilla kirjoitetaan yksi
uusi laulu sekä käydään läpi osallistujien
tuotantoa. Kurssilla etsitään ratkaisuja,
joiden avulla saattaa keskeneräiset
laulut valmiiksi.
14 t, 130 €

Biisipaja 1

30.5. ma, 1.6. ke ja 2.6. to klo 17.00–20.30
Biisipajassa teemme biisejä. Panostamme määrään laatua enemmän.
Harjoittelemme biisinkirjoitustekniikoita
ja analysoimme musiikkia. Äänitämme
demoja. Keskustelemme tuotoksistamme
ja verkostoidumme muiden harrastajien kanssa. Osallistuminen ei edellytä
aiempaa kokemusta säveltämisestä tai
tekstittämisestä. Alkeellinen kitaran tai
pianon soittotaito on eduksi ja auttaa
kurssilla.
14 t, 80 €

Musiikin teorian ja säveltapailun
perusteet

30.5.–3.6. ma–pe
4.7. ma, 12.7. ti, 20.7. ke
1.–5.8. ma–pe klo 16.00–17.30
Kaikille musiikista kiinnostuneille soveltuva käytännönläheinen, nuotinlukua ja
musiikin hahmotustaitoja kehittävä kurssi. Osallistuminen ei edellytä aikaisempia
tietoja tai taitoja musiikin teoriasta ja
säveltapailusta. Käsittelemme musiikin
teoriaa: nuottinimet, sävellajeja, nuottien aika-arvot, tahtilajeja, intervalleja
ja sointuja. Lisäksi teemme harjoituksia,
jotka kehittävät rytmin, melodian ja
harmonian hahmotustaitoja. Kurssin

6.–10.6. ma–pe klo 9.00–10.30
Sisältö painottuu erilaisten melodioiden
soinnuttamiseen sointumerkeistä. Perehdymme mm. perussointuihin, nelisointuihin, sointufunktioihin ja erilaisiin mahdollisuuksiin säestää lauluja. Tutustumme
uusiin lauluihin ja niiden soittotyyleihin
sekä internetin ja mobiiliteknologian
mahdollisuuksiin soitonopiskelussa.
Osallistujien toivotaan hallitsevan nuottienlukutaidon alkeet.
15 t, 125 €

Kansanmusiikkia meiltä ja
muualta

6.–20.6. ma klo 16.00–17.30
Miten olisi Ievan polkka tai kaunis irlantilainen kansanlaulumelodia soittaen
tai laulaen? Pääset kokeilemaan myös
kuubalaista tai ruotsalaista kansanmusiikkia. Tutustutaan eri tyylisiin ja erimaalaisiin kansansävelmiin. Musisoimme
rennolla otteella, mutta tavoitteellisesti.
Kappaleita soitetaan ja lauletaan yksija moniäänisesti. Tunneilla voi myös joko
laulaa tai vain soittaa, ja aina löytyy
soittokelpoinen stemma aloittelevalle
musisoijalle.
6 t, 55 €

Elokuvamusiikin helmiä
jousisoittimilla

6.–20.6. ma klo 17.45–19.15
Kuinka soivat Harry Potter -elokuvan
Hedwigin teema, kaikkien tuntemat Disney-kappaleet tai Chaplinin Smile jousiyhtyeellä? Tule kokeilemaan valkokankaan klassikoita! Kurssin ohjelmassa on
iki-ihania elokuvasävelmiä eri aikakausilta. Soitamme pianon säestyksellä sekä
jousisoittimilla yksi- ja moniäänisesti.
6 t, 55 €
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Irlantilaisen laulun helmiä		

Harjoiteltavista lauluista sovitaan
yksilöllisesti.
6,7 t, 230 €

6.–20.6. ma klo 19.30–21.00
Kurssilla tutustutaan kauniisiin irlantilaisiin melodioihin ja rempseisiin
pubilauluihin. Laulut ovat enimmäkseen
englanninkielisiä, mutta kurssilaisten
kiinnostuksen mukaan voidaan ottaa
ohjelmaan myös iirinkielistä laulua.
Ohjelmistoa työstetään sekä yksi- että
moniäänisesti. Tavoitteena on tutustua
lauluihin ja opetella irlantilaisen kansanlaulun tyylipiirteitä, kuten melodioita
rikastuttavien korusävelten tuottamista.
6 t, 55 €

Singing for Larks – Laulun ilosta

August 3–4, Wed–Thu, 9:00–16:00
Singing with others is an exhilarating and
liberating experience that everyone can
enjoy. On this course you don’t need to
be able to read music and you won’t be
asked to sing on your own; instead, the
whole group will learn songs together in
a relaxed atmosphere that celebrates
the joy of singing in harmony.
14 t, 80 €

Biisipaja 2 – jatkokurssi

8.–10.8. ma–ke klo 17.00–20.30
Biisipajan jatkokurssilla syvennämme
ensimmäisellä kurssilla oppimaamme. Tekstinkirjoituksessa keskitymme
viilaamaan ja hiomaan tekstiä valmiiksi.
Melodiankirjoituksessa tutustumme erilaisiin tekniikoihin ja kokeilemme niiden
vaikutusta melodiaan. Sovitusasioissa
kuuntelemme ja analysoimme referenssibiisejä. Osallistuminen edellyttää jonkin
verran kokemusta laulunkirjoittamisesta.
14 t, 80 €

Yksinlaulu

Ryhmä A: 14.9.–25.11.2022 ke tai pe
Ryhmä B: 11.1.–24.3.2023 ke tai pe,
ei viikolla 8
Opiskelemme laulutekniikkaa sekä laulujen tulkintaa opiskelijoiden yksilöllisistä
lähtökohdista. Soveltuu sekä vasta-alkajille että jo jonkin verran laulua harrastaneille. Nuotinlukutaitoa ei edellytetä.
22

TAIDEHISTORIA
Le rococo étend! Rokokoo muissa
maissa: Italia, Englanti, Espanja,
Saksa, Sveitsi, Ruotsi ja Venäjä

20.4.–16.5. ma ja ke klo 17–19.30
1700-lukua kuvaavat mainiosti sanaparit
“galantti vuosisata” ja “valistuksen vuosisata”. Ensimmäinen maltillisen epikurolaisen suhtautumistapansa ja jälkimmäinen jämptin rationalistisen filosofiansa
vuoksi. Le rococo étend! Rokokoo muissa
maissa -luentosarja esittelee 1700-luvun
puuterintuoksuisen maalaustaiteen
monia eri mielenkiintoisia suuntauksia
Ranskan ulkopuolella.
24 t, 90 €

Nykytaiteen ABC 		

1.–3.8. ma–ke klo 17.30–20.00
Nykytaiteen ABC on intensiivikurssi
nykytaiteen saloihin. A = nykytaiteen
alku, B = kauneuskäsitys ja C = nykytaiteen polku.Ymmärrät nykytaidetta: mihin
se tähtää, miksi se syntyi sekä mihin
suuntaan se on menossa. Tunnistat nykytaiteen tärkeimmät mediat ja suunnat
sekä oppii tunnistamaan nykytaiteilijoita
ja heidän kädenjälkiään. Kurssi antaa
avaimet nykytaideteosten tulkintaan ja
ymmärtämiseen.
9 t, 40 €

Täsmäisku taiteen ismeihin

4.–5.8. to–pe klo 17.30–20.00 ja
6.8. la klo 13.00–15.30
Mitkä Ihmeen ismit? Intensiivikurssi ismien ihmeelliseen maailmaan selventää
modernin taiteen tavoitteita ja taiteen
kriisiä muuttuvassa yhteiskunnassa.
Luentojen lisäksi opiskelijat saavat
käyttöönsä Thinglink-materiaalin, jossa
esitellään ismejä taidehistoriallisen
polun muodossa.
9 t (+ Thinglink-materiaali 4 t), 40 €
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Kulttuurihistorian uudet suunnat, 5 op
sivulla 49

L’Italiano e la storia dell’arte
sivulla 64

TAITEEN TUTKIMUS
Hans Op de Beeck: The Quiet Parade
– Tutustuminen näyttelyyn

Syksy 2022
Hans Op de Beeck on tunnettu tilan
haltuun ottavista installaatioista ja
pysäytettyjä hetkiä kuvaavista veistoksista, mutta hän liikkuu monipuolisesti eri
medioiden välillä. Esitelmässä tutustumme Hans Op de Beeckiin taitelijana
ja etenkin hänen The Quiet Parade
-näyttelyssä mukana oleviin teoksiinsa.
Esittelyn jälkeen kierrämme näyttelyä
Amos Rexissä oppaan johdolla.
2 t, 30 € + museolippu

Maanala-näyttely italiaksi
sivulla 64

TANSSI JA KEHONHUOLTO
Tanssi ja kirjoittaminen, 2 op

6.–10.6. ma–pe klo 10.00–16.15
Kurssilla tarkastelemme kirjoittamisen
ja tanssimisen suhdetta ja vuorovaikutusta. Tutkimme niitä mahdollisuuksia
mitä tanssiminen avaa kirjoittamiselle ja
kirjoittaminen tanssille. Millaista tekstiä,
ajattelua ja poetiikkaa avautuu ruumiillisen olemassaolon äärelle pysähtymällä.
Toteutetaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.
35 t, 195 € / 165 €

Balettikurssi 1 (alkeistaso), 1 op

13.–30.6. ma–to klo 17.00–18.30
Tutustumme baletin perusteisiin: liikkeisiin ja liikesanastoon sekä omaan
kehoon mm. somaattisten harjoitteiden
avulla. Lisäksi teemme kehon tukilihaksia
vahvistavia harjoitteita ja venytyksiä,
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jotka auttavat baletin perusliikkeiden
turvallista. Baletin avulla voit vahvistaa
kehoasi ja parantaa kehonhallintaasi,
löytää uusia liikesuuntia ja kohottaa
ryhtiä. Toteutetaan Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian opintovaatimusten
mukaan.
24 t, 115 € / 85 €

Balettikurssi 2 (keskitaso), 1 op

13.–30.6. ma–to klo 18.45–20.15
Lähestymme balettia anatomian kautta.
Keskitymme tuntemaan ja tunnistamaan
itsessä tapahtuvia toimintoja baletin
tekniikan ja lajin vaatiman estetiikan
ja linjausten puitteissa. Keskitymme eri
liike-energioihin ja sitä kautta baletissa
tarvittavaan voimantuottoon. Toteutetaan Taideyliopiston Sibelius-Akatemian
opintovaatimusten mukaan.
24 t, 115 € / 85 €

Argentinian Tango 1: Basics, 1 ECTS

July 25–August 10 Mon–Wed,
18:30–20:30
In Argentinian tango dancing, a couple
joins in an embrace to move together interpreting the music. Inside the
couple there are two distinctive roles, a
leader (usually – but not exclusively – a
man) and a follower (usually – but not
exclusively – a woman). In this course, we
approach Argentinian Tango as a social
dance. No previous experience in dancing is required. Credits: 1 ECTS given by
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia S-Y27
(Sibelius Academy, University of the Arts
Helsinki)
24 lessons, 130 € / 100 €

Butoh Aesthetics Workshop, 2 ECTS

To understand the fundamental nature
that we reconnect, appreciate our
body and life force that is offered by
universe. Seek the essence of beauty
and recognize that there are lightness
and darkness in the nature or life. When
you dance with pure heart, naturally the
beauty of individual dance appears.
2 ECTS given by Taideyliopiston
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Teatterikorkeakoulu (Theatre Academy,
University of the Arts Helsinki)
35 lessons, 195 € / 165 €

perceptions and own pathways to free
the thinking mind and follow the own
body’s emerging movement. We listen
to the feeling, sensing, experiencing
body, and explore different ways movement finds us, how we find enjoyment in
movement and stillness to music, and in
silence. No prior experience is necessary.
24 lessons, 90 €

Beginner’s Course:
July 4–8, Mon–Fri, 10:00–16:00
Advanced Course:
July 11–15, Mon–Fri, 10:00–16:00

Nykytanssi, 1 op

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Nykytanssitunnit ovat tanssijuutta
monipuolisesti kehittävää liiketutkimusta, jossa edetään liikkeestä nauttien sekä inspiroituen, ja osallistujien
tarpeet kuullen. Tanssimme erilaisia
liikkeen jatkumoita, sarjoja ja kudelmia
kokonaisvaltaisesti hengittäen. Työskentelemme myös improvisaation parissa
henkilökohtaisten harjoitusten sekä parija ryhmätyöskentelyn kautta. Osallistuminen ei vaadi aiempaa tanssitaustaa,
olet tervetullut mukaan juuri tämänhetkisenä. Toteutetaan Taideyliopiston
Sibelius-Akatemian opintovaatimusten
mukaan.
24 t, 115 € / 85 €

Autenttinen liike, 2 op

Aikataulu ilmoitetaan verkossa.
Tällä kurssilla annamme aikaa ja tilaa
läsnäololle, liikkeelle, keskustelulle,
kuuntelulle ja kirjoittamiselle - kehollisen
prosessin huokoiselle havainnoinnille niin
kokijana kuin todistajana. Autenttinen
liike on itseohjautuva ja meditatiivinen
harjoitus; syventymistä kehotietoisuuden
ja kinesteettisten kerrosten äärelle yhä
uudelleen. Lämpimästi tervetuloa mukaan uppoutumaan ja ihmettelemään!
Toteutetaan Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.
24 t, 115 € / 85 €

Contemporary Dance &
Improvisation		

May 30–June 15, Mon–Wed 18:00–20:00
In this course, you will be guided and
prompted to warm up the body’s sense
24

Tanssikinesiologia

6.–21.6. ma–ti klo 17.00–19.30
Tavoitteena tutustua ihmisen liikkumisen
ja liikkeen havainnoinnin maailmaan.
Kinesiologia on tieteenala, joka tutkii ihmisen liikettä mm. urheilun ja terveydenhoidon tarpeita varten. Se hyödyntää
anatomiaa, fysiologiaa ja biomekaniikkaa ihmisen liikkumisen ymmärtämisessä. Tutustutaan näiden tieteenalojen
teoriaan sekä havainnoidaan ja kokeillaan asioita käytännön tasolla.
18 t, 80 €

Musikaalitanssi

2.–18.8. ti ja to klo 17.00–18.30
Rakastatko musikaalien maailmaa?
Saavatko sellaiset nimet kuten Grease,
La la land, Hairspray, Sweet Charity
tai Chicago jalan vipattamaan? Tule
mukaan tanssimaan musikaalien tahtiin!
Kurssilla tutustutaan näyttämömusikaalien ja musikaalielokuvien maailmaan
tanssien kautta. Käymme läpi useita eri
musikaalityylejä ja erilaisia askelia.
12 t, 65 €

Tanssi-improvisaatio

3.–17.8. ke klo 17.00–18.30
Kiinnostaako tanssi, mutta ohjatut askelkuviot eivät ole sinun juttusi? Haluatko
heittäytyä hetkeksi pois arjesta? Tule
mukaan tanssi- ja liikeimprovisaation
maailmaan! Tanssi-improa lähestytään
sekä erilaisten liiketehtävien avulla että
meditatiivisten harjoitusten kautta. Sopii
sekä tanssia harrastaneille että sellaisille, joilla ei ole aiempia tanssiopintoja.
Mukaan tarvitset vain uteliaan asenteen
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sekä heittäytymistä hetkeen ja musiikkiin!
6 t, 45 €

GYROKINESIS® method		

August 13–14, Sat–Sun 14:00–16:00
In this course we learn the basics of
the GYROKINESIS® method. Initially
conceived as a ”Yoga for dancers”, the
Gyrokinesis method systematically and
gently works joints and muscles through
rhythmic and undulating exercises. No
previous experience is needed.
5,33 lessons, 55 €

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan
ammattilaisen oma palautuminen
sivulla 19

Tanssiteatterin kesäkurssi		
sivulla 26

TANSSIPEDAGOGIIKKA
Tanssipedagogiikan perusteet, 25 op

Aikataulu ilmoitetaan verkossa.
Opinnot soveltuvat esimerkiksi opettamiseen suuntautuville tanssijoille, lasten
ja nuorten parissa työskenteleville,
tanssillisia liikuntatunteja ja harrastajaryhmiä ohjaaville ym. Ne järjestetään
Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun
opetussuunnitelman mukaisesti.
Opinnot antavat osallistujille perustiedot
kehollisuudesta, tanssin monista muodoista, tanssin oppimisesta ja opettamisesta. Pedagoginen näkökulma kulkee
mukana kaikissa jaksoissa. Tavoitteena
on avata kehollista potentiaalia, syventää kehollista tietoa ja taitoa sekä rohkaista jokaista tuottamaan omaa liikettään, tekemään havaintoja ja tulkintoja
liikkeestä, tanssista ja kehollisuudesta
niin ympäröivässä maailmassa yleensä
kuin taiteen kontekstissa. Tavoitteena on
rakentaa avara käsitys tanssista osana
kulttuuria ja yhteiskuntaa, sekä kyky
tuoda tanssi osaksi erilaisten yhteisöjen
ja ryhmien arkea.
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Opintokokonaisuus koostuu viidestä
opintojaksosta:
• Kehon potentiaali, 5 op
• Oma liike, 5 op
• Tanssin monet muodot, 5 op
• Tanssin oppiminen ja opettaminen, 5 op
• Oma projekti, 5 op
144 t lähiopetusta, tehtävät ja oma
harjoitteluprojekti; 1200 €

TEATTERI- JA
NÄYTTÄMÖTAIDE
Klovnerian perusteet, 2 op

6.–10.6. ma–pe klo 9.00–16.00
Perehdytään klovnerian perusteisiin.
Vuorovaikutteinen läsnäolo, jakamisen
ilo sekä heittäytyminen leikkiin ovat
työskentelyn lähtökohtia. Opetuksessa vahvistetaan kunkin opiskelijan
omaa erityistä tapaa ihmetellä elämää
klovnina. Klovnille mokakin on lahja ja
osa työskentelyä: kun sen hyväksyy, voi
taas jatkaa. Toteutetaan Taideyliopiston
teatterikorkeakoulun opintovaatimusten
mukaan.
40 t, 195 € / 165 €

Improvisaation peruskurssi, 2 op

6.–10.6. ma–pe klo 10.00–16.15
Improvisaatio on läsnäolon taidetta.
Keskeisiä teemoja ovat läsnäoleva kuuntelu, reagointi, heittäytyminen yhteistyöhön ja omien impulssien tunnistaminen.
Opiskelu tapahtuu turvallisessa ilmapiirissä, helppojen ja oivalluksia antavien
improvisaatioharjoitteiden avulla. Osallistuminen ei vaadi mitään erityistaitoja.
Toteutetaan Taideyliopiston teatterikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.
35 t, 195 € / 165 €

Nukke- ja esineteatterin alkeet, 1 op

27.–30.6. ma–to klo 10.00–15.00
Tutustutaan nukkenäyttelemisen eli
nuketuksen perusteisiin. Erilaisten nuken
liikkeeseen, hengitykseen ja katseeseen keskittyvien harjoitteiden kautta
tutkitaan, kuinka luodaan illuusio nuken
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elollisuudesta. Kurssilla havainnoidaan
myös nuken ja esiintyjän välistä vuorovaikutusta sekä kiinnitetään huomiota
nuken ergonomiseen liikuttamiseen.
Toteutetaan Taideyliopiston teatterikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.
20 t, 150 € / 120 €

TEATTERIPEDAGOGIIKKA

Johdatus draaman kirjoittamiseen,
2 op		

8.–11.8. ma–to klo 10.00–15.30 sekä
12.8. pe klo 10.00–14.00
Draaman kirjoittamisen johdantokurssilla tutustumme esimerkkitekstien ja
nopeiden kirjoitusharjoitusten avulla
näytelmän kirjoittamisen eri osa-alueisiin, kuten henkilöstöön, draamalliseen
tilanteeseen, dialogiin ja käänteeseen.
Kaiken työskentelyn keskiössä on
vertaispalaute, jota annetaan keskeneräisistä teksteistä. Kokeilemme erilaisia
lähestymistapoja kohtauksen kirjoittamiseen. Toteutetaan Taideyliopiston
teatterikorkeakoulun opintovaatimusten
mukaan.
28 t, 185 € / 155 €

Tanssiteatterin kesäkurssi		

23.–31.8. ti ja ke klo 17.00–20.15
Tutustumme erilaisten harjoitteiden
kautta tanssiteatterin metodeihin. Jokaisella opetuskerralla lähestymme tanssiteatterin tekemistä eri näkökulmasta.
Osallistujilla on mahdollisuus toimia niin
käsikirjoittajana, ohjaajana, koreografina, näyttelijänä kuin tanssijana.
Kurssi soveltuu kaikille tanssiteatterin tekemisestä kiinnostuneille ja antaa laajan
tietopaketin tanssiteatterin monipuolisuudesta tyylilajina.
16 t, 80 €

Biisipaja 1–2		
sivuilla 21 ja 22

26

Teatteripedagogiikan perusteet, 25 op

on suunnitteilla kesäyliopistoon Taideyliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.
Teatteripedagogiikan perusteet -opintokokonaisuudessa tutustutaan teatteriin,
sen oppimiseen ja opettamiseen eri näkökulmista. Koulutuksen sisältö rakentuu
osallistujien aiemman osaamisen ja kokemusten pohjalle ja syventää osallistujien käytännön taitoja. Teatteripedagogisten perustaitojen lisäksi koulutuksessa
painottuvat teatterin eri osa-alueet sekä
pedagogiseen vuorovaikutukseen liittyvien kysymysten pohtiminen suhteessa
teatteriin ruumiillisena ja sosiaalisena
taidemuotona. Opinnot on suunnattu
opettajille ja kasvattajille, sosiaalityöntekijöille, harrasteryhmien vetäjille sekä
muille teatterista kiinnostuneille.
Opintokokonaisuus sisältää seuraavat
opintojaksot:
• Orientaatio teatteripedagogiikkaan,
2 op
• Mitä teatteri on? 10 op
• Teatterin oppiminen ja opettaminen,
4 op
• Oma projekti, 7 op
• Epilogi, 2 op
Tarkemmat tiedot opinnoista
verkkosivuilla www.hsky.fi

VALOKUVAUS
Miljööhenkilökuvausta vaihtuvilla
teemoilla

7.-8.5. la-su
la klo 10.00-17.00, su klo 9.00-16.00
Jos tavoitteesi on kuvata valokuvauksellisempia ja eri tyylisiä kuvia ihmisistä
visuaalisesti erilaisissa ympäristöissä, on
tämä kurssi sinua varten. Kurssi soveltuu
valokuvausharrastuksessaan jo hieman
pidemmälle ehtineelle, joka haluaa
päivittää tietojaan ja oppia uusia asioita
kehittyäkseen.
14 t, 180 €
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Talous,
hallinto ja
organisaatiot
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI

27

TALOUS, HALLINTO JA ORGANISAATIOT

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 2022

ASUNTO-OSAKEYHTIÖT

mutta niitä voi tulla kuulemaan myös
yksittäin.

Asunto-osakeyhtiön hyvä hallinto

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Asumisen lainsäädäntö, yhtiöjärjestyksen päivittäminen uutta asunto-osakeyhtiölakia vastaavaksi, osakkaiden
oikeudet ja vastuut, hallituksen vastuukysymykset, taloyhtiön hyvä hallinto.
16 t, 80 €

Asunto-osakeyhtiön kirjanpito ja
tilinpäätös

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen suunnittelu, laatiminen ja rakenne, tilinpäätösasiakirjat, sekä erilaiset laskelmat kuten
lainaosuus- ja vastikerahoituslaskelmat,
talousarviovertailu, vuokra-, vastike- ja
käyttökorvauskirjanpito.
16 t, 80 €

HENKILÖSTÖ JA
ORGANISAATIOT
Palvelujen valintamuotoilu
– käyttäjän päätöksenteon
ymmärtäminen

27.–28.4. ke-to klo 9.00–12.00
Miten madaltaisimme kynnystä ottaa
palvelu käyttöön? Ketkä ja mitkä asiat
vaikuttavat asiakkaiden valintoihin?
Miten voisimme hienovaraisesti ohjata
palvelumme käyttäjiä tekemään fiksuja
valintoja ja jatkamaan palvelussa?
Päätöksenteon psykologia ja valintojen
muotoilu auttavat löytämään ratkaisuja
näihin kysymyksiin.
7 t, 125 €

Arkistoinnin ja tietoturvallisuuden
ajankohtaiswebinaarit

Koulutukset Arkistointi ja säilytysajat,
Sähköinen arkistointi ja Tietoturvallisuus
muodostavat kokonaisuuden, jossa saat
nopeasti ja tehokkaasti katsauksen tärkeimpiin seikkoihin, joita organisaation
dokumenttien säilytyksestä tulee tietää.
Webinaarien yhteishinta on 240 €,
28

Arkistoinnin ja säilytysaikojen
ajankohtaiswebinaari

16.5. ma klo 8.45–12.00
Tässä webinaarissa kuulet arkistolainsäädännön muutoksista ja erilaisten
asiakirjojen säilytysaikojen määrittelystä. Tilaisuuden aikana käydään läpi
tiedonhallintalakia ja säilytysaikoja sekä
mm. Kuntaliiton ja Kansallisarkiston ohjeistuksia. Webinaari sopii kaikenlaisissa
organisaatioissa esim. esimiehenä tai
asiantuntijana sekä erilaisten henkilö- ja
muiden rekisterien parissa toimiville.
4 t, 85 €

Sähköisen arkistoinnin
ajankohtaiswebinaari

23.5. ma klo 8.45–12.00
Arkistointi on osa laaja-alaista tiedonhallinnan osaamista. Löytyykö tärkeä
tieto arkistoistasi helposti? Miksi ja milloin sähköinen arkistointi on organisaatioissa tai yrityksessä pakollista? Millä
tavoin asiakirjallista tietoa rekisteröidään, säilytetään, kuvaillaan ja luetteloidaan? Mitä prosesseja sähköinen
arkistointi muuttaa? Tule oppimaan mitä
sähköinen arkistointi tarkoittaa ja mitä
pitäisi tietää!
4 t, 85 €

Tietoturvallisuuden
ajankohtaiswebinaari

30.5. ma klo 8.45–12.00
Tilaisuuden aiheita ovat mm. digitaalisen turvallisuuden arviointikriteeristö,
pilviturvallisuuden kriteeristö ja turvallisuusluokiteltavien asiakirjojen käsittely
pilvipalveluissa, tekniset rajapinnat
ja katseluyhteydet. Webinaari sopii
kaikenlaisissa organisaatioissa esim.
esimiehenä tai asiantuntijana toimiville
ja erityisesti erilaisten henkilö- ja muiden
rekisterien parissa toimiville.
4 t, 85 €
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Lean-perusteet

1.6. ke ja 13.6. ma klo 9.00–16.00
Organisaatiot pyrkivät tehokkaaseen
toimintaan, mutta se ei aina lisää arvoa.
Keskitytäänkö vääriin asioihin? Karkaako työn määrä käsistä? Lean-filosofialla
etsitään keinoja yhtenäisen tuoteportfolion tai palvelukokonaisuuden kehittämiseksi, jossa esimerkiksi vähennetään
päällekkäisyyksiä. Käytännönläheistä
Leania voi soveltaa monenlaisiin prosesseihin ja työmenetelmiin erityyppisissä
organisaatioissa.
14 t, 220 €

Tietotalouden Lean – turhia
järjestelmiä vai hyödyllistä
digitalisointia?

20.6. ma klo 9.00–16.00
Uusia järjestelmiä vanhojen tilalle, lisää
digitalisaatiota – onko tämä hyödyllistä vai hukkaa? Lean-ajattelu auttaa
hahmottamaan tilanteen ja kehittämään
organisaatiota. Koulutuksessa opit
ymmärtämään ja arvioimaan digitalisoinnin tuomaa hyötyä Leanin hengessä. Koulutuksessa tuodaan esille uusia
näkökulmia, digitaalisia palveluja osana
palvelutuotantoa.
7 t, 115 €

Restoratiivinen ja ratkaisukeskeinen
sovittelu

16.9.2022–30.4.2023
Henkisesti vaikeaksi koetut tilanteet,
kuten ihmissuhdekonfliktit vievät työpaikoilla valtavan määrän psyykkistä
energiaa, joka on pois tuottavuudesta
ja työn kehittämisestä. Siten ristiriitojen käsittely ja ongelmien työstäminen
oppimista edistävällä asenteella on yksi
yritysten menestystekijöistä. Sovittelulla
tarkoitetaan vastuullista ja aktiivista
ristiriitojen ja konfliktien ratkaisuprosessia. Koulutuksessa opitaan restoratiivisen sovittelun perusteet ja harjoitellaan
käytännössä vähintään yksi todellinen
sovitteluprosessi.
49 t, 1600 €
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Ratkaisukeskeiset ReTeaming
-koulutukset

ReTeaming on muutoksenhallinnan ratkaisukeskeinen menetelmä, vaiheittain
etenevä looginen prosessi, jonka avulla
voidaan ratkoa ongelmia ja saavuttaa
tavoitteita innostavassa ja kannustavassa ilmapiirissä.
Kesäyliopisto järjestää yhteistyössä
Lyhytterapiainstituutin kanssa kolmesta
alla esitellystä päivästä koostuvan koulutusohjelman, jonka jokainen koulutuspäivä on itsenäinen kokonaisuus.
160 € tai kolme koulutuspäivää 395 €.

ReTeaming 1: Työelämän
diplomatiaa – ratkaisukeskeinen
keskustelukulttuuri

ke 7.9. klo 9.30–15.30
Opimme ottamaan vastaan kriittistä palautetta, antamaan rakentavalla tavalla
kriittistä palautetta muille, purkamaan
loukkaantumisia ja toimimaan viisaasti
tilanteissa, joissa joutuu välikäteen kahden muun ihmisen välisessä konfliktissa.
160 € tai kolme koulutuspäivää 395 €

ReTeaming 2: Ratkaisukeskeinen
itsensä kehittäminen –
henkilökohtainen valmennusprosessi

ke 14.9. klo 9.30–15.30
Perehdymme ratkaisukeskeiseen itsensä
kehittämisohjelmaan, jota voi käyttää
pyrkiessään ratkomaan omia ongelmiaan tai halutessaan vahvistaa omaa
motivaatiotaan asettamiensa tavoitteiden saavuttamiseksi.
160 € tai kolme koulutuspäivää 395 €

ReTeaming 3: Ongelmista tavoitteiksi
– ratkaisukeskeinen työyhteisöjen ja
tiimien kehittäminen
ke 20.9. klo 9.30–15.30
Perehdymme ReTeaming-työyhteisöjen
valmennus- ja kehittämismenetelmään.
160 € tai kolme koulutuspäivää 395 €

Palvelumuotoilu, 25 op
sivulla 32
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Tuotantotalous, 25 op

teisiin, sekä osaa arvioida ja vertailla
henkilöstöjohtajan rooleja eri johtamistilanteissa.
Opintojakson sisältö on suunniteltu
vastaamaan ammattikorkeakoulujen
opetussisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus
hyväksyä osaksi tutkintoasi.
35 € / kuulustelumaksu

sivulla 34

JOHTAMINEN
Organisaatiot ja johtaminen, 5 op

10.–12.5. ti–to klo 16.30–19.15
Opintojakson suoritettuaan opiskelija
tuntee johtamisen ja organisoinnin
keskeiset peruskäsitteet ja -teoriat. Opiskelijalla on käsitys johtamisen historiallisesta kehityksestä sekä johtamisen tulevaisuuteen liittyvistä teemoista. Lisäksi
opiskelija oppii erilaisista organisaatiomalleista ja tämän hetken keskeisistä
johtamisen ja organisoinnin käsitteistä.
Korvaavuus: PYJO0012 PJOY1, 5 op,
Turun yliopisto).
24 t, 175 € / 135 €

Positiivinen johtaminen ja
kukoistavat organisaatiot

4.4.–12.12.2022 Kevään ryhmä
31.8.2022–25.4.2023 Syksyn ryhmä
Positiivisen johtamisen koulutus tarjoaa
vahvan teoreettisen perustan positiiviseen johtamiseen ja positiiviseen organisaatiopsykologiaan. Positiiviset johtajat
ovat ratkaisevan tärkeitä yksilöiden,
ryhmien ja organisaatioiden optimaalisen suorituskyvyn mahdollistajia. Koulutuksessa teoriaa sovelletaan käytäntöön
ja osallistujille rakentuu kurssin aikana
henkilökohtainen positiivinen johtamismalli ja -filosofia.
8 kk / 3390 €

JOHTAMISEN KIRJALLISUUSTENTIT
Henkilöstöjohtaminen, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
9.6. to klo 17.00–20.00
17.8. ke klo 17.00–20.00
HR, henkilöstöjohtamisen erityisteemoja,
projekti- ja tiimijohtaminen. Opiskelija
syventää osaamistaan henkilöstöjohtamisen eri osa-alueilla. Opiskelija osaa
yhdistää henkilöstöjohtamisen teorioita
henkilöstöjohtamisen käytännön tilan30

Tiimit ja tiimijohtaminen, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
13.6. ma klo 17.00–20.00
22.8. ma klo 17.00–20.00
Toimivan tiimin rakentaminen, tiimityön
haasteet ja niiden ratkaiseminen, tiimin
toimintaan vaikuttaminen. Opiskelija
osaa arvioida tiimin toimintaa ja kehittää sitä omalla panoksellaan edelleen.
Opiskelija osaa ottaa tiimin jäsentä
suuremman roolin tiimin toiminnassa
ja vaikuttaa toiminnallaan koko tiimiin
yhteisen tavoitteen saavuttamiseen.
Opintojakson sisältö on suunniteltu
vastaamaan ammattikorkeakoulujen
opetussisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus
hyväksyä osaksi tutkintoasi.
35 € / kuulustelumaksu

Johtaminen ja strategia, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
20.6. ma klo 17.00–20.00
29.8. ma klo 17.00–20.00
Strategia, toiminnan suunnittelu,
strategiatyön työkalut. Opiskelija osaa
arvioida valittua strategiaa, tehdä strategialähtöisiä ratkaisuja sekä suunnitella
ja organisoida toimintaa käytännön
tilanteissa. Hyödyntää erilaisia strategiatyön työkaluja ja menetelmiä. Laatia
strategian toimeenpano- ja
seurantasuunnitelman.
Opintojakson sisältö on suunniteltu
vastaamaan ammattikorkeakoulujen
opetussisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus
hyväksyä osaksi tutkintoasi.
35 € / kuulustelumaksu
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Kansainvälinen oikeus, 6 op

TikTok yrityksille ja organisaatioille

6.6. ma klo 9.00–16.00
Koulutuksessa tutustutaan siihen, miten
TikTokissa tuotetaan videoklippejä ja
noustaan jopa kansainvälisesti viraaliksi.
Kuinka valita ja tehdä videoita oikealle kohderyhmälle, oikeilla sisällöillä ja
julkaisemisen keinoilla? Koulutuksessa
opitaan myös TikTok-somestrategiaa
ja TikTok-kanavan hallintaa. Miten
tekemistä mitataan ja hyödynnetään
yrityskäytössä?
7 t, 115 €

Maaliskuu 2023
Kansainvälisen oikeuden luonne, sen julkis- ja yksityisoikeudelliset piirteet sekä
osa-alueet. Oikeus globaalien hallintajärjestelmien työkaluna. Kansainvälisen
oikeuden lähteet ja perusdoktriinit. Tärkeimpiä kansainvälisiä oikeustapauksia.
Kansainvälisen oikeuden soveltaminen,
kansainvälisoikeudellinen argumentointi. Korvaavuus: Opintojakso on Turun
yliopiston oikeustieteelliseen tutkintoon
sisältyvä aineopintojen oikeudenalojen
perusteiden opintojakso.
25 t, 175 € / 135 €

JURIDIIKAN KIRJALLISUUSTENTIT

OIKEUSTIEDE
Valtiosääntöoikeus, 7 op

13.5. pe klo 16.00–20.00 ja
14.5. la klo 9.00–17.00
Kurssilla käydään läpi valtiosääntö ja
perustuslaki, oikeusnormien hierarkia,
valtiojärjestyksen perusteet: kansanvalta, edustusperiaate, vallanjako,
parlamentarismi ja oikeusvaltioperiaate.
Yksilön perusoikeudet ja ihmisoikeuksien
valtionsisäinen asema. Myös kansainvälisten velvoitteiden hyväksyminen ja
voimaansaattaminen, mm. EU-oikeuden
ja Suomen valtiosäännönyhteensovittaminen.
Korvaavuus: ONOM1006 (7 op), Oikeustieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto
14 t, 175 € / 135 €

Perhe- ja jäämistöoikeus, 7 op

Helmikuu 2023
Parisuhde-, lapsi-, edunvalvonta- ja jäämistöoikeus. Perhe- ja jäämistöoikeuden
yleiset opit ja peruskäsitteet. Oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät
oikeudelliset ongelmat. Kansainvälisen
yksityisoikeuden perusteet. Korvaavuus: Opintojakso on Turun yliopiston
oikeustieteelliseen tutkintoon sisältyvä
aineopintojen oikeudenalojen perusteiden opintojakso.
20 t, 155 € / 135 €

Sopimusoikeus, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
1.6. ma klo 17.00–20.00
8.8. ma klo 17.00–20.00
Yritysoikeuden näkökulmasta sopimuksen sisällön määräytyminen sekä
sopimusoikeuden yleisten oppien ja oikeusperiaatteiden vaikutukset yritysten
sopimustoiminnassa. Aiheet: sopimuksen
tekeminen, sitovuus, pätemättömyys,
tulkinta ja muuttaminen, irtisanominen
ja päättyminen, suoritushäiriöt, riidanratkaisu, vahingonkorvaus, edustus.
Erilaiset sopimustyypit.
Opintojakson sisältö on suunniteltu
vastaamaan ammattikorkeakoulujen
juridiikan opetuksen sisältöjä. Varmista
omasta oppilaitoksestasi, voidaanko
tenttisuoritus hyväksyä osaksi tutkintoasi.
35 € / tentti

Työoikeus, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
15.6. ke klo 17.00–20.00
24.8. ke klo 17.00–20.00
Työoikeuden yleiset opit, peruskäsitteet
ja oikeusperiaatteet. Työoikeuden normijärjestelmä. Individuaalisen ja kollektiivisen työoikeuden pääsisällöt. Työsopimus, ja siihen perustuvat työnantajan ja
työntekijän oikeudet ja velvollisuudet.
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Työsuojelu.
Opintojakson sisältö on suunniteltu
vastaamaan ammattikorkeakoulujen
juridiikan opetuksen sisältöjä. Varmista
omasta oppilaitoksestasi, voidaanko
tenttisuoritus hyväksyä osaksi tutkintoasi.
35 € / tentti

TALOUSHALLINTO

PALVELUMUOTOILU
Palvelumuotoilu, 25 op

järjestetään Lapin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.
Opintokokonaisuus antaa monipuolisen ymmärryksen palveluista ja niihin
kytkeytyvästä kehittämisestä. Palvelumuotoilun lisäksi kokonaisuuden aikana
tulevat tutuksi sekä liiketoiminnan,
johtamisen kuin visuaalisen suunnittelunkin näkökulmat. Palvelumuotoilu
25 op muodostaa kokonaisuuden, jossa
edetään muotoiluajattelun ja palvelujen
tutkimuksen ymmärtämisestä käytännönläheiseen osaamisen soveltamiseen
ja yrityskuvan sekä palvelujen suunnitteluun.
Opintokokonaisuuden rakenne:
• Johdatus palvelumuotoiluun, 2 op
• Brändi ja visuaalisuus, 4 op
• Business design, 4op
• Muotoilu liiketoiminnassa, 4 op
• Palvelumuotoilun prosessi ja
menetelmät, 3 op
• Julkisten palveluiden muotoilu, 4 op
• Palvelumuotoilun johtaminen, 4 op
Tarkemmat tiedot opinnoista
verkkosivuilla www.hsky.fi
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Kirjanpidon iltapäiväkahvit,
webinaari

22.4. pe klo 14.00–17.15
Iltapäivän elämystapahtuma Teamsin välityksellä! Hörppäys kirjanpidon
maailmaa niille, jotka haluavat oppia
tuntemaan aihetta hieman mutta
kokonaiseen kurssiin ei ole nyt aikaa.
Jos esimerkiksi työssäsi olisi hyödyksi
ymmärtää kirjanpidon perusteita tai
raportteja, vaikka et itse niitä tuotakaan,
tämä tapahtuma on sinua varten! Tarvittavat välineet: tietokone, kuulokkeet,
mikrofoni, kahvi/tee ja hyvä asento.
4 t, 15 €

Tuloksen ja taseen tulkinta

5.–6.5. to–pe klo 9.00–15.15
Kurssi kaikille, jotka tarvitsevat työssään
perustaitoja taseen ja tuloslaskelman
ymmärtämisestä, tai jotka ovat muuten
kiinnostuneita ymmärtämään, mitä
niiden luvut kertovat. Mitä asioita katsotaan taseesta ja mitä tuloslaskelmasta?
Mitä niissä näkyvistä luvuista voi päätellä yrityksen tai muun organisaation
toiminnasta? Aikaisempaa kokemusta
aiheesta ei vaadita.
14 t, 70 €

Sijoittamisen perusteet

9.–11.5. ma–ke ja 17.–18.5. ti–ke
klo 17.00–20.15
Tutustumme säästämisen perusteisiin ja
sijoittamisen alkeisiin. Opimme, miten
riski, tuotto ja tappiot linkittyvät toisiinsa. Et tarvitse etukäteistietoja sijoittamisesta: kurssi sopii erinomaisesti kaikille,
jotka harkitsevat sijoittamisen aloittamista tai oman taloutensa kohentamista.
Kohderyhmä: Kaikki sijoittamisesta
kiinnostuneet, joilla ei ole aiempaa osaamista aiheesta.
20 t, 90 €
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Sijoittajan iltapäiväkahvit,
webinaari

13.5. pe klo 14.00–17.15
Iltapäivän elämystapahtuma Teamsin
välityksellä! Rennosti keskustellen mutta
täyttä asiaa erilaisista sijoittamisen
maailmaan liittyvistä aiheista kuten
sijoittajan verokeinot, osakesäästötili,
sijoitusrahasto, sijoituskääre. Edellyttää
jonkinlaista sijoittamisen perusteiden
tuntemusta. Ota kahvit mukaasi ja tule
kuulemaan ja keskustelemaan!
4 t, 15 €

Varallisuuden siirto lapselle,
iltapäivän webinaari

20.5. pe klo 14.00–17.15
Iltapäivän elämystapahtuma Teamsin
välityksellä! Lahja- ja perintöverotus
käytännönläheisesti: lahjaverotuksessa
keskitytään lapsen verottoman tukemisen muotoihin ja perintöverotus-osiossa
järkevään perintösuunnitteluun. Tarvittavat välineet: tietokone tai mobiililaite
nettiyhteydellä, äänentoistolla ja mikrofonilla sekä kahvi/tee ja mukava asento.
Kouluttajan materiaali.
4 t, 15 €

TALOUSHALLINNON
KIRJALLISUUSTENTIT
Budjetointi, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
1.6. ke klo 17.00–20.00
1.8. ma klo 17.00–20.00
Organisaation strategisen suunnittelun
toteuttaminen budjetoinnilla. Budjetoitujen tavoitteiden toteutuminen ja
toteuman seuranta. Opiskelija osaa
suunnitella yrityksen taloudellista toimintaa strategiaprosessin mukaisesti.
Hän osaa laatia strategia taloudellisen
toimeenpano- ja seurantasuunnitelman. Taloushallinnon näkökulmasta
yhdistetään sekä sisäinen että ulkoinen
laskentatoimi. Opintojakson sisältö on
suunniteltu vastaamaan ammattikorkeakoulujen taloushallinnon opetuksen
sisältöjä. Varmista omasta oppilaitokses-

TALOUS, HALLINTO JA ORGANISAATIOT

tasi, voidaanko tenttisuoritus hyväksyä
osaksi tutkintoasi.
35 € / tentti

Kustannuslaskenta, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
7.6. ti klo 17.00–20.00
8.8. ma klo 17.00–20.00
Tuotteiden hinnoittelun ja kustannuslaskennan hallinta. Miten asiakastarpeista
kehitetty tuote tai palvelu hinnoitellaan ja hallitaan kokonaisuudessaan
taloudellisesti kannattavaksi yrityksen
liiketoiminnaksi.
Opiskelija osaa kaupallistaa liiketaloudellisesti kannattavia tuotteita ja palveluja. Opiskelija hallitsee tuotteistamisen
ja kaupallistamisen talousprosessin
kaikki vaiheet. Opintojakson sisältö on
suunniteltu vastaamaan ammattikorkeakoulujen taloushallinnon opetuksen
sisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus hyväksyä
osaksi tutkintoasi.
35 € / tentti

Palkanlaskenta, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
9.6. to klo 17.00–20.00
15.8. ma klo 17.00–20.00
Työtulon verotus, palkasta tehtävät
muut vähennykset, luontoisedut ja
henkilökuntaedut, matkakustannusten
korvaukset, vuosiloma. Opiskelija ymmärtää palkanlaskennan ja vuosilomapalkan laskemisen perusteet, sekä osaa
soveltaa työehtosopimuksia käytäntöön
ymmärtäen niiden vaikutukset palkkaan.
Opintojakson sisältö on suunniteltu
vastaamaan ammattikorkeakoulujen
taloushallinnon opetuksen sisältöjä.
Varmista omasta oppilaitoksestasi,
voidaanko tenttisuoritus hyväksyä osaksi
tutkintoasi.
35 € / tentti

Tuloslaskenta ja tilinpäätös, 3 op
Kirjallisuuskuulustelut:
13.6. ma klo 18.00–21.00
17.8. ke klo 17.00–20.00
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Tilinpäätöksen suunnittelu, laatiminen
ja rakenne, yrityksen verotettavan tulon
laskeminen, tilinpäätöksen analysointi,
tilinpäätösasiakirjat, sekä tilintarkastus
pääpiirteittäin. Opintojakson sisältö on
suunniteltu vastaamaan ammattikorkeakoulujen taloushallinnon opetuksen
sisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus hyväksyä
osaksi tutkintoasi.
35 € / tentti

voidaanko tenttisuoritus hyväksyä osaksi
tutkintoasi.
35 € / tentti

Tilintarkastus, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
15.6. ke klo 17.00–20.00
22.8. ma klo 17.00–20.00
Tilintarkastusprosessin läpikäynti,
kattaen kirjanpidon, tilinpäätöksen ja
yhtiön hallinnon tarkastamisen. Tilintarkastusprosessin tavoitteena olevan
lausuman eli tilintarkastuskertomuksen,
sisältö ja laadinta, koskien kirjanpidon,
tilinpäätöksen, hallinnon tarkastusta.
Tilintarkastajan työpapereihin ja tarkastuksen painopistealueiden asettamiseen
tutustuminen. Opintojakson sisältö on
suunniteltu vastaamaan ammattikorkeakoulujen taloushallinnon opetuksen
sisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus hyväksyä
osaksi tutkintoasi.
35 € / tentti

Vero- ja tilinpäätössuunnittelu, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
20.6. ma klo 17.00–21.00
24.8. ke klo 17.00–21.00
Verosuunnittelun käsite ja rajat.
Verosuunnittelu eri yritysmuodoissa.
Verosuunnittelun ja yritysverotuksen
erityiskysymyksiä. Tilinpäätössuunnittelu. Välittömän verotuksen vaiheet
ja verotusmenettely. Yritysverotus eri
yritysmuodoissa ja elinkeinotoiminnan
verotus. Ajankohtaista yritysverotuksesta. Opintojakson sisältö on suunniteltu
vastaamaan ammattikorkeakoulujen
taloushallinnon opetuksen sisältöjä.
Varmista omasta oppilaitoksestasi,
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Arvonlisäverotuksen
erityiskysymyksiä, 3 op

Kirjallisuuskuulustelut:
28.6. ti klo 17.00–21.00
29.8. ma klo 17.00–21.00
Arvonlisäverotuksen erityiskysymykset,
kuten ulkomaankaupan, yhteisökaupan
ja kiinteistöjen arvonlisäverotus sekä
eräät muut arvonlisäverokysymykset,
kuten rakentamispalveluiden käännetty
verovelvollisuus. Opintojakson sisältö on
suunniteltu vastaamaan ammattikorkeakoulujen taloushallinnon opetuksen
sisältöjä. Varmista omasta oppilaitoksestasi, voidaanko tenttisuoritus hyväksyä
osaksi tutkintoasi.
35 € / tentti

TUOTANTOTALOUS
Tuotantotalous, 25 op

toteutetaan Oulun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti
Aikataulu ilmoitetaan verkossa.
Tuotantotalous tarkoittaa yritysten
taloudellisen ja tuotannollisen toiminnan
lisäksi esimerkiksi innovaatioita, projektien ja ihmisten johtamista tai yrityksen
strategioiden suunnittelua. Tuotantotalouden menetelmiä voidaan soveltaa
kaikkiin aloihin teollisuudesta kolmannen
sektorin toimintaan. Opinnoissa yhdistyvät tekninen, taloudellinen ja sosiaalinen
osaaminen.
Opintokokonaisuus koostuu viidestä
opintojaksosta, joille voi ilmoittautua
myös yksittäin:
• Tuotantotalouden peruskurssi, 5 op
• Projektinhallinnan peruskurssi, 5 op
• Työhyvinvoinnin ja työelämän hallinta,
5 op
• Prosessi- ja laatujohtaminen, 5 op
• Tuotekehitys, 5 op
Opintokokonaisuuden hinta 200 €
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TYÖ- JA
ORGANISAATIOPSYKOLOGIA
Työ- ja organisaatiopsykologian
perusopinnot, 25 op

on suunnitteilla kesäyliopistoon Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten
mukaisesti.
Opintokokonaisuudessa tutustutaan
työssä tapahtuviin psykologisiin prosesseihin. Opintojaksoilla saat yleiskuvan
työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja työhön liittyvistä sisältöalueista kuten johtaminen,
työhyvinvointi sekä sosiaaliset verkostot.
Perehdyt mm. digiajan työelämätaitoihin
sekä ratkaisukeskeiseen toimintatapaan
ja sen soveltamiseen vuorovaikutustilanteissa. Opinnot suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva työ- ja organisaatiopsykologian keskeisistä perusteorioista ja
työhön liittyvistä sisältöalueista. Opinnot
muodostuvat kaikille pakollisesta opintojaksosta Johdatus työ- ja organisaatiopsykologiaan: työn teorioita ja käytäntöjä
(3 op), jonka lisäksi opiskelija suorittaa
22 opintopistettä vapaavalintaisista
opinnoista. Vapaavalintaiset opintojaksot varmistuvat kevään 2022 aikana.
Opinnoista voi valita myös yksittäisiä
jaksoja. Tarkemmat tiedot opinnoista
verkkosivuilla www.hsky.fi

Organisaatiot ja johtaminen, 5 op
sivulla 30

Positiivinen johtaminen ja
kukoistavat organisaatiot
sivulla 30
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Terveys- ja
sosiaaliala
36
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HOITOTIEDE
Hoitotieteen aineopinnot, 34 op

järjestetään Itä-Suomen yliopiston tutkintovaatimusten mukaisesti.
Opinnoissa perehdytään hoitotieteen
teoreettiseen perustaan sekä yksilö- ja
yhteisötason terveyden edistämiseen,
eettiseen toimintaan hoitotyön asiantuntijuusalueella ja potilasturvallisuuteen.
Saat valmiuksia hankkia, arvioida ja
hyödyntää hoitotieteellistä näyttöön
perustuvaa tietoa. Opinnot soveltuvat
sekä tutkintotavoitteisille opiskelijoille
että täydennyskoulutukseksi sosiaalija terveydenhuollon ammattilaisille ja
asiantuntijoille.
Edeltävät opinnot: Terveysalan soveltuvan amk-tutkinnon, väistyvän terveydenhuollon opistoasteen tutkinnon tai 1994
päättyneen terveydenhuollon opistoasteen erikoistumistutkinnon suorittaneet
opiskelijat voivat aloittaa hoitotieteen
opinnot suoraan aineopinnoista. Muilta
opiskelijoilta vaaditaan suoritetuksi
hoitotieteen perusopinnot.
Opintojen rakenne:
• Hoitotieteen historia- ja tietoperusta,
5 op
• Preventiivisen hoitotieteen ja terveyden edistämisen tietoperusta, 6 op
• Hoitotieteen tutkimusmenetelmät, 5
op
• Hoitotieteen teoria 1, 4 op
• Intercultural competence and professionalism, 5 cr
• Johdatus asiakas- ja potilasturvallisuuden perusteisiin, 5 op
• Näyttöön perustuva hoitotyö ja laadun parantaminen, 4 op
Kokonaisuusmaksu: 385 €

HYVINVOINTI
iRest® (integrative restoration)
perusteet		

23.–24.4. la–su klo 10.00–15.00
iRest (integrative restoration) -harjoitus on psykologi, PhD Richard Millerin

TERVEYS- JA SOSIAALIALA

vuosituhansia vanhoista Yoga Nidra
harjoitteista 1970-l:lta lähtien kehittämä syvärentouttava meditatiivinen
harjoitus nykyihmisen tarpeisiin. Harjoitus tuo sekä fyysistä, henkistä että
emotionaalista eheytymistä. Siitä voi
saada apua mm. unettomuuteen, stressiin, masennukseen, ahdistuneisuuteen
sekä erilaisiin akuutteihin ja kroonisiin
kiputiloihin.
10 t, 155 €

Tarinoi taikaa elämääsi -etäkurssi

5.–26.5. ke klo 17.00-19.30
Tuntuuko joskus, että elämässä ei nykyisin tapahdu ihmeitä? Että vastuut ovat
vakavoittaneet ja rutiinit sammuttaneet
runouden? Tuntuuko, että CV:si on pysynyt samanlaisena jo kauan? Jos tuntuu
tutulta, tarinasi voi kaivata tuulettamista. Tule mukaan kurssille, jonka aikana
kertomuksesi raikastuu ja täydentyy eri
näkökulmista. Kurssilla pysähdytään
tarkastelemaan minkälaista tarinaa
kerromme itsestämme ja mitä muistoja
siihen valitsemme.
12 t, 180 €

Taideterapeuttinen viikonloppu

11.–12.6. la–su klo 10.00–16.00
Tule tutkimaan omaa sisäistä maailmaasi ja luovuuttasi taiteen keinoin. Mitään
osaamista tai aiempaa kokemusta ei
tarvita! Teemme viikonlopun aikana ohjattuja maalaus- ja kirjoitusharjoituksia,
joihin sukellamme lempeästi lämmittelyn
kautta. Työskentelyssä ei ole taiteellisia
tavoitteita. Jokainen tekee omalla tavallaan ja se on aina arvokasta.
12 t, 160 €

Unettomuuden hoitoa kiinalaisin
menetelmin

4.8. to klo 17.00-20.15
Opitaan vanhoja kiinalaisia menetelmiä,
joilla voi saada helpotusta aikuisten
unettomuuteen. Sopii myös yleisesti rauhoittamaan levotonta mieltä. Keinoina
liikkeet, itsehieronta, rentoutumis- ja
mielikuvaharjoitukset sekä keskustelu
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omista kokemuksista. Ei edellytä etukäteistaitoja.
4 t, 45 €

suuden tavoitteena on, että opintoja
opiskeleva ymmärtää niin perinnöllisten
ominaisuuksien, ympäristötekijöiden kuin
vallitsevan kulttuurin merkityksen lasten
ja nuorten psykososiaaliselle kehitykselle. Tavoitteena on myös lisätä ymmärrystä ja tietoa monista samanaikaisesti
lasten ja nuorten hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä sekä antaa valmiuksia
kohdata nyky-yhteiskunnan ja tämän
päivän haasteita lasten ja nuorten kanssa toimiessa.
Opintokokonaisuuteen kuuluu seuraavat opintojaksot, joita voi ilmoittautua
suorittamaan myös yksittäin:
• Lapsen biopsykososiaalinen kehitys ja
sen häiriintyminen, 5 op
• Lasten ja nuorten hyvinvoinnin sosiaaliset ulottuvuudet, 5 op
• Oppiminen ja koulusuoriutuminen,
5 op
• Stressi- ja kriisitilanteet lapsuudessa ja
nuoruudessa, 5 op
• Lasten, nuorten ja perheiden palvelut
kasvun tukena, 5 op
Tarkemmat tiedot opinnoista
verkkosivuilla www.hsky.fi

TRE-stressinpurkuliikkeiden
syyskurssi

7.9., 21.9. ja 5.10. ke klo 17.00–18.30
TRE (Tension Releasing Exercises) on
kehollinen palautumismenetelmä esimerkiksi stressin aiheuttaman kuormituksen itsehoidolliseen purkamiseen. Se
perustuu palautumisrefleksin aktivoimiseen lihasvärinällä ja kehon tärinällä.
Kurssilla tutustutaan PhD David Bercelin
kehittämiin helppoihin ja tehokkaisiin
harjoitteisiin, ja haetaan kullekin osallistujalle sopivaa tapaa tehdä stressinpurkuharjoituksia.
6 t, hinta tarkentuu

iRest®-meditaatio apuna elämän
haasteissa		

24.–25.9. la–su klo 10.00–15.00
iRest (integrative restoration) -harjoitus
on psykologi, PhD Richard Millerin vuosituhansia vanhoista Yoga Nidra harjoitteista 1970-luvulta lähtien kehittämä
syvärentouttava meditatiivinen harjoitus
nykyihmisen tarpeisiin. Harjoitus tuo
sekä fyysistä, henkistä että emotionaalista eheytymistä. Siitä voi saada
apua mm. unettomuuteen, stressiin,
masennukseen, ahdistuneisuuteen sekä
erilaisiin akuutteihin ja kroonisiin
10 t, 155 €

LASTEN JA NUORTEN
PSYYKKINEN HYVINVOINTI
Lasten ja nuorten psyykkinen
hyvinvointi -perusopinnot, 25 op

on suunnitteilla kesäyliopistoon Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnan opintovaatimusten mukaisesti.
Lasten ja nuorten psyykkinen hyvinvointi on monitieteinen oppiaine, joka
on suunnattu kasvatus- sekä sosiaali- ja
terveysaloilla työskenteleville ja näitä
aloja opiskeleville. Perusopintokokonai38

LÄÄKETIEDE
Psyykkiset traumat, 3 op		

Aikataulu ilmoitetaan verkossa.
Opintojakson tavoitteena on lisätä traumojen ymmärtämistä yksilöpsykologisesta, sosiaalisesta ja yhteiskunnallisesta
näkökulmasta sekä antaa valmiuksia
kriisissä olevan ihmisen kohtaamiseen
ja tukemiseen. Korvaavuus: Psyykkiset
traumat, 3 op (Turun yliopisto)
80 €

MIELI JA PSYKOLOGIA
Johdatus toipumisorientaatioon

11.4. ma klo 9.00–16.00 ja
12.5. to klo 9.00–14.30
Toipumisorientaatiossa toipuminen
nähdään syvästi henkilökohtaisena ja
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ainutlaatuisena asenteiden, arvojen,
tunteiden, päämäärien, taitojen ja roolien muutosprosessina. Se on mahdollisuus elää tyydytystä tuovaa ja toivorikasta elämää sairauden aiheuttamista
rajoituksista huolimatta. Koulutus antaa
hyvät valmiudet toipumisorientaation
soveltamiseen omassa työssä. Kurssi sopii erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävissä toimiville henkilöille.
12 t, 135 €

Positiivisen psykologian näkökulmia
kasvatuspsykologiaan, 5 op
-verkkokurssi

30.5.–3.6. ma klo 16.30–20.00
Tarkastellaan positiivisen psykologian
esille nostamia inhimillisiä voimavaroja
ja tärkeimpiä käsitteitä, kuten onnellisuus, hyvinvointi ja optimismi. Painopiste
on ihmisen hyvinvoinnin kasvatuspsykologinen tarkastelu. Korvaavuus: Positiivisen psykologian näkökulmia kasvatuspsykologiaan, 5 op, KAPS0114 (Lapin
yliopisto)
12 t, 95 € + 8,75 €

Matka maailmalle, matka minuun –
kirjallisuusterapeuttinen työpaja

22.-24.4. pe klo 17.00-19.00 ja
la-su klo 10.00-16.00
Kirjallisuusterapeuttisessa työpajassa
lähdemme tarkastelemaan nykyistä
elämäntilannettamme, omia tarpeitamme, unelmiamme ja voimavarojamme
helppojen ja hauskojen kirjoitusharjoitusten kautta. Kirjoittamisen virikkeenä
käytämme kuvia, esineitä ja kaunokirjallisia tekstejä, jotka virittävät matkanteon
maailmaan. Viikonlopun työpaja sopii
kaikille kirjoittamisesta, lukemisesta ja
itseensä matkaamisesta kiinnostuneille.
14 t, 210 €

Mielenterveyden ensiapu® 1
-verkkokurssi

25.4.–23.5. ma klo 17.00–18.30
Koulutuksessa käsitellään mielenterveyttä elämäntaitona. Saat tietoa mielen
hyvinvoinnista. Rohkaistut huolehtimaan

TERVEYS- JA SOSIAALIALA

omasta ja läheisten mielenterveydestä
ja saat taitoja selvitä elämään kuuluvista vastoinkäymisistä.
10 t, 110 € (tai Mielenterveyden ensiapu®
1 ja 2-verkkokurssi yhdessä 210 €)

Taitoja arjen ihmissuhteisiin – tunneja vuorovaikutustaitojen kurssi

9.–12.5. ma ja to, 16.–19.5. ma ja to sekä
ma 24.5. klo 18.00–19.30
Mitä tunnetaidot ovat ja mitä hyötyä
niistä on? Kurssilla saat eväitä omien
tunteiden tunnistamiseen, ilmaisemiseen
ja säätelyyn. Omien tuntemustensa
tunnistamisesta on apua esimerkiksi
väärinkäsitysten välttämisessä, hankaliin
tilanteisiin tarttumisessa tai kuuntelemisen ja kuulluksi tulemisen helpottamisessa.
10 t, 50 €

Miten lapsuuden ja nuoruuden
kiintymyssuhdehaavat varjostavat
aikuiselämän onnellisuutta? – Apua
korjaavista uusista muistoista!

12.5. to klo 9.30–16.30
Kehittyvän lapsen ja nuoren minuus
rakentuu tärkeissä ihmissuhteissa.
Näistä kokemuksista syntyy sisäinen
karttamme, joka vaikuttaa automaattisiin reaktioihimme, tunne-elämäämme,
ihmissuhteisiimme ja toimintakykyymme.
Suomessa vielä uusi Psykomotorinen
Pesso-Boyden -terapia (PBSP) tarjoaa
täsmällisiä työkaluja mm. tunne-elämän ongelmiin, traumasta toipumiseen,
ihmissuhdevaikeuksiin ja toimintakyvyn
vahvistamiseen.
7 t, 175 €

Mielenterveyden ensiapu® 2
-verkkokurssi

31.5. itseopiskelu ja
7.–14.6. ti klo 9.00–11.30
Koulutuksessa käsitellään haavoittuvaa
mieltä sekä sen tunnistamista, tukemista
ja ensiapua erilaisissa häiriöissä. Saat
tietoa yleisimmistä mielenterveyden
häiriöistä ja niiden oireista, saat valmiuksia tarjota apua ja ohjata hoitoon. Opit
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soveltamaan mielenterveyden ensiavun
askeleita.
6,67 t, 110 € (tai Mielenterveyden ensi
apu® 1 ja 2-verkkokurssi yhdessä 210 €)

viitekehyksiin ja niiden käyttämiin teorioihin ja käytäntöihin ja psykoterapian
näyttöön sekä etiikkaan. Koulutuksen
käytyään osallistujalla on paremmat
valmiudet toimia terapeuttisessa ja
ohjaavassa työssä tuloksellisesti.
Koulutuskokonaisuus antaa valmiudet
toimia ratkaisukeskeisenä lyhytterapeuttina ja kokonaisuuteen sisältyy myös
psykoterapiakoulutusten vaatimuksiin
kuuluvat psykoterapeuttisten valmiuksien aihealueet. Lyhytterapeutit työskentelevät lievien mielenterveysongelmien
parissa.
210 t, 4345 €

Psykofyysisen psykoterapian
perusteet

22.9.2022–18.2.2023
Psykofyysisen psykoterapian perusteet
-koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin
kehittämään kehokeskeisen terapian
menetelmään. Asiakkaita autetaan
muuttamaan sekä ajatusmallejaan että
kehollisen järjestäytymisen tapojaan.
Apuna käytetään myös mindfulnessin ja
mentalisaation työtapoja. Menetelmää
voidaan käyttää sekä aikuisten että
lasten kanssa työskentelyssä.
Seminaari 1. Kehollisten menetelmien
yhdistäminen verbaaliseen terapiaan
Seminaari 2. Keholliset menetelmät ja
vuorovaikutus
Seminaari 3. Keholliset menetelmät
tunteiden säätelyssä
Seminaari 4. Traumaseminaari
Seminaari 5. Lopputyö- ja lopetusseminaari
120 t, 2050 €

Kertaterapia-koulutus

27.–28.9.2022 klo 9.30-15.30
Kertaterapia on joustava hoitomuoto,
jota voidaan soveltaa sekä yksilöterapiassa että pari- ja perheterapiassa.
Koulutuspäivien aikana tutustutaan kertaterapian periaatteisiin, perehdytään
eri terapiasuuntauksien vaikuttavuutta
selittäviin yhteisiin tekijöihin ja harjoitellaan kertaterapian toteuttamista
käytännössä.
Hinta tarkentuu

Ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti,
50 op, sisältää psykoterapeuttiset
valmiudet, syyskuu 2022

28.9.2022–31.5.2024
Koulutus antaa yleisnäkemyksen ihmisen
kasvuun ja kehitykseen, psykiatriseen
diagnostiikkaan, eri psykoterapian
40

Mentaalivalmentaja

1.11.2022–31.8.2023
Koulutuksessa paneudutaan mielen
hyvinvoinnin edistämisen tapoihin ja
ohjattavien potentiaalin löytämiseen
sekä hyödyntämiseen menestystä
ruokkivalla tavalla.
Parhaimmillaan mentaalivalmennuksella
edistetään valmennettavan keskittymiskykyä, tunteiden säätelyä, stressinhallintaa, resilienssitaitoja ja viisaan mielen
tietoisia päätöksentekoprosesseja. Yksi
mentaalivalmennuksen olennainen fokus
on tasapainoisen elämän vaaliminen,
siten, että balanssi eri elämänalueiden
välillä säilyy. Mentaalivalmennuksen opit
ovat tärkeitä jokaisen ihmisen itsensä
kehittämisessä ja hyvän elämän saavuttamisessa.
70 t, 2200 €

Kirjallisuusterapia henkilökohtaisen
ja ammatillisen kasvun
menetelmänä, 15 op

alkaen syksy 2022, kesto ½ vuotta,
aikataulu ja hinta ilmoitetaan verkossa
Järjestetään yhteistyössä Suomen
Kirjallisuusterapiayhdistys ry:n kanssa.
Kirjallisuusterapiassa pyritään keskustelun, lukemisen ja kirjoittamisen avulla
tukemaan ihmisen kasvua ja kehitystä.
Kirjallisuusterapeuttiset menetelmät
soveltuvat itsetuntemuksen ja henkilökohtaisen kasvun välineiksi sekä
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ammatillisen kasvun menetelmiksi työnohjauksessa, samoin kuin monenlaiseen
asiakas- ja potilastyöhön.

osallistujien elämästä: sen haasteista,
vahvuuksista ja tulevaisuuden kuvittelusta. Neljän intensiivipäivän koulutuksessa
sukelletaan kokemuksellisesti Omakuva
N.Y.T. -prosessin äärelle tutkimaan mentalisaatiota sekä taiteen mahdollisuuksia
hyvinvoinnin tukemisessa.
24 t / 395 €

Suunnitteilla:
Kirjallisuusterapiaohjaajakoulutus,
35 op

aloitusajankohta tarkentuu myöhemmin,
kesto 1 vuosi

Suunnitteilla:
Kirjallisuusterapeuttikoulutus, 40 op
alkaen kevät 2023, kesto 1,5 vuotta

Työ- ja organisaatiopsykologian
perusopinnot, 25 op
sivulla 35

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN
ASIAKASTYÖ
Lasten ja nuorten terapeuttinen
tukeminen – voimavarakeskeinen
työote

31.3.–15.8.
Koulutus antaa konkreettisia voimavara- ja ratkaisukeskeisiä terapeuttisia
työvälineitä lasten ja nuorten sekä heidän vanhempien kanssa työskenteleville
vuorovaikutustyön ammattilaisille.
Voimavarakeskeisellä työotteella on
mahdollista auttaa ja kohdata lapsi
ja nuori sekä heidän vanhempansa
haastavissakin tilanteissa terapeuttisesti
ja arvostavasti ja siten mahdollistaa
psyykkistä hyvinvointia ja mielenterveyttä kokonaisvaltaisesti tukevia toimintamalleja.
35 t / 955 €

OMAKUVA N.Y.T. -ohjaajakoulutus

8.–23.4. pe-la klo 9.00–15.00
Ohjaajakoulutuksen tavoitteena on
antaa sosiaali-, terveys- ja taidealojen
ammattilaisille tai ammattiin opiskeleville valmiudet toimia OMAKUVA N.Y.T.
taiteellisen kasvuryhmämallin ohjaajana. Omakuva N.Y.T. -prosessissa taiteellisten harjoitteiden aiheet kumpuavat

Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen
valmentajakoulutus

13.4.–10.11.2022 (kevät)
30.8.–15.3.2023 (syksy)
Neuropsykiatrisen valmentajan tehtävänä on toimia valmentajana henkilöille,
joilla on toiminnanohjauksen vaikeuksia
ja/tai neuropsykiatrinen oireyhtymä,
esim. ADHD/ADD tai Aspergerin oireyhtymä. Valmennusta voidaan käyttää
myös mielenterveyskuntoutujien ja päihdekuntoutujien sekä muiden puutteellisia
toiminnanohjauksen taitoja omaavien
lasten, nuorten ja aikuisten ohjaamisessa. Neuropsykiatrisen valmennuksen
tavoitteena on tukea eri-ikäisten ja eri
elämänvaiheissa olevien henkilöiden
arjen- ja elämänhallinnan taitojen sekä
uusien myönteisten toimintatapojen
kehittymistä ja samalla myönteisen
elämänpolun rakentumista.
96 t / 2850 €

Kuva ja asiakastyö –
kuvataidemenetelmien soveltaminen
asiakastyössä
11.11.2022–10.3.2023
Tule kokemaan kuvataidemenetelmien
voima asiakastyössä! Tässä koulutuksessa opit hyödyntämään kuvan ja
kuvataiteen menetelmiä asiakastyössä.
Kuvallisen työskentelyn avulla voidaan
kirkastaa tavoitteita, tarkentaa mielikuvia ja toiveita, päästä käsiksi tunteisiin
sekä vaikuttaa niihin. Kuvataidemenetelmien soveltaminen sopii etenkin
tilanteisiin, joissa sanat eivät riitä.
625 € (+ tarvikkeet n. 60 €)
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Viestintä ja
tekniikka
42
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ICT-KURSSIT
KUVAUS JA KUVANKÄSITTELY
Adobe Photoshop CC kuvankäsittelyn
perusteet
Adobe Photoshop on hieno työkalu
viestinnän parissa työskenteleville ja
digikuvausta harrastaville. Tutustumme perusominaisuuksiin ja työkaluihin:
kuvien rajaaminen ja parantelu, koon
muokkaus, piirtotasot, retusointi, sävyjen
säätäminen sekä kuvien yhdistäminen paitsi tasomaskien myös ohjelman
automaation avulla. Opimme tallennuksen sekä painotuotteisiin että verkkoympäristöön.
16 t, 130 €
Ryhmä B
9.–17.5. ma-ti klo 17.00–20.15
Ryhmä C
2.–3.6. to-pe klo 9.00–16.00

Adobe Photoshop CC kuvankäsittelyn
jatkokurssi  
Tutustumme vaativien kuvien yhdistämiseen, filttereiden ja kanavien käyttöön: värien muokkaus ja korjaaminen,
elementtien ja kuvien yhdistäminen sekä
luonnolliset varjot, haastavat syväykset
ja syväyksen viimeistely. Väriprofiilien
lataaminen ja käyttö painotuotteissa.
Tallennusmuodot sekä painotuotteisiin
että verkkoympäristöön. Printtikuvasta
nettiin – ohjelman tarjoamat eräajon
mahdollisuudet kuvien koon muuttamisessa ja tallennuksessa.
16 t, 130 €
Ryhmä A
9.–10.6. to-pe klo 9.00–16.00
Ryhmä B
8.–9.8. ma-ti klo 9.00–16.00

VIESTINTÄ JA TEKNIIKKA

Adobe Photoshop CC: Luovuus irti –
vinkkejä kuvittamiseen

11.–12.8. to-pe klo 9.00–16.00
Kurssilla muokataan tekstejä vedeksi,
muoviksi ja metalliksi, haetaan tehoa
kuviin, tutustutaan tasotyylien mahdollisuuksiin, muutetaan valokuva piirrokseksi ja yhdistetään kuva/logo toiseen
kuvaan taustan muoto ja perspektiivi
huomioiden. Kurssilla ladataan käyttöön
uusia efektejä ja tallennetaan tehdyt
efektit tulevaa käyttö varten.
16 t, 130 €

Kuvat kuntoon ja järjestykseen
Adobe Lightroom Classic CC:llä
perusteet

23.–31.5. ma ja ti klo 16.30–19.45
Kurssilla opit hallitsemaan kuvakirjastojasi ja muokkaamaan kuvistasi laadukkaita, sävykkäitä ja julkaisukelpoisia
päätyvätpä ne minne tahansa. Opit
sujuvan kuvankehityksen työkulun, johon
kuuluvat mm. tuonti, arkistointi, korjailu,
metatietojen ja hakusanojen hallinnan.
16 t, 130 €

Kuvat kuntoon ja järjestykseen
Adobe Lightroom Classic CC:llä,
jatkokurssi

27.–28.8. la ja su klo 9.00–16.00
Kurssilla opit monipuolisesti ohjelman
ominaisuuksia ja erilaisia tehotoimintoja
käytännön läheisten esimerkkien avulla.
Opit myös graduated filter-, radial filterja adjustment brush -työkalujen mahdollisuudet, tekemään kuvalle osa-alueen
terävöityksen sekä kohinan poiston. Opit
myös yhteiskäytön Photoshopin kanssa
ja paljon muuta.
16 t, 130 €

OHJELMOINTI
Ohjelmointi 1, 5 op

15.–19.8. ma–pe klo 16.00–20.00
Opintojaksolla syvennetään ohjelmoinnin perusosaamista ja tutustutaan
Java-ohjelmointikielen käyttöön.
Käymme läpi mm. Java-kielen perus-
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rakenteen, tietotyypit, ehtolauseet,
toistolauseet, metodit ja Olio-ohjelmoinnin perusteet. Toteutetaan Haaga-Helia
ammattikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan
25 t, 100 € / 85 €

viimeistelyn painoa tai tulostusta varten.
16 t, 130 €

HTML5 & CSS perusteet

4.–5.8. to–pe klo 9.00–15.45
Opimme HTML- ja CSS-kielien perusteet
sekä mm. HTML5- ja CSS3-versioiden
uudistukset sekä rakennamme toimivan
HTML- ja CSS-tekniikoita käyttävän verkkosivun mallin. Käsittelemme mm. seuraavia asioita: web-tekniikoiden yleinen
esittely, sopivan koodieditorin valitseminen, HTML-komentojen kirjoittaminen,
uusien rakenteellisten HTML5-elementtien käyttö, Document Outline -malli, audio, video, CSS-kielen perusteet ja uudet
ominaisuudet ja HTML-sivujen muotoilu
CSS-kielen avulla.
16 t, 130 €

HTML5 & CSS jatkokurssi

11.–12.8. to–pe klo 9.00–15.45
Opit modernien HTML5- ja CSS3-tekniikoiden käyttöä ja miten JavaScript-kielen avulla verkkosivulle voidaan luoda
vuorovaikutteisia toiminnallisuuksia,
kuten kuvagallerioita, karuselleja ja navigaatioita. Teemme harjoituksia HTML-,
CSS- ja JavaScript-kieliä yhdistelemällä
ja syvennämme HTML & CSS perusteet
-kurssin taitoja.
16 t, 130 €

TAITTO JA JULKAISUN TEKEMINEN
Adobe InDesign CC perusteet

InDesign-ohjelmalla voi luoda monipuolisia julkaisuja käyntikorteista laajoihin julkaisuihin sekä painotuotantoa että sähköistä julkaisemista varten. Tutustumme
perusominaisuuksiin ja käyttöön
ilmoitusten sekä esitteiden valmistuksessa. Opettelemme mm. sivupohjan ja
marginaalien asetukset, värien luomisen,
tekstin tuomisen ja muotoilun, kuvien
sijoittamisen ja rajauksen sekä aineiston
44

Ryhmä B
25.4.–3.5. ma-ti klo 17.00–20.15
Ryhmä C
30.–31.5. ma-ti klo 9.00–16.00

Adobe InDesign CC jatkokurssi   

Kurssilla perehdytään sivupohjien
käyttöön ja ominaisuuksiin, sivukokojen
muuttamiseen, kappale- ja merkkityylien
hallintaan, rivirekisteriin, kuvaryhmiin,
automaattiseen sivunumerointiin, taulukoiden rakentamiseen ja niiden käyttöön
taitossa. Näiden lisäksi perehdymme
taittopohjien tallentamiseen ja tutustumme lehti/kirjapainojen asettamiin
vaatimuksiin sekä painon tulostusasetuksien käyttöönottoon painokelpoisen
pdf-tiedoston valmistuksessa. Kurssilla
luomme myös linkkejä ja tallennamme
interaktiivisen pdf-tiedoston verkkojulkaisua varten.
16 t, 130 €
Ryhmä A
13.–14.6. ma-ti klo 9.00–16.00
Ryhmä B
4.–5.8. to-pe klo 9.00–16.00

Adobe InDesign CC Digijulkaisu

15.–23.8. ma-ti klo 16.30-19.45
Tule oppimaan perusasiat digitaalisesta
julkaisemisesta sekä interaktiivisista
toiminnoista. Kurssilla opit käyttämään
InDesignin vuorovaikutteisia työkaluja
sekä hyödyntämään videota ja animaatiota julkaisuissasi. Kurssilla tuotetaan
selaimella luettava julkaisu Publish
Online -toiminnolla sekä interaktiivinen
PDF-tiedosto.
16 t, 130 €
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Laajojen julkaisujen taittaminen
InDesign ohjelmalla

29.–30.8. ma-ti klo 17.00–20.15
Laajojen useampisivuisten julkaisujen
(esim. kirjat ja opinnäytetyöt) taittamiseen Adobe Indesign tarjoaa työtä
helpottavia automaattisia toimintoja
master-pohjien, värien ja tyylien lataamisesta tekstin tuomiseen ja julkaisun
osien koostamiseen. Kurssilla opetellaan
Indesign-ohjelman tehokas ja aikaa
säästävä käyttö julkaisujen valmistuksessa, sisällysluettelon ja alaviitteiden
hallinta ja tekeminen.
8 t, 75 €

Adobe Illustrator CC perusteet

Adobe Illustrator -ohjelmalla luodaan
erittäin monipuolisesti vektorigrafiikkaa.
Erityisen hyvin Illustrator sopii kuvitusten,
logojen ja info-grafiikan valmistukseen.
Tutustumme yleisesti vektorigrafiikkan ja
värien luomiseen sekä kuvien vektorointiin. Käsiteltäviä aiheita ovat Illustratorin
käyttöliittymä, paneelit ja työkalut,
asetukset ja värinhallinnan asetukset,
dokumenttien luominen ja tallennusmuodot, vektorigrafiikan perusteet, värien
luominen ja värikirjaston käyttö.
16 t, 130 €
Ryhmä A
20.–21.6. ma-ti klo 9.00–16.00
Ryhmä B
15.–16.8. ma-ti klo 9.00–15.45

Adobe Illustrator CC jatkokurssi

1.–2.8. ma-ti klo 9.00–16.00
Kurssi antaa sinulle mahdollisuudet
astetta vaativamman vektorigrafiikan
valmistukseen. Opimme vektorigrafiikan työkalut, hyödynnämme ohjelman
monipuolisia kuvitustyökaluja, vektoroimme pikselikuvia, luomme efektejä
ja käytämme erityisobjekteja, teemme
3D-grafiikkaa ja tutustumme mm. karttojen piirtämiseen ja diagrammityökalun
monipuoliseen käyttöön. Lopuksi tutustumme kuvitusten tallentamiseen sekä

VIESTINTÄ JA TEKNIIKKA

verkkoympäristöä että painotuotantoa
varten.
16 t, 130 €

Illustrator, Photoshop ja InDesign CC
yhteiskäyttö

15.–16.8. ma-ti 9.00–16.00
Adobe CC -paketti tarjoaa kokonaisuuden, jossa grafiikalle, kuvatuotannolle ja
taittamiselle on oma ohjelmansa. Kurssilla käydään tekstiä, linjoja, grafiikkaa ja
kuvia sisältävän esitejulkaisun koostaminen ja valmistaminen painokelpoiseksi.
Opettelemme julkaisun valmistamisen
prosessin, tarkastelemme tuotujen elementtien painokelpoisuutta ja tuotamme
pdf-aineiston sekä paino- että verkkojulkaisemista varten.
16 t, 130 €

TAULUKKOLASKENTA JA TILASTOINTI
Excel 2016 taulukkolaskennan
peruskurssi

23.5.–1.6. ma ja ke klo 17.00–20.15
Kurssilla perehdyt Excel-taulukkolaskentaohjelmaan ja opit taulukkolaskennan
perusteet kuten taulukoiden luomisen,
muokkaamisen, viittaamisen ja funktioiden käytön. Kurssilla opit myös hyödyntämään kaavioita, lajittelua, suodatusta,
välisummia sekä Pivotin perusteita ja
laskentataulukoiden välistä laskentaa.
16 t, 130 €

Enemmän iloa Excelistä jatkokurssi

6.–15.6. ma ja ke klo 17.00–20.15
Tämä on kurssi juuri sinulle, joka haluat
saada itsellesi Excelistä entistä toimivamman työkalun. Kurssilla kerrataan Excelin peruskurssin asioita ja
syvennetään osaamista muun muassa
Pivot-taulukon toiminnoissa, hakufunktioissa, lomaketoiminnoissa ja makrojen
nauhoittamisessa. Tämän lisäksi kurssilla
tutustutaan VBA-koodiin ja perehdytään
kyselyihin ja Power Pivotin mallinnuksen
perusteisiin.
16 t, 130 €
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VERKKOYMPÄRISTÖ JA
SOSIAALINEN MEDIA

kat, esitysten hienosäätö ja optimointi,
tehosteet, responsiivisuus, julkaiseminen
ja vieminen verkkosivulle.
16 t, 130 €  

WordPress-perusteet

WordPress on maailman suosituin
web-julkaisualusta, jonka avulla kuka
tahansa voi luoda edustavan sivuston,
jota on helppo päivittää itse. Kurssilla
perehdymme WordPressin ominaisuuksiin ja sen mahdollisuuksiin verkkojulkaisijan työkaluna. Käsittelemme mm.
seuraavia asioita: Word-Pressin asennus,
sisällön julkaiseminen ja päivittäminen,
sivuston rakenne, WordPress -teemat
(ulkoasu), -lisäosat (toiminnot) ja niiden
kustomointi.
16 t, 130 €

Adobe Premiere Pro perusteet

Ryhmä A
1.–2.8. ma-ti klo 9.00–15.45

22.–23.8. ma-ti klo 9.00–15.45
Perehdymme videoiden editointiin, trimmaukseen, muokkaamiseen ja esitysten
julkaisemiseen. Varsinaisen videoeditoinnin lisäksi tutustumme hieman ääneen
ja videoon liittyviin tehosteisiin. Lisäksi näytetään, miten omat videot julkaistaan omilla verkkosivuilla tai viedään
sosiaalisen median palveluihin, kuten
esimerkiksi YouTube- ja Facebook-palveluihin. Lisäksi puhumme omien videojulkaisujen suunnittelusta, kuvaamisesta,
kuvauslaitteista, kameroista yms.
16 t, 130 €

WordPress-jatkokurssi

Adobe After Effects CC perusteet

8.–9.8. ma–ti klo 9.00–15.45
Syvennämme WordPressin käyttöä ja
hallintaa, erityisesti kustomointia ja muita syventäviä asioita. Kurssilla esitellään,
miten valmisteemoja voidaan ”puukottaa” ja muutenkin kustomoida omiin tarpeisiin paremmin sopiviksi. Tutustumme
Word-Press-sivujen muokkaamiseen ihan
kooditasolla asti, jolloin voimme kustomoida teemaa liki rajattomasti HTML-,
CSS-, JavaScript- ja PHP-kielen avulla.
16 t, 130 €

ÄÄNI, VIDEO JA ANIMAATIO  
Adobe Animate CC perusteet

18.–19.8. to-pe klo 9.00–15.45
Adobe Animate on monipuolinen
animointisovellus, jonka avulla voidaan luoda animaatioita, mainoksia ja
vuorovaikutteisia esityksiä ja julkaista ne
monipuolisesti eri muodoissa. Kurssilla
käymme läpi mm. seuraavia asioita:
erilaiset tiedostomuodot, käyttöliittymä,
alkuvalmistelut, grafiikan tuottaminen,
vektoripiirtäminen, animaatioiden
luominen, edistyneet animointiteknii46

25.–26.8. to-pe klo 9.00–15.45
Adobe After Effects on erittäin monipuolinen animaatioon, videoon ja
tehostetuotantoon keskittyvä sovellus.
Opettelemme käyttämään sovellusta,
rakentamaan sen avulla vaikuttavia
introja, teksti-, kuva- mainos- ja hahmoanimaatioita sekä video- ja animaatiotehosteita.
16 t, 130 €

KIRJOITTAMINEN JA ILMAISU
Paremmaksi kirjoittajaksi

9.5.-19.5. ma ja to klo 17.00–18.30
Kirjoittaminen on ajattelua. Mutta miten
oppia kirjoittamaan hyvin? Harjoittelemme hyvän asiatekstin kirjoittamista sekä
pohdimme erilaisia tyylejä, rakenteita ja
muotoja. Kurssi sopii sekä aloittelijoille
että enemmän kirjoittaneille.
8 t, 45 €
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Työelämän toimivat tekstit
-verkkokurssi

1.–22.6.
Verkkokurssin käytyäsi tiedät, miten
kirjoittaa toimivia tekstejä. Osaat
käyttää ystävällistä ja kohteliasta kieltä.
Tunnistat erilaisten kohderyhmien tarpeet. Verkkokurssilla on kolme moduulia/
osa-aluetta. Aikaa kurssin suorittamiseksi kannattaa varata noin kolme viikkoa.
125 €

Kielenhuoltosprintti: Oikeinkirjoitus

2.8. ti klo 9.00–12.15
Kerrataan kirjoitetun yleiskielen keskeisiä normeja ja suosituksia sekä päivitetään niitä koskevia tietoja.
65 €

VIESTINTÄ JA TEKNIIKKA

ja hallitset paremmin esiintymisjännitystä. Harjoitellaan puheiden valmistamista
ja tehdään pieniä esiintymisharjoitteita.
Hinta tarkentuu

Business Ballet: Embodied
Presentation Skills

8.–11.8. ma–to klo 17.15–19.45
Business Ballet on esiintymiskoulutus,
jossa yhdistyy kehotietoinen esiintyminen ja englanninkielinen viestintä.
Business Ballet kurssilla perehdytään kehonhallintaan, viestinnän virtaavuuteen
sekä hengitys- ja rentoutumistekniikoihin. Kurssi sopii erityisesti opiskelijoille,
jotka kaipaavat valmiuksia esiintymiseen
kansainvälisillä foorumeilla.
12 t, 65 €

Tämä kurssi ja Kielenhuoltosprintti:
Rakenne ja ymmärrettävyys yhteishin
taan 110 €

Kielenhuoltosprintti: rakenne ja
ymmärrettävyys

4.8. to klo 9.00–12.15
Kerrataan kirjoitetun yleiskielen keskeisiä normeja ja suosituksia sekä päivitetään niitä koskevia tietoja.
65 €
Tämä kurssi ja Kielenhuoltosprintti:
Oikeinkirjoitus yhteishintaan 110 €

Luovan kirjoittamisen perusopinnot
sivulla 19

Luovan kirjoittamisen aineopinnot
sivulla 19

VIESTINTÄ JA
VUOROVAIKUTUS
Puhetaidon iltakoulu

18.5.–1.6. ke klo 17.00–20.15
Kurssilla opit klassisen retoriikan työkaluja suullisen ja myös kirjallisen viestinnän
tehostamiseen, kohdentamiseen – ja vaikuttamiseen. Lisäksi saat itsevarmuutta
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI
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Yhteiskunta
ja kulttuurit
48
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HISTORIA
History of Finland – Finland from
Prehistory to Present

May 30 – June 9 Mon–Fri 17:15–19:45
This series of lectures will examine questions in Finnish history from prehistory to
the present. The emphasis will be placed
on the period after 1809. The approach
to the course will be thematic, chronological, and focused on the major questions concerning the country’s past.
Luentosarjassa tutustutaan Suomen
historiaan esihistoriasta nykypäivään.
Pääpaino on vuoden 1809 jälkeisessä
ajassa. Lähestymistapa on temaattinen
ja kronologinen ja keskittyy Suomen
menneisyyden tärkeimpiin kysymyksiin.
Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan
24 h, free entrance

Kulttuurihistorian uudet suunnat,
5 op

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Verkkokurssilla tutustutaan sekä uuden
kulttuurihistorian lähihistoriaan että
pohditaan kulttuurihistoriallista lähestymistapaa uusimman tutkimuksen
kautta. Tavoitteena on oppia tuntemaan
paremmin kulttuurihistorian näkökulmaa
historiaan. Käsiteltäviä teemoja ovat
mm. kulttuurihistorian nykytila Suomessa, kulttuurihistorian lyhyt lähihistoria,
aistit, tunteet, kokemus ja ruumiillisuus,
sekä globalisaation, dekolonisaation ja
digitaalisen humanismin tuomat haasteet. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
Hinta tarkentuu

Geneettisen sukututkimuksen
perusteet

10.–12.5. ti ja to klo 16.30–20.00
Geneettisen sukututkimuksen peruskurssilla käsitellään geneettisen sukututkimuksen biologinen perusta eli DNA ja
sen periytyminen sekä erilaiset geneettisen sukututkimuksen testit, isälinja- ja
äitilinjatestit sekä etäserkkutestit. Kurssi

YHTEISKUNTA JA KULTTUURIT

antaa perusvalmiudet ymmärtää, mihin
testit perustuvat, miten testi kannattaa
valita ja miten tuloksia hyödynnetään
sukututkimuksessa.
8 t, 90 €

Digitaalisen sukututkimuksen kurssi

6.–9.6. ma-to klo 16.30–19.30
Kiinnostavatko sukujuuresi? Tule opiskelemaan sukututkimuksen perusteita.
IT-luokassa /verkossa järjestettävällä
kurssilla keskitytään tutkimuksen tekemiseen kirkonkirjoista. Kurssilla lyhyesti
myös sukututkimusohjelmiin ja DNA-tutkimuksen sukututkimuksen osana.
16 t, 155 €

Afrikan sarven historia

21.6. ja 5.7. ti sekä 7.7. to klo 16.30–19.45
Tutustumme Afrikan sarven historiaan,
kulttuuriin ja kansoihin: tarkastelun keskipisteessä ovat Etiopia, Eritrea, Djibouti
ja Somalia. Alueen merkittävimpien
historiallisten tapahtumien lisäksi käsitellään 1900- ja 2000-lukujen käännekohtia, kuten vallankumoukset, sodat ja
geopoliittiset muutokset.
12 t, 65 €

Geneettisen sukututkimuksen
jatkokurssi

16.–18.8. ti ja to klo 16.30–20.00
Geneettisen sukututkimuksen jatkokurssilla paneudutaan geneettisen sukututkimuksen eri DNA-testitulosten hyödyntämiseen ja käytännön analyyseihin.
Kurssilla käsitellään monipuolisesti eri
geneettisen sukututkimuksen palveluntarjoajien etäserkkutestejä, isälinjoja
ja äitilinjoja sekä erilaisia tietolähteitä
ja työkaluja sekä tietojen yhdistämistä
historialliseen sukututkimukseen.
8 t, 90 €

Kartano, tila, torppa ja mäkitupa:
asumusten ja tilahistorian kurssi

22.–25.8. ma-to klo 16.30–20.00
Kurssilla tutustutaan siihen, miten tilojen
ja asumusten vaiheita voidaan selvittää eri aikakausina. Aihepiireinä ovat
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mm. maanhallinnan kehitys, keskeiset
tutkimusaineistot (mm. maakirjat, kartat,
tuomioistuinten aineistot, maataloustiedustelut) ja niiden saatavuus rakennuskulttuurin selvittäminen ja muistitieto
tilahistoriassa.
16 t, 155 €

Kivikauden arvoituksia Helsingin
Pitäjänmäessä: arkeologiset
kaivaukset

KULTTUURINTUTKIMUS
Kuoleman rituaalit

17.–26.8. ti ja to klo 17.30–19.00
Tarkastellaan kuoleman rituaaleja eri
kulttuureissa ja uskonnoissa. Kurssilla
pohditaan, miten eri tavoin kuolemaa on
lähestytty eri aikoina ja miten kuolema nykyään määritellään. Luennoilla
käydään läpi eri uskontojen kuolemanrituaaleja ja käsityksiä kuoleman
jälkeisyydestä.
8 t, 60 €

Albert Camus – Kapinoiva ihminen,
5 op
sivulla 51

MUINAISET KULTTUURIT
Elämää muinaisessa Egyptissä, 5 op

3.–19.5. ti (parilliset viikot) ja to
klo 17.00–19.30, 25.5. ke klo 17.00–19.30 ja
31.5.–16.6. ti (parilliset viikot) ja
to klo 17.00–19.30
Kurssilla tutustutaan tavallisten ihmisten
elämään muinaisessa Egyptissä. Kurssin
aikana käydään läpi ihmisen elämänkaari syntymästä kuolemaan ja tarkastellaan kuinka naisten asema erosi miehistä. Kurssilla tutustutaan myös elämän
iloihin kuten taiteisiin, sekä ongelmiin
kuten sairauksiin ja niiden hoitoon.
Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan
33 t, 95 € / 70 €

50

Johdatusluento: 19.5. to klo 17.00–18.30
Kaivaukset: 10.–14.8.2022 ke–su klo
10.00–16.00
Tule mukaan ja opi arkeologisen
kaivauksen kaivaustekniikka käytännössä! Tutkimme Museoviraston luvalla
runsaslöytöistä yli 5000 vuotta vanhaa
kivikautista asuinpaikkaa Pitäjänmäen
keskustassa.
Etukäteistietoa arkeologiasta ei tarvita ja kaikki kaivausvälineet löytyvät
kaivauspaikalta. Alle 14-vuotias voi
osallistua aikuisen seurassa. Aikuisen
tulee tällöin ilmoittaa sekä itsensä että
lapsi kurssille.
35 t, 185 €

Muinaisegypti 1, 5 op

5.10.–7.12. ke ja
11.1.–22.3.2023 ke klo 17.00–19.30
Kurssin aikana opiskelijat oppivat klassisen muinaisegyptin kieliopin perusteet ja
pääsevät kääntämään aitoja muinaisia
tekstejä. Kurssin jälkeen opiskelija pystyy
kääntämään muinaisia egyptiläisiä tekstejä itsenäisesti sekä osaa lukea helppoja ja vakiomuotoisia tekstejä museoissa
käydessään. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan
63 t, 130 € / 105 €
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TULEVAISUUDENTUTKIMUS
Tulevaisuudentutkimuksen
perusopinnot, 25 op

järjestetään Turun yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.
Kaikille, jotka haluavat kehittää omaa
organisaatiotaan, saada uusia ajatuksia
oman työn kehittämiseen ja tulevaisuusajatteluun tai vaikka tuotekehitykseen
ja innovaatiotoimintaan. Opinnot on
mahdollista suorittaa työn ohella.
Opintokokonaisuuden rakenne:
• Tulevaisuusajattelu ja skenaariot, 5 op
• Tulevaisuudentutkimuksen menetelmät, 5 op
• Vaihtuva-aiheinen tulevaisuudentutkimuksen opintojakso, 5 op
• Tulevaisuudentutkimuksen menetelmien soveltaminen, 5 op
• Tulevaisuudentutkimuksen tieteellinen
perusta, 5 op
Tarkemmat tiedot opinnoista verkkosivuilla www.hsky.fi
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Oikeustiede
sivulla 31

YLEINEN KIRJALLISUUSTIEDE
Albert Camus – Kapinoiva ihminen,
5 op

Suunnitteilla keväälle 2023: Ranskalaisen
kirjailijan Albert Camus’n kuolemasta tuli
vuonna 2020 kuluneeksi 60 vuotta. Luentosarja on sukellus Camus’n tuotantoon
ja ajatteluun. Camus johdattaa lukijansa
ymmärtämään elämän rajallisuutta.
Hänen teoksensa herättävät pohtimaan
yksilön vastuuta yhteiskunnasta ja
kanssaihmisistä. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
28 t, hinta tarkentuu

Kulttuurihistorian uudet suunnat,
5 op
sivulla 49

Tulevaisuusohjauksen menetelmät ja
työkalut, 15 op

on suunnitteilla kesäyliopistossa Turun
yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.
Tiedot julkaistaan ennakkotietona ja ne
voivat muuttua!
Kykenet hahmottamaan yhteiskunnallisia muutosvoimia ja työelämän muutosta, tunnet tulevaisuudentutkimuksen
perusteet ja tulevaisuusohjauksen
teoreettisen taustan sekä osaat integroida tulevaisuusohjauksen menetelmiä omaan ohjaukseesi tai rakentaa
ohjausosaamistasi tulevaisuusohjauksen
pohjalta.
Opintojen rakenne:
• Tulevaisuusohjaus, 5 op
• Tulevaisuusohjauksen menetelmät
käytännössä, 5 op
• Henkilökohtaiset tulevaisuuspolut,
5 op
Tarkemmat tiedot opinnoista
verkkosivuilla www.hsky.fi
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Ympäristö ja
luonnontieteet
52
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KASVIT JA PUUTARHA
Hyvinvointia puutarhasta ja
puistoista – Green Care, 3 op

9.5.–1.6. ma ja ke klo 16.30–19.00
Kurssilla opit, miten monin tavoin luonto
on yhteydessä ihmisen terveyteen.
Kurssilla käydään läpi peruskäsitteet ja
teoriat luonnon hyvinvointivaikutuksista,
terveyttä tukevien viherympäristöjen
ominaisuudet, luontointerventioiden
vaikutusmekanismit ja käytännön green
care -sovelluksia esimerkein eri kohderyhmillä.
Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan
95 €/ 70 €

Kasviretki Suomenlinnaan

Elokuun alku, tarkempi ajankohta
ilmoitetaan verkossa
Tervetuloa tutustumaan Suomenlinnan
monipuoliseen kasvillisuuteen asiantuntijaoppaan mukana! Saaren linnoitusmaiseman kasvisto tarjoaa jatkuvassa
muutoksessa olevan löytöretkikohteen
sekä vierailijoille että alan tutkijoille.
Alueen kasvillisuus on vaihtelevien
elinympäristöjen johdosta hyvin rikasta,
ja kasvillisuudesta voi lukea linnoituksen
kulttuurihistoriaa. Retkimaksu sisältää
opastetun kierroksen ja lounaan. Osallistuja huolehtii itse omasta vakuutusturvastaan ja lauttalipun ostamisesta.

Väriaineita luonnosta, 2 op
sivulla 15
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ALBANIA
Beginners´ Course in Albanian

August 1–12, Mon–Fri 10:00–12:30
Content and objectives: We learn everyday communication and the ABC’s of the
Albanian grammar. We also take a look
at Albanian culture, history and food.
You are expected to know some English
since it´s used in teaching alongside
Albanian.
30 t, 95 €

ARABIA
Arabialainen kirjoitus tutuksi

2.–3.5. ma–ti klo 16.30–20.00
Opettelemme arabialaisen konsonanttikirjoituksen periaatteet, vokaali- ja muut
pikkumerkit. Kurssi sopii erityisesti heille,
jotka osallistuvat arabian alkeiskurssille.
Soveltuu myös niille, jotka harkitsevat
arabian tai persian opintoja tai haluavat
tutustua lyhyesti arabialaiseen kirjoitukseen.
8 t, 40 €

Arabian alkeiskurssi 1 – puhu, lue,
kirjoita, 2 op

9.–24.5. ma-to klo 16.30–19.00 ja
25.5. ke klo 16.30–20.00
Loppukoe 30.5. ma klo 17.00–20.00
Kurssilla käsitellään kielioppia ja tehdään suullisia ja kirjallisia harjoituksia.
Kurssin jälkeen osaat arabialaisen kirjoitusjärjestelmän ja äänteet, yksinkertaista sana-, lause- ja monikonmuodostusta,
arkipäivän fraseologiaa ja selviydyt
tapaamis- ja tervehtimistilanteissa.
Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan.
38 t, 95 € / 70 €

Arabian alkeiskurssi 2, 3 op

6.–29.6. ma-to klo 16.30.-19.00
Loppukoe 4.7. ma. klo 17.00–20.00
Kurssin suoritettuasi osaat lukea ja
kirjoittaa yksinkertaista arabiankielistä
tekstiä, hallitset lauseenmuodostuksen

KIELET

perusteet ja pystyt hieman keskustelemaan arabiaksi. Aihepiireinä perhe- ja
työelämä, opiskelu ja islamin alkuhistoriaa. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
46 t 110 € / 85 €

Arabian jatkokurssi 1, 3 op

22.8.–13.9. ma-to klo 16.30–19.00
Loppukoe 15.9. to klo 17.00–20.00
Aihepiireinä on arabialais-islamilaisen
kulttuurin eri alueita mm. ruoka, perhe-elämä, harrastuksia ja vapaa-ajanviettoa. Käsittelemme kieliopista: duaali,
verbaalinomini, subjektia edeltävä
predikaatintäyte, verbin perfektitaivutus
ja johdettujen verbivartaloiden muodostusta. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
46 t 110 € / 85 €

Arabian jatkokurssi 2, 2 op

19.9.–4.10. ma-to klo 16.30–19.00 ja
5.10. ke klo 16.30-20.00
Loppukoe 10.10. ma klo 17.00–20.00
Aihepiireinä arabialais-islamilaisen kulttuurin eri alueita, mm. perjantairukous
moskeijassa, Koraani, shiialaiset ja sunnalaiset sekä arabikristityt. Lisäksi aiheina on opiskelu sekä perhe- ja työelämä.
Käsittelemme kieliopista: imperfektiivin
indikatiivi ja subjunktiivi, ehtolause,
järjestysluvut ja kellonajat. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
38 t, 95 € / 70 €

Muinaisegypti, 5 op
sivulla 50

ENGLANTI
ENGLANNIN YLIOPISTOLLISET
KURSSIT
English Academic Reading Skills, 2 op
6.–9.6. ma-to klo 9.00–15.00
Opiskelija osaa keskustella englanniksi
alaansa liittyvistä aiheista, soveltaa
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kulttuurienvälisen viestinnän taitoja sekä
englannin kielen konventioita keskusteluissa, esitelmissä ja muissa suullisissa
tehtävissä, kirjoittaa tekstejä riittävällä
sujuvuudella, valmistaa ja pitää selkeän
esitelmän alaansa liittyvästä aiheesta,
antaa ja vastaanottaa rakentavaa palautetta ja kehittää taitojaan palautteen
perusteella. Toteutetaan Itä-Suomen
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
24 t, 128 €

Muissa kappaleissa opimme mm esittelemään itsemme, kertomaan perheestämme ja harrastuksistamme, käymään
ravintolassa, sekä keskustelemaan
säästä, ja kysymään tietä.
36 t, 95 €

English Academic and Professional
Communication, 2 op

13.6. ma klo 10.00–16.00 ja
14.–16.6. ti-to klo 9.00–15.00
Opintojaksolla harjoitellaan tieteen ja
työtehtävien viestintää englanniksi.
Kurssin suoritettuaan opiskelija käyttää
rohkeasti englannin kieltä sekä opiskelun että työn vaatimissa viestintätilanteissa. Opiskelija pystyy soveltamaan
harjoittamiaan kieli- ja viestintätaitoja
moninaisissa omaan alaansa liittyvissä yhteyksissä, erityisesti suullisissa
kommunikointitilanteissa. Toteutetaan
Itä-Suomen yliopiston opintovaatimusten mukaan.
24 t, 128 €

ENGLANNIN ALKEISKURSSIT
Beginners’ English in English

July 4–21, Mon-Thu 9.30–12.10
The course covers survival grammar and
such everyday topics as telling about
you and your family and home, free-time
and jobs, shopping, travelling, asking
directions, eating at restaurants, talking
about past events and future plans.
Written and oral revision in small groups
or pairs. The course is taught in English.
38 t, 95 €

Destinations 1 – englannin
alkeiskurssi

6.–23.6. ma-to klo 16.30–19.00
Lähdemme matkaan lentokentältä, jossa
tutustumme sanastoon, ja harjoittelemme keskustelu – ja kuuntelutehtäviä.
56

ENGLANNIN KERTAUS- JA
JATKOKURSSIT
Destinations 2 – Englannin alkeisjatko
15.8.–1.9. ma-to klo 16.30–19.00
Kurssi on jatkoa Destinations 1-kurssille,
mutta sopii myös opiskelijoille, jotka
haluavat kerrata erityisesti imperfektin
käyttöä ja parantaa puhetaitojaan.
Jatka siis matkaa!
36 t, 95 €

Continuation Course in English

July 25–Aug 11, Mon-Thu 9.30–12.10
Course covers and revises basic
grammar structures and suits students
who already master the elementary
level of English. Students learn to give
directions, describe countries, and use
shopping phrases as well as talk about
jobs, travelling and daily life.
38 t, 95 €

ENGLANNIN SUULLISEN TAIDON
KURSSIT
English Oral Skills

June 6-9, Mon-Thu 16.00–20.15
The course is intended for those who
have had 6–10 years of English at school
and want to increase their fluency
through stimulating discussion and
listening activities. The groups will focus
on theme-based discussion: certain
topics of a perennial nature will be
selected for discussion together with
current affairs and hot issues of the day.
20 t, 90 €

Business Ballet: Embodied
Presentation Skills
sivulla 47
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ENGLANNIN VERKKOKURSSIT

KIELET

Englannin sanastokurssi verkossa

10.5.–7.6. ti
Kurssilla harjoitellaan englannin kieliopin
perusrakenteiden hallintaa ja tehdään
rakenteista lyhyitä kuuntelutehtäviä.
Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin,
opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä.
23 t, 100 €

15.8.–19.9. ma
Kurssilla laajennat englannin kielen
sanavarastoa, opit rakentamaan sanoja
ja saat vinkkejä sanaston opiskeluun.
Viikoittain opiskelet 10 uutta sanaa,
joista harjoitellaan kirjoitusasu ja ääntäminen. Sanoja poimitaan kirjallisesta ja
kuunneltavasta materiaalista ja samalla
vahvistat englannin kielen luku- ja kuuntelutaitoja.
12 t, 65 €

Englannin keskustelu- ja
kuuntelutaidot kuntoon verkossa

Työelämän sähköpostiviestintää
englanniksi verkossa

Kielioppi ja kuuntelutaidot kuntoon –
Englantia verkossa 1

11.5.–8.6. ke
Kurssilla harjoittelet arkipäivän ja
matkailun keskustelutilanteita, puhut
englantia ja teet aiheisiin liittyviä kuunteluharjoituksia sekä kuulet esimerkkeinä paljon käytettyjä ja yleisiä fraaseja.
Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin,
opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä.
22 t, 100 €

Kielioppi ja kuuntelutaidot kuntoon,
jatkokurssi – Englantia verkossa 2

2.–30.8. ti
Kurssilla syvennetään englannin kielioppitaitoja ja tehdään rakenteista lyhyitä
kuuntelutehtäviä. Kurssilla harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka
sisältää opetusmateriaalin, opetuksen
suomeksi ja verkkotehtäviä.
23 t, 100 €

Työelämän englannin suullisen
kielitaidon kurssi verkossa

3.8.–7.9. ke
Kurssilla harjoittelet työelämän keskustelutilanteita kirjallisin ja suullisin harjoituksin ja teet aiheisiin liittyviä kuuntelutehtäviä sekä kuulet esimerkkeinä paljon
käytettyjä ja yleisiä fraaseja. Kurssilla
harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää opetusmateriaalin,
opetuksen suomeksi ja verkkotehtäviä.
18 t, 95 €

18.8.–22.9. to
Kurssilla harjoitellaan englanninkielisten
sähköpostien kirjoittamista ja kerrataan
kielioppirakenteita. Kurssilla käsitellään
sähköpostin rakennetta tervehdyksineen
ja sähköposteissa käytettäviä sanontoja
sekä perehdytään virallisen ja epävirallisen ilmaisun eroihin. Kurssilla harjoitellaan viikoittaisen aiheen mukaan, joka
sisältää opetusmateriaalin, opetuksen
suomeksi ja verkkotehtäviä.
22 t, 100 €

Englannin ääntämiskurssi verkossa

31.8.–26.10. ke
Kurssilla opit englannin kielen ääntämismerkkejä ja saat työkalun englannin
kielen sanojen ääntämiseen. Harjoittelet yksittäisiä äänteitä, intonaatiota
sekä sana- ja lausepainoa, joka auttaa
ääntämään sanat sujuvasti ja kielen puherytmissä. Tämä tuo sinulle varmuutta
englannin puhumiseen ja kommunikointi
helpottuu. Kurssi etenee viikoittaisen aiheen mukaan, joka sisältää teoriamateriaalin, opetuksen suomeksi, kuuntelu- ja
ääntämisharjoituksia sekä videoita.
20 t, 100 €
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ENGLANTI: PERUSOPINNOT

Ryhmä C:
20.6.-6.7. ma-to klo 9.00–12.15 ja
7.7. to klo 9.00–10.45
Loppukoe 11.7 ma klo 9.30–11.00

Englannin perusopinnot, 30 op

järjestetään Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaisesti.
Perusopintojen jälkeen opiskelijalla on
perustaidot kirjaston ja oman alan hakuteosten (kuten sanakirjat, kieliopit) käytössä ja tiedon hankinnassa. Hän osaa
selvittää niiden avulla alaan liittyviä ongelmia ja tuottaa selkeitä ja perusteltuja
kirjallisia ja suullisia esityksiä. Yhteistyöja opiskelutaidot vakiintuvat erilaisten
opetusmenetelmien ansiosta.
Opintoihin ilmoittaudutaan alkukuulustelun kautta. Alkukuulustelussa hakijan
on osoitettava riittävä englannin kielen
lähtötaso. Huomaa, että opintoihin
sisältyy myös kääntämistä englannista
suomeen ja suomesta englantiin.
Opintojen rakenne:
• Tutoriaali, 5 op
• Kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op
• Teemoja englantilaisessa kielitieteessä I, 5 op
• Kontrastiivinen tekstianalyysi, 5 op
• Englannin kielen rakenteet, 5 op
• Puhuttu englanti, 5 op
196 t, 1390 €

ESPANJA

Espanjan alkeiskurssi 1, 4 op

Opitaan kielen perusasioita mm. kertomaan itsestä, perheestä ja harrastuksista sekä asioimaan ravintolassa;
kielioppiasioista mm. olla-verbit, indikatiivin preesens. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
48 t, 110 € / 85 €
Ryhmä B:
23.–25.5. ma-ke klo 17.00–20.15,
30.5.-8.6. ma-pe klo 17.00-20.15 ja
9.6. to klo 17.00-18.45
Loppukoe 13.6. ma klo 17.00–18.30
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Ryhmä D:
18.7.-3.8. ma-to klo 17.00–20.15 ja
4.8. to klo 17.00–18.45
Loppukoe 8.8. ma klo 17.00–18.30
Ryhmä E:
6.9.-11.10. ti ja to klo 17.00–20.15 ja
13.10. to klo 17.00–18.45
Loppukoe 25.10. ti klo 17.00–18.30
Ryhmä F:
24.10.-28.11. ma ja ke klo 17.00–20.15 ja
30.11. ke klo 17.00–18.45
Loppukoe 7.12. ke klo 17.00–18.30
Ryhmä A:
17.1.-28.2.2023 ti ja to klo 17.00–20.15 ja
2.3.2023 to klo 17.00–18.45.
Loppukoe 6.3.2023 ma klo 17.30–19.00

Espanjan alkeiskurssi 2, 4 op

Kerrataan alkeiskurssin 1 taitoja ja
perehdytään mm. menneen ajan aikamuotoihin. Lisäksi kehitetään valmiuksia
selviytyä espanjan kielellä arkipäivän
puhetilanteissa. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
48 t, 110 € / 85 €
Ryhmä B:
23.-25.5. ma-ke klo 17.00–20.15,
30.5.-9.6. ma-to klo 17.00–20.15 ja
13.6. ma klo 17.00–18.45
Loppukoe 14.6. ti klo 17.00–18.30
Ryhmä C:
20.6.-6.7. ma-to klo 17.00–20.15,
7.7. to klo 17.00–18.45
Loppukoe 11.7 ma klo 17.00–18.30
Ryhmä D:
25.7.-10.8. ma-to klo 17.00–20.15 ja
11.8. to klo 17.00–18.45
Loppukoe 15.8. ma klo 17.00–18.30

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 2022

Ryhmä E:
8.-24.8. ma-to klo 17.00–20.15 ja
25.8. to klo 17.00–18.45
Loppukoe 29.8. ma klo 17.00–18.30
Ryhmä F:
24.10.-29.11. ti ja to klo 17.00–20.15 ja
1.12. to klo 17.00–18.45
Loppukoe 8.12 to klo 17.00–18.30
Ryhmä A:
23.1.-6.3.2023 ma ja ke klo 17.00–20.15 ja
8.3.2023 ke klo 17.00–18.45
Loppukoe 13.3.2023 ma klo 17.00–18.30
Ryhmä B:
20.3.-12.4.2023 ma-ke klo 17.00–20.15 ja
17.4.2023 ma klo 17.00–18.45
Loppukoe 18.4.2023 ti klo 17.00–18.30

Espanjan jatkokurssi 1, 3 op

Täydennetään mm. menneiden aikamuotojen käyttöä, kerrataan pronomineja, syvennytään subjunktiiviin sekä
laajennetaan sanavarastoa. Lisäksi
tehdään kuuntelu- ja keskusteluharjoituksia. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
44 t, 100 € / 75 €
Ryhmä B:
23.-25.5. ma-ke klo 17.00–20.15,
30.5.-8.6. ma-to klo 17.00–20.15 ja
9.6. to klo 17.00–18.45
Loppukoe 13.6. ma klo 17.00–18.30
Ryhmä C:
18.7.-2.8. ma-to klo 9.00–12.15 ja
3.8. ke klo 9.30–11.15
Loppukoe 4.8. to klo 9.30–11.00
Ryhmä D:
6.9.-15.11. ti klo 17.00–20.15 ja
22.11. ti klo 17.00–18.45
Loppukoe 29.11. ti klo 17.00–18.30
Ryhmä A:
10.1.-9.2.2023 ti ja to klo 17.00–20.15 ja
14.2.2023 ti klo 17.00–18.30
Loppukoe 16.2.2023 to klo 17.00–18.30

KIELET

Espanjan jatkokurssi 2, 3 op

Täydennetään kieliopin tuntemusta
(mm. subjunktiivin menneen ajan
muodot), monipuolistetaan sanavarastoa ja kehitetään puhevalmiutta.
Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
44 t, 100 € / 75 €
Ryhmä B:
27.6.-12.7. ma-to klo 17.00-20.15 ja
13.7. ke klo 17.00-18.45
Loppukoe 14.7. to klo 17.00-18.30
Ryhmä C:
15.-30.8. ma-to klo 17.00–20.15 ja
31.8. ke klo 17.00–18.45
Loppukoe 1.9. to klo 17.00–18.30
Ryhmä A:
17.1.- 28.3.2023 ti klo 17.00–20.15 ja
4.4.2023 ti klo 17.00–18.45
Loppukoe 11.4.2023 ti klo 17.00–18.30
Ryhmä B:
7.3.-6.4.2023 ti ja to klo 17.00–20.15 ja
11.4.2023 ti klo 17.00–18.45
Loppukoe 13.4.2023 to klo 17.00–18.30

Espanjan jatkokurssi 3, 3 op

15.9.-1.12.2022 to klo 18.30–20.00
17.1.-4.4.2023 ti klo 18.30–20.00
Tavoitteena ymmärtää espanjankielistä
puhetta ja tekstejä yhteiskunnallisista
ja ajankohtaisista aiheista, osaa viestiä
muodollisissa ja epämuodollisissa
kohdekielisissä tilanteissa kirjallisesti ja
suullisesti sekä osaa käyttää verbien eri
aikamuotoja subjunktiivissa ja indikatiivissa. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
44 t, 100 € / 75 €

ESPANJAN PERUSTEIDEN KERTAUS
¡Repásalo! Espanjan kertauskurssi

22.8.-3.10. ma ja ke klo 17.00-19.30
Tule kertaamaan vaikeimmat kieliopin
asiat mukavassa ilmapiirissä: olla-verbit,
refleksiiviverbit, akkusatiivi-, datiivi-.
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suora ja epäsuora objekti, imperfekti ja
preteriti samassa lauseessa Opetuskielenä on pääosin espanja.
39 t, 100 €

MUUT TEEMAKURSSIT

ESPANJAN SUULLINEN TAITO
¡Vamos a empezar! Aloitetaan
puhumaan

12.–14.7. ti-to klo 13.00–15.30 ja
18.–21.7. ma-to klo 13.00–15.30
Kurssilla saat rohkeutta espanjan puhumiseen arkipäivän asioimistilanteissa.
Soveltuu peruskieliopin hallitseville (esim.
alkeiskurssit 1 ja 2 käyneille), joilla ei
juurikaan ole ollut tilaisuuksia ilmaista itseään espanjaksi. Kielioppia käsitellään
tarpeen mukaan. Osallistujilla olisi hyvä
olla käytettävissään pieni sanakirja.
21 t, 90 €

¡Empezamos y avanzamos!

7.–9.6. ti-to klo 9.30–12.00 ja
13.–16.6. ma-to klo 9.30–12.00
Kurssilla pääset kehittämään keskustelukykyäsi erilaisten tekstien ja
kuunteluharjoitusten avulla. Kielioppia
käsitellään tarpeen mukaan. Soveltuu
yksinkertaisissa arkipäivän puhetilanteissa selviytyville (esim. jatkokurssit 1 ja
2 seuranneille tai vastaavat taidot hankkineille), jotka haluavat oppia yhä monimutkaisempia rakenteita ja sanastoa.
21 t, 90 €

¡Ya hablamos!

23.5.–6.6. ma-ke klo 14.00–16.30
Kurssilla laajennetaan sanavarastoa,
opitaan kommunikoimaan sujuvasti
abstraktejakin asioita selvitettäessä
sekä perustelemaan mielipiteitä. Ensimmäisellä tunnilla osallistujat voivat
ehdottaa heitä kiinnostavia aiheita.
Soveltuu peruskieliopin hallitseville
(esim. jatkokurssi 2) sekä jo jonkin verran
espanjaa puhuneille.
21 t, 90 €
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Cuentos latinoamericanos y
españoles

5.-18.10. ma-ke klo 17.00-19.30
Trabajaremos cuentos cortos latinoamericanos y españoles en los que aprenderás nuevo vocabulario; buscaremos
sustantivos, adjetivos, preposiciones,
verbos en diferentes tiempos y modos,
comentaremos y nos divertiremos. El
material se dejará en cada clase para la
próxima.
18 t, 80 €

¡De todo un poco!

26.7.–16.8. ti ja to klo 9.00–11.30
¡Activa tus conocimientos del español!
Pasa tu tiempo libre disfrutando de canciones o noticias de periódicos o textos
interesantes y todo eso en español!
Aprenderás nuevas palabras y los ejercicios te permitirán hablar en parejas o en
grupos pequeños. El material se dejará
en cada clase para la próxima.
21 t, 90 €

Leemos, hablamos y escribimos en
español

23.8.-4.10. ti klo 17.00-19.30
Este curso es para los estudiantes que
hablan español y quieren activar sus
habilidades; ampliando su vocabulario,
hablando en parejas o en pequeños grupos sobre los artículos leídos de varios
temas y podrán escribir (como deberes)
sobre los mismos. El material se dará en
cada clase. Para obtener el material de
la primera clase, envía un mensaje a:
profesoraesp@outlook.com
21 t, 90 €

Café de los Libros: Retazos de novela

Durante el curso leeremos fragmentos
de novelas de varios escritores españoles y latinoamericanos de diversas épocas, aprenderemos nuevo vocabulario y
charlaremos sobre las obras y su contexto en general. La profesora aportará el
material necesario. Se trata de un curso
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que exige la participación activa del
alumno y bastante trabajo individual de
lectura. Como los relatos son diferentes,
se puede participar en ambos grupos.
20 t, 90 €
Ryhmä D:
16.6.-18.8. to klo 17.30-19.00
Ryhmä E:
17.11.-2.2.2023 to klo 17.30-19.00

Café Tertulia

Las tertulias son reuniones informales
que se mantienen con cierta periodicidad para comentar, discutir u opinar
sobre temas de actualidad o de interés
del ámbito literario, artístico, filosófico,
científico, político e, incluso, deportivo.
En Café Tertulia hablaremos sobre los
temas y noticias que más os interesen,
y los elegiremos por votación, según
vuestras propuestas: ¡todo vale! Una
manera amena, simpática y relajada de
mantener activo vuestro español.
20 t, 90 €
Ryhmä A:
23.8.–25.10. ti klo 17.30–19.00
Ryhmä B:
15.11.-31.1.2023 ti klo 17.30–19.00

KIELET

HOLLANTI
Hollannin alkeiskurssi, 5 op

23.5.–3.6. ma–pe klo 16.30–20.00
Loppukoe 6.6. ma klo 17.00–18.30
Tavoitteena on, että kurssilaiset oppivat
hollannin peruskielioppia ja -sanavarastoa. Kurssin lopussa he pystyvät lukemaan helppoja tekstejä ja keskustelemaan arkipäivän aiheista. Intensiivisesti
etenevään kurssiin sisältyy runsaasti
itsenäistä työskentelyä, joten varaathan
aikaa myös kotitehtäville. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
42 t, 100 / 75 €

Hollannin jatkokurssi, 5 op

8.–19.8. ma–pe klo 16.30–20.00
Loppukoe 22.8. ma klo 17.00–18.30
Tavoitteena on syventää käytännön
kielitaitoa: puhumista, kirjoittamista ja
tekstin ymmärtämistä. Peruskurssilla
hankittua kieliopin ja sanavaraston
osaamista täydennetään. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
42 t, 100 / 75 €

ITALIA
Italian alkeiskurssi 1, 3 op

HEPREA
Hepreaa kulttuurin ja keskustelun
merkeissä

29.3.-19.4. ti klo 17.30-19.00
Kurssilla tutustumme ajankohtaiseen
israelilaiseen kulttuuriin katsomalla
TV-ohjelmia tai uutisia ja hyödyntämällä niiden sanastoa. Opimme ihmisten
arkielämässä käyttämää nykyheprean
sanastoa, jota emme löydä oppikirjoista. Keskustelemme hepreaksi rennossa
ilmapiirissä.
8 t, 85 €

Tutustumme italian kielen perusteisiin
sekä kehitämme valmiuksia selviytyä
italian kielellä arkipäivän puhetilanteissa. Kurssilla käymme läpi kielitaidon
eri osa-alueet ja opimme italian kielen
perusrakenteet sekä keskeisimmän
käyttösanaston. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
42 t, 100 € / 75 €
Ryhmä B:
30.5.–16.6. ma–to klo 16.30–19.15
Loppukoe 17.6. pe klo 17.00–18.30
Ryhmä C:
11.–26.7. ma–pe klo 17.00–19.45
Loppukoe 28.7. to klo 17.00–18.30
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Ryhmä D:
5.9.–13.10. ma ja to klo 17.00–19.45
Loppukoe 24.10. pe klo 17.00–18.30

Italian jatkokurssi 2, 3 op

Italian alkeiskurssi 2, 3 op

Perehdymme peruskielioppiin, kuten
perfektiin, prepositioihin ja artikkeleihin
ja painottomiin pronomineihin sekä kehitämme valmiuksia selviytyä italian kielellä arkipäivän puhetilanteissa. Kurssilla
käymme läpi kielitaidon eri osa-alueet
ja opimme italian kielen perusrakenteet
sekä keskeisimmän käyttösanaston.
Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan.
42 t, 100 € / 75 €

Aihepiireinä on mm. koulunkäynti ja
opiskelu, hyvinvointi, luonteen sekä ulkonäön kuvaileminen, asuminen, työelämä.
Kielioppirakenteista käsittelemme mm.
käskymuoto ja pronominien käyttö sen
yhteydessä, indefiniittipronomineja, futuuri, yhdistetyt pronominit, pronominien
paikka, passiivisia ilmaisuja, konjunktiivin preesens. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
42 t, 100 € / 75 €
Ryhmä B:
15.–30.8. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 1.9. to klo 16.30–18.00

Ryhmä A:
20.6.–7.7. ma–to klo 16.30–19.15
Loppukoe 8.7. pe klo 17.00–18.30

Ryhmä A:
Kevät 2023, aikataulu ilmoitetaan
verkossa

Ryhmä B:
8.–23.8. ma–pe klo 17.00–19.45
Loppukoe 25.8. to klo 17.00–18.30

Italian jatkokurssi 3, 3 op

Ryhmä C:
27.10.–8.12. to ja ma klo 17.00–19.45
Loppukoe 12.12. ma klo 17.00–18.30

Italian jatkokurssi 1, 3 op

Täydennämme italian peruskielioppia
ja laajennamme sanavarastoa. Rakenteet: mm. pääverbin viimeinen kirjain
perfektissä, relatiivipronomineja, konditionaali, lisää vertailumuodoista sekä
prepositioista, kestopreesens, imperfekti,
perfektin ja imperfektin käyttö, kestoimperfekti, pluskvamperfekti, lisää perfektin apuverbistä. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
42 t, 100 € / 75 €
Ryhmä B:
25.7.–9.8. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 11.8. to klo 16.30–18.00
Ryhmä A:
Kevät 2023, aikataulu ilmoitetaan
verkossa

62

12.9.–5.12. ma klo 16.15–19.00
Loppukoe 12.12. ma klo 16.30–18.00
Kurssilla tutustutaan italian kieleen,
kulttuuriin, historiaan ja nykypäivään.
Kieliopillinen sisältö: Relatiivipronominit,
passiivi, passato remoto, konjunktiivin
perfekti ja konjunktiivin käyttö, infinitiivin mennyt muoto, liittokonditionaali.
Aihepiireinä on mm: Italian taide ja
historia, italialainen elokuva, ympäristön
suojelu, luonto ja paikalliset perinteet.
Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan.
42 t, 100 € / 75 €

Italian jatkokurssi 4, 2 op

Kevät 2023; aikataulu ilmoitetaan
verkossa
Kurssilla tutustutaan italian kieleen, kulttuuriin, historiaan ja nykypäivään. Tekstit
ja kuuntelut sisältävät sekä asiatekstejä
että nykypäivän puhekieltä. Kirjan avulla opiskelija kehittää kaikkia kielitaidon
osa-alueita, suullista harjoittelua on
paljon. Kieliopilliset kokonaisuudet on
jaettu useampaan kappaleeseen.
42 t, 100 € / 75 €
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Italian jatkokurssi 5

15.9.–8.12. to klo 16.15–19.00
Le strutture più avanzate della grammatica verranno riprese in considerazione
dei loro usi più complessi. Particolare
attenzione viene posta sulle funzioni
comunicative e di argomentazione
attraverso attività di conversazioni riguardanti la cultura e la società italiana.
Spazio verrà dato anche alla lettura e
alla produzione scritta. L’obiettivo del
corso è: consolidare la comprensione e
la produzione scritta e orale della lingua,
interagire in italiano con spontaneità e
scioltezza su argomenti relativi a diversi
ambiti; comprendere in modo critico
testi più complessi anche su argomenti
astratti; sviluppare una capacità di argomentazione fluida; ampliare il lessico
specifico in diversi contesti e l’uso dei
modi di dire.
40 t, hinta tarkentuu

SUULLISEN TAIDON KURSSIT
Italia aktiiviseksi! Käytännön italian
kurssi

9.–12.5. ma–to ja 16.–18.5. ma–ke
klo 16.45–19.15
Kurssi soveltuu sinulle, joka olet opiskellut italian alkeet (esim. kesäyliopiston
alkeiskurssit 1 ja 2), mutta et ole vielä
saanut/uskaltanut käytännössä kokeilla
oppimaasi. Kurssilla on tarkoitus keskustella yksinkertaisista arkisista aiheista
ja tarpeen tullen myös kerrata kielioppiasioita. Runsaasti puheharjoitusta,
lisäksi kuuntelua ja tekstinymmärtämistä
(pikku-uutisia yms.).
21 t, 90 €

Agire – reagire – interagire:
Vuorovaikutusta italiaksi

6.–21.6. ma–ke klo 17.00–19.30
Ti serve una rinfrescatina al tuo italiano
orale? Se sì, questo corso ti capita a
fagiolo per sbloccarti e offrirti strategie
e suggerimenti per parlare liberamente.
Il corso è composto di svariati esercizi di improvvisazione (e non solo), per
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abituarti ad esprimere in modo disinvolto il tuo punto di vista. Gli argomenti
delle esercitazioni spaziano dalla vita
quotidiana e sociale alle situazioni del
mondo del lavoro. Imparerai ad applicare strategie di comunicazione a
seconda delle situazioni e svilupperai un
armamentario personalizzato che potrai
usare per interagire in modo autonomo
in italiano. Questo corso è ideale per chi
si accinge a trasferirsi in Italia per vivere
un’esperienza di lavoro e/o di studio.
24 t, 90 €

KIELIOPPI-, SUULLISEN TAIDON JA
MUUT TEEMAKURSSIT
Kieliklinikka 1 – Conversazione e
ripasso 1

12.9.–5.12. ma klo 19.15–20.45
Il corso è adatto soprattutto a coloro
che vogliano ripassare elementi grammaticali del proprio livello e allo stesso
tempo mettere in pratica concretamente quanto imparato, soprattutto nella
comunicazione orale. In questo corso gli
studenti potranno consolidare le proprie
competenze linguistiche e allo stesso
tempo sviluppare le proprie capacità
di comprensione e comunicazione e
allargare il proprio vocabolario. Gli
studenti raggiungeranno questi obiettivi
attraverso attività come giochi improntati alla grammatica e allo scambio di
opinioni, l’uso di contenuti audio/video e
la lettura di testi sulla cultura e i costumi
italiani.
24 t, hinta tarkentuu

Kieliklinikka 2 – Conversazione e
ripasso 2

15.9.–8.12. to klo 19.15–20.45
Il corso è adatto soprattutto a coloro
che vogliano ripassare elementi grammaticali del proprio livello e allo stesso
tempo mettere in pratica concretamente quanto imparato, soprattutto nella
comunicazione orale. In questo corso gli
studenti potranno consolidare le proprie
competenze linguistiche e allo stesso
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tempo sviluppare le proprie capacità
di comprensione e comunicazione e
allargare il proprio vocabolario. Gli
studenti raggiungeranno questi obiettivi
attraverso attività come giochi improntati alla grammatica e allo scambio di
opinioni, l’uso di contenuti audio/video e
la lettura di testi sulla cultura e i costumi
italiani.
24 t, hinta tarkentuu

Club di conversazione

L’Italiano e la storia dell’arte

8.–31.8. ma ja ke klo 16.30–19.45
Lo sapevi che le immagini e i personaggi che decorano i muri di molte chiese
e cappelle italiane sono anche dette
la “Bibbia dei poveri”? Le figure che
popolavano gli affreschi e le tavole del
medioevo e del Rinascimento infatti
avevano molto da raccontare anche a
chi non sapeva leggere. In questo corso
scopriremo l’identità di questi personaggi e ascolteremo le loro storie guardando le bellissime opere d’arte in cui
ancora oggi vivono. Il corso si concentra
sia sulla lingua che sulla storia dell’arte
italiana. Oltre ad una presentazione iniziale, il corso include esercizi tematici di
comprensione e produzione linguistica.
Non sono necessarie nozioni pregresse
di storia dell’arte.
Lähtötaso: B1
32 t, hinta tarkentuu

Club di lettura

9.8.–1.9. ti ja to klo 16.30–18.00
Il corso è destinato agli studenti che
intendono migliorare le proprie capacità
di comprensione del testo. Durante il
corso leggeremo insieme varie tipologie
di testi– racconti, estratti da romanzi e
articoli di giornale. Il corso è un modo
interessante per migliorare le abilità linguistiche e allo stesso tempo familiarizzare con la letteratura italiana e seguire
le notizie di attualità.
16 t, hinta tarkentuu
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9.8.–1.9. ti ja to klo 18.15–19.45
Il corso aiuta a consolidare la conoscenza della lingua acquisendo sicurezza
nella pratica orale, migliorando il proprio
vocabolario e la comprensione orale
della lingua. Gli studenti approfondiranno la conoscenza dell’italiano guidati da
un insegnante madrelingua attraverso la
lettura di articoli di giornale e la visione
di video su varie tematiche. Il corso è
un’ottima opportunità per approfondire
la conoscenza, non solo della lingua, ma
anche della cultura, delle tradizioni e dei
costumi del ‘Bel paese’.
16 t, hinta tarkentuu

Maanala-näyttely italiaksi

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Tervetuloa seikkailemaan maan alle!
Amos Rexin näyttely tarjoaa mahdollisuuden tutkia maanalaisia kasvoja yli
60 taiteilijan tulkinnassa 5 vuosisadan
ajalta: luolia, vankiloita, kaninkoloja,
viemäreitä, kaivoksia, myyttisiä paikkoja. Italiankielisellä luennolla tutustumme
joihinkin näyttelyn taiteilijoista: miten
teema heijastuu heidän työssään, millaisia tekniikoita on käytetty, kurkistamme
näyttelyn kulissien taakse. Näyttelykierroksella sen jälkeen saa suoran yhteyden
taideteoksiin.
Hinta tarkentuu

JAPANI
Orientaatio japanin kieleen, 2 op

11.4. ma 25.4. ma ja
9.5. ma klo 17.00-18.30
Loppukoe 20.5. pe klo 17.00-18.30
Painotus on lukemisen ja kirjoituksen
sekä aivan alkeiden sanaston ja kielioppirakenteiden hallitsemisessa. Tämän
kurssin sisältö tulee hallita, jotta voi osallistua japanin alkeiskurssille. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
8 t, 80 €
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Japanin alkeiskurssi 1
monimuotoisesti, 3 op

23.5. ma ja 30.5. ma klo 17.00-18.30 sekä
1.-20.6. ma ja ke klo 16.30-19.45
Tentti 22.6. ke klo 17.00-18.30
Kurssi sopii Orientaatio japanin kieleen,
2 op suorittaneille. Oppitunneilla keskitytään erilaisiin keskustelu-, kuuntelukirjoitus- ja lukuharjoituksiin. Kanji-kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja
rakenteita opiskellaan itsenäisesti ennen
kutakin oppituntia. Kurssin suoritettuaan
opiskelija osaa kommunikoida yksinkertaisella tasolla opiskelu- tai työympäristössä. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
30 t, 100 € / 75 €

Japanin alkeiskurssi 2
monimuotoisesti, 4 op

1.8. ma klo 17.00-18.30 sekä
4.-29.8. ma ja to klo 16.30-19.45
Tentti 5.9. ma klo 17.00-18.30
Kurssi sopii Japanin alkeiskurssin 1, 3 op
suorittaneille opiskelijoille. Oppitunneilla
keskitytään erilaisiin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksiin. Kanji-kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja
rakenteita opiskellaan itsenäisesti ennen
kutakin oppituntia. Kurssin suoritettuaan
opiskelija tunnistaa yhä useampia omaksuttuja merkkejä erilaisista teksteistä ja
osaa kirjoittaa keskeisimmät opituista
merkeistä. Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan.
36 t, 105 € / 85 €

Japanin alkeiskurssi 3
monimuotoisesti, 4 op

28.4. to klo 17.00-18.30 ja
3.5.-21.6. ti klo 16.30-19.45
Tentti 22.6. ke klo 17.00-18.30
Kurssi sopii Japanin alkeiskurssin 2, 4 op
suorittaneille. Oppitunneilla keskitytään
erilaisiin keskustelu-, kuuntelu- kirjoitus- ja lukuharjoituksiin. Kanji-kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja rakenteita
opiskellaan itsenäisesti ennen kutakin oppituntia. Kurssin suoritettuaan
opiskelija hallitsee verbien perustyyliset
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taivutukset myös menneessä aikamuodossa. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
36 t, 105 € / 85 €

Japanin jatkokurssi 1
monimuotoisesti, 3 op

28.7. klo 16.30-20.00 to sekä
1.-25.8. ma ja to klo 16.30-19.00
Tentti 29.8. ma klo 17.00-18.30
Kurssi sopii Japanin alkeiskurssin 3,
4 op suorittaneille opiskelijoille. Kanji-kirjoitusmerkkejä, kielen sanastoa ja
rakenteita opiskellaan itsenäisesti ennen
kutakin oppituntia. Kurssin suoritettuaan
opiskelija hallitsee myös tuttavallisen
kielenkäytön perusteet ja ymmärtää
hieman kunnioittavaa tyyliä esimerkiksi
asiakkaana. Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan.
30 t, 100 € / 75 €

JAPANI: PERUSOPINNOT
Japanin kieli ja kulttuuri
perusopinnot, 30 op

toteutetaan Itä-Suomen yliopiston
(vieraat kielet ja käännöstiede) opintovaatimusten mukaan. Kokonaisuusmaksu 1155 €, sisältää Itä-Suomen avoimen
yliopiston perimän maksun 4 €/opintopiste, jonka opiskelija maksaa kunkin
opintojakson alkaessa Itä-Suomen avoimeen yliopistoon ILPA-rekisteröitymisen
yhteydessä.
Opintojen rakenne:
• Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot, 2 op
5.-7.9. ma ja ke klo 15.30-18.45 ja
9.9. pe klo 15.30-17.00
• Japanin kielen perusteet 1, 6 op
19.9.–7.11. ma ja ke klo 16.15-19.30
• Japanin kielen perusteet 2, 7 op
14.11.-19.12.2022 ja 9.-19.1.2023
ma ja ke klo 15.30-18.45 ja
23.1.2023 ma klo 15.30-17.00
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• Suullinen kielitaito 1 (japanin kieli), 5 op
1.2.–15.3.2023 ke klo 15.30-18.45 ja
22.3.2023 ke klo 15.30-17.15

KOREA

• Kirjallinen kielitaito 1 (japanin kieli),
5 op
3.4.-3.5.2023 ma ja ke klo 15.30-18.45
• Japanin perinteinen kulttuuri, 5 op
16.-30.5.2023 ti ja to klo 16.00-19.30

Kiinan alkeiskurssi, 5 op

16.5.–31.5. ma–ti klo 17.45–21.00
Kurssi perehdyttää kiinan pinyin-translitterointijärjestelmään, peruskielioppiin
ja peruskirjoitusmerkkeihin. Kurssilla
käsitellään mm. tervehtiminen ja nimien
kysely, perhe ja ystävät, maa ja kieli,
teehuone ja kahvila, ruoka ja ravintola,
kiinan adjektiivien erikoisuus, olla-verbi,
verbin perfekti ja imperfekti, eri kysymyslauseiden rakenteet ja mittasanat.
Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan. Huom. Tiedot
julkaistaan ennakkotietona, tarkista
verkkosivuilta.
52 t, 130 € / 105 €
15.8.–30.8. ma–ti klo 17.45–21.00
Kurssilla harjoitellaan kiinan pinyinin
ja toonien eri osa-alueet, opitaan lisää
kielioppia ja yleisimpiä kirjoitusmerkkejä.
Kurssilla käsitellään mm. itsensä esittely,
omasta päivärutiinista kertominen, harrastuksista kertominen, perheestä kertominen, numerot ja ostoksilla käyminen,
tien kysyminen ja suunnat, bussilipun ja
junalipun ostaminen, hotellihuoneen varaaminen ja polkupyörän vuokraaminen,
vapaa-ajan vietto ja päiväykset, lukusanoja, kellonajat; erikoiskysymyslauseet,
sivulauseiden rakenteet. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan. Huom. Tiedot julkaistaan ennakkotietona, tarkista verkkosivuilta.
30 t, 100 € / 75 €
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Korean kieltä kirjoitetaan hangul-kirjoitusjärjestelmällä, joka opetellaan
kurssilla. Samalla tutustutaan korean
ääntämiseen. Tunneilla tehdään luku-,
kuuntelu- ja kirjoitusharjoituksia.
9 t, 35 €
Ryhmä A
30.5.–2.6. ma–ti, to klo 17.15–19.45

KIINA

Kiinan jatkokurssi, 2 op

Korean aakkoset

Ryhmä B
13.–16.6. ma–ti, to klo 17.15–19.45
Ryhmä C
Aikataulu ilmoitetaan verkossa

Korean alkeiskurssi 1

Kurssilla opitaan mm. tervehtimään,
esittäytymään ja kertomaan omasta
päivästä koreaksi käyttäen perussanastoa sekä yksinkertaisia kielioppirakenteita. Samalla tutustutaan korealaiseen
kulttuuriin.
30 t, 95 €
Ryhmä A
6.–27.6. ma ja to klo 10.00–14.15
Ryhmä B
27.6.–14.7. ma ja to klo 16.30–20.45
Ryhmä C
Aikataulu ilmoitetaan verkossa

Korean alkeiskurssi 2

Kurssilla opitaan mm. keskustelemaan
päivämääristä ja kellonajoista sekä kysymään ja neuvomaan tietä. Laajennetaan arjessa tarvittavaa sanavarastoa ja
jatketaan peruskielioppiin perehtymistä.
30 t, 95 €
Ryhmä A
18.7.–4.8. ma ja to klo 16.30–20.45
Ryhmä B
Aikataulu ilmoitetaan verkossa
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Korean alkeiskurssi 3

Kurssilla opitaan mm. kertomaan matkoista, kysymään hintaa ja tilaamaan
kahvilassa tai ravintolassa. Laajennetaan arjessa tarvittavaa sanavarastoa ja
jatketaan peruskielioppiin perehtymistä.
Tunneilla tehdään paljon puheharjoituksia.
30 t, 95 €
Ryhmä A:
Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Ryhmä B:
Aikataulu ilmoitetaan verkossa

KIELET

KREIKKA
Kreikan aakkoset tutuiksi

30.–31.5. ma–ti klo 17.00–19.30
Kurssilla käydään läpi kreikan kielen
aakkoset ja harjoitellaan niiden kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä. Kurssia
suositellaan erityisesti kesäyliopiston
Nykykreikan alkeiskurssin aloittaville
opiskelijoille. Kurssi soveltuu myös kaikille niille, jotka matkustavat Kreikkaan ja
tarvitsevat auttavan lukutaidon helpottamaan liikkumista maassa.
6 t, 20 €

Nykykreikan alkeiskurssi 1

Korean alkeiskurssi 4

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Kurssilla opitaan mm. kertomaan
omasta perheestä, harrastuksista, työstä
ja opiskelusta. Laajennetaan arjessa
tarvittavaa sanavarastoa ja jatketaan
peruskielioppiin perehtymistä. Tunneilla
tehdään paljon puheharjoituksia.
30 t, 95 €

Korean alkeiskurssi 5

Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Kurssilla opitaan kuvailemaan vaatetusta sekä ilmaisemaan yksinkertaisesti
omia mielipiteitä ja tunteita. Laajennetaan arjessa tarvittavaa sanavarastoa ja
jatketaan peruskielioppiin perehtymistä.
Tunneilla tehdään paljon puheharjoituksia.
30 t, 95 €

Korean kertauskurssi

Kurssilla kerrataan kesäyliopiston kurssien 1–4 keskeisiä sisältöjä ja syvennetään
jo opittuja asioita. Tunneilla tehdään
paljon puheharjoituksia ja kurssin aikana
myös kirjoitetaan lyhyitä tekstejä.
24 t, 90 €

6.–21.6. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 22.6. ke klo 16.30–18.00
Kurssilla käydään läpi aakkoset,
nominien taivutus, verbien preesens
muodot sekä joitakin menneen ajan
muotoja. Lisäksi kurssilla kurkistetaan
jonkin verran myös kreikkalaiseen
kulttuuriin. Kurssiin kuuluu runsaasti kotitehtäviä. Kurssi on tarkoitettu sekä vasta-alkajille että nopeaksi kertaukseksi
niille, jotka ovat opiskelleet aikaisemmin
hieman kreikkaa. Opiskelijoiden on hyvä
harjoitella etukäteen kreikan aakkosia.
42 t, 100 €

Nykykreikan alkeiskurssi 2

27.6.–12.7. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe: 13.7. ke klo 16.30–18.00
Kurssilla edellytetään alkeiskurssi
1:n tai muutoin hankittuja vastaavia
taitoja. Kurssilla tutustutaan verbiopin
aspektiajatteluun ja sen ilmenemiseen
eri aikamuodoissa, konjunktiivissa ja
imperatiivissa sekä harjoitellaan pronominien käyttöä. Kurssiin kuuluu runsaasti
kotitehtäviä.
42 t, 100 €

Ryhmä A:
29.6.–3.8. ke klo 17.15–20.30
Ryhmä B:
Aikataulu ilmoitetaan verkossa
LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI
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LATINA

opintovaatimusten mukaan.
42 t, 100 € / 75 €

Latinan alkeiskurssi 1, 5 op

23.5.–23.6. & 1.–29.8. ma ja to
klo 17.00–19.30
Loppukoe: 1.9. to klo 17.00–18.30
Opiskelija perehtyy oppitunneilla latinan
muoto-oppiin, erityisesti nominien
taivutukseen, tulkitsee latinankielisiä oppikirjatekstejä ja tekee kielioppi- ja sanastoharjoituksia. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
56 t, 120 € / 95 €

NORJA
Norjan peruskurssi

2.6. to, 7.–9.6. ti–to, 13.6. ma, 15.–16.6.
ke–to ja 20.–22.6. ma–ke klo 17.00–19.30
Oletko lähdössä Norjaan lomalle, töihin
tai vaihtoon? Saiko tv-sarja Skam sinut
pauloihinsa, vai oletko muuten vain
kiinnostunut pohjoisesta naapurimaastamme? Harjoittelemme käytännön
kielitaitoa, perehdymme norjan kulttuuriin ja kielitilanteeseen sekä sukellamme kieliopin perusteisiin. Pääpaino
on ymmärtämistaidoissa, mutta myös
puhumista ja kirjoittamista harjoitellaan.
Velkommen med!
30 t, 95 €

PORTUGALI

Ryhmä B:
6.9.-13.10 ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 18.10. ti klo 17.15–18.45

Portugalin alkeiskurssi 2, 3 op

Jatkamme kielitaidon osa-alueiden
harjoittelua: lukemista, kirjoittamista,
kuuntelemista ja puhumista. Aihepiireinä mm. kaupungilla liikkuminen,
tien kysyminen, asuminen, ostokset, ja
ravintolassa asioiminen. Kielioppiasioina
mm. persoonapronominien taivutus, demonstratiivipronominit, paikan ja tavan
adverbit, vertailumuodot, refleksiiviverbit, persoonaton ilmaisu ja indikatiivin
yksinkertainen perfekti. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
42 t, 100 € / 75 €
Ryhmä A:
1.–24.8. ma-ke klo 17.15–20.00
Loppukoe 30.8. ti klo 17.15–18.45
Ryhmä B:
25.10.–1.12. ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 8.12. to klo 17.15–18.45

Portugalin jatkokurssi 1, 3 op

Portugalin alkeiskurssi 1, 3 op

Harjoittelemme kielitaidon keskeisiä
alueita: lukeminen, kirjoittaminen,
kuunteleminen, puhuminen ja ääntäminen. Aihepiireinä mm. tervehtiminen
ja esittäytyminen, kuulumiset ja itsestä
kertominen, puhelinkäyttäytyminen,
kellonajat, viikonpäivät, ym. ajanilmaisuja. Kielioppiasioina mm. artikkelit,
substantiivit, adjektiivien taipuminen,
persoona- ja possessiivipronominit,
lukusanat, verbien indikatiivin preesens,
prepositiot ja kysymysten muodostaminen. Toteutetaan Helsingin yliopiston
68

Ryhmä A:
30.5.–22.6. ma-ke klo 17.15–20.00
Loppukoe 28.6. ti klo 17.15–18.45

17.1.-2.3.2023 ti ja to klo 17.15–20.00
Loppukoe 7.3.2023 ti klo 17.15–18.45
Vahvistamme alkeiskursseilla opittuja
taitoja suullisten paritehtävien, kirjallisten harjoitusten ja kuuntelujen
avulla. Kielioppiasioista mm. indikatiivin menneet aikamuodot, futuuri ja
konditionaali, imperatiivi ja konjunktiivi,
sekä relatiivipronominit. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
42 t, 100 € / 75 €
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Portugalin jatkokurssi 2, 3 op

14.3.-25.4.2023 ti ja to klo 17.15-20.00
Loppukoe 27.4.2023 to klo 17.15-18.45
Vahvistamme edelleen kielitaitoa
suullisten paritehtävien, kirjallisten
harjoitusten ja kuuntelujen avulla sekä
opettelemme uutta ripeään tahtiin. Kielioppiasioina mm. gerundi, persoonallinen
infinitiivi, indikatiivin pluskvamperfekti,
konjunktiivin loput aikamuodot (futuuri,
imperfekti ja pluskvamperfekti) sekä
passiivi. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
42 t, 100 € / 75 €

SUULLISEN TAIDON KURSSIT
Portugalin keskustelukurssi

Aloitamme helpoista arkipäivän
keskusteluista. Luemme tekstejä ja
katselemme lyhyitä videoita erilaisista
portugalinkieliseen maailmaan liittyvistä
tai ajankohtaisista aiheista, ja jatkamme
keskustelua niiden pohjalta. Tavoitteena
on saada puhumiseen lisää varmuutta,
luontevuutta ja rohkeutta. Rakenteita
palautellaan mieleen tarpeen mukaan.
Työskentelemme pääosin pareittain ja
pienryhmissä. Huom. Kummassakin ryhmässä on eri sisältö, joten voit halutessasi osallistua molempiin ryhmiin.
15 t, 80 €
Ryhmä A:
2.6.–7.7. to klo 17.15–19.45
Ryhmä B:
4.8.–1.9. to klo 17.15–19.45

PUOLA
Puolan alkeiskurssi

30.5–10.6. ma–pe klo 16.30–19.00
Opettelemme puolan ääntämistä ja yksinkertaisia ilmauksia niin arjen tilanteita
kuin matkailua varten. Kurssilla harjoitellaan lisäksi helppoa suullista ja kirjallista
puolaa, sekä tehdään erilaisia kuullunymmärtämisharjoituksia. Harjoittelem-
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me mm. miten tilataan ravintolassa, tehdään ostoksia ja sovitaan tapaamisia.
Muita aihepiirejä ovat mm. harrastukset.
Painopiste on käytännön kielitaidossa
ja kurssilla saadaan myös perustietoa
puolalaisesta kulttuurista.
30 t, 95 €

Puolan jatkokurssi

13.–23.6. ma–pe ja ma–to klo 16.30–19.00
Harjoitellaan helppoa suullista ja kirjallista puolaa, sekä kuullun ymmärtämistä.
Harjoitellaan myös mm., miten tilataan
ravintolassa, tehdään ostoksia ja sovitaan tapaamisia. Painopiste on käytännön kielitaidossa. Saamme myös lisää
perustietoa puolalaisesta kulttuurista.
Kurssilla opetellaan lisäksi kertomaan
kuulumisia ja kuvailemaan arkipäivän
tapahtumia. Harjoitellaan järjestysluvut,
kellonajat, sekä tien kysyminen ja neuvominen. Opetellaan kertomaan menneistä
ja tulevista tapahtumista.
27 t, 90 €

RANSKA
Ranskan alkeiskurssi 1, 4 op

Tutustumme kielen perusasioihin
sekä opimme selviytymään erilaisissa
arkielämän tilanteissa. Opiskelija oppii
ilmaisemaan itseään nykyhetkessä
suullisesti ja kirjallisesti sekä tuntee
hiukan ranskalaista tapakulttuuria,
mm. kohteliaisuusfraasit. Tärkeimmät
aihepiirit: esittäytyminen, harrastukset ja
mieltymykset, asuminen, matkailu, tien
kysyminen ja neuvominen, asioimistilanteet. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
48 t, 110 € / 85 €
Ryhmä B:
16.5.–2.6. ma–to klo 16.30–19.45 sekä
6.6. ma klo 16.30–18.00
Loppukoe 8.6. ke klo 16.30–18.00
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Ryhmä C:		
11.–27.7. ma–to klo 17.00–20.15 sekä 28.7.
to klo 17.00–18.30
Loppukoe 29.7. pe klo 17.00–18.30

ruoka ja terveys. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
48 t, 110 € / 85 €

Ryhmä D:
29.8.–3.10. ma ja ke klo 16.30–19.45 sekä
5.10. ke klo 16.30–18.00
Loppukoe 8.–10.10.

Ranskan alkeiskurssi 2, 4 op

Opimme ilmaisemaan itseämme eri
aikamuodoissa sekä tutustumme ranskalaisen kulttuurin ilmenemismuotoihin.
Kurssin aihepiirejä mm. vapaa-aika,
toiveiden ja mielipiteiden kuvailu, säästä
kertominen, ympäristön ja henkilöiden kuvailu, ravintolassa asioiminen.
Keskeisiä kielioppiasioita mm. verbien
imperatiivi, passé composé, imperfekti
ja futuuri, adverbiaali- ja objektipronominit, partitatiivinen artikkeli, kysymyslauseet. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
48 t, 110 € / 85 €

Ryhmä B:		
Aikataulu ilmoitetaan verkossa
Ryhmä A:
23.1.–27.2.2023 ma ja ke klo 16.30–19.45
sekä 1.3.2023 ke klo 16.30–18.00
Loppukoe 4.–6.3.2023

Ranskan jatkokurssi 2, 4 op

Täydennämme edelleen sanavarastoa
ja kieliopin tuntemusta. Opiskelija osaa
käyttää keskeisiä rakenteita, ilmaisemaan
itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa
sekä laatia lyhyitä viestejä, ja ymmärtää
yleisluontoisista teksteistä ja puheesta
keskeisen sisällön ja hallitsee laajemmin
kulttuurin tuntemuksen. Aihepiireinä mm.
työelämä, vapaa-aika, media, matkustaminen, arvot. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
48 t, 110 € / 85 €

Ryhmä A: 		
13.–29.6. ma–to klo 16.30–19.45 sekä
30.6. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 4.7. ma klo 16.30–18.00

Ryhmä B: 		
8.–24.8. ma–to klo 16.30–19.45 sekä
25.8. to klo 16.30–18.00
Loppukoe 29.8. ma klo 16.30–18.00

Ryhmä B:		
1.–17.8. ma–to klo 17.00–20.15 sekä
18.8. to klo 17.00–18.30
Loppukoe 19.8. pe klo 17.00–18.30

Ryhmä A:
20.3.–26.4.2023 ma ja ke klo 16.30–19.45
sekä 3.5.2022 ke klo 16.30–18.00
Loppukoe 6.5.- 8.5.2023

Ryhmä C:
24.10.–28.11. ma ja ke klo 16.30–19.45 sekä
30.11. ke klo 16.30–18.00
Loppukoe 3.–5.12.

Ranskan jatkokurssi 3, 3 op

Ranskan jatkokurssi 1, 4 op

Opiskelija oppii käyttämään ranskan
kielen keskeisiä rakenteita, ilmaisemaan
itseään erilaisissa arkielämän tilanteissa
suullisesti ja kirjallisesti, ymmärtämään
yleisluontoisista teksteistä ja puheesta keskeisen sisällön sekä tuntemaan
ranskalaista tapakulttuuria. Aihepiireinä
mm. opiskelu, perhe, ystävät, asuminen,
70

6.9. ti klo 16.30–18.00 sekä
13.9.–22.11. ti klo 16.30–19.45
Kurssilla syvennetään kieliopin tuntemusta (mm. menneen ajan aikamuodot,
subjunktiivi, adjektiivit), laajennetaan
sanavarastoa, harjoitellaan luetun ja
kuullun ymmärtämistä sekä puheen
tuottamista. Aihepiirit: työ, asuminen ja
ihmissuhteet nykyajassa, uudet kulutustottumukset sekä ranskankielinen maailma. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan.
42 t, 100 € / 75 €
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Ranskan jatkokurssi 4, 4 op

24.1.–18.4.2023 ti klo 16.30–19.45
Kurssi on jatkoa ranskan jatkokurssille
3. Kurssilla laajennetaan sanavarastoa,
syvennetään kieliopin tuntemusta (mm.
gerundi, epäsuora esitys, konditionaali
ja ehtolauseet) ja harjoitellaan kuullun
ymmärtämistä sekä puheen tuottamista.
Aihepiirit: mm. media, matkailu, ekologia, vapaa-aika ja opinnot. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
48 t, 110 € / 85 €

Ranskan jatkokurssi 5

30.8.–22.11. ti klo 16.30–19.15
Loppukoe: 29.11. ti klo 16.30–18.00
Vous avez déjà des bases solides, et
même si vous avez encore quelques
questions de grammaire, nous allons
pouvoir discuter, échanger, et étendre
notre vocabulaire, affiner notre compréhension écrite et orale, tout cela dans
une ambiance motivante et détendue!
On y parle des médias, de la presse, des
arts, des voyages, de l’écologie, etc.
42 t, 100 €

Ranskan jatkokurssi 6

24.1.-18.4.2023 ti klo 16.30–19.15
Loppukoe 25.4.2023 ti klo 16.30–18.00
Nous aborderons différents thèmes
autour de la France et des Français : la
vie quotidienne, les médias, la cuisine,
la nature, etc. sans oublier les thèmes
actuels. Pour nous aider à mieux nous
exprimer, nous nous pencherons sur
quelques points grammaticaux tels que
le subjonctif et le conditionnel, sans
oublier les pronoms.
42 t, 100 €

RANSKAN SUULLINEN KIELITAITO
Matkalla Ranskassa

13.–16.6. ma–to sekä
20.–21.6. ma–ti klo 17.00–19.30
Harjoittelemme selviytymistä ranskaksi
erilaisissa käytännön tilanteissa kuten
tietä kysyttäessä, ostoksilla ja ravin-
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tolassa jne. Pääpaino on suullisella
harjoituksella. Kurssi soveltuu muutaman
vuoden ranskaa opiskelleille käytännön
kielitaidon aktivoimiseksi.
18 t, 80 €

Perfectionnez votre francais

13.–17.6. ma–pe klo 17.00–19.30
Venez pratiquer votre francais de
manière ludique et interactive! Dans ce
cours, nous allons explorer ensemble
divers aspects de la langue francaise
à travers de petits jeux et activités de
groupes, en élaborant un travail créatif à
partir de vidéos ou de dessins.
15 t, 80 €

Apprendre le français avec l´actualité
13.–22.6. ma–to & ma–ke klo 16.30–19.00
Vous voulez améliorer ou approfondir
vos connaissances en français ? A partir
d´articles de journaux traitant de sujets
de société, nous ferons des exercices de
compréhension orale et écrite, réviserons certains points grammaticaux et
discuterons.
21 t, 90 €

KERTAUS- JA KIELIOPPI
Ranskan kieliopin intensiivikertaus

1.–2.6. ke–to sekä 6.–9.6. ma–to
klo 17.00–19.30
Kertaamme ripeässä tahdissa ranskan peruskieliopin (verbit preesensistä
subjunktiiviin, pronominit ym.). Teemme
sekä kirjallisia että suullisia harjoituksia. Voit tuoda tarvittaessa kieliopin
mukaan.
18 t, 80 €

MUUT TEEMAKURSSIT
Marcel Pagnol et la Provence

25.7.-2.8.2022 ma, ti ja to klo 16.30–20.00
Ce cours traitera de Marcel Pagnol, un
des auteurs les plus populaires du 20ème
siècle, Pagnol né près de Marseille,
a écrit des mémoires, de nombreux
romans, mais aussi des pièces de théâtre
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et il a également été producteur de films
et metteur en scène.
20 t, 90 €

Aktivera din svenska med prat,
program och musik

Parlons cinema!

8.–12.8. ma–pe klo 17.00–19.30
Venez découvrir le monde du cinema
francais! Dans ce cours, nous discuterons ensemble à partir de diverses
bandes-annonces et courts métrages
et analyserons ensemble les influences
socio-culturelles du cinema francais. Un
cours interactif et amusant dans une
ambiance chaleureuse. Bienvenus!
15 t, 80 €

RUOTSI
Ruotsin alkeiskurssi 1

2.–13.5. ma, ti, to ja pe sekä
16.5. ma klo 17.00–20.15
Loppukoe 17.5. ti klo 17.00–18.30
Tavoitteenamme on oppia ruotsin kielen
perusrakenteita ja keskeisintä käyttösanastoa niin, että pystymme selviytymään
yksinkertaisissa jokapäiväisissä tilanteissa ruotsin kielellä.
38 t, 95 €

Ruotsin alkeiskurssi 2

30.5.–9.6. ma–pe klo 17.00–20.15
Loppukoe 13.6. ma klo 17.00–18.30
Kurssi on jatkoa alkeiskurssille 1. Kertaamme ja laajennamme peruskieliopin tuntemusta, sanavarastoa ja sanontatapoja.
38 t, 95 €

SUULLISEN TAIDON KURSSIT
Diskutera mera

2–9.8 tis–tor och mån–tis kl 17.00–20.15
En kurs för dig som vill använda svenska
språket i olika sammanhang. Vi diskuterar allt mellan himmel och jord! Läraren
tar fram lämpliga texter, vi går igenom
ord och uttryck och använder dessa i
samtal med varandra. Vi kommer också
in på språkets strukturer.
20 t, 90 €
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4–8.7 mån–fre kl 10.00–14.30
Hur få en chans att prata svenska?
Vi tittar på delar av språket i film och
program som t.ex. Solsidan eller Strömsö,
spelar spel där vi får tala mycket svenska
och lyssnar på musik. Vi fokuserar på
praktiska fraser som du direkt kan använda på riktigt.
25 t, 90 €

MUUT TEEMAKURSSIT
Uppdatera din svenska

7–14.6 tis–tor och mån–tis kl 17.00–20.15
En kurs för dig som har studerat svenska
i två - tre år. Vi repeterar grundläggande grammatik och lär oss lite svårare
konstruktioner. Fokus ligger på att kunna
uttrycka sig på svenska i olika vardagliga situationer så att deltagarna vågar
använda språket. En stor del av kursen
utgörs av diskussioner gällande olika
ämnen.
20 t, 90 €

KIELITUTKINTOON VALMENTAVAT
KURSSIT
Valtionhallinnon kielitutkintoon
valmentava kurssi

31.5.–14.6. ti–to klo 16.30–19.45
Kurssi valmentaa valtionhallinnon
kielitutkintoon. Tavoitteena on suullisen
kielitaidon aktivoiminen, ruotsinkielisen
puheen ymmärtämisen kehittäminen
sekä kirjallisen ilmaisun, sanastontuntemuksen ja tekstin ymmärtämisen
syventäminen.
28 t, 120 €

SWEDISH IN ENGLISH
Swedish for Beginners 1, group B

July 18–21, Mon–Thu & July 25–26,
Mon–Tue, 17:00–21:00
The course is intended for beginners,
both for foreigners and Finns. We learn
everyday communication and the ABC’s
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of the Swedish grammar. We also take a
look at Swedish culture. You are expected to know some Finnish or English since
these languages, alongside Swedish, are
used in teaching. The teaching comprises role plays, pictures, grammar, music,
games, films and internet exercises.
30 t, 95 €

Swedish for Beginners 2, group B

July 28–29, Thu–Fri & August 1–4,
Mon–Thu, 17:00–21:00
The course is intended for both foreigners and Finns who have studied some
Swedish and it is continuation for the
course Swedish for Beginners 1. We learn
more about everyday communication
and Swedish grammar. We widen our
vocabulary, improve our communication
skills and acquaint ourselves with Swedish culture.
30 t, 95 €

Swedish for Beginners 3

August 8–11, Mon–Thu & August 15–16,
Mon–Tue, 17:00–21:00
The course builds on the two previous
courses (Swedish for Beginners 1–2),
giving the students the opportunity to
deepen their insights into the Swedish
language. If you have studied elementary Swedish earlier you can also join this
course directly. We find out more about
vocabulary and grammar and learn
useful Swedish for practical situations
through dialogues and role plays.
30 t, 95 €

Swedish for Beginners 4

August 18–19 Thu–Fri & August 22–25,
Mon–Thu 17:00–21:00
This course solidifies what you have
learnt at the elementary courses providing you with more vocabulary and
enabling you to start using Swedish in
practical life while you are deepening
your grammar skills. We learn more
about Swedish culture through media,
music and films. We use games and role
plays along with traditional exercises to
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implement what we have studied.
30 t, 95 €

SAAME
Pohjoissaamen alkeiskurssi 1

10.5.–21.6. ti sekä 12.5. to klo 18.00–20.30
Tutustumme pohjoissaameen käytännönläheisesti: käymme läpi arkipäivän
aiheita ja sanastoa sekä opimme ääntämistä sekä tutustumme myös kieliopin
perusteisiin, jossa keskeisiä opittavia
asioita ovat parillistavuisten verbien ja
substantiivien taivutus. Buresboahtin!
21 t, 90 €

Pohjoissaamen alkeiskurssi 2

19.–22.9. ma–to sekä 26.–28.9. ma–ke
klo 17.00–19.30
Jatkamme syventymistä pohjoissaamen
kieleen, pääpaino kurssilla on arkipäivän
kommunikaatiossa, peruskielioppia kuitenkaan unohtamatta. Kurssi sopii hyvin
saamen alkeisiin kesäyliopiston kurssilla
tai muualla tutustuneisiin sekä unohtuneiden kielitaitojen kertaamiseen.
21 t, 90 €

SAKSA
Saksan alkeiskurssi 1, 4 op

Kurssin aiheita ovat mm. esittäytyminen,
matkalippujen osto ja kahvilassa tilaaminen. Kielioppi: substantiivien suku,
akkusatiivi ja verbin preesens.
Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan.
50 t, 110 € / 85 €
Ryhmä A:
9.–30.5. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 31.5. ti klo 16.30–18.00
Ryhmä B:
26.9.–16.11. ma ja ke klo 17.00–19.30
Loppukoe 21.11. ma klo 17.00–18.30
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Saksan alkeiskurssi 2, 4 op

palvelu, työhaastattelu, myyntitilanteet.
24 t, 85 €

Kurssi on tarkoitettu saksan perustiedot
hallitseville, esim. kesäyliopiston alkeiskurssin 1 suorittaneille tai muutoin vastaavat taidot hankkineille. Aiheita ovat
mm. ravintolassa ja ostoksilla käynti,
tien kysyminen ja hotellihuoneen varaus,
puhelinkeskustelut ja kirjalliset viestit.
Kielioppi: datiivi, omistuspronominit ja
verbin perfekti. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
50 t, 110 € / 85 €
Ryhmä A:
1.–21.6. ma–to klo 16.30–19.45
Loppukoe 22.6. ke klo 16.30–18.00
Ryhmä B:
9.1.–1.3.2023 ma ja ke klo 17.00–19.30
Loppukoe 6.3. ma klo 17.00–18.30
			

KERTAUS- JA KIELIOPPIKURSSIT
Saksan kielioppiklinikka

13.–30.6. ma–to klo 16.30–19.00
Kurssi sopii unohtuneiden taitojen palauttamiseen esimerkiksi kesäyliopiston
alkeiskurssit joskus opiskelleille. Aiheita
ovat verbien aikamuodot, pronominit,
substantiivien artikkelin käyttö, sijamuodot, prepositiot, adjektiivin taivutus,
sivulauseet. Kielioppia kerrataan myös
käytännön kielenkäyttöharjoitusten
kautta.
36 t, 95 €

MUUT KURSSIT
Työelämän saksaa

1.–11.8. ma–to klo 16.30–19.00
Sanotaan, että ostaa voi millä kielellä
tahansa, mutta myydä vain ostajan
omalla kielellä. Tämä pätee myös
saksankielisissä maissa. Tutustumme
maiden työkulttuuriin ja -tapoihin sekä
vahvistamme saksan puhetaitoa käytännönläheisten kielenkäyttötilanteiden
kautta. Aiheita ovat mm. yrityksen ja
tuotteiden esittely, kokoukset, asiakas74

Kulttuurit kohtaavat – Kulttuurieroja
Suomen ja saksankielisten maiden
välillä

15.–25.8. ma–to klo 16.30–19.00
Oletko muuttamassa saksankieliseen
maahan tai haluatko muuten tietää
lisää saksankielisten maiden kulttuureista? Miten saksankielisissä maissa
kommunikoidaan, asioidaan virallisissa
ja epävirallisissa tilanteissa, harjoitetaan
liiketoimintaa? Millaisia alueita ja kulttuureja saksankielisissä maissa on? Tule
kuulemaan natiivin opettajan johdolla ja
puhumaan itsekin!
24 t, 85 €

SOMALI
Somalin peruskurssi

20.6.–13.7. ma ja ke klo 17.00–19.30
Kurssilla opitaan somalin kielen perusrakenteita, kielioppia ja sanastoa suullisia ja kirjallisia harjoituksia käyttäen.
Aihepiirit käsittelevät mm. arkielämää,
vierailua ja matkustamista unohtamatta
maantuntemusta. Tavoitteena on valmius peruskielitaidon käyttöön.
24 t, 90 €

SWAHILI
Swahilin alkeiskurssi 1, 5 op

23.5.–15.6. ma–to klo 17.00–20.15
Loppukoe viimeisellä kerralla
Kurssilla opitaan ymmärtämään ja
käyttämään yksinkertaista suullista
ja kirjallista swahilia sekä tutustutaan
kielen rakenteisiin ja kielialueen kulttuureihin. Käytännön alkeistason kielitaidon
saavuttamiseksi kurssilla käsitellään
jokapäiväiseen elämään liittyviä aiheita,
esimerkiksi tervehtiminen, itsensä ja
perheen esitteleminen. Kielioppiasioina
mm. tutustuminen swahilin kielen substantiiviluokkiin, lokatiiviin sekä verbien
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preesens-, imperfekti- ja futuurimuotoihin. Toteutetaan Helsingin yliopiston
opintovaatimusten mukaan
56 t, 120 € / 95 €

TANSKA
Tanskan peruskurssi

30.5.–20.6. ma, ke ja to klo 17.00–19.30
Tervetuloa tutustumaan Tanskan kieleen
ja kulttuuriin. Opettelemme tanskan kielen perusteita ja keskitymme käytännön
kielitaitoon. Harjoittelemme ääntämistä
ja ennen kaikkea kuullun ymmärtämistä.
Sopii hyvin niille, jotka ovat menossa
Tanskaan lomalle, töihin tai opiskelemaan.
30 t, 95 €

THAI
Tutustumismatka thaikieleen

13.–30.6. ma-to klo 16.30–18.15
Opiskellaan kieltä erityisesti matkailijan
tarpeisiin ja opetellaan puhekielen tärkeimpiä fraaseja. Aihepiireinä ovat mm.
tervehdykset, lukusanat, sää, kaupassa
ja ravintolassa asioiminen, esittäytyminen, tien kysyminen sekä muuta
matkalla tarvittavaa sanastoa. Kurssilla
käsitellään myös kulttuuria.
24 t, 90 €

Jatkoa thaikielen tutustumismatkalle
25.7.–11.8. ma-to klo 16.30–18.15
Opitaan kertomaan mm seuraavista aiheista: perhe ja suku, asuminen,
raha-asiat, harrastukset, hedelmät, kasvikset, liikenne. Rakenteista käsitellään
lisää pronomineja, imperatiivia. Harjoittelemme substantiivien muodostamista
verbeistä ja adjektiiveista, passiivia sekä
luokittelusanoja ja niiden käyttöä. Syvennymme myös uskontoon, vapaa-ajan
viettoon, uiviin markkinoihin jne.
24 t, 90 €

KIELET

TURKKI
Turkin alkeiskurssi, ryhmä B

4.–25.7. ma, ke ja to klo 10.00–12.30
Kurssilla perehdytään turkin kielen alkeisiin, rakenteisiin ja kielioppiin: ääntäminen, kieliopin perusteet (sijapäätteet,
persoonapäätteet, omistuspäätteet,
preesens, imperfekti, kysymysten
muotoilu ja kielteinen lause), tekstin
ymmärtäminen ja luominen. Samalla
tutustutaan turkkilaiseen kulttuuriin ja
arkielämään. Kurssi vaatii itsenäistä
opiskelua ja myös kotitehtäville on syytä
varata aikaa.
30 t, 95 €

Turkin jatkokurssi, ryhmä B

1.–22.8. ma, ke ja to klo 17.00–19.30
Kurssilla jatketaan turkin kielen rakenteisiin ja kielioppiin perehtymistä ja harjoitellaan suullista ja kirjallista turkkia.
Kurssi etenee tiiviisti ja myös kotitehtäville on syytä varata aikaa.
30 t, 95 €

UNKARI
Unkarin kielen intensiivinen
alkeiskurssi

13.–23.6. ma–to klo 17.00–19.30
Unkarin intensiivinen alkeiskurssi on
tarkoitettu kaikille unkarin kielestä ja
kulttuurista kiinnostuneille, onpa kyse
kesämatkailijoista tai kieltenopiskelun
harrastajista. Kurssilla tutustutaan unkarin kieliopin alkeisiin ja unkarin kulttuuriin, opitaan esittäytymään, kertomaan
perustietoja itsestä ja perheestä, asioimaan kaupassa, ravintolassa ja julkisessa liikenteessä. Jokaiseen oppituntiin
sisältyy pieni kulttuurituokio.
24 t, 90 €
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VENÄJÄ

Venäjän alkeiskurssi 2, 4 op

Venäjän aakkoset tutuiksi

Tällä lyhytkurssilla tutustut venäjän
kielen kirjoitusjärjestelmään, opit
kyrilliset aakkoset ja harjoittelet niiden
kirjoittamista, lukemista ja ääntämistä.
Suositellaan erityisesti alkeiskurssin
aloittaville opiskelijoille helpottamaan
kielen alkeiden omaksumista. Soveltuu
myös niille, jotka haluavat helpottaa
matkustamistaan Venäjällä.
8 t, 35 €
Ryhmä B:
4.–5.5. ke-to klo 9.00–12.15
Ryhmä C:
15.–16.8. ma–ti klo 16.30–19.45
Ryhmä A:
11.–12.1.2023 ke–to klo 16.30–19.45

Venäjän alkeiskurssi 1, 4 op

Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat
mm. omasta itsestä ja perheestä kertominen, asuminen, työ ja kielitaito. Opiskelemme aiheisiin liittyvää sanastoa,
rakenteita mm. sukukäsite, sijamuodoista nominatiivin lisäksi prepositionaali ja
akkusatiivi, verbin preesens. Ennen kurssin alkamista suositellaan osallistumista
kurssille ”Venäjän aakkoset tutuksi” helpottamaan kurssin alkua. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
48 t, 110 € / 85 €
Ryhmä B:
11.5.–1.6. ma–to klo 9.00–12.30
Loppukoe 6.6. ma klo 16.30–18.00
Ryhmä C:
22.8.–28.9. ma ja ke klo 16.30–20.00
Loppukoe 3.10. ma klo 16.30–18.00
Ryhmä A:
16.1.–20.2.2023 ma ja to klo 16.30–20.00
ja 23.2.2023 to klo 16.30–18.00
Loppukoe 27.2.2023 ma klo 16.30–18.00
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Nopeasti etenevällä kurssilla jatkamme
venäjän kielen opiskelua. Aiheina mm.
vapaa-aika, matkustaminen, ostokset ja
ravintola ja niihin liittyvä sanasto ja rakenteet. Sijamuodoista genetiivi, instrumentaali ja datiivi. Lisäksi verbin mennyt
aika ja futuuri. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
48 t, 110 € / 85 €
Ryhmä B:
13.–30.6. ma–to klo 9.00–12.15
Loppukoe 4.7. ma klo 9.00–10.30
Ryhmä C:
17.10.–23.11. ma ja ke klo 16.30–20.00
Loppukoe 28.11. ma klo 16.30–18.00
Ryhmä A:
6.3.–10.4.2023 ma ja to klo 16.30–20.00
ja 13.4.2023 to klo 16.30–18.00
Loppukoe 17.4.2023 ma klo 16.30–18.00

Venäjän jatkokurssi 1, 4 op

Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat
mm. asuminen, pukeutuminen ja ulkonäkö. Kielioppirakenteista käsittelemme:
monikon sijamuodot, adjektiivin taivutus,
komparatiivi ja superlatiivi, verbin
aspektit, konditionaali. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
48 t, 110 € / 85 €
Ryhmä B:
Aika: 11.–28.7. ma–to klo 16.30–20.00
Loppukoe 1.8. ma klo 16.30–18.00
Ryhmä A:
10.1.–16.2.2023 ti ja to klo 16.30–20.00
Loppukoe 21.2.2023 ti klo 16.30–18.00

Venäjän jatkokurssi 2, 4 op

Nopeasti etenevän kurssin aiheita ovat
mm. liikkuminen kaupungilla, elämäntavat, kotityöt, juhlat. Kielioppirakenteista
käsittelemme mm. liikeverbejä; etuliitteettömiä ja etuliitteisiä, imperatiivi, pronominien käyttö ja taivutus. Toteutetaan
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Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
48 t, 110 € / 85 €

toa. Kurssilla keskitytään kieliopin ja
rakenteiden kertaukseen.
21 t, 90 €

Ryhmä B:
Aika: 8.–25.8. ma–to klo 9.00–12.15
Loppukoe 29.8. ma klo 9.00–10.30

Venäjää kaksikielisille: Sanavaraston
ja puhumisen aktivointi

Ryhmä A:
7.3.–13.4.2023 ti ja to klo 16.30–20.00
Loppukoe 18.4.2023 ti klo 16.30–18.00

Venäjän jatkokurssi 3, 4 op,

24.4.–31.5.2023 ma ja ke klo 17.00–20.30.
Loppukoe viimeisellä kerralla
Tavoitteena on syventää rakenteiden,
sanaston, venäläisen kulttuurin ja nykyelämän tuntemusta sekä harjoittaa monipuolisesti sekä suullista että kirjallista
kielitaitoa. Kertaamme ja täydennämme
jo opittuja asioita: pronominien, lyhyiden
adjektiivien, aspektien ja liikeverbien
käyttöä, opitaan passiivin, partisiippien
ja gerundin muodostus. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
48 t, 110 € / 85 €

TEEMAKURSSIT
Virkistä venäjääsi verkossa

23.5.–13.6. ma ja ke klo 17.30–20.00
Kurssi on tarkoitettu niille, jotka kokevat
venäjän kielitaitonsa ruostuvan vähäisen
käytön takia ja niille, jotka kokevat venäjän kielen käyttämisen vaikeaksi aikaisempien opintojen aikana ilmenneiden
kielioppivaikeuksien takia. Tavoitteena
on puhumisen aktivointi ja keskeisten
kielioppiasioiden kertaus, mikä tukee
suullisen kielitaidon kehittämistä.
21 t, 90 €

Venäjää kaksikielisille: Kieliopin ja
rakenteiden kertaus

3.–24.5. ti ja to klo 17.30–20.00
Kurssi on tarkoitettu kaksikielisille venäläistaustaisille, jotka käyttävät venäjää
vain rajoitetusti perhepiirissä sekä
arkitilanteissa ja kaipaavat kielenhuol-

31.5.–21.6 ti ja to klo 17.30–20.00
Kurssi on tarkoitettu kaksikielisille venäläistaustaisille, jotka käyttävät venäjää
vain rajoitetusti perhepiirissä sekä
arkitilanteissa ja kaipaavat kielenhuoltoa. Kurssilla painotetaan sanavaraston
ja puheen aktivointia sekä sanaston
laajentamista.
21 t, 90 €

Venäjän verbikurssi verkossa

13.-16.6. ma-to klo 16.30-19.45
Perehdymme venäjän verbeihin tavoitteena osata käyttää kielenkäyttötilanteessa oikeita verbimuotoja. Harjoittelemme verbien aikamuotoja, verbin
rektiota, aspektin käyttöä, liikeverbejä
sekä verbien partisiippi- ja gerundimuotoja. Kaikkia teemoja harjoittelemme
niin kirjallisesti kuin suullisestikin.
16 t, 80 €

Tutustu venäjän kieleen verkkokurssi,
1 op
1.-21.8.
Haluatko oppia venäläiset aakkoset ja
ääntämisen perusteet sekä lukemaan
aivan yksinkertaisiatekstejä, esimerkiksi
katukylttejä tai ruokalistoja? Opit myös
kirjoittamaan oman nimesi venäläisin
kirjaimin, käyttämään joitakin kohteliaisuusfraaseja sekä yleisimpiä lukusanoja. Kurssi suoritetaan itsenäisesti
verkko-opiskeluna, osallistuja voi valita
etenemistahtinsa kurssiajan puitteissa.
Toteutetaan Helsingin yliopiston vaatimusten mukaan.
27 t, 95 €

Читать, писать и обсуждать kirjallista ja suullista venäjää, 3 op

1.-18.8. ma, ke ja to klo 16.30-19.45
Kurssilla luetaan ja kuunnellaan lyhyitä
asiatekstejä, keskustellaan luetusta ja
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kirjoitetaan lyhyitä asiatekstejä. Aiheena
on mm. venäjän kieli ja venäläinen kulttuuri, yhteiskunta, politiikka, Venäjän historia, talous ja ympäristö. Pääasiallinen
työskentelymuoto on pienryhmätyöskentely, ja osallistujat pitävät myös lyhyitä
alustuksia käsitellyistä teemoista.
Opetuskieli on venäjä. Toteutetaan Helsingin yliopiston vaatimusten mukaan.
36 t, 135 €

35 t, 90 € / 65 €. Viron alkeiskurssit 1 ja 2
yhdessä 150 € / 100 €

VIITTOMAKIELI
Viittomakielinen ilmaisu
(alkeiskurssi), 5 op

11.4.–2.6. ma ja to klo 17.00–19.30
Kurssilla tutustutaan viittomakieliseen
vuorovaikutukseen, viittomien rakenteisiin, lausetyyppeihin ja tilankäyttöön
unohtamatta keskustelutilanteiden
viestintää ja luovaa kielen oppimista.
Toteutetaan Diakonia-ammattikorkeakoulun opintovaatimusten mukaan.
48 t, 125 / 95 €

Käytännön viittomakielen jatkokurssi

8.8.–1.9. ma ja to klo 17.00–19.30
Kurssin käytyään opiskelija tuntee
arkipäivän viittomia, joita tarvitaan
lähipiirissä, työssä, harrastuksissa,
asiakaspalvelussa ym. Kurssi painottuu
kielen käyttämiseen, mutta kielioppia
käsitellään myös, mm. kielen rakenteen
peruspiirteitä, kuten peruslausetyyppejä.
24 t, 90 €

VIRO
Viron alkeiskurssi 1, 3 op

30.5.–8.6. ma–pe klo 16.30–19.45
Loppukoe 9.6. to klo 16.30–18.45
Viron alkeiskurssi on kommunikatiivinen
kielikurssi, jossa pääpaino on suullisen
kielitaidon oppimisessa. Perehdymme
myös peruskielioppiin ja -sanastoon sekä
maantuntemukseen ja tapakulttuuriin.
Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan.
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Viron alkeiskurssi 2, 2 op

13.–17.6. ma–pe klo 16.30–19.45 ja
20.6. ma klo 16.30–19.00
Loppukoe 21.6. ti klo 16.30–18.00
Jatkamme alkeiskurssilla 1 aloitettujen
taitojen syventämistä niin suullisessa
kielitaidossa kuin kieliopin parissa. Toteutetaan Helsingin yliopiston opintovaatimusten mukaan.
25 t, 80 € / 55 €. Viron alkeiskurssit 1 ja 2
yhdessä 150 € / 100 €

Viron jatkokurssi 1, 3 op

8.–17.8. ma–pe klo 16.30–19.45
Loppukoe 18.8. to klo 16.30–18.45
Jatkamme matkaa viron kieleen ja
Viroon: puhumme ajankohtaisista
aiheista, syvennämme kieliopin tuntemusta, laajennamme sanavarastoa ja
jatkamme tapakulttuuriin sekä yhteiskunta-asioihin tutustumista. Toteutetaan
Helsingin yliopiston opintovaatimusten
mukaan.
35 t, 90 € / 65 €. Viron jatkokurssit 1 ja 2
yhdessä 150 € / 100 €

Viron jatkokurssi 2, 2 op

22.–26.8. ma–pe klo 16.30–19.45,
29.8. ma klo 16.30–19.00
Loppukoe 30.8. ti klo 16.30–18.00
Jatkamme matkaa viron kieleen ja Viroon: puhumme ajankohtaisista aiheista,
syvennämme kieliopin tuntemusta, laajennamme sanavarastoa ja jatkamme
tapakulttuuriin sekä yhteiskunta-asioihin
tutustumista. Toteutetaan Helsingin
yliopiston opintovaatimusten mukaan.
25 t, 80 € / 55 €. Viron jatkokurssit 1 ja 2
yhdessä 150 € / 100 €
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SUOMEN KIELEN
INTENSIIVIKURSSIT

RYHMÄ 2D
27.6.–14.7. ma–to klo 9.00–12.45

Suomea intensiivisesti 1
(vasta-alkajat)

RYHMÄ 2E
25.7.–11.8. ma–to klo 9.00–12.45

Suomen kielen äänteet ja aakkoset.
Lukusanat, kellonajat, viikonpäivät,
kuukaudet, vuodenajat ja sää. Asiointia kioskilla, kaupassa ja toimistossa.
Itsestä, perheestä, ulkonäöstä ja päivän
kulusta kertominen. Verbityypit ja verbien persoonataivutus, yksikön nominatiivi, genetiivi ja partitiivi, omistusrakenne.
Vokaaliharmonia, nominien astevaihtelu.
Opetuskieli: Suomi.
Lähtötaso: 52 t, 110 €
RYHMÄ 1B
2.–27.5. ma, ke ja pe klo 16.30–20.15
RYHMÄ 1C
6.–23.6. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 1D
27.6.–14.7. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 1E		
25.7.–11.8. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 1F
15.8.–1.9. ma–to klo 17.15–21.00

Suomea intensiivisesti 2

Asuminen, ruoka, työ, ammatit, loma,
matkustaminen. Asiointia mm. ravintolassa ja hotellissa. Paikallissijat, sanatyyppejä, objekti, verbien astevaihtelu,
ainesanojen partitiivi. Tutustuminen
puhekieleen. Opetuskieli: Suomi.
Lähtötaso: A1.1
52 t, 110 €
RYHMÄ 2B
6.–23.6. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 2C
6.–23.6. ma–to klo 16.30–20.15
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RYHMÄ 2F
25.7.–11.8. ma–to klo 16.15–20.00
RYHMÄ 2G
15.8.–1.9. ma–to klo 16.15–20.00
RYHMÄ 2H
5.9.–1.10. ma ja to klo 16.15–20.00 sekä
la klo 9.15–13.00
RYHMÄ 2J
3.–26.10. ma–ke klo 16.30–20.15

Suomea intensiivisesti 3

Matkailu. Suomalainen mökki, sauna
ja luonto. Terveys ja sairastuminen,
lääkärissä asiointi. Vapaa-aika ja
harrastukset, juhlat ja tavat. Menneistä
tapahtumista kertominen, positiivinen
ja negatiivinen imperfekti. Transitiivi- ja
intransitiiviverbit, objekti. Täytyy-rakenne, relatiivipronomini ”joka”. Opetuskieli:
Suomi
Lähtötaso: A1.2
52 t, 110 €
RYHMÄ 3B
6.–23.6. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 3C
6.–23.6. ma–to klo 16.15–20.00
RYHMÄ 3D
27.6.–14.7. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 3E
25.7.–11.8. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 3F
15.8.–1.9. ma–to klo 16.15–20.00
RYHMÄ 3G
5.–28.9. ma–ke klo 16.15–20.00
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RYHMÄ 3H			
3.10.–29.10. ma ja to klo 17.15–21.00 ja
la klo 9.15–13.00
RYHMÄ 3J
31.10.–23.11. ma–ke klo 16.15–20.00

Suomea intensiivisesti 4

Asiointia virastossa. Koulutus ja työ.
Ostoksilla käynti. Aikamuotoja; perfekti,
pluskvamperfekti. Monikon paikallissijat
sekä partitiivi ja genetiivi, adjektiivien
vertailu (yksikön nominatiivi).
Opetuskieli: Suomi.
Lähtötaso: A1.3
52 t, 110 €
RYHMÄ 4B
6.–23.6. ma–to klo 16.15–20.00
RYHMÄ 4C
27.6.–14.7. ma–to klo 16.15–20.00
RYHMÄ 4D		
27.6.–14.7. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 4E
25.7.–11.8. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 4F
15.8.–1.9. ma–to klo 9.15–13.00
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Lähtötaso: A2.1
52 t, 110 €
RYHMÄ 5B
2.–25.5.ma–ke klo 16.30–20.15
RYHMÄ 5C
6.–23.6. ma–to klo 9.15–13.00
RYHMÄ 5D
27.6.–14.7. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 5E		
25.7–11.8. ma–to klo klo 16.15–20.00
RYHMÄ 5F
15.8.–1.9. ma–to klo 16.15–20.00
RYHMÄ 5G
5.–28.9. ma ja ke klo 17.15–21.00 ja
la klo 9.15–13.00

Suomea intensiivisesti 6

Perhe-elämä ja urheilu. Kulttuurierot ja
stereotypiat. Kodintekniikka ja työkalut.
Mielipiteen ilmaiseminen. Translatiivi ja
essiivi. Adjektiivien komparatiivi ja superlatiivi. Adverbien vertailu. Järjestysluvut ja lausetyypit. Opetuskieli: Suomi.
Lähtötaso: A2.2
52 t, 110 €

RYHMÄ 4G			
31.10.–26.11. ma ja to klo 17.15–21.00 ja
la klo 9.15–13.00
*Huom. ei opetusta la 5.11. Korvaava
kerta pe 4.11. klo 17.15–21.00

RYHMÄ 6B
6.–23.6. ma–to klo 16.15–20.00

RYHMÄ 4H
28.11.–21.12. ma–ke klo 16.30–20.30

RYHMÄ 6D
3.–29.10. ma ja ke klo 17.15–21.00 ja
la klo 9.15–13.00

Suomea intensiivisesti 5

Ympäristönsuojelu ja kierrätys. Kulttuuri ja taide. Historia ja yhteiskunta.
Maantieto ja nähtävyydet. Kirjeet ja
sähköpostit. Konditionaalin preesens ja
perfekti. Passiivin aikamuodot, objekti
ja konditionaali. Lisää sanatyyppejä ja
rakenteita. Opetuskieli: Suomi.

RYHMÄ 6C
15.8.–1.9. ma–to klo 16.15–20.00

EDISTYNEIDEN KURSSIT:
SUOMEA INTENSIIVISESTI 7–8
Suomea intensiivisesti 7

Partisiipit ja partisiippirakenteet, possessiivisuffiksi sekä sananmuodostusta.
Virallinen asiointi, tiedotteet, säännöt
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ja ohjeet, ehdottaminen ja kohtelias
käytös, suostuttelu. Työnhaku, tekniikka,
tiede, keksinnöt, arkkitehtuuri ja
muotoilu. Opetuskieli: Suomi.
Lähtötaso: B1.1
52 t, 110 €

mukaisesti. Opetuskieli: Suomi.
Lähtötaso: B2
52 t, 110 €

RYHMÄ 7B
27.6.–14.7. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 7C
5.–28.9. ma–ke klo 17.15–21.00
la klo 9.15–13.00
RYHMÄ 7D
31.10.–26.11. ma ja ke klo 17.15–21.00
la klo 9.15–13.00

Suomea intensiivisesti 8

Lauseenvastikkeet, harvinaiset sijamuodot, rektioita, sananmuodostusta,
keskustelufraaseja. Myötätunnon,
varmuuden ja epävarmuuden ilmaiseminen. Erilaiset uutistekstit ja lehtijutut.
Eri elämänvaiheet, maantiede, kutsu ja
juhlapuhe. Opetuskieli: Suomi.
Lähtötaso: B1.1/B1.2
52 t, 110 €
RYHMÄ 8A
4.4.–13.4. ma, ke, pe klo 17.15–21.00 ja
la klo 9.15–13.00
20.4.–29.4. ma, ke, pe klo 17.15–21.00 ja
la 9.15–13.00
RYHMÄ 8B
25.7.–11.8. ma–to klo 9.00–12.45
RYHMÄ 8C
28.11.–17.12. ma ja ke klo 17.15–21.00 ja
la klo 9.15–13.00 sekä 19.–21.12. ma–ke
klo 17.15–21.00

Suomen kielen syventävä
kertauskurssi

Tarkoitettu kesäyliopistossa kaikki intensiivikurssit opiskelleille tai vastaavat perustaidot hankkineille. Kerrataan kesäyliopiston intensiivikurssien 1–8 sisältöjä ja
syvennetään jo opittuja asioita toiveiden
82

RYHMÄ B
2.–28.5. ma ja ke klo 17.15–21.00 ja
la klo 9.15–13.00

SUULLISEN TAIDON KURSSIT
Suomea suullisesti: helppo taso

Tarkoitettu kesäyliopistossa perustason kursseja opiskelleille (noin Suomea
intensiivisesti 3) tai vastaavat taidot
muualla hankkineille. Ei sovellu vasta-alkajille. Harjoitellaan ääntämistä, kuullun
ymmärtämistä sekä helppoja puhetilanteita. Aihealueina ovat esim. itsestä
ja perheestä kertominen, harrastukset,
kellonajat ja ajanilmaisut sekä kaupassa
ja ravintolassa asioiminen. Opetuskieli:
Suomi.
Lähtötaso: A1.3/A2.1
20 t, 90 €
RYHMÄ A
6.–9.6. ma–to ja
13.–14.6. ma–ti klo 12.15–15.00
RYHMÄ B
27.–30.6. ma–to ja
4.–5.7. ma–ti klo 12.15–15.00

Suomea suullisesti: keskitaso

Kurssi niille, jotka ovat suorittaneet kesäyliopiston suomen kielen peruskurssit
(tai vastaavat taidot muualla hankkineille) ja tuntevat suomen kielen tärkeimmät
perusrakenteet, esim. verbien aikamuodot. Harjoitellaan arkielämän asiointi- ja
keskustelutilanteita. Keskustellaan ja
opitaan ilmaisemaan mielipiteitä erilaisista aihepiireistä, joita voivat olla esim.
ruoka, musiikki, tapahtumat, perinteet.
Opetuskieli: Suomi.
Lähtötaso: A2.2
20 t, 90 €
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RYHMÄ E
6.–9.6. ma–to ja 13.–14.6. ma–ti
klo 12.15–15.00
RYHMÄ F
27.–30.6. ma–to ja
4.–5.7. ma–ti klo 12.15–15.00

Suomea suullisesti: edistyneet

Tarkoitettu kesäyliopistossa edistyneiden kursseja opiskelleille, jotka hallitsevat peruskieliopin ja kohtalaisen sanavaraston; osaavat esimerkiksi ilmaista
mielipiteitä suomeksi. Teemme jo hieman
vaativampia puheharjoituksia, laaditaan
pienimuotoisia esitelmiä ym.
Opetuskieli: Suomi.
Lähtötaso: B1.1
20 t, 90 €
RYHMÄ H
27.–30.6. ma–to ja
4.–5.7. ma–ti klo 17.00–19.45

Tuppisuusta suupaltiksi – suomen
puhekielen kurssi

25.7–3.8. ma–ke klo 17.00–19.45
Hauska kesäkurssi, jolla keskitytään
suulliseen kielitaitoon ja keskusteluun.
Harjoitellaan sujuvan keskustelun
kannalta tärkeitä taitoja ja samalla
kerrataan peruskurssien teemoja. Tunnit
rakentuvat tutun teeman ympärille,
esim. ravintola tai kauppa, johon kaikki
oppitunnin harjoitukset linkittyvät.
Lähtötaso: A2
20 t, 90 €

MUITA SUOMEN KIELEN KURSSEJA
Kieli käyttöön - puhumista ja
kirjoittamista suomen alkeita
opetteleville

27.6.–14.7. ma–to klo 16.00–19.45
Kurssilla vahvistetaan suomen kielen
käyttötaitoja puhumalla, lukemalla,
kirjoittamalla sekä opettelemalla uutta
sanastoa. Niitä harjoitellaan monipuolisen tekstivalikoiman avulla. Käsiteltävät
tekstit voivat olla fiktiota, tietotekstejä,
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argumentoivia tekstejä sekä painettuina
että verkkoteksteinä.
Lähtötaso: A1.2
52 t, 110 €

Kieli käyttöön - puhumista ja
kirjoittamista suomen alkeet jo
osaaville

18.7.–4.8. ma–to klo 9.00–12.45
Vahvistetaan suomen kielen käyttötaitoja puhumalla, lukemalla, kirjoittamalla
sekä opettelemalla uutta sanastoa. Niitä
harjoitellaan monipuolisen tekstivalikoiman avulla. Käsiteltävät tekstit voivat
olla fiktiota, tietotekstejä, argumentoivia
tekstejä sekä painettuina että verkkoteksteinä.
Lähtötaso: B1.1
52 t, 110 €

Tukea YKI-testiin

Harjoittelemme YKI-kielitutkinnon eri
osa-alueita: puhumista, kirjoittamista,
tekstien lukemista ja niiden ymmärtämistä. Harjoittelemme myös kuullun
ymmärtämistä. Kurssi sopii erityisesti
henkilöille, jotka kaipaavat lisäharjoitusta ja varmuutta testiin valmistautumisessa. Kurssi tähtää YKI-kielitutkinnon
keskitason kokeeseen.
Lähtötaso: B1.1
20 t, 90 €
RYHMÄ D
22.–23.4. ja 6.–7.5.
pe klo 16.30–20.00 ja la klo 11-16.30
RYHMÄ E
12.–13.8. ja 19.–20.8.
pe klo 16.30–20.00 ja la klo 11-16.30

Valmistaudu ja harjoittele Ykin
ylimpään tasoon

17.–18.6. ja 1.–2.7. pe klo 16.30–20.00 ja
la klo 11-16.30
Kurssilla annetaan hyviä vinkkejä ja
harjoituksia Ykin ylimmän tason testin
suorittamisesta kiinnostuneille. Kurssilla
harjoitellaan kielitaidon osa-alueita
monipuolisesti ja keskitytään erityisesti
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puheen ymmärtämiseen ja tuottamiseen.
Lähtötaso: C1
20 t, 90 €

KIRJOITTAMISEN
VERKKOKURSSIT

VERKKOKURSSIT
Suomi alkuun englanniksi –
Getting Started with Finnish

August 12–September 9
Live lessons on Fridays at 18:00-19:00,
otherwise flexible hours
This online course offers you tools to get
started with your Finnish studies. You will
learn the basics of Finnish language in
an easygoing atmosphere. No previous
studies in Finnish are required but the
participants must be familiar with the
Latin alphabet.
Starting level: 30 t, 90€

Finnish Grammar in English 1

June 7–June 28
Live lessons on Tuesdays at 17:00–18:30,
otherwise flexible hours
This online course is for beginner Finnish
learners. It explores the following
grammar topics: verb types, consonant
change in verbs and nouns, sentence
types, and introduces the partitive
object.
Sarting Level: 0-A1.1
20 t, 90 €

Finnish Grammar in English 2

June 9–June 30
Live lessons on Thurdays at 17:00–18:30,
otherwise flexible hours
This online course is for advanced beginner and intermediate Finnish learners.
It covers the following grammar topics:
verb tenses, 3. infinitive form, verbal
noun and the plural partitive.
Starting level: A2.2
20 t, 90 €
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Kaikilla kirjoittamisen verkkokursseilla:
Jatkuva ilmoittautuminen
Suoritusaika 6 kk ilmoittautumisesta,
omaan tahtiin
20 t, 90 € / kurssi

Harjoitellaan kirjoittamista
Lähtötaso: A1.3/A2.1

Kirjoita suomeksi – kirjoituskurssi 1

Harjoittelemme eri tekstien kirjoittamista
ja saat palautetta jokaisesta kirjoittamastasi tekstistä. Saat tietoa, varmuutta ja osaamista. Opit kirjoittamaan
kirjeitä, mielipidetekstejä, palautteita,
reklamaatioita ja esseitä. Kaikkea, mitä
työelämässä, opiskelussa tai kielitestissä
tarvitset. Kurssilla on kuusi moduulia,
jotka tehdään itsenäisesti omassa
aikataulussa kuuden kuukauden sisällä
ilmoittautumisesta.
Lähtötaso: B1.2/B2.1

Kirjoitetaan oikein – kirjoituskurssi 2

Opit ymmärtämään, millaiset oikeinkirjoitussäännöt ohjaavat kirjoittajaa ja
miten hyvä teksti kirjoitetaan sekä miten
tekstiä täytyy muokata. Perehdyt asiatekstien kirjoittamiseen ja asiatyyliin. Saat
palautetta jokaisesta kirjoittamastasi
tekstistä. Kurssilla on kuusi moduulia,
jotka tehdään itsenäisesti omassa
aikataulussa kuuden kuukauden sisällä
ilmoittautumisesta.
Lähtötaso: B2.2/C1

Hiotaan tekstejä – kirjoituskurssi 3

Vahvistetaan oikeinkirjoitussääntöjen
tuntemusta ja harjoitellaan tekstien
muokkaamista. Kurssi sisältää runsaasti
erilaisia harjoituksia, jotka auttavat
ymmärtämään muun muassa mikä
merkitys on isolla ja pienellä alkukirjaimella tai pienellä ja lyhyellä viivalla.
Saat palautetta jokaisesta kirjoittamastasi tekstistä. Kurssilla on kuusi moduulia, jotka tehdään itsenäisesti omassa
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aikataulussa kuuden kuukauden sisällä
ilmoittautumisesta.
Lähtötaso: C1

Tekstitaidot kuntoon –
kirjoituskurssi 4

Vahvistetaan tekstitaitoja kirjoittamalla
erilaisia tekstejä: esseitä, mielipidetekstejä, vastineita jne. Perehdytään työelämän keskeisiin teksteihin, esim. kokouksen esityslista, kokouksen pöytäkirja jne.
Tavoitteena on nauttia kirjoittamisesta.
Kurssilla on kuusi moduulia, jotka tehdään itsenäisesti omassa aikataulussa
kuuden kuukauden sisällä ilmoittautumisesta.
Lähtötaso: C2

Kirjoita itsestäsi – kirjoituskurssi 5

Vahvistetaan tekstin rakentamisen
taitoa ja opitaan ymmärtämään, miten
rakennetaan hyvä tekstikokonaisuus.
Tule mukaan, jos haluat kirjoittaa
itsestäsi ja sinulle tärkeistä asioista sekä
vahvistaa kirjallista viestintäosaamistasi.
Saat palautetta jokaisesta kirjoittamastasi tekstistä. Kurssilla on kuusi moduulia, jotka tehdään itsenäisesti omassa
aikataulussa kuuden kuukauden sisällä
ilmoittautumisesta.
Lähtötaso: C2

Tutustu suomalaiseen kirjallisuuteen
-kirjoituskurssi 6

Tutustutaan suomalaiseen kirjallisuuteen
lukemalla erilaisia kirjoja. Perehdytään myös suomen kielen rakenteisiin,
ilmaisutapoihin ja -mahdollisuuksiin sekä
analysoidaan yksi suomenkielinen novelli. Kurssi sisältää seitsemän moduulia,
joista voi tehdä 6-7 moduulia omassa
aikataulussa kuuden kuukauden sisällä
ilmoittautumisesta.
Lähtötaso: B1.2/B2.1

Swedish for Beginners 1–4,
sivulla 72
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KIELIKURSSIT

MATEMATIIKKA/MATEMATIK

Englannin abikurssi

Abi–kurs i lång matematik, grupp A

Kursseilla kerrataan keskeistä sanastoa
ja rakenteita, sekä annetaan valmiuksia
ylioppilaskokeeseen, jonka eri osa-alueita kurssin aikana harjoitellaan. Nämä
kurssit antavat hyvät valmiudet englannin ylioppilaskokeen suorittamiseen
36 t, 90 €
Ryhmä A
7.–17.6. ma-pe klo 9.00–12.15
Ryhmä B
25.7.–4.8. ma-pe klo 9.00–12.30

Ruotsin abikurssi, pitkä oppimäärä,
ryhmä A

6.–16.6. ma-pe klo 9.00–12.15
Kurssilla kerrataan lukion oppimäärän
mukaisesti ruotsin keskeistä kielioppia ja
sanastoa. Pääpaino on yo-kirjoituksiin
valmistautumisessa vanhoja kokeita
tekemällä. Kurssilla saat henkilökohtaista ohjausta ja neuvoja, kuinka onnistut
mahdollisimman hyvin tulevassa yo-kokeessa.
36 t, 90 €

Ruotsin abikurssi, keskipitkä
oppimäärä

Kursseilla kerrataan lukion oppimäärän
mukaisesti ruotsin keskeistä kielioppia ja
sanastoa. Pääpaino on yo-kirjoituksiin
valmistautumisessa vanhoja kokeita tekemällä. Kursseilla saat henkilökohtaista
ohjausta ja neuvoja, kuinka onnistut
mahdollisimman hyvin tulevassa yo-kokeessa.
36 t, 90 €
Ryhmä B
6.–16.6. ma-pe klo 13.00–16.15
Ryhmä C
1.–5.8. ma-pe klo 9.00–12.15 ja
8.–16.8. ma-ti klo 16.30–20.00

25.–29.7 mån–fre kl. 9.00–12.30 och
1.–4.8 mån – to kl. 9.00–12.30
I kursen repeterar vi det centrala
innehållet i gymnasiets långa lärokurs i
matematik samt övar användningen av
digitala verktyg i problemlösning. Undervisningen sker på svenska.
36 h, 90 €

Matematiikan abikurssi, pitkä
oppimäärä

Kursseilla käsitellään lukion pitkän matematiikan kurssien oppimäärää. Kurssien
aikana saat myös vinkkejä ja rutiinia
tehtävien ratkaisuun. Harjoitustehtävinä
ratkotaan yo–tasoisia tehtäviä, joiden
ratkaisemista harjoitellaan käyttäen
Geogebra-ohjelmistoa (myös TI Nspire
CAS -ohjelmisto käy).
36 t, 90 €
Ryhmä B
7.–17.6. ma-pe klo 13.00–16.30
Ryhmä C
9.8.–6.9. ti ja to klo 17.30–21.00

Matematiikan abikurssi,
lyhyt oppimäärä

Kursseilla käsitellään lukion lyhyen matematiikan oppimäärän asioita. Kurssien
aikana saat myös vinkkejä ja rutiinia
tehtävien ratkaisuun. Harjoitustehtävinä
ratkotaan yo–tasoisia tehtäviä, joiden
ratkaisemista harjoitellaan käyttäen
pääsääntöisesti kurssikirjan digiversion
kaavaeditoria ja Geogebraa. Myös muilla matematiikan ohjelmistoilla harjoitteleminen on mahdollista.
36 t, 90 €
Ryhmä D
7.–17.6. ma-pe klo 9.00–12.30
Ryhmä E
1.–5.8. ma-pe klo 10.00–13.45 ja
8.–10.8. ma-ke klo klo 17.00–20.45
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REAALIAINEET

laatimiseen. Kurssit ovat yo–tutkintoon
valmistavia, jotka soveltuvat myös
kertauskursseiksi mm. Aalto–yliopiston
Teknilliseen korkeakouluun, lääketieteelliseen tai matemaattis–luonnontieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan
aikoville.
36 t, 90 €

Biologian abikurssi, ryhmä A

6.–16.6. ma-pe klo 8.45–12.00
Kurssilla kerrataan biologian pakollisten
ja valtakunnallisten syventävien kurssien
keskeisimmät aihealueet opiskelijoiden
toiveita kuunnellen. Tämän lisäksi kurssilla
tehdään vastaustekniikkaa harjoittavia
harjoitustehtäviä ja tutustutaan vanhoihin yo–kokeisiin. Kurssi antaa hyvät
valmiudet biologian ainereaalia varten.
36 t, 90 €

Fysiikan abikurssi

1.–5.8. ma-pe klo 9.00–14.00,
11.8. to klo 16.30–19.15 ja
18.8. to klo 16.30–19.15
Kurssilla kerrataan mekaniikan, lämpöopin ja sähköopin keskeiset asiat.
Kurssille osallistuvien toiveita pyritään
mahdollisuuksien mukaan ottamaan
huomioon opetuksessa. Kurssin aikana
saat myös vinkkejä ja rutiinia fysiikan
tehtävien ratkaisuun. Harjoitustehtävinä ratkotaan yo–tasoisia tehtäviä sekä
harjoitellaan myös teoriavastauksen
laatimista fysiikan ainereaalissa.
36 t, 90 €

Ryhmä A
6.–10.6. ma-pe klo 9.00–12.15 ja
13.6.–16.6. ma–to klo 9.00–12.15
Ryhmä B
18.–22.7. ma–pe klo 9.00–12.15 ja
25.–28.7. ma–to klo 9.00–12.15

Psykologian abikurssi

18.7.–5.8. ma, ke ja pe klo 12.30–16.00
Kurssilla kerrataan psykologian pakollisen kurssin ja valtakunnallisten syventävien kurssien (PS1–PS5) keskeisimmät
aihealueet ja teoriat. Kurssin aikana
harjoitellaan psykologian ainereaalin
eri tehtävätyyppeihin vastaamista,
käydään läpi vanhoja yo–kysymyksiä ja
tutustutaan pisteytyksen periaatteisiin.
36 t, 90 €

Terveystiedon abikurssi

Historian abikurssi

6.–20.6. ma-to klo 16.30–20.00
Kurssilla kerrataan ja syvennetään lukion
historian kurssien sisältöjä. Painopiste
on pakollisissa kursseissa. Historiallisten
aineistojen tulkintaa, lähdekritiikkiä ja
vastaustekniikkaa harjoitellaan monipuolisten tehtävien avulla. Ylioppilaskirjoituksiin valmistaudutaan tutustumalla
vanhoihin kysymyksiin ja erilaisiin tehtävätyyppeihin.
36 t, 90 €

6.–10.6. ma-pe klo 10.00–13.15,
17.6. pe klo 10.00–13.15 ja
20.–22.6. ma-ke klo 10.00–13.15
Kurssilla kerrataan lukion terveystiedon
kurssien 1–3 asiakokonaisuudet. Kurssin
aikana tehdään runsaasti erilaisia
oppimistehtäviä sekä oppitunneilla että
kotitehtävinä. Kurssilla tutustutaan myös
terveystiedon ylioppilaskokeen vanhoihin tehtäviin, erilaisiin tehtävätyyppeihin
ja niiden vastauksiin.
36 t, 90 €

Kemian abikurssi

Yhteiskuntaopin abikurssi

Kursseilla kerrataan kemian kurssien keskeiset sisällöt ja tehdään runsaasti eri tasoisia tehtäviä. Kursseilla saat kehitettyä
tehtävien ratkaisuun tarvittavaa rutiinia
ja saat vinkkejä hyvän yo-vastauksen
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6.–16.6. ma-pe klo 9.00–12.30
Kurssilla kerrataan yhteiskuntaopin
perus- ja syventävien kurssien sisältöjä.
Kurssimateriaalina käytetään vanhoja
yo–kokeita, sekä monipuolisia harjoi-

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 2022

ABIKURSSIT

tustehtäviä. Tämän kurssin avulla saat
valmiuksia ja vinkkejä hyvän yo-vastauksen laatimiseen.
36 t, 90 €

ÄIDINKIELI (SUOMI)
Äidinkielen ja kirjallisuuden abikurssi

Kursseilla valmistaudutaan yo–kirjoitusten lukutaidon ja kirjoitustaidon
kokeisiin, sekä kerrataan muun muassa
kielenhuoltoasioita. Kursseilla saat myös
vinkkejä hyvän yo-vastauksen laatimiseen.
36 t, 90 €
Ryhmä A
25.7.–2.8. ma-pe klo 16.00–19.30,
3.8. ke 9–14 ja 5.8. pe klo 16.00–17.30
Ryhmä B
8.–24.8. ma ja ke klo 16.00–19.45,
27.8. la klo 9.00–14.30 ja
31.8. ke klo 16.30–18.00
Abiturienttikursseja myös talvella
ennen kevään kirjoituksia, ks.
www.hsky.fi

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI
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HSKY.FI
Ilmoittaudu helposti verkossa!

Asiakaspalvelu ja yhteystiedot
Puhelin 020 779 2400
Sähköposti info@hsky.fi
Vilhonvuorenkatu 12
00500 Helsinki

Opiskelu kesäyliopistossa
OPISKELIJALLE
Opiskelu kesäyliopistossa
Ilmoittautuminen
Peruutusehdot
Opetuspaikat
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Tilaa
uutiskirje!

HELSINGIN SEUDUN KESÄYLIOPISTO 2022

ILMOITTAUTUMISOHJEET

Lisää kursseja ja päivitetyt tiedot löydät kesäyliopiston
verkkosivuilta. Kurssitiedot kannattaa tarkistaa ennen
kurssin alkua, koska kurssin aikatauluun voi joskus tulla
muutoksia.
Kursseja järjestetään useilla opetuspaikoilla Helsingin
seudulla ja ne ovat kaikki helposti saavutettavissa
julkisilla kulkuvälineillä. Lisäksi kursseja järjestetään
etä- ja verkko-opintoina.
Monipuolisesta kurssitarjonnasta vastaavat
kesäyliopiston asiantunteva henkilöstö sekä lähes 300
pätevää ja motivoitunutta opettajaa ja asiantuntijaa.
Haluamme tarjota laadukasta koulutusta juuri sinulle.
Kerro verkkosivuillamme, miten voimme tehdä sen
vielä paremmin!

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU: HSKY.FI
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OPETUSTA KAIKILLE
Abiturienttikursseja
Avointa ammattikorkeakouluopetusta
Avointa yliopistollista opetusta
Kielikursseja
Suomi toisena/vieraana kielenä
Taideaineita
Tieto- ja viestintätekniikkaa
Täydennyskoulutusta

Helsingin seudun kesäyliopisto
Vilhonvuorenkatu 12, 00500 Helsinki
020 779 2400
info@hsky.fi
www.hsky.fi

