
Kaikille

avointa!

Ratkaisukeskeinen valmentaja/
coach (20 op)
22.9.2023 – 29.10.2024
Opi kehittämään omaa ja/tai
organisaationsa muutosprosesseja tai työn
tekemisen tapaa ratkaisukeskeisesti. 

Aivojen parempi työpäivä
30.3.2023
Saa aivoille ystävällisempiä
työskentelytapoja käyttöön. Koulutuksessa
painotetaan käytännön näkökulmaa.

Kasvatus- ja
aikuiskasvatustieteen
perusopinnot
9.5.2023 – 31.5.2024
Kehitä ammatillista osaamistasi tai saa
valmiuksia tutkinto-opiskelijaksi
hakemiseen.

Turun kesäyliopisto järjestää laadukasta ja korkeatasoista aikuiskoulutusta, johon voi osallistua
elämän eri vaiheissa. Koulutustarjonnassa on avoimen yliopiston opintoja, työelämän
täydennyskoulutusta, kielikursseja, peruskoulun ja lukion kertauskursseja, abikursseja,

tilauskoulutusta organisaatioille ja yksityishenkilöille, harrastekursseja sekä yleissivistävää koulutusta.

2023

Erityispedagogiikan perusopinnot 8.5.-31.12.
Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen perusopinnot 
9.5.2023-31.5.2024
Hallinto-oikeus 5.-19.6.

henkilöstötyö ja johtaminen sosiaali- ja terveysalalla
johtaminen ja organisaatiot
liikunta- ja hyvinvointiosaaminen
markkinoinnin opintokokonaisuus
musiikkiterapian perusopinnot
palvelumuotoilun perusopinnot
ravitsemustieteen perusopinnot
urheiluravitsemuksen perusopinnot

Avoin yliopisto-opetus
Avoimen yliopiston opinnoilla voit opiskella mielenkiintoisia
teemoja, parantaa omia ammatillisia valmiuksiasi ja
työelämätaitojasi tai pyrkiä yliopistoon avoimen väylän kautta.

Syksyksi 2023 suunnitteilla muun muassa: 

Työelämän tueksi 
Kehitä itseäsi työelämän eri osa-alueilla vahvistamalla nykyisiä
taitojasi tai opiskelemalla itsellesi uusia pätevyyksiä.

Aivojen parempi työpäivä 30.3.
Aivot toiminnassa! - koulutus työnohjaajille ja
kohtaamistyötä tekeville 13.4.-25.5.
Hyvinvointialan yrityksen perustaminen –maksuton info 3.5.
Vaativat kohtaamiset asiakastyössä 25.5.
Ratkaisukeskeinen valmentaja/ coach (20 op) 22.9.2023-
20.10.2024
Hyvinvointialan yrityksen perustaminen 27.9.-1.11.

WordPress perusteet 27.-28.3.
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Valloita villiyrtit – ota villiyrtit
käyttöön!
27.04.2023
Ota villiyrtteilyn perusasiat haltuun ja pääse
aloittamaan yrttiharrastus helposti ja
turvallisesti.

Valloita villiyrtit – ota villiyrtit
käyttöön!
27.4.2023
Ota villiyrtteilyn perusasiat haltuun ja pääse
aloittamaan yrttiharrastus helposti ja
turvallisesti.

Palautumispaja – kehollisista
keinoista voimavaroja arkeen
10. – 11.6.2023
Saa konkreettisia työkaluja
stressinhallintaan, palautumiseen ja
voimavarojen valjastamiseen käyttöösi.

Thaikielen alkeet 1 – Sawatdii khâ
3.4. – 5.6.2023
Kurssilla opetellaan arkipäivän tilanteissa
tarvittavia thain kielen sanoja ja sanontoja,
pääpaino on suullisessa viestinnässä.

Kreikan kielen ja kulttuurin alkeet
11.4. – 13.6.2023
Opetellaan nykykreikan aakkoset,
ääntämistä, painotusta ja puheen rytmiä
sekä hyödyllistä matkailusanastoaja
peruskielioppiasioita.

Osakesijoittamisen peruskurssi 22.3.-12.4.
iRest® - Eheyttävä palautuminen 24.-26.3.
HTML- ja CSS-koodauksen perusteet 17.-18.4.
Irti haitallisesta itsekritiikistä - Löydä terveempi suhde
itseesi 26.4.-10.5.
Valloita villiyrtit - ota villiyrtit käyttöön! 27.4.
Tutustumismatka hengitykseen 24.5.
Palautumispaja - kehollisista keinoista voimavaroja arkeen
10.-11.6.
Luovan kirjoittamisen työpaja 7.-10.8.
TRE-stressinpurkuliikkeet – etäoppimisen kurssi, jatkuva
haku

Hyvinvointia ja harrasteita 
Tue omaa hyvinvointiasi panostamalla riittävään palautumiseen
ja laadukkaaseen hyvinvointiin. Kokeile myös erilaisia harrasteita
ja opi uusia taitoja.

Kielikurssit 
Laajenna kielitaitojasi kielikursseilla. Valikoimassamme on
vaihtelevasti alkeis-, jatko-, kielioppi- ja keskustelukursseja
monista eri kielistä. Tutustu ajankohtaisiin kursseihin! 

Arabia - Englanti - Espanja - Italia
Japani - Kiina - Korea - Kreikka
Latina - Norja - Portugali - Ranska
Ruotsi - Saksa - Suomi - Thai - Venäjä

Lisää kielikursseja tulee jatkuvasti, pysy kuulolla! 

Thaikielen alkeet 1 – Sawatdii khâ 3.4.-5.6.
Korean kieli ja kulttuuri 1, 4.4.-6.6.
Arabian kielen ja kulttuurin alkeet 1, 11.4.-13.6.
Venäjän alkeet 1, 11.4.-13.6.
Kreikan kielen ja kulttuurin alkeet 11.4.-13.6.
Kiinan kielen alkeet 1, 12.4.-28.6.
Espanjan alkeet 1 - ¡Bienvenidos! 13.4.-20.6.
Japanin alkeet 1, 2.-25.5.
Latinan alkeet ja antiikin kulttuuria 2.5.-1.6.
Portugalin alkeet 1 - Vamos estudar português! 4.5.-5.6.
Korean alkeita kesällä & K-POP 5.-20.6.

Aloita uuden kielen opiskelu:

https://turunkesayliopisto.fi/koulutustarjonta/osakesijoittamisen-peruskurssi-4787/
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Canva graafisessa suunnittelussa
25.4. – 9.5.2023
Opi suunnittelemaan ja toteuttamaan
Canva-ohjelmalla julkaisuja, kuten flyereita,
esitteitä, julisteita, mainoksia printtiin sekä
sosiaaliseen mediaan. 

Hakukoneoptimoinnin perusteet
14.3.2023
Varmista yrityksesi näkyvyys vaikuttamalla
orgaaniseen hakukonenäkyvyyteesi sekä
muokkaamalla sivusisältöjä niin, että ne
vastaavat mahdollisimman hyvin
asiakkaiden hakutermejä.

Säästät aikaa ja vaivaa, kun työnteko tehostuu.
Helpotat työskentelyäsi automatisoimalla tylsät ja itseään
toistavat työtehtävät.
Pystyt käsittelemään dataa helpommin ja tehokkaammin.
Vähennät inhimillisten virheiden todennäköisyyttä
ulkoistamalla laskemisen Excelille.
Vahvistat työelämän taitojasi, sillä Excelin laadukasta
osaamista arvostetaan työelämässä.

Mitä hyötyä Excelin monipuolisesta
osaamisesta on?

Koulutuksialähinä ja
etänä!

Excel perusteet – tehopäivä
23.5.2023
Saa vahvistusta Excelin
perusominaisuuksien parempaan hallintaan.

Power BI:n perusteet
27.4.2023
Opi yhdistelemään dataa erilaisista
tietolähteistä sekä toteuttaa dynaamisia,
porautuvia ja vuorovaikutteisia
visualisointeja.

Visual Designer -koulutusohjelma (18 op) 29.3.2023-
17.1.2024
Adobe After Effects 18.4.
3D-grafiikkaa Blenderillä 24.4.-10.5.
Canva graafisessa suunnittelussa 25.4.-9.5.

Adobe-ohjelmat ja visuaalinen viestintä 
Opiskele graafisen suunnittelun perustaitoja tai vahvista
osaamistasi Adobe-ohjelmien käytössä. 

Hakukoneoptimoinnin perusteet 14.3.
Google Analytics ja Data Studio 18.4.
Facebook ja Instagram -mainonta 16.5.

Markkinointi 
Miten tunnistetaan asiakkaiden tarpeita ja kuinka niihin
vastataan kilpailijoita paremmin? Opiskele markkinointia ja opi
edistämään yritysten liiketoiminnallisia tavoitteita. 

Enemmän irti Excelistä -iltakurssi 22.3.-19.4.
PowerPoint -iltakurssi 17.-24.4.
Power BI:n perusteet 27.4.
Word-tehopäivä - asiakirjat kuntoon 9.5.
Excel perusteet - tehopäivä 23.5.

Office-ohjelmat 
Microsoft Officen ohjelmat ovat suosittuja työelämän ohjelmia.
Vahvista nykyisiä taitojasi tai ota uusi ohjelma haltuun Office-
kursseilla.
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Korean alkeita kesällä & K-POP
5. – 20.6.2023
Kurssilla tutustutaan K-popin avulla Korean
perinteiseen ja moderniin kulttuuriin sekä
K-POP -historiaan. Kurssilla opetellaan
lukemaan ja kirjoittamaan korealaisilla
kirjaimilla, sekä harjoitellaan yksinkertaisia
keskusteluja.

93 % opiskelijoista suosittelee
Turun kesäyliopiston abi-,
lukiolais- ja koululaiskursseja

Japania nuorille
5. – 16.6.2023
Tutustutaan japanin kieleen kahdessa
viikossa syntyperäisen opettajan kanssa!
Kurssi sopii kaikille japanin kielestä ja
kulttuurista kiinnostuneille. 

turunkesay l iop is to . f i  |  (02 )  232  3302
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Englannin abikurssi – perusteet
Ruotsin abikurssi – perusteet
Lyhyen matematiikan abikurssi
Pitkän matematiikan abikurssi
Pitkän fysiikan abikurssi
Lukion 1. vuoden pitkän matematiikan kertauskurssi
Lukion 1. vuoden englanti
Peruskoulun matematiikan kertauskurssi

Englannin syventävä abikurssi
Ruotsin syventävä abikurssi
Lyhyen matematiikan syventävä abikurssi
Pitkän matematiikan syventävä abikurssi
Kemian abikurssi
Biologian abikurssi
Lukion 2. vuoden pitkän matematiikan kertauskurssi
Peruskoulun englannin kertauskurssi
Peruskoulun ruotsin kertauskurssi
7. ja 8. luokan kertauskurssit ruotsista, englannista,
äidinkielestä ja matematiikasta

Äidinkielen abikurssi

Seuraavat abi-, lukiolais- ja
koululaiskurssit suunnitteilla kesälle 2023

Suunnitteilla kesäkuulle (vk 23-25, opetus päiväaikaan):

Suunnitteilla loppukesälle (vk 29-31, opetus päiväaikaan):

Suunnitteilla alkusyksyyn (vk 32-35, opetus alkuillasta):

Tarkemmat tiedot kursseista lisätään nettisivuillemme helmi-
maaliskuussa. Voit tilata ilmoituksen abikursseista myös
sähköpostiisi: kesayliopisto@turunkesayliopisto.fi
(otsikoi viesti ”Abi-info”)

Lisätietoja ja ilmoittautuminen
turunkesayliopisto.fi
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