
Turun suomenkielisen työväenopiston 
lukuvuoden 2022–2023 

kurssisuunnittelun ohjeistus

Tee kurssiehdotuksesi Hellewiin, kurssin vastuuhenkilöksi tiimivastaava: 
Kielitiimi Susanna Törnström, Kulttuuritiimi Merja Ylitalo, Taitotiimi Jesse Peltomaa, 
Luuppi Elena Levantovskaja. 

Hellewin käyttäjätunnuksen ja salasanan saat Mika Tammenkoskelta: mika.tammenkoski@turku.fi 
Linkin Hellewiin ja muuta hyödyllistä tietoa löydät opiston nettisivulta: 
https://blog.edu.turku.fi/tyovaenopisto/opettajille-ja-luennoitsijoille/  

Tee kurssiehdotus kopioimalla nykyinen kurssisi Hellewissä: 

Valitse Kurssin perustiedot -> Kopioi uudeksi (sininen laatikko oikeassa yläkulmassa). 
Muuta päivämäärät oikeiksi vuodelle 2022–2023. Laske kalenterista kokoontumiskerrat ja tunnit. 

Tarkista, että suunniteltava kurssi on lukuvuodelle 2022–2023.  
Tee kopioituun kurssiin kaikki muutokset uutta lukuvuotta varten ja Tallenna. 
Vaihda kurssin Tunnus, jos tallennus ei onnistu. 
Tekemäsi uudet kurssiehdotukset löydät ja voit muokata niitä, kun valitset ikkunan yläosasta 
Lukuvuoden 2022–2023. 

Nyt suunnitellaan kaikki lukuvuoden 2022–2023 kurssit, myös kevätlukukauden kurssit. 

– Tee ehdotuksesi Hellewiin viimeistään 6.3.2022.
– Täytä kurssitiedot Hellewiin huolellisesti: päivämäärät, viikonpäivät, kellonajat, tuntimäärä ja 

tilaehdotus. Voit myös laittaa eri aikavaihtoehtoja Muistettavaa-kenttään.
– Yksi opetustunti on 45 minuuttia. Jos kokoontumiskerralla on tunteja vähintään neljä, sisällytetään 

kokoontumiskertaan ainakin 15 minuutin tauko. Peräkkäisten kurssien väleissä pidetään 15 
minuutin tauko.

– Kurssin minimiosallistujamäärä on 10 opiskelijaa, poikkeukset katsotaan kurssikohtaisesti. 
Maksimiosallistujamäärä asetetaan opetustilan mukaan.

– Pidä kurssin nimi lyhyenä ja ytimekkäänä. Nimestä tulee käydä selville mitä ainetta opiskellaan. 
Tee nimestä mahdollisimman houkutteleva.

– Kerro kurssikuvauksessa kaikki opiskelijalle olennainen tieto eloisasti ja persoonallisesti:
kenelle tarkoitettu, mitä sisältää ja mahdollinen materiaali tai oppikirja. Mieti mitä itse haluaisit 
tietää ennen kurssin aloittamista! Kurssikuvaus saa olla noin 200 merkkiä (välilyönteineen).

– Osaamistavoitteet laatikkoon: lyhyesti kurssin tavoitteet, eli mitä kurssilla opitaan ja minkälaisia 
tietoja ja taitoja kurssilta saa.

– Lisätietoa laatikkoon: tarkennukset esim. oppilaan itse hankittavista tarvikkeista, materiaaleista 
tai materiaalimaksusta.

– Muistiinpanot-laatikkoon: Kurssin erityistarpeet, esim. käytätkö mallia, avustajia, säestäjää, tai 
pitääkö hankkia materiaalia, työvälineitä tms. lisäkustannuksia aiheuttavaa.

Kurssiehdotusten viimeinen jättöpäivä on 6.3.2022 

mailto:mika.tammenkoski@turku.fi
https://blog.edu.turku.fi/tyovaenopisto/opettajille-ja-luennoitsijoille/


Lukukauden 2022–2023 aikataulut: 

Opetus voi alkaa viikolla 34, eli maanantaina 22.8.2022.  
Opetusviikkoja voi olla syksyllä ja keväällä 14. 
Opetusten on päätyttävä syksyllä viimeistään viikolla 49. 
Syysloma on viikolla 42, eli 17.–23.10.2022 ei ole opetusta.  
Kevätlukukauden opetus alkaa vuoden kursseilla maanantaina 9.1.2023.  Uudet 
kurssit, joihin ilmoittaudutaan vuoden vaihteessa alkavat 16.1.2023 jälkeen. 
Talviloma on viikolla 8, eli 20.–26.2.2023 ei ole opetusta. 
Kiirastorstaina 6.4.2023 ei ole opetusta. 

Lukuvuoden opetusviikonloput: 

Viikonloppujen opetusajat: 

28.–30.10.2022 
10.–12.3.2023 
perjantai-illan opetus päättyy klo 21.15 
lauantain ja sunnuntain opetus klo 10.00–16.00 

Saatujen ehdotusten pohjalta kootaan yhteistyössä rehtorin ja tiimivastaavien kanssa lukuvuoden 
2022–2023 kurssitarjonta. Valituista kursseista tulee tieto huhtikuun loppuun mennessä. 

Viikolla 19 toimisto lähettää opettajille uusien kurssien tarkistuspyynnön. 
Tarkista huolellisesti omien kurssiesi tiedot ja ilmoita välittömästi mahdollisista korjauksista Seija 
Aholle seija.aho@turku.fi  
Kirjaa itsellesi ylös omien kurssiesi tiedot. Ehdottamiisi kursseihin on saattanut tulla muutoksia.  

Opinto-ohjelma julkaistaan verkossa 16.5.2022, painettu ohjelma ilmestyy elokuun alussa. 
Ilmoittautumiset alkavat 23.5.2022. Seuraa oppilaiden ilmoittautumistilannetta Hellewistä 
omilla tunnuksillasi.  

Tiimivastaavat auttavat ja vastaavat mielellään kaikkiin kysymyksiin. 
Kaikki kurssiehdotukset ovat tervetulleita.  

Innokasta suunnittelua toivottaen 
Sanna Orusmaa, rehtori 
Turun suomenkielinen työväenopisto 
Kaskenkatu 5, 20700 Turku 
puh. (02) 262 9811 
www.turuntyovaenopisto.fi 
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@turku.fi 
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