Koulutuskuntayhtymä Tavastian lukioissa opiskeleva lukiolainen on oikeutettu 50 prosentin
alennukseen kurssin yhteydessä ilmoitetusta kurssimaksusta.
Alennus ei koske mahdollisia materiaali tai muita maksuja
Alennuksen saadakseen Tavastian lukiokoulutukseen kuuluvan lukion opiskelijan on esitettävä todistus oikeudestaan alennukseen Vanajaveden Opiston toimistoon ennen kurssin
alkamista. Mikäli todistusta ei esitetä, veloitetaan kurssista kurssimaksu ilman alennusta.
Ilmoittautuminen kursseille tapahtuu käyttäen Vanajaveden Opiston normaaleja ilmoittautumisväyliä. Ilmoittautumisohjeet tämän esitteen lopussa.

ABI – Lyhyen matematiikan kertauskurssi, kurssinumero 4101101 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
la 10–14 | 11.1., 18.1., 1.2., 8.2., 15.2., 7.3. ja 14.3.
Tavastia, G-rak., Hattelmalantie 6, lk. 310 | Maria Eskola, 35 t, 75 €
Kurssi lyhyen matematiikan kertaukseen. Kurssilla harjoitellaan matematiikan yo-koetta Abittiympäristössä. Lasketaan ja harjoitellaan Abitista löytyvien ohjelmien käyttöä. Oma kone mukaan.
Yo-koe on ke 18.3.
ABI – Pitkän matematiikan kertauskurssi, kurssinumero 4101102 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
la 10–14 | 11.1., 18.1.,1.2., 8.2., 15.2., 7.3. ja 14.3.
Tavastia, G-rak., Hattelmalantie 6, lk. 311 | Jukka Pommelin, 35 t, 75 €
Kurssi pitkän matematiikan kertaukseen. Kurssilla harjoitellaan matematiikan yo-koetta Abittiympäristössä. Lasketaan ja harjoitellaan Abitista löytyvien ohjelmien käyttöä. Oma kone mukaan.
Yo-koe on ke 18.3.

Sukututkimuksen peruskurssi, kurssinumero 1301118 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
ti 17–19.30 | 3.9.–26.11.
Jaakonkatu 28, lk. 1559 | Mervi Lampi, 36 t, 75 €
Käytännönläheisellä kurssilla tutustutaan sukututkimuksen perusaineistoihin, erityisesti evankelisluterilaisten seurakuntien kirkonkirjoihin. Kurssi koostuu teoriatunneista ja ohjatuista harjoituksista,
joista osa tehdään yhdessä ja osa itsenäisesti kurssin aikana. Tavoitteena on oppia sukututkimuksen perusteet, jotta kurssin jälkeen voi aloittaa oman suvun tutkimisen. Kurssi soveltuu sukututkimusta aloitteleville eikä vaadi ennakkotietoja sukututkimuksesta. Kurssiin sisältyy tutustumiskäynti
Kansallisarkiston Hämeenlinnan toimipaikkaan ti 8.10. klo 14–16.

Hyvän ja pahan ilman linnut, kurssinumero 7103104 (Hyväksytään osasuorituksena)
ti 17–18.30, la 11–14 | ti 10.3.–7.4., retkipäivä 25.4. klo 11–14
Jaakonkatu 28, auditorio | Elina Pallas, 13 t, 40 €
Kurssi on suunnattu linnuista, luonnosta sekä kansanperinteestä kiinnostuneille ihmiseille. Miksi
lämpö karkaa juuri harakoille? Mikä siivekäs hakkasi arkkuun lautoja? Tutuiksi tulevat esivanhemmillemme tärkeimmät ennelinnut niin pihapiiristä, lehti- ja havumetsästä, järviltä kuin soiltakin. Kansanperinteen monenlaisten uskomusten ohella käymme läpi ennelintujen biologiaa. Kurssin päätteeksi teemme linturetken luennoilla yhdessä sovittavaan kohteeseen.
Lemmentaikoja ja taudinkylvetystä, kurssinumero 7103106 (Hyväksytään osasuorituksena)
ti 17–18.30 | 4.–18.2.
Jaakonkatu 28, auditorio | Elina Pallas, 6 t, 25 €
Tutustumme esivanhempiemme moni-ilmeiseen taika- ja loitsukulttuuriin, jolla oli tärkeä merkitys
niin puolison etsinnässä, maanviljelyssä ja karjanhoidossa kuin sairauden iskiessäkin. Paneudumme myös siihen, miten pahalta voitiin suojautua.

Hoitajaksi lapsiperheeseen – lastenhoitokurssi nuorille ja aikuisille, kurssinumero 6198119
(Hyväksytään lukiokurssiksi)
ke 17–19.30, la 10–15 | 22.1.–1.4.
Tavastia, G-rak. lk. 234 | MLL:n kouluttajat, 36 t, 75 €
Kurssilla perehdytään lapsen perushoitoon, tarpeisiin ja kehitysvaiheisiin. Kurssilla pohditaan myös
leikin merkitystä lapselle sekä aikuisen taitoa kuunnella ja olla läsnä. Kurssin aikana opitaan tunnistamaan yleisimpiä lasten sairauksia ja perehdytään tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Kurssi sisältää lähiopetusta (36t), etätehtävän (15t) ja harjoittelun lapsiperheessä (9t). Kurssi järjestetään yhteistyössä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piirin kanssa. Hyväksytysti suoritettu kurssi
ja soveltuvuus lastenhoitotehtäviin antavat mahdollisuuden pyrkiä mukaan MLL:n lastenhoitotoimintaan. Osallistumisen alaikäraja 16 v. Kurssi kokoontuu myös la 15.2. ja 14.3. klo 10–15.

ABI – Biologian kertauskurssi, kurssinumero 71981001 (Hyväksytään osasuorituksena)
ma 15–17.30, ti 15–17.30 | 12.–20.8.
Tavastia, G-rak. lk. 235 | Heli Vilpas, 12 t, 44 €
Valmistaudutaan biologian yo-kirjoituksiin. Tunnilla käydään läpi biologian kurssien tärkeimpiä,
useasti yo-kokeissa toistuvia asioita ja vanhoja yo-kysymyksiä. Myös opiskelijat voivat ehdottaa
haluamiaan aiheita.

ABI – Maantiedon kertauskurssi, kurssinumero 71981002 (Hyväksytään osasuorituksena)
ma 15–17.30, ti 15–17.30 | 16.–24.9.
Tavastia, G-rak. lk. 235 | Heli Vilpas, 12 t, 44 €
Valmistaudutaan maantieteen yo-kirjoituksiin. Tunneilla käydään läpi maantieteen kurssien pääasioita, harjoitellaan diagrammin tekoa Libre Office -ohjelmalla ja harjoitellaan vanhoja yo-kysymyksiä. Opiskelijat voivat myös ehdottaa haluamiaan aiheita.

Avaruuslennot kuuhun ja Marsiin, 7104101 (Hyväksytään osasuorituksena)
ti 17.30–19, ke 17.30–19 | 29.10.–13.11.
Jaakonkatu 28, lk. 1560 Kyösti Ryynänen, 8 t, 25 €
Tutustumme Kuun ja Marsin olosuhteisiin miehitettyjen avaruuslentojen ja pysyvien siirtokuntien
rakentamisen näkökulmasta. Millaisilla raketeilla päästään irti Maan vetovoimakentästä ja millaista
lentorataa Kuuhun ja Marsiin kannattaa käyttää? Entä miten laskeudutaan planeettojen pinnalle ja
millainen on ihmisen kestokyky ulkoavaruudessa ja pitkillä avaruuslennoilla sekä siirtokunnissa?
Teemme katsauksen myös suunnitteilla oleviin lentoihin Kuuhun ja Marsiin.

ABIruotsi, kurssinumero 1202103 (Hyväksytään osasuorituksena)
ke 16.30–18.45 | 19.2.–11.3.
Jaakonk. 28, lk. 1506 | Ulla Salmi, 9h, 42€
Napakka kertauskurssi yo-kirjoituksia silmällä pitäen. Opettaja toimittaa materiaalin, joka sisältyy
kurssimaksuun.

ABIenglanti, kurssinumero 1203118 (Hyväksytään osasuorituksena)
la 10.30–12.45 | 15–22.2. ja 14.3.
Jaakonk. 28, lk. 1506 | Susanna Siitoin, 9 t, 42 €
Napakka kertauskurssi yo-kirjoituksia silmällä pitäen. Opettaja toimittaa materiaalin, joka sisältyy
kurssimaksuun.
Cambridge Proficiency Certificate, kurssinumero 1203117 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
ke 17.35–19.05 | 4.9.–27.11. ja 8.1.–8.4.
Tavastia, G-rak. lk. 136 | Susanna Siitoin, 50 t, 90 €
While this course prepares participants for the Cambridge Proficiency Certificate exam held three
times a year in Helsinki, it is also highly suitable for anyone interested in maintaining or improving
their English skills. We will review grammar, expand vocabulary, practise speaking and polish writing skills. Textbook: Objective Proficiency (with answer key)

C’est la vie!, 1205110 (Hyväksytään osasuorituksena)
ke 17–18.30 | 6.5.–20.5.
Jaakonkatu 28, lk. 1561 | Jere Dauchy, 6 t, 25 €
Selviytymiskurssi kaikille ranskan kielestä ja kulttuurista kiinnostuneille! Syntyperäinen ranskalainen kertoo suomeksi Ranskan historiasta, ranskalaisesta arjesta, kuten ruoka- ja viinikulttuurista ja
ranskalaisesta mentaliteetista. Saat lisäksi tietoa ranskan kielestä ja ääntämisestä. Tule keskustelemaan ja vaihtamaan kokemuksia!

Italian alkeet, kurssinumero 1208101 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
ti 18.15–19.45 | 3.9.–26.11. ja 7.1.–7.4.
Jaakonkatu 28, lk. 1577, kielistudio | Tuula Puurtinen, 48 t, 85 €
Aloituspaketti kielen perusrakenteita, matkailijan kohtaamia asioimistilanteita, italialaista elämänmenoa ja kulttuuria. Oppikirja Bella vista 1. Viikolla 37 ei opetusta.
Come stai? – italia 2, kurssinumero 1208102 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
ma 17–18.30 | 2.9.–25.11. ja 13.1.–6.4.
Jaakonkatu 28, lk. 1577, kielistudio | Tuula Puurtinen, 46 t, 85 €
Aloituspaketti kielen perusrakenteita, matkailijan kohtaamia asioimistilanteita, italialaista elämänmenoa ja kulttuuria. Oppikirja Bella vista 1.Jatkamme kpl:sta 7.Viikolla 37 ei opetusta.
Italia 3, kurssinumero 1208103 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
to 17.15–18.45 | 5.9.–28.11. ja 9.1.–2.4.
Jaakonkatu 28, lk. 1577, kielistudio | Tuula Puurtinen, 46 t, 85 €
Jatkamme kielen perusrakenteiden opiskelua, harjoittelemme arkisia asioimistilanteita ja tutustumme italialaiseen elämänmenoon. Oppikirja Bella vista 1, kpl:sta 11 eteenpäin. Viikolla 37 ei
opetusta.
Italia 6, kurssinumero 1208105 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
to 19–20.30 | 5.9.–28.11. ja 9.1.–2.4.
Jaakonkatu 28, lk. 1577, kielistudio | Tuula Puurtinen, 46 t, 85 €
Jatkamme kiehtovan italian kielen opiskelua. Kurssi sopii myös sinulle, joka joskus olet aloittanut
italian, jättänyt sen ja haluat palata innostavan italian pariin. Oppikirja Bella vista 2, kpl:sta 10 alkaen. Viikolla 37 ei opetusta. CI vediamo!
Italia 7, kurssinumero 1208106 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
ma 18.45–20.15 | 2.9.–25.11. ja 13.1.–6.4.
Jaakonkatu 28, lk. 1577, kielistudio | Tuula Puurtinen, 46 t, 85 €
Italian kielen opiskelu jatkuu. Kurssi sinulle, joka joskus olet opiskellut italiaa ja haluat jatkaa tämän
mielenkiintoisen kielen ja kulttuurin kanssa. Benvenuto! Oppikirja Bella vista 2, kpl:sta 5 alkaen.
Viikolla 37 ei opetusta.

Japanin alkeet, 1298101 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
ke 17–18.30 | 4.9.–27.11. ja 8.1.–25.3.
Jaakonkatu 28, lk. 1505 | Antti Valkama, 46 t, 85 €
Tutustumme japanin kieleen sekä kulttuuriin. Oppikirja Michi – Tie japanin kieleen.
Kiinan alkeita: toinen vuosi, kurssijulkaisu 1298103 (Hyväksytään lukiokurssiksi)
ti 18.35–20.05 | 3.9.–26.11. ja 7.1.–7.4.
Tavastia, G-rak. lk. 136 | Susanna Siitoin, 50 t, 122 €
Jatkamme matkaa kiinan kieleen ja kulttuuriin, aiheina mm. ruoka, ostokset ja kaupungissa liikkuminen. Aloitamme tehokkaalla kertauksella. Oppikirja on Zou ba, josta jatkamme kappaleesta
8. Pienryhmä.

Asiakaspalvelu
• ma-to klo 10-16
• puh. 03 6212 572
• vop.toimisto@kktavastia.fi
• Jaakonkatu 28, 13100 Hämeenlinna
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen näille kursseille alkaa 14.8.2019 klo 17 (puhelimitse klo 17-19).
Voit ilmoittautua kahdella tavalla
• osoitteessa www.kktavastia.fi/vanajavesi
• puhelimella puh. 03 6212 572
Tiedon kurssille pääsystä saat heti ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautuneille ei lähetetä erillistä tiedotetta kurssin alkamisesta. Kurssin mahdollisesta peruuntumisesta lähetämme tekstiviestin
noin viikkoa ennen. Tarkista, ettei puhelimessasi ole päällä palveluviestien estoa, jotta saat viestit.
Viestin lähettäjänä näkyy VOP.
Jos kurssi on täysi, ilmoittaudu varasijalle. Otamme peruuttaneiden tilalle opiskelijoita varasijoilta ja
ilmoitamme, jos kurssipaikka vapautuu.
Kurssipaikka on henkilökohtainen ja sitä ei voi siirtää toiselle henkilölle.
Ilmoittautuessasi sitoudut maksamaan kurssimaksun. Lasku lähetetään kotiosoitteeseen tai ilmoitettuun laskutusosoitteeseen. Jos laskussa on epäselvyyksiä, ota välittömästi yhteyttä opiston asiakaspalveluun. Huomautuslaskut ja perinnän olemme ulkoistaneet Intrum Oy:lle. Uusille kursseille
ilmoittautuminen ei ole mahdollista, mikäli erääntyneitä kurssimaksuja on maksamatta.
Laskun voi maksaa myös opiston asiakaspalveluun (käteinen, pankkikortti). Lisätietoa löydät
www.kktavastia.fi/vanajaveden-opisto/

