
KEVÄT / SPRING 2021 

KURSSEJA  

MAAHANMUUTTAJILLE 

COURSES FOR  

FOREIGNERS 



 
TERVETULOA — WELCOME! 

 

Ohjausta maahanmuuttajille: Informaatiotilaisuus maahanmuutta-

jille, jotka aikovat osallistua Seinäjoen kansalaisopiston kurssille. Ilmoittaudu 
kurssille tai kysy neuvoja. Palvelu suomeksi, englanniksi, arabiaksi, venäjäksi 
ja espanjaksi. Neuvontaa Yleisistä kielitutkinnoista. Mukana myös MONI-info 
maahanmuuttajapalvelu. Tervetuloa! 19.1.2021 aikavälillä 17.30-19.45 luokas-
sa B317 Kansalaiskampuksella (Kalevankatu 33) 

Information session for immigrants: Information session for        

students who wish to enroll for a course at the Adult Education Centre of 
Seinäjoki. You may register to a course or ask questions. Service in Finnish,  
English, Arabic, Russian and Spanish. Information also about the National    
Certificate of Language Proficiency Test. Also Moni-info, the service for immi-
grants, is present. Welcome! In the Adult Education Centre Kansalaiskampus 
(Kalevankatu 33) room B317 on Tuesday 19th of January between 5.30-7.45 pm 

 
 

11111 FINTANDEM 
1.1.-28.5.2021 

Kansalaiskampus, B317  
Päivi Väli-Torala, FM 

      Kurssimaksu 28,00 €    

 

FinTandem on kielenoppimismenetelmä, jossa kaksi eri kieltä äidinkielenään 
puhuvaa henkilöä opettaa toisilleen omaa äidinkieltään. Pari päättää keske-
nään tavoitteistaan. Toinen saattaa haluta oppia sanoja ja kielioppia, toinen 
taas selviytymään arkipäivän tilanteissa ja tutustua kulttuuriin. MOLEMPIEN ON 
JO OSATTAVA OPISKELEMANSA KIELEN PERUSTEET PYSTYÄKSEEN KOMMUNIKOI-
MAAN. Pari tapaa esimerkiksi kerran viikossa ja kommunikoi keskenään ensin 
toisella kielellä tunnin ja sen jälkeen toisella kielellä. Tapaamisaika ja paikka 
voi vaihdella. Paikkana voi olla esimerkiksi kahvila, koti, museo tai ostoskes-
kus.  

 

Voit ilmoittautua  ERILLISELLÄ LOMAKKEELLA kansalaisopiston nettisivujen 
kautta: www.seinajoki.fi/kansalaisopisto/fintandem tai Seinäjoen kansalais-
opiston asiakaspalvelussa. Kurssimaksu maksetaan vain siinä tapauksessa, että 
pari löytyy. Parin löytymisestä ilmoitetaan syys-lokakuun vaihteessa.  

 

Lukuvuoden aikana on neljä yhteistä tapaamista, jossa opiskelijoilla on mah-
dollisuus saada neuvoja ja vinkkejä kielenopiskeluun ja -opettamiseen.  
Viimeisellä kokoontumiskerralla on yhteinen piknik. 

http://www.seinajoki.fi/kansalaisopisto/fintandem


 

15111 Venäjää äidinkielenä alkeiskurssi 

16.1.-24.4.2021 
Lauantaisin klo 9.30-11.00 

Kansalaiskampus, C115 
Victoria Prusti 

     Kurssimaksu 50,00 €  
    

Kurssi on suunnattu 3-6 vuotiaille lapsille, joiden kotikieli on venäjä, tai jotka 
puhuvat sitä  toisena kielenään. Tavoitteena on kielitaidon parantaminen, sekä 
luku- ja kirjoitustaidon kehittäminen. Opetuksessa käytetään uutta metodia, 
joka on tarkoitettu nimenomaisesti kyseiselle kohderyhmälle. Opetus sisältää 
hienomotoriikkaa kehittäviä tehtäviä, sekä  puheterapeuttisia harjoituksia. 
 
 

15121 Venäjää äidinkielenä jatkokurssi 

16.1.-24.4.2021 
Lauantaisin klo 11.00-12.30 

Kansalaiskampus, C115 
Victoria Prusti 

     Kurssimaksu 50,00 €  
    

Kurssi on suunnattu 6 vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, joiden kotikieli on 
venäjä, tai jotka puhuvat sitä  toisena kielenään ja omaavat perustaidot luke-
misessa ja kirjoittamisessa. Tavoitteena on kielitaidon parantaminen, sekä luku- 
ja kirjoitustaidon kehittäminen esim. lukion venäjän kirjoitusta tai virallista 
kielikoetta varten. Opetuksessa käytetään uutta metodia, joka on tarkoitettu 
nimenomaisesti kyseiselle kohderyhmälle.  



 10221 Suomi 1/kevät 

26.1.-22.4.2021 
Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00-18.30 

Kansalaiskampus, C110 
Kyösti Kangas 

     Kurssimaksu 60,00 €  
    

 

Taso 0-A1. Yhdistetty syksyn Suomi 1 ja Suomi 1b.  Kurssilla jatkamme suomen 
kielen opiskelua kappaleesta 3. Kertaamme aluksi suomen kielen alkeita ja opim-
me arkielämän keskeistä sanastoa, kielioppia ja kielen käyttöä: puhumista, 
kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Opetuskielinä suomi ja vain tarvit-
taessa englanti. Kurssikirja: Suomen mestari 1. 
 
Level 0-A1. A beginners´ course on the basic vocabulary and grammar  of Finnish. 
The autumn courses Suomi 1 and Suomi 1b combined. We will practise speaking, 
listening, writing and reading. The course is taught in Finnish (in English if neces-
sary). Course book: Suomen mestari 1. 

 

 

 

 

10231 Suomi 2/kevät 

26.1.-22.4.202 
Tiistaisin ja torstaisin klo 18.30-20.00 

Kansalaiskampus, C110 
Kyösti Kangas 

Kurssimaksu 60,00 € 
 
 

Taso A1-A2. Suomen kielen jatkokurssi niille, jotka osaavat jo alkeet. Opiskelem-
me lisää sanastoa, rakenteita sekä kielen käyttöä. Kurssikirja Suomen mestari 1 
 
Level A1-A2.  A course for students who already know the basics of Finnish. More 
vocabulary and grammar  as well as using Finnish in various situations. Course 
book: Suomen mestari 1 



 10151 Toiminnallinen suomi KOTOUTUJILLE /kevät 
8.2.-23.4.2021 

Maanantaista perjantaihin klo 8.30-12.45 
Kansalaiskampus, C115 

Karrar Al-Maliki 
       

 

The intensive Finnish language course for beginners will continue. Also new begin-
ners welcome to learn Finnish in a fun way with the help of various items, exer-
cises, listening, talking and other functional ways. Students will use the recording 
function of their cell phones onto which new words, forms, phrases and sentences 
are recorded to be listened and repeated at home daily, why not together with 
the whole family or just friends. You will learn a vast range of useful everyday vo-
cabulary and phrases. You will also practice reading and writing in Finnish.  

New students are invited by text message to an interview at the end of January. 
The course is only for students  with a personal integration plan. Inquire at the lo-
cal employment agency (TE-toimisto). 

 

 

 

 

11151 Skypeä ja Teamsia maahanmuuttajille 

1.2.—22.3.2021 

Maanantaisin klo 17.00—18.30 
Kansalaiskampus, B307 It-paja Ilmari 

Karrar Al-Maliki 
Kurssimaksu 40,00 € 

 

Tällä kurssilla tutustut Skypen ja Teamsin käytön perusteisiin. Opit pitämään 
yhteyttä läheisiisi sujuvammin. Opit myös skannaamaan ja tulostamaan.  

 

 



11191 Suomea verkossa tasot 2-3/A2.2-B1 

20.1.-31.3.2021 
VERKKOKURSSI / Kansalaiskampus B312 

Marja-Liisa Saunela 
Kurssimaksu 50,00 € 

 

IINTENSIIVIKURSSI Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joilla on hyvät perustaidot 
suomen kielessä, mutta jotka haluavat kasvattaa sanavarastoaan ja parantaa lu-
etun ymmärtämistä ja kirjoittamista. Kurssiin kuuluu 10 viikon aikana 10 eri 
teemaa ja niihin liittyvät sanasto-, kielioppi- ja kirjoitustehtävät. Kurssi soveltuu 
myös nopeaksi kertaukseksi YKI- kielitutkintoon valmentautuville. Opiskelija voi 
suorittaa tehtävät oman aikataulunsa mukaan. Saat sähköpostiisi ohjeet ennen 
kurssin alkua. 

Kurssille voivat osallistua myös   siirtolaiset sekä heidän sukulaisensa. Tällöin 
maksajaksi on merkittävä Suomen henkilötunnuksen omaava henkilö.  

FINNISH ON LINE level 2-3 / A2.2. – B1 INTENSIVE FINNISH COURSE ON LINE for 
students who already have good basic skills in Finnish but want to expand the vo-
cabulary and enhance their reading comprehension and writing.  

The course consists of 10 weekly topics including vocabulary, grammar and writ-
ing exercises. The students can choose their own timetable.  

The course can also be useful in brushing up on Finnish before taking a YKI test. 
The course is also available for immigrants with Finnish origin living abroad. How-
ever, then the contact information field of the enrollment form must be filled in 
by a relative or a friend with a Finnish ID-number.  

 

61301 TIETOTEKNIIKAN YKSILÖOPETUS  

15.1.-9.4.2021 
Aino Pätsi 

Kurssimaksu 60,00 €  

  

(Tasot 0-3) Opiskele tietotekniikkaa yksilöllisesti. Yksilöopetukseen voi osallistua 
1-2 hlöä. 4 oppituntia (oppitunti = 45 min) kestävä kokonaisuus maksaa 60 €. 
Mahdollisuus tarvittaessa myös yksittäisiin tunteihin 20 €/h. Oma kannettava/
tabletti/älypuhelin mukaan.  

 

Voit ilmoittautua netin kautta jonoon, jolloin opettaja ottaa sinuun yhteyttä sopi-
akseen aikataulusta. (Kurssi on täynnä -mainintaa ei tarvitse huomioida!). Vaihto-
ehtoisesti soita Anna Vierulalle: 0400 204672 tai laita sähköpostia  
anna.vierula@hotmail.com   

 

Alennettu hinta työttömille ja maahanmuuttajille 20 €/4 krt, muille 60 €/4 krt. 
Katso opinto-opas ohje ”Etuudet kurssimaksuista/ Opetushallituksen avustamat 
kurssit”. 

mailto:anna.vierula@hotmail.com


Seinäjoen kansalaisopiston Ohjauspalvelu 
  
  

Tarvitsetko ohjausta opintoihin, vapaa-aikaan tai harrastustoimintaan liittyen? Va-

raa aika ohjauspalveluun, niin selvitetään yhdessä mitkä kurssit sopisivat sinulle 

parhaiten. Ohjaajalta saat tietoa opintoihin liittyen, jatkopolkumahdollisuuksiin 

tai ihan harrastustoimintaan liittyen. Ota rohkeasti yhteyttä tai kysy palvelusta 

omalta opettajaltasi! Ota yhteyttä: Satu Haarala, satu.haarala@seinajoki.fi   tai 

p. 044 4255 485. 

 

 
 

Counselor of Adult Education Center of Seinäjoki 
 

Do you need guidance in your studies? Do you need help regarding your studies, 

daily activities or hobbies? Book a time and let´s work and find out the best al-

ternatives together! Get in contact with Satu Haarala or ask your teacher about 

this service. Contact Satu Haarala, satu.haarala@seinajoki.fi or phone:                

+358 44 4255 485. 



Course program and enrollment: 

www.opistopalvelut.fi/seinajoki 

 

SEINÄJOEN KANSALAISOPISTO 

ADULT EDUCATION CENTRE OF SEINÄJOKI 

Kalevankatu 33   Office is open:  

60100 Seinäjoki   Mon-Thu 8.30 am-5 pm 

tel. 06 416 2440  Fri 8.30 am-3.30 pm 

TERVETULOA—WELCOME 

 

Ohjausta maahanmuuttajille, Informaatiotilaisuus maa-

hanmuuttajille, jotka aikovat osallistua Seinäjoen kansalaisopiston 
kurssille. Ilmoittaudu kurssille tai kysy neuvoja. Palvelu suomeksi, 
englanniksi, arabiaksi, venäjäksi ja espanjaksi. Neuvontaa  Yleisistä 
kielitutkinnoista. Mukana myös Moni-info palvelu. Tervetuloa! 
Tiistaina 19.1.2021 aikavälillä 17.30-19.45 luokassa B317         
Kansalaiskampuksella (Kalevankatu 33). 

Information session for immigrants, Information session 

for students who wish to enroll for a course at the Adult Education 
Centre of Seinäjoki. You may register to a course or ask questions. 
Service in Finnish, English, Arabic, Russian and Spanish. Information 
also about the National Certificate of Language Proficiency Test. Also 
Moni-info, the service for immigrants, is present. Welcome! In the 
Adult Education Centre Kansalaiskampus (Kalevankatu 33), room 
B317 on Tuesday 19th of January between 5.30-7.45 pm. 

http://www.opistopalvelut.fi/seinajoki

