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Kursseille voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan Ilmoittautumi-

nen tapahtuu osoitteessa www.opistopalvelut.fi/seinajoki  mikäli sinulla on suo-
malainen ID-tunnus. Muussa tapauksessa ilmoittaudut kansalaisopiston asiakas-
palvelussa. Ilmoittautuminen jatkuu koko lukuvuoden ajan. 

Registration continues throughout the academic year You can 

enroll on www.opistopalvelut.fi/seinajoki if you have a Finnish ID-code. In other 
case you can enroll at our office. You can register at any time throughout the 
academic year.  

 

OPH-lyhenteellä merkityt kurssit ovat maahanmuuttajille selvästi edulli-

sempia.  

The course fee is clearly lower for immigrants if the course is marked 

with the abbreviation OPH.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10151 Speak in Finnish, please -kielikahvila 
12.1.—20.4.2022 

 
Keskiviikkoisin klo 14.00—15.30 

Kansalaiskampus, Tammi-kahvila B115 
Karrar Al-Maliki 

Maksuton 

 

Tuntuuko sinusta, että kaikki siirtyvät puhumaan sinulle englanniksi vaikka halu-
aisit oppia puhumaan suomea? Tule puhumaan suomea kielikahvilaan. Ilmoittau-
tumista ei tarvita. Tule paikalle kun sinulle sopii ja ota ystäväsikin mukaan, opis-
to tarjoaa teetä ja pientä purtavaa. Vaihtuvat keskustelukumppanit ja aiheet 
ovat vapaat.  

Kokoonnumme joka kuukausi keskiviikkoiltapäivisin 12.1., 9.2., 9.3. ja 6.4. 



 
TERVETULOA—WELCOME! 

 

Informaatiotilaisuus maahanmuuttajille, jotka aikovat osallistua Seinäjoen 
kansalaisopiston kurssille. Voit ilmoittautua kurssille tai kysyä neuvoja. Palvelu 
suomeksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, arabiaksi ja espanjaksi. Neuvontaa 
Yleisistä kielitutkinnoista. Mukana myös MONI-info palvelu. Tervetuloa!  

Keskiviikkona 19.1.2022 klo 17—19.15 välillä Kansalaiskampuksella (Kalevankatu 
33) tila B317. 

 

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, Russian, Estonian, Arabic and Spanish. Information 
also about the National Certificate of Language Proficiency Test. MONI-info, the 
local service for immigrants, is present, too. Welcome!  

In the Adult Education Centre (Kalevankatu 33), room B317 on Wednesday 19th 
of January between 5 pm—7.15 pm. 

 
 

11111 FINTANDEM 
12.1.2022—18.5.2022 

 
Kansalaiskampus, B317  

Päivi Väli-Torala, FM 
      Kurssimaksu 28,00 €    

 

FinTandem on kielenoppimismenetelmä, jossa kaksi eri kieltä äidinkielenään pu-
huvaa henkilöä opettaa toisilleen omaa äidinkieltään. Pari päättää keskenään 
tavoitteistaan. Toinen saattaa haluta oppia sanoja ja kielioppia, toinen taas sel-
viytymään arkipäivän tilanteissa ja tutustua kulttuuriin. MOLEMPIEN ON JO 
OSATTAVA OPISKELEMANSA KIELEN PERUSTEET PYSTYÄKSEEN KOMMUNIKOIMAAN. 
Pari tapaa esimerkiksi kerran viikossa ja kommunikoi keskenään ensin toisella 
kielellä tunnin ja sen jälkeen toisella kielellä. Tapaamisaika ja paikka voi vaih-
della. Paikkana voi olla esimerkiksi kahvila, koti, museo tai ostoskeskus.  

 

Voit ilmoittautua  ERILLISELLÄ LOMAKKEELLA kansalaisopiston nettisivujen kaut-
ta: www.seinajoki.fi/kansalaisopisto/fintandem tai Seinäjoen kansalaisopiston 
asiakaspalvelussa. Kurssimaksu maksetaan vain siinä tapauksessa, että pari löy-
tyy. Lukuvuoden aikana on neljä yhteistä tapaamista, jossa opiskelijoilla on 
mahdollisuus saada neuvoja ja vinkkejä kielenopiskeluun ja -opettamiseen. Vii-
meisellä kokoontumiskerralla on yhteinen piknik. 



 10111 Suomi alkeista/kevät 
26.1.—25.5.2022 

Keskiviikkoisin klo 17.00—18.30 
Kansalaiskampus, C309 

Kyösti Kangas 
Kurssimaksu 60 € / 30€ OPH 

 
 
Taso 0-A1. Kurssilla aloitamme suomen kielen opiskelun alkeista ja opimme arkie-
lämän keskeistä sanastoa, kielioppia ja kielen käyttöä: puhumista, kuuntelemista, 
kirjoittamista ja lukemista. Opetuskielenä suomi (tarvittaessa englanti). Kurssikir-
ja: Gehring; Heinzmann; Lindfors: Suomen mestari 1.                              
Alennettu hinta maahanmuuttajille (ei opiskelijat) 30€ muille 60 €. Kysy alen-
nuksesta opettajaltasi.  

 

Level 0-A1. A beginners´ course on the basic vocabulary and grammar of Finnish. 
We will practise speaking, listening, writing and reading. The course is taught in 
Finnish (in English if necessary). Course book: Suomen mestari 1.  
The Finnish Ministry of Education has granted The Adult Education Centre of 
Seinäjoki a benefit to enable immigrants living in Finland permanently (not stu-
dents) to participate in some courses for clearly lower price. Ask your teacher 
more information.  

 

 

10221 Suomi 1 jatko/kevät 
20.1.—19.4.2022 

Tiistaisin ja torstaisin klo 17.00—18.30 
Kansalaiskampus, C110 

Kyösti Kangas 
Kurssimaksu 60 € 

    

 

Taso 0-A1. Kurssilla jatkamme suomen kielen opiskelua kappaleesta 3. Kertaamme 
aluksi suomen kielen alkeita ja opimme arkielämän keskeistä sanastoa, kielioppia 
ja kielen käyttöä: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista.  
Opetuskielinä suomi ja vain tarvittaessa englanti. Kurssikirja: Suomen mestari 1.  
 
Level 0-A1. A beginners´ course on the basic vocabulary and grammar of Finnish. 
We will practise speaking, listening, writing and reading. Teaching in Finnish (in 
English if necessary). Course book: Suomen mestari 1. 



 10161 Suvisuomea/alkeet+alkeisjatko 
4.5.—15.6.2022 

Keskiviikkoisin klo 17.00—18.30 
Seinäjoen lukio, B201 

Elena Puumalainen 
Kurssimaksu 35 € 

 
 

Tule opiskelemaan suomen kielen alkeita tehokkaasti, mutta hauskalla ja  
mielekkäällä tavalla, hyvässä seurassa! Apukielinä englanti ja tarvittaessa venäjä.  
 
Come along to study Finnish basics efficiently, but in a fun and meaningful way in 
a good company. Teaching in Finnish. (English and Russian if necessary). 
 
 
 

10171 Suvisuomea/alkeisjatko+jatko 
4.5.—15.6.2022 

Keskiviikkoisin klo 18.30—20.00 
Seinäjoen lukio, B201 

Elena Puumalainen 
Kurssimaksu 35 € 

 
 

Tule parantamaan suomen kielen taitoasi mukavassa porukassa ja rennossa il-
mapiirissä, mutta tehokkaasti! Kurssi soveltuu parhaiten tason A1.3—A2.2 tason 
saavuttaneille. Apukielinä englanti ja tarvittaessa venäjä.  
 
 
 
 

10231 Suomi 2 kevät 
20.1.—19.4.2022 

Tiistaisin ja torstaisin klo 18.30—20.00 
Kansalaiskampus, C110 

Kyösti Kangas 
Kurssimaksu 60 € 

 
 

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  



 11141 Suomen Yki-testiin valmentava kurssi/kevät 
27.1.—7.4.2022 

Torstaisin klo 17.30—20.00 
Seinäjoen lukio, luokka B201 

Elena Puumalainen 
Kurssimaksu 60 € 

 
 
Onko sinun tavoitteenasi keskitason suomen kielen Yki-testin suorittaminen? Tule 
mukaan Yki-tutkintoon valmentavalle kurssille, jossa harjoittelet tutkinnon eri osa
-alueita (puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoittaminen, luetun ymmärtämi-
nen) eri tehtävätyyppien avulla sekä harjoittelet testitekniikoita. Intensiivikurssi 
sisältää 30 tuntia lähiopetusta ja 15 tuntia etätehtäviä. Kurssin lähtötaso on vä-
hintään A2.2. Opettajan oma materiaali. Mahdollisesta kirjasta sovitaan opiskeli-
joiden kanssa.  

 

 

11161 Suomen kielen LUKI-kurssi/kevät 

17.1.—21.4.2022 

Maanantaisin ja tiistaisin klo 8.30—13.00,  
keskiviikkoisin ja torstaisin klo 11.30—16.00 

Kansalaiskampus, C115 
Henna Karhu 

 

Ovatko suomen kielen äänteet ja kirjaimet erilaisia kuin sinun äidinkielessäsi? 
Vaikeuttaako luku- ja kirjoitustaidon puute suomen kielen opiskelua? Tule opis-
kelemaan suomen kieltä aasta alkaen. Jos äänteet ja kirjaimet ovat jo tuttuja 
sinulle, tule vahvistamaan luku- ja kirjoitustaitoasi! Kurssiin sisältyy myös numeer-
isia harjoituksia, tietokoneen käytön harjoittelua, yhteistä ruuanvalmistusta sekä 
tutustumista kansalaisopiston harrastustoimintaan. Opiskelumateriaalin (kirja, 
kirjoitusvihko 507 ja A4-kokoinen ruutuvihko) opiskelija hankkii itse kurssin alussa 
(noin 50 €). Opetuskieli suomi.  

  

HUOM! Kurssi on tarkoitettu vain kotoutujille.  

Kurssi on kotoutujille maksuton mikäli kurssi sisältyy heidän kotoutumissuunni-
telmaansa. Kysy paikallisesta TE-toimistosta kotoutumisesta. Turvapaikanhakijat 
ja muut, joille ei ole laadittu kotoutumissuunnitelmaa, voivat opiskella kaikilla 
muilla kursseilla maksamalla kurssimaksun. 

A course may be free when considered as part of your personal integration plan 
and if it is approved by your local authorities. Inquire at your local employment 
agency. Asylum seekers and others without personal integration plan can study on 
all the other courses, but they have to pay the course fee. 



11171 Suomea venäjänkielisille/kevät 
25.1.—26.4.2022 

Tiistaisin klo 17.00—18.30 
Seinäjoen lukio, A205 

Elena Puumalainen 
Kurssimaksu 45 € 

 

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka osaavat jo jonkin verran suomea. Sopiva 
lähtötaso voi olla A1.2 - A2.1. Kurssin tukikielenä on venäjä.  

Добро пожаловать изучать финский по-русски с русскоговорящим преподава-
телем!  

 

 

11170 Finnish for beginners online,  
Suomen alkeet verkossa 

21.1.—15.4.2022 

 
Verkossa 

Anneli Niemistö 
Kurssimaksu 50 € 

 

Finnish online course for beginners. Let’s start learning Finnish from scratch - 
with a focus on words and phrases needed in everyday life and basic grammar. 
Teaching languages Finnish and English. You will get weekly material that you can 
go through when it suits you best. The online material comprises videos, text 
book audios and exercises to train listening comprehension, writing skills and 
speech. You will also get online support and answers to your questions throughout 
the course. The languages of instruction are Finnish and English. Text book: Su-
omen mestari 1 (new edition 2020). The course covers chapters 1-5 of the text 
book.  

 

Suomen alkeistason kurssi verkossa. Aloitetaan suomen kielen opiskelu ihan alusta 
- tutustumme arkielämän sanastoon ja opimme kielen perusrakenteita. Ope-
tuskielinä suomi ja englanti. Saat viikoittain uuden materiaalin, jota voit käydä 
läpi silloin kun itsellesi sopii. Verkkomateriaali koostuu nauhoitetuista videoista, 
äänitteistä, kuullun ymmärtämis-, kirjoitus- ja puheharjoituksista. Verkossa 
opiskelet osana ryhmää. Saat myös tukea oppimiseen! Voit kysyä kysymyksiä koko 
kurssin ajan. Opetuskielinä suomi ja englanti. Kurssikirjana uudistettu Suomen 
mestari 1 (2020). Kurssin aikana käsittelemme kurssikirjasta kappaleet 1-5.  



Course program and enrollment: 

www.opistopalvelut.fi/seinajoki 

SEINÄJOEN KANSALAISOPISTO 

ADULT EDUCATION CENTRE OF SEINÄJOKI 

Kalevankatu 33      Office is open:  

60100 Seinäjoki      Mon 9 am—3.30 pm 

tel. 06 416 2440     Tue 9 am—12 pm 

kansalaisopisto@seinajoki.fi  Wed-Fri 9 am—3.30 pm 

seinajoki.fi/kansalaisopisto   Office is closed: 

opistopalvelut.fi/seinajoki   24.6.—1.8.2022 

TERVETULOA—WELCOME 

 

Ohjausta maahanmuuttajille Informaatiotilaisuus maa-

hanmuuttajille, jotka aikovat osallistua Seinäjoen kansalaisopiston 
kurssille. Voit ilmoittautua kurssille tai kysyä neuvoja. Palvelu 
suomeksi, englanniksi, venäjäksi, viroksi, espanjaksi ja arabiaksi. 
Neuvontaa myös Yleisistä kielitutkinnoista. Tervetuloa!  

Kevään kurssi-info keskiviikkona 19.1.2022 klo 17—19.15 välillä, 
Kansalaiskampuksella (Kalevankatu 33), luokassa B317. 

 

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, Russian, Estonian, Spanish and Arabic. 
Information also about the National Certificate of Language 
Proficiency Test. Welcome!  

At the Adult Education Centre Kansalaiskampus (Kalevankatu 33), 
room B317 on Wednesday 19th of January 2022 between 5 pm - 7.15 
pm. 

http://www.opistopalvelut.fi/seinajoki

