
SYKSY / FALL 2022 

KURSSEJA  
MAAHANMUUTTAJILLE 

COURSES FOR  
FOREIGNERS 



 

 

Kursseille voi ilmoittautua koko lukuvuoden ajan  
Ilmoittautuminen tapahtuu osoitteessa www.opistopalvelut.fi/seinajoki  mikäli 
sinulla on suomalainen ID-tunnus. Muussa tapauksessa ilmoittaudut kansalaisopis-
ton asiakaspalvelussa. 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  

edullisempia.  

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

marked with the abbreviation OPH.  

Ettet veisi paikkaa kurssilla  
turhaan, muista perua kurssi 

kahdeksan päivää ennen  
kurssin alkua. 

Don’t forget to cancel 8 days 
before the course begins. If you 
cancel too late you have to pay 

the course fee. 



 
TERVETULOA—WELCOME! 

 

INFORMAATIOTILAISUUS MAAHANMUUTTAJILLE, jotka aikovat osallistua 

Seinäjoen kansalaisopiston kurssille. Voit ilmoittautua kurssille tai kysyä neu-
voja. Palvelu suomeksi, englanniksi, venäjäksi, arabiaksi, ranskaksi ja  
espanjaksi. Neuvontaa myös Yleisistä kielitutkinnoista.  

Keskiviikkona 14.9.2022 klo 17—19.15 välillä  
Kansalaiskampuksella (Kalevankatu 33) tila B317. 

 

INFORMATION SESSION FOR STUDENTS who wish to enroll on a course at 
the Adult Education Centre of Seinäjoki. You may register to a course or ask 
questions. Service in Finnish, English, Russian, Arabic, French and Spanish.  
Information also about the National Certificate of Language Proficiency Test. 

In the Adult Education Centre (Kalevankatu 33), room B317  
on Wednesday 14th of September between 5 pm—7.15 pm. 

 
 

11111 FINTANDEM 
5.10.2022—24.5.2023 

 
Kansalaiskampus, B317  
Päivi Väli-Torala, FM 

      Kurssimaksu 28,00 €    
 

 

FinTandem on kielenoppimisen menetelmä, jossa kaksi eri kieltä äidinkielenään 
puhuvaa 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 
(Taso A1). 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 ostoskeskus.  

Voit ilmoittautua ERILLISELLÄ LOMAKKEELLA kansalaisopiston nettisivujen kaut-
ta: www.seinajoki.fi/kansalaisopisto/fintandem tai Seinäjoen kansalaisopiston 
asiakaspalvelussa. Näin kurssimaksu tulee maksettavaksi vain siinä tapauksessa, 
että pari löytyy. Parin löytymisestä ilmoitetaan syys-lokakuun vaihteessa.  

Keskiviikkona 5.10. järjestämme Kansalaisopistolla informaatiotilaisuuden luo-
kassa B317 klo 17.00-19.30. Tervetuloa kaikki asiasta kiinnostuneet. Lukuvuoden 
aikana on neljä yhteistä tapaamista, jossa opiskelijoilla on mahdollisuus saada 
neuvoja ja vinkkejä kielenopiskeluun ja -opettamiseen. Viimeisellä kokoontu-
miskerralla on yhteinen piknik.  



 10101 Suomi 1 
15.9.—8.12.2022 

Tiistaisin ja torstaisin klo 16.30—18.00 
Kansalaiskampus, C110 

Kyösti Kangas 
Kurssimaksu 58 € 

 

Lähtötaso A0-A1. Kurssilla aloitamme suomen kielen opiskelun alkeista ja opimme 
arkielämän keskeistä sanastoa, kielioppia ja kielen käyttöä: puhumista, 
kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. Opetuskielenä suomi ja englanti. Level 
A0-A1 (beginners) A beginners´ course on the basic vocabulary and grammar of 
Finnish. We will practise speaking, listening, writing and reading. Teaching is in 
Finnish and in English. Kurssikirja/Course book: Suomen mestari 1  

 

10121 Suomi 2 
15.9.—8.12.2022 

Tiistaisin ja torstaisin klo 18.00—19.30 
Kansalaiskampus, C110 

Kyösti Kangas 
Kurssimaksu 58 € / 29 € OPH  

 

Lähtötaso A1-A1.3. Kurssilla jatkamme suomen kielen opiskelua kappaleesta 4. 
Kertaamme aluksi lyhyesti kappaleita 1-3.suomen kielen alkeita ja opimme arkie-
lämän keskeistä sanastoa, kielioppia ja kielen käyttöä: puhumista, kuuntelemista, 
kirjoittamista ja lukemista. Opetuskielinä suomi ja englanti. Level A1-A1.3.  We 
will continue from chapter 4. At first we will repeat quicky chapters 1-3. A begin-
ners´ course on the basic vocabulary and grammar of Finnish. We will practise 
speaking, listening, writing and reading. Teaching is in Finnish and in English. Kurs-
sikirja/Course book: Suomen mestari 1. OPH 
 
 

10131 KielioppiKlinikka 
19.9.—12.12.2022 

Maanantaisin klo 16.30-18.00 
Seinäjoen lukio, luokka B202 

Elena Puumalainen 
Kurssimaksu 45 € 

 

Tämä suomen kielen kurssi on tarkoitettu erityisesti niille, joita suomen kielioppi 
kiinnostaa, ihastuttaa ja kauhistuttaa. Tutustutaan Vaikka kurssi on ns. kieliop-
pipainotteinen, sen tarkoituksena on parantaa ja kehittää suomen kielen suullista 
ja kirjallista osaamista, joita tarvitaan jokapäiväisessä elämässä. Opiskelijoiden 
toiveita kurssin aiheista otetaan huomioon. Kurssi sopii parhaiten jo suomea 
taitaville, vähintään alkeita osaaville. Taitotasoa tärkeämpi on kuitenkin aito ki-
innostus ja motivaatio opiskeluun!  



 10261 Työelämäohjausta maahanmuuttajille 
29.9.—1.12.2022 

Torstaisin klo 16.30—19.30 
Seinäjoen lukio, luokka B202 

Leena Eeli 
Kurssimaksu 50 € / 25€ OPH 

 

 

Suomalainen työelämä, työlainsäädäntöä, työnhaun kanavia, tietoa ammateista, 
työnhaku, oikeudet ja velvollisuudet työnhaussa ja työssä, oman osaamisen tun-
nistaminen, alueen palvelutarjonta, oman työllistymispolun suunnittelu. Koulu-
tukseen sisältyy suomenkielen harjoituksia ja erilaisia tehtäviä käsiteltävien aihei-
den pohjalta. OPH 
 
 
 

11170 Finnish for beginners online, Suomen alkeet verkossa 
16.9.—2.12.2022 

Torstaisin klo 16.30—19.30 
Verkkokurssi 

Anneli Niemistö 
Kurssimaksu 50 € 

 

 

Finnish online course for beginners. This course is for you if you want to study at 
home or if you are not able to travel to a local course. Let’s start learning Finnish 
from scratch - with a focus on words and phrases needed in everyday life and ba-
sic grammar. Teaching languages Finnish and English. You will get material twice a 
week that you can go through when it suits you best. The online material comp-
rises videos, text book audios and exercises to train listening comprehension, wri-
ting skills and speech. You will also get online support and answers to your questi-
ons throughout the course. The languages of instruction are Finnish and English. 
Text book: Suomen mestari 1 (new edition 2020). The course covers chapters 1-5 
of the text book.  
 
Suomen alkeistason kurssi verkossa. Tämä kurssi on sinulle, jos haluat opiskella 
kotona tai et pääse matkustamaan lähikurssille. Aloitetaan suomen kielen opiskelu 
ihan alusta - tutustumme arkielämän sanastoon ja opimme kielen perusrakenteita. 
Opetuskielinä suomi ja englanti. Saat viikoittain kaksi kertaa materiaalin, jota voit 
käydä läpi silloin kun itsellesi sopii. Verkkomateriaali koostuu nauhoitetuista vide-
oista, äänitteistä, kuullun ymmärtämis-, kirjoitus- ja puheharjoituksista. Verkossa 
opiskelet osana ryhmää. Opetuskielinä suomi ja englanti. Kurssikirjana uudistettu 
Suomen mestari 1 (2020). Kurssin aikana käsittelemme kurssikirjasta kappaleet 1-
5.  



11171 Suomea venäjänkielisille alkeet  
Начальная группа финского языка для русскоговорящих  

16.9.—2.12.2022 

Perjantaisin klo 17.00—18.30 
Seinäjoen lukio, luokka A205 

Elena Puumalainen 
Kurssimaksu 45 € 

 

 

Lähtötaso A0-A1.3. Suomea venäjänkielisille alkeisryhmä on tarkoitettu niille, jot-
ka aloittavat suomen kielen opiskelun aivan alusta. Se sopii hyvin myös perusasi-
oiden kertaajille. Venäjänkielisen opettajan apu tehostaa uusien asioiden omak-
sumista.  

 

A0-A1.3. Этот курс подходит тем, кто начинает изучать финский язык с самого 
начала, а также тем, кто хотел бы повторить основы финского с русскоязыч-
ным преподавателем.  

 

 

 

11181 Suomea venäjänkielisille jatko  
Продолжающая группа финского языка для русскоговорящих 

16.9.—2.12.2022 

Perjantaisin klo 18.30—20.00 
Seinäjoen lukio, luokka A205 

Elena Puumalainen 
Kurssimaksu 45 € 

 

 

Lähtötaso A1.3-A2.2. Jatkoryhmä on tarkoitettu niille, jotka osaavat jo jonkin 
verran suomea. Kurssin aikana laajennat sanastoa, tutustut kieliopin keskeisiin ra-
kenteisiin sekä parannat puhumisen ja kirjoittamisen taitoja.  

 

Уровень А1.3 – А2.2 Курс подходит тем, кто ранее уже изучал финский язык и 
знаком с его основами. За время занятий Вы расширите словарный запас, 
познакомитесь с наиболее важными грамматическими конструкциями 
финского, а также улучшите разговорные и письменные навыки.  



15111 Venäjää äidinkielenä alkeiskurssi 
10.9.—3.12.2022, 14.1.—22.4.2023 

Lauantaisin klo 9.30—11.00 
Kansalaiskampus, C115 

Victoria Prusti 
Kurssimaksu 60 € 

 

 

Kurssi on suunnattu 3-6 vuotiaille lapsille, joiden kotikieli on venäjä, tai jotka pu-
huvat sitä toisena kielenään. Tavoitteena on kielitaidon parantaminen, sekä luku- 
ja kirjoitustaidon kehittäminen.  

 

Opetuksessa käytetään uutta metodia, joka on tarkoitettu nimenomaisesti kysei-
selle kohderyhmälle. Opetus sisältää hienomotoriikkaa kehittäviä tehtäviä, sekä 
puheterapeuttisia harjoituksia.  

 

 

15121 Venäjää äidinkielenä jatkokurssi 
10.9.—3.12.2022, 14.1.—22.4.2023 

Lauantaisin klo 11.00—12.30 
Kansalaiskampus, C115 

Victoria Prusti 
Kurssimaksu 60 € 

 

 

Kurssi on suunnattu 6 vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, joiden kotikieli on 
venäjä, tai jotka puhuvat sitä toisena kielenään ja omaavat perustaidot lukemi-
sessa ja kirjoittamisessa. Tavoitteena on kielitaidon parantaminen, sekä luku- ja 
kirjoitustaidon kehittäminen esim. lukion venäjän kirjoitusta tai virallista kieli-
koetta varten.  

 

Opetuksessa käytetään uutta metodia, joka on tarkoitettu nimenomaisesti kysei-
selle kohderyhmälle.  



 11141 Suomen Yki-testiin valmentava kurssi 
12.9.—7.11.2022 

Maanantaisin klo 18.00-20.15 
Seinäjoen lukio, luokka B202 

Elena Puumalainen 
Kurssimaksu 53 € 

 

 
Lähtötaso vähintään A2.2. Onko sinun tavoitteenasi keskitason suomen kielen Yki-
testin suorittaminen? Tule mukaan Yki-tutkintoon valmentavalle kurssille, jossa 
harjoittelet tutkinnon eri osa-alueita (puhuminen, puheen ymmärtäminen, kirjoit-
taminen, luetun ymmärtäminen) eri tehtävätyyppien avulla sekä harjoittelet testi-
tekniikoita.  

 

Intensiivikurssi sisältää 24 tuntia lähiopetusta ja 10 tuntia etätehtäviä. Kurssin 
lähtötaso on vähintään A2.2. Opettajan oma materiaali. Mahdollisesta kirjasta so-
vitaan opiskelijoiden kanssa.  

 
 

 

 

10191 Suomea ukrainalaisille Фінська українцям!  

15.9.—8.12.2022 

Torstaisin klo 17.30—19.00 
Kansalaiskampus, C115 

Olena Temnikova 
 
 

 

Kurssilla pyrimme ylittämään suomen kielen opiskelun esteitä tutustumalla kielen 
perusasioihin ja suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhdessä luomme laadukkaan pohjan 
suomen kielioppiin ja omaksumme perussanastoa assosiaatiomenetelmää käyt-
täen. Opetuskielenä ukrainan kieli. 

 

Головна ідея курсу - подолати бар‘єр до вивчення фінської мови, паралельно 
знайомлячись з фінською культурою. Разом створимо якісну граматичну осно-
ву та здобудемо першочерговий словниковий запас використовуючи асоціатив-
ний метод запам‘ятовування. 



 40231 Iloa musiikista- kurssi pakolaisnuorille  
Музичний курс для новоприбулої з України молоді 

28.8.—20.11.2022 
 

Sunnuntaisin klo 17.00—18.00 
Lämppäri, F121 
Hanne Orrenmaa 

 

Tervetuloa iloitsemaan laulamalla, soittamalla, rytmittelemällä ja tanssimalla suo-
malaisen musiikinopettajan johdolla! Aikaisempaa harrastuneisuutta musiikin pa-
rissa ei tarvitse olla, tärkeintä on halu musisoida. Kurssi on suunnattu 12-19 -
vuotiaille pakolaisnuorille, mukana on myös muutama suomalaisnuori. Kurssi on 
ilmainen. Lisätietoja kurssista antaa Nurmon lukion ja yläasteen musiikin lehtori, 
draamakasvattaja Hanne Orrenmaa (0400573637). 

 

Ласкаво просимо весело провести час, співаючи, граючи на музичних інстру-
ментах. Матимете нагоду насолодитись ритмом, танцюючи під керівництвом 
фінського вчителя музики! Необов’язково мати досвід відвідування подібного 
роду творчих гуртків, найголовніше – бажання займатися музикою. Курс орієн-
тований на молодь з кола  новоприбулих до Фінляндії українців у віці 12-19 
років і також, на представників фінської молоді.  

Курс безкоштовний.  

  

Більше інформації щодо курсу отримаєте від Hanne Orrenmaa (0400573637), 
викладача музики та керівника гуртка худоньої творчості ліцею та середньої 
школи Нурмо. Місце проведення курсу: Lämppäri (Puskantie 40) 



74121 Yinjooga tiistai syksy 
6.9.—29.11.2022 

 
Tiistaisin klo 17.00—18.15 

Kansalaiskampus, C316 
Johanna Mäkynen 
Kurssimaksu 40 € 

 

Yinjooga on fyysisesti helpohko, paikoillaan pysyvä harjoitus, jossa jokaisessa asa-
nassa viivytään useiden minuuttien ajan. Yinjooga tuo rentoutta ja lisää tilaa ke-
hoon ja rauhaa ja tyyneyttä mieleen. Rauhallinen hengitys yhdistettynä hermos-
toa rauhoittaviin asanoihin laskee stressitasoa, ja opettaa meitä selviämään arki-
elämän haasteissa.  Yinjooga sopii kaikenkuntoisille. Ohjaus ryhmän mukaan joko 
suomeksi ja/tai englanniksi. 

 

Yin yoga is a very still practice, in which we stay in one asana for several minu-
tes. Yin yoga relaxes the muscles and brings more space to our body, and also re-
laxes and soothes the mind. Long, relaxed breath combined with asanas, that 
soothe the nervous system, lowers stress level and gives us tools to cope with 
everyday life. Yin yoga can be practiced by every one and in every age. Teaching 
language Finnish or English, depending on the group. 

 

 

 

 

77211 VitalDanza® for women 

21.9.—30.11.2022 

Keskiviikkoisin klo 17.30—18.30 
Nuorisokeskus, peilisali 

Sirkku Iso-Tuisku 
Kurssimaksu 30 € 

 

VitalDanza® is unifying form of dance, where the dance takes you to a personal 
experience of dancing. An hour which brings you joy and inspiration, relieves  
from stress and harmonizes body-mind contact. There´s no need to have previous 
dance experience. You may sweat, so take that granted in clothing and water 
bottle is also necessary. 



60601 Digiohjaus/syyslukukausi 
2022—2022 

 
Kansalaiskampus 

Aino Pätsi 
Kurssimaksu 15 € / 5 € OPH 

 

Opiskele digiasioita yksilöllisesti. Yksilöopetukseen voi osallistua 1-2 hlöä 
(oppitunti = 45 min). Oma kannettava/tabletti/älypuhelin mukaan.  
Voit ilmoittautua netin kautta jonoon, jolloin opettaja ottaa sinuun yhteyttä  
sopiakseen aikataulusta. (Kurssi on täynnä -mainintaa ei tarvitse huomioida!). 
Ohjaukset ma-pe sovittuina ajankohtina. (Tasot 0-3). OPH 

 

Vaihtoehtoisesti soita suoraan opettajalle tai lähetä sähköpostia ja sovi ajankoh-
ta, puh 044 425 5319, aino.patsi@seinajoki.fi  

 

 

Voit ilmoittautua verkkosivulla 
www.opistopalvelut.fi/seinajoki 

mikäli sinulla on suomalainen  
henkilötunnus. Muussa tapauksessa  

ilmoittaudu asiakaspalveluun,  
Kalevankatu 33, Seinäjoki. 



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—5 pm 

tel. +358 6 416 2440   Tue 9 am—12 pm 

kansalaisopisto@seinajoki.fi Wed—Thu 9 am—5 pm 

seinajoki.fi/kansalaisopisto  Fri 9 am—3 pm 

TERVETULOA—WELCOME 

 

OHJAUSTA MAAHANMUUTTAJILLE Informaatiotilaisuus 

maahanmuuttajille, jotka aikovat osallistua Seinäjoen 
kansalaisopiston kurssille. Voit ilmoittautua kurssille tai kysyä 
neuvoja. Palvelu suomeksi, englanniksi, venäjäksi, espanjaksi, 
arabiaksi ja ranskaksi. Neuvontaa myös Yleisistä kielitutkinnoista. 
Tervetuloa! Syksyn kurssi-info keskiviikkona 14.9.2022 ja kevään 
kurssi-info keskiviikkona 18.1.2023 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, Spanish, Arabic and 
French. Information also about the National Certificate of Language 
Proficiency Test. Welcome! At the Adult Education Centre 
Kansalaiskampus (Kalevankatu 33), room B317 on Wednesday 14th of 
September 2022 and 18th of January 2023 between 5 pm - 7.15 pm. 

http://www.opistopalvelut.fi/seinajoki

