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Etelä-Pohjanmaan Opisto 
Maahanmuuttajakoulutukset 2018-2019 

 

Aikuisten perusopetus 
 
 Aikuisten perusopetus maahanmuuttajille koostuu alkuvaiheen perusopetuksesta ja varsinaisesta 

perusopetuksesta. 

Alkuvaihe painottuu kielen, kulttuurin ja opiskelutaitojen opintoihin ja sisältää tarvittaessa myös 

lukutaitovaiheen. Varsinaisessa perusopetuksessa tehdään päättötodistukseen vaadittavat opinnot.  

Opetus, ruokailu ja majoitus opistolla ovat opiskelijalle maksuttomia.  

Hakuehdot: väh. 17-vuotias, luku- ja kirjoitustaito omalla äidinkielellä, myös turvapaikanhakija voi 

hakea opiskelupaikkaa  

Haku: Jatkuva haku  

http://www.epopisto.fi/maahanmuuttajille/aikuisten_maahanmuuttajien_perusopetus.php 

 

Lukutaitokoulutus maahanmuuttajille 
 

 Koulutus noudattaa Opetushallituksen vapaan sivistystyön lukutaitokoulutuksen 

opetussuunnitelmaa. Tavoitteena on opetella lukutaito latinalaisella kirjaimistolla ja suomen 

alkeistaso ja saavuttaa kielitaito, jolla selviää arkielämän tilanteissa.  

Opintojen sisältö: Luku- ja kirjoitustaidon opintoja sekä suomen kielen ja viestintätaitojen opetusta, 

arjen taidot ja elämänhallinta, suomalaista kulttuuria ja yhteiskuntatietoa, lisäksi tietotekniikkaa, 

kotitaloutta, liikuntaa, opiston kaikille opiskelijoille tarkoitettuja yhteisiä kursseja (taito- ja 

taideaineet).  

Opetus, ruokailu ja majoitus opistolla ovat opiskelijalle maksuttomia.  

Hakuehdot: väh. 16-vuotias, oleskelulupa Suomessa, koulutus osa kotoutumissuunnitelmaa  

Haku: Jatkuva haku  

http://www.epopisto.fi/maahanmuuttajille/lukutaitokoulutus_maahanmuuttajille.php 

 

Opiston omaehtoinen kotoutumiskoulutus 
 
Opiston omaehtoinen kotoutumiskoulutus, Maakari 1 ja Maakari 2, noudattaa Opetushallituksen 

määräystä aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksesta. Opiskelu painottuu suomen kielen 

ja kulttuurin opintoihin, mutta se sisältää myös muita opintoja kuten kotitaloutta, tietotekniikkaa, 

yhteiskuntaoppia ja liikuntaa.  

Kaikissa oppiaineissa lähtökohtana on suomen kielen saamisen edistäminen. Päivittäinen yhteys 

kantaväestöön kuuluvien opiston muiden opiskelijoiden kanssa edistää kielen ja kulttuurin oppimista. 

http://www.epopisto.fi/maahanmuuttajille/aikuisten_maahanmuuttajien_perusopetus.php
http://www.epopisto.fi/maahanmuuttajille/lukutaitokoulutus_maahanmuuttajille.php
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Opintomaksu:150 €/kk (hintaan sisältyy opetus, lounas ja päiväkahvi). Asuminen opistolla 50 €/kk. 

Opiskelijalla on mahdollisuus opintoseteliin.  

Opetus toteutetaan kahdessa tasoryhmässä:  

Maakari 1, lähtee suomen kielen alkeista, tavoitetaso A2-B1  

Maakari 2, A2 tasolta B2 tasolle  

Hakuehdot: väh. 16-vuotias, oleskelulupa Suomessa, luku- ja kirjoitustaito omalla äidinkielellä  

Lukuvuosi: 20.8.2018–24.5.2019  

Haku: 31.7.2018 mennessä, vapaita opiskelupaikkoja voi tiedustella myös hakuajan ulkopuolella 

http://www.epopisto.fi/maahanmuuttajille/ 

 

Kymppiluokka 
 

Maahanmuuttajanuori voi korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja ja selkiyttää jatko-

opintoihin suuntatumista perusopetuksen lisäopetuksessa, Kymppiluokalla. Joskus arvosanat 

saattavat olla alakantissa koska suomi ei ole äidinkieli. Opiskelija saa lisäpisteitä toisen asteen 

yhteishakuun.  

Kymppiluokalla opiskelu sekä ruokailu ja majoitus opistolla ovat opiskelijalle maksuttomia.  

Lukuvuosi: 20.8.2018–24.5.2019  

Hakuehdot: peruskoulun suoritettu tänä tai edellisenä keväänä  

Haku: Yhteisessä haussa 22.5.–24.7.2018 osoitteessa www.opintopolku.fi.  
http://www.epopisto.fi/opintolinjat/kymppiluokka.php 

 

 

Järvilakeuden kansalaisopisto  
 

Umako koulutukset 

Tulossa helmikuusta lähtien uuden maahanmuuttajien koulutusmallin (UMAKO) mukaista 

koulutusta Kauhavalla ja Lappajärvellä, tarkemmat ajankohdat ilmoitetaan erikseen.   

Ilmoittautumiset alla oleville kursseille www.jarvilakeus.fi tai puh 06 2412 9350, 06 2412 3520  

Finnish for foreigners 1201221  

MA klo, 17.30-19.00  15.1.2018-23.4.2018  

Evijärvi Pihlajarinteen kokoustila   

Uutela Pirkko  

Kurssimaksu 23,40 € /kevät. Opintomaksua alennettu opintosetelityyppisellä avustuksella.   

http://www.epopisto.fi/maahanmuuttajille/
http://www.epopisto.fi/opintolinjat/kymppiluokka.php
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Oppikirjana Gehring, Heinzman: Suomen mestari 1. Opetuksen aihepiirit sijoittuvat suomenoppijan 

arjeen: opiskeluun, työhön, kotiin ja vapaa-aikaan.  

Textbook: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 1. The course focuses on everyday 

language use, but it also prepares students for further study in Finnish. We´ll learn numbers, week 

days, months and phrases for getting to know people. We´ll also learn easy questions and different 

types of verbs. We´ll study vocabulary and phrases that we need in different everyday situations.   

Finnish for foreigners 1201320  

Ti klo. 19.00-20.30  16.1.2018-17.4.2018 

Kauhava lukion tilat   

Uutela Pirkko  

Kurssimaksu 23,40 €/kevät. Kurssimaksua alennettu opintosetelityyppisellä avustuksella.   

Oppikirjana Gehring, Heinzman: Suomen mestari 1. Opetuksen aihepiirit sijoittuvat suomenoppijan 

arjeen: opiskeluun, työhön, kotiin ja vapaa-aikaan. Alkeiskurssi.  

Textbook: Sonja Gehring, Sanni Heinzmann: Suomen mestari 1. The course focuses on everyday 

language use, but it also prepares students for further study in Finnish. We´ll learn numbers, week 

days, months and phrases for getting to know people. We´ll also learn easy questions and different 

types of verbs. We´ll study vocabulary and phrases that we need in different everyday situations.   

Finnish for foreigners B 1201502 

Ke klo. 19.00-20.30  17.1.2018-18.4.2018   

Lappajärven yhteiskoulu   

Uutela Pirkko  

Kurssimaksu 23,40 €/kevät. Kurssimaksua alennettu opintosetelityyppisellä avustuksella.  

Oppikirjana Suomen mestari 3. Kurssi soveltuu suomen kielen perusteet hallitseville opiskelijoille.  

Finnish for foreigners A 1201503 

Ke klo. 14.30-16.00 17.1.2018-18.4.2018 

Lappajärven yhteiskoulu   

Uutela Pirkko  

Kurssimaksu 23,40 €/kevät. Kurssimaksua alennettu opintosetelityyppisellä avustuksella.   

Oppikirjana Suomen mestari 3. Kurssi soveltuu suomen kielen perusteet hallitseville opiskelijoille.  

Finnish for foreigners 1201600 

La klo. 10.00-11.30  20.1.2018-28.4.2018  

Ylihärmä Kirkonkylän koulu (ala-aste)   

Uutela Pirkko   

Kurssimaksu 23,40/kevät Kurssimaksua alennettu opintosetelityyppisellä avustuksella.   

Oppikirjana Gehring, Heinzman: Suomen mestari 1. Opetuksen aihepiirit sijoittuvat suomenoppijan 

arjeen: opiskeluun, työhön, kotiin ja vapaa-aikaan. Alkeiskurssi. Textbook: Sonja Gehring, Sanni 
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Heinzmann: Suomen mestari 1. The course focuses on everyday language use, but it also prepares 

students for further study in Finnish. We´ll learn numbers, week days, months and phrases for getting 

to know people. We´ll also learn easy questions and different types of verbs. We´ll study vocabulary 

and phrases that we need in different everyday situations.   

 

Koulutuskeskus Sedu – VALMA, Ammatilliseen 

koulutukseen valmentava koulutus   
 

VALMA koulutus on tarkoitettu nuorille tai aikuisille, jotka haluavat selkiinnyttää ajatuksiaan 

ammatinvalinnasta ja jotka tarvitsevat lisää valmiuksia suoriutuakseen ammatillisista opinnoista. 

VALMA opinnot ovat henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) 30-60 

osaamispistettä. Perusopetuksen jälkeisten valmistavien koulutusten haku on 22.5.-24.7.2018. 

Lisäksi Sedun VALMA koulutuksiin on jatkuva haku ja joustava sisäänotto. 

 

Molti-hanke & Suomen yrittäjäopisto 
 

Kielivalmennus työpaikalla, yksilövalmennus 
 

Valmennuksen kohderyhmä: Koulutuksen kohderyhmänä on työssä olevat maahanmuuttajat, 

jotka ovat Molti-hankkeen asiakkaita. Valmennukseen osallistuva työntekijä on yrityksessä 

palkkatyössä, palkkatukityössä tai työkokeilussa.  

Koulutuksen tavoitteena on maahanmuuttajien kielitaidon ja ammattisanaston osaamisen lisääminen. 

Lisäksi tavoitteena on tukea työnantajia maahanmuuttajien palkkaamisessa ja edistää 

maahanmuuttajien onnistumista työssä.   

Valmennuksen kesto on yksilöllinen ja määräytyy osallistujan tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti 

valmennus toteutetaan yksilövalmennuksena. Erikseen sovittaessa valmennus voidaan toteuttaa 

pienryhmässä. Valmennus toteutetaan maahanmuuttajien työpaikalla työtilanteessa.  

Koulutuksen järjestää Suomen yrittäjäopisto, jonka hankkijana on Molti-hanke (ESR).  

Kouluttajana toimii Marjo Lehtimäki, HuK.  
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Seurakuntaopisto, Lapuan kristillisen opiston kampus   

Lisätietoa: https://www.seurakuntaopisto.fi/tietoa-meista/kolme-kampusta/lapuan-kampus/  

Seurakuntaopisto, Siiriläntie 11-13, 62100 Lapua, p. (06) 433 9200, faksi (09) 433 9220 

opintotoimisto.lapua@seurakuntaopisto.fi  p. (06) 433 9201 

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus  

Ajankohta: 13.8.2018 - 14.6.2019   

Suomen kielen ja kulttuurin jatkokoulutus 

 Ajankohta: 13.8.2018 - 25.5.2019   

Aikuisten perusopetus  

Ajankohta: 13.8.2018 - 25.5.2019  

Valma  

Ajankohta: 13.8.2018 - 25.5.2019  

 

Sedu Education Oy  

Sedu Education Oy (Sedu) toteuttaa seuraavat aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutukset 

keväällä 2018:  

Tavoitetaso A1.3+A2.1 (hidas), kesto 120 päivää, 8.1.-29.6.2018  

Tavoitetaso A1.3+A2.1, hidas 110 päivää, 5.2.-13.7.2018  

TavoitetasoA2.2, kesto 100 päivää, 8.1.-31.5.2018  

TavoitetasoA2.2, kesto 120 päivää, 8.1.-29.6.2018, Kauhajoki  

Orientaatio, kesto 20 päivää, 15.1.-9.2.2018  

Orientaatio, kesto 20 päivää, 12.2.-9.3.2018  

Orientaatio, kesto 19 päivää, 5.3.-29.3.2019  

Orientaatio, kesto 19 päivää, 9.4.-4.5.2018  

Orientaatio, kesto 19 päivää, 7.5.-1.6.2018  

 

https://www.seurakuntaopisto.fi/tietoa-meista/kolme-kampusta/lapuan-kampus/
mailto:opintotoimisto.lapua@seurakuntaopisto.fi
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Seinäjoen kansalaisopisto   
 

Information session for students 11091 

To klo. 17.30-19.45  18.1.2018-18.1.2018 

Opistotalo, luokka 212, Vapaudentie 83   

Päivi Väli-Torala  

3 t  Enintään 50 opiskelijaa  

Informaatiotilaisuus maahanmuuttajille, jotka aikovat osallistua Seinäjoen kansalaisopiston kurssille. 

Voit ilmoittautua kurssille tai kysyä neuvoja. Neuvontaa myös Yleisistä kielitutkinnoista. Ei 

ilmoittautumista. 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. Information also about 

the National Certificate of Language Proficiency Test. No enrollment. Ei netti-ilmoittautumista.   

Suomi 1, 11131  

Ti klo. 17.00-18.30  To 17.00-18.30  16.1.2018-19.4.2018,  

Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83   

Johanna Kumpulainen, FM  

Kurssimaksu 50,00 €     

50 t  Enintään 25 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2017 16:30:00    

Taso 0-A1 Kurssilla aloitetaan suomenkielen opiskelu alkeista ja opitaan arkielämän keskeistä 

sanastoa, kielioppia ja kielen käyttöä: puhumista, kuuntelemista, kirjoittamista ja lukemista. 

Opetuskielinä suomi ja englanti. Kurssikirja/Course book: Kuparinen; Tapaninen: Oma suomi 1. 

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 and English.  

Suomea sanelimella 11181  

Ma 09.00-13.30  Ti 09.00-13.30  Ke 09.00-13.30  To 09.00-13.30  15.1.2018-12.4.2018  

Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83  

Minna Sihto, FM 

Kurssimaksu 160,00 € tai 50€  

240 t  Enintään 14 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2017 16:30:00  

Tavoitetaso A1. Erilainen suomen kielen intensiivikurssi aloittelijoille: kieltä opiskellaan innostavalla 

tavalla konkreettisten tavaroiden, harjoitusten, kuuntelun ja puheen kautta. Opetuskielenä suomi. 

Opiskelijat saavat käyttöönsä sanelimen, jolle uudet sanat ja muodot tallennetaan päivittäin kotona 

kuunneltaviksi, vaikka koko perheen kanssa yhdessä. Kotona harjoitellaan vähintään 5 tuntia 

viikossa. Kurssilla opitaan laaja määrä arjessa hyödyllisiä sanoja ja fraaseja. Lisäksi harjoitetaan 

hieman kirjallisia taitoja. Kurssi sopii kotoutujille. Kurssiin sisältyy myös yhteinen luontoretki 

Kyrkösjärven mastoon. Kurssille valitaan 14 ilmoittautunutta haastattelun perusteella. Lähetämme 

ilmoittautuneille kutsun haastatteluun tekstiviestillä tai kirjeenä. OPH. Työttömille työnhakijoille, 

senioreille, eläkeläisille, oppimisvaikeuksia kokeville ja maahanmuuttajille hinta 50€, muuten 160€. 

Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun hintaan. 
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Kerrataan suomea 11191  

To 17.00-18.30  18.1.2018-5.4.2018 

Opistotalo, luokka 211 (kielistudio), Vapaudentie 83   

Satu Pietilä   

Kurssimaksu 35,00 €   

22 t  Enintään 25 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2017 16:30:00    

Taso A2-B1. Kurssilla aktivoidaan kielitaitoa: puhutaan, kuunnellaan, luetaan ja kirjoitetaan paljon. 

Tällä kurssilla voit harjoitella keskitason yleistä kielitutkintoa varten. Ei kurssikirjaa.  

Suomea kuunnellen ja kynällä-äänteet ja latinalaiset kirjaimet 

11201 

Ma 13.30-16.45  Ti 13.30-16.45  Ke 13.30-16.45  To 13.30-16.45  29.1.2018-29.3.2018,  

Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83   

Minna Sihto, FM   

Kurssimaksu 75,00 €   

160 t  Enintään 15 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 18.12.2017 9:00:00    

Opi KÄTS-ja LPP-menetelmällä lukemaan ja kirjoittamaan äänteitä, tavuja ja sanoja. KÄTS- 

menetelmä luo opiskelijalle kestävän pohjan, jonka avulla suomen kielen lukeminen ja kirjoittaminen 

voivat kehittyä ja opiskelija päästä tavoitteisiinsa. Näe yhteys puhutun ja kirjoitetun tekstin välillä 

LPP-menetelmällä (lukemaan puheen perusteella). Opiskelija ymmärtää lukemansa tekstin, jos hän 

tuntee sanat ja osaa ilmaista sen puhuen. Kurssilla käytetään kirjaa Lukutaito kaikille (30,-) ja 

opettajan jakamaa materiaalia. Lähiopetuksen lisäksi kotitehtäviä vähintään 5 tuntia viikossa. 

HUOM! Kurssi on ilmainen niille, joille kurssi sisältyy heidän kotoutumissuunnitelmaansa, ja joiden 

nimen TE-toimiston virkailija liittää Koulutusportti-järjestelmään. Turvapaikan hakijat ja muut, joille 

ei ole laadittu kokoutumissuunnitelmaa, voivat opiskella kurssilla maksamalla kurssimaksun.  

Suomi 2 11231  

Ti 18.30-20.00  To 18.30-20.00  16.1.2018-19.4.2018  

Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83   

Johanna Kumpulainen, FM   

Kurssimaksu 50,00 €   

50 t  Enintään 25 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 18.12.2017 9:00:00  

Taso A1-A2. Suomen kielen jatkokurssi niille, jotka osaavat jo alkeet. Opiskelemme lisää sanastoa, 

rakenteita sekä kielen käyttöä. Aiheet: sää ja vuodenajat, koti ja asuminen, ostostilanteet, 

matkustaminen, suomalaiset juhlat, lääkärissä käyminen. Kielioppi: verbityypit, imperfekti, partitiivi, 

minulla on-rakenne, sanatyyppejä. Opetus suomeksi ja tarvittaessa englanniksi. 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. Topics: weather and seasons, home and housing, shopping, 

travelling, Finnish celebrations, seeing a doctor. Grammar: verb types, imperfect, partitive, I have-

construction, types for nouns and adjectives. Taught in Finnish and if necessary in English. 

Kurssikirja/Course book Kuparinen; Tapaninen: Oma suomi 1  
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Suomi tutuksi harrastaen 11241  

Ke 17.30-19.00  24.1.2018-9.5.2018 

Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83   

Satu Pietilä 

Kurssimaksu 35,00 € tai 15€ 

30 t  Enintään 20 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 18.12.2017 9:00:00    

Taso B1-B2. Kurssilla laajennetaan sanavarastoa ja puhutaan Suomen kulttuurista, historiasta ja 

yhteiskunnasta sekä ympäristöstä. Opiskellaan mm. passiivin aikamuotoja ja konditionaalia sekä 

imperatiivia, lauseenvastikkeita ja partisiippeja. Opettajan oma materiaali sisältyy kursin hintaan. 

Perehdytään mielipiteen ilmaisuun ja epävirallisen ja virallisen tekstin kirjoittamiseen. Kurssin 

aikana vierailemme ja pääsemme kokeilemaan eri harrastuksia kansalaisopiston kursseilla toiveiden 

mukaan. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, eläkeläisille, oppimisvaikeuksia kokeville ja 

maahanmuuttajille hinta 15€, muuten 35€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden alennettuun 

hintaan.  

Suvisuomea kesän intensiivikurssi 11331  

Ti 09.30-11.45  Ke 09.30-11.45  24.4.2018-30.5.2018 

Opistotalo, luokka 313, Vapaudentie 83   

Minna Sihto, FM 

Kurssimaksu 40,00 € 

33 t  Enintään 25 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 18.12.2017 9:00:00  

Pikastartti suomen kieleen. Pääpaino puheilmaisussa ja kuuntelemisessa ja aihealueina asuminen, koti 

ja ruoka, virka-asioilla selviytyminen, terveys, vapaa-aika ja koulumaailma. Opettajan oma 

materiaali. Materiaalimaksu sisältyy kurssin hintaan. Fast start to Finnish language. This course will 

concentrate on spoken language and listening skills and will focus on topics like housing, home and 

food, health care, visiting offices, leasure time and school. Teacher´s own material is included in the 

course fee.  

Venäjää äidinkielenä jatkokurssi 15121  

La 11.00-12.30   13.1.2018-21.4.2018,  

Opistotalo, luokka 119, Vapaudentie 83   

Victoria Prusti, FM   

Kurssimaksu 50,00 €   

Enintään 25 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2017 16:30:00  

Kurssi on suunnattu 6 vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille, joiden kotikieli on venäjä, tai jotka 

puhuvat sitä toisena kielenään ja omaavat perustaidot lukemisessa 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.  
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Hiihto ja luistelu skiing and skating 75161  

Ti 18.00-19.30  16.1.2018-6.2.2018  

Jouppilanvuori, Jouppilanvuorentietä mäen päälle   

Kirsi Tammivaara, LitM   

Kurssimaksu 25,00 €  tai 10 € 

8 t  Enintään 12 opiskelijaa. Ilmoittautuminen alkaa 17.8.2017 15:30:00  

Haluatko opetella hiihdon/ luistelun alkeet? Kurssi on tarkoitettu maahanmuuttajille ja vaihto-

opiskelijoille. Varusteita mahdollista lainata. Ensimmäinen kokoontuminen Joupiskan 

hiihtostadionilla (tekonurmi kesäisin) hiihtoa. OPH. Työttömille työnhakijoille, senioreille, 

eläkeläisille ja maahanmuuttajille hinta 10€, muuten 25€. Opettaja tarkistaa kurssin alussa oikeuden 

alennettuun hintaan.  

Would you like to learn to ski or skate in a Finnish way? The course is targeted for immigrants and 

exchange students. You can borrow the equipment for free. The course is held at the skiing stadium 

(in summer there is artificial grass). The Finnish Ministry of Education has granted The Adult 

Education Centre of Seinäjoki a benefit to enable immigrants living in Finland permanently to 

participate in some courses for clearly lower price. The fee for this course will be only 10 €.  

Seinäjoen lukio  

Paikka: Seinäjoen lukio (Kirkkokatu 16), luokka B109  

Lisätietoja: jenni.kuusisto@seinajoki.fi  

Kurssien hinta: 50 euroa / kurssi  

FINB3i03 Suomen kielen alkeiskurssi 3  

Ajankohta: maanantaisin ja keskiviikkoisin kello 15.15–16.45 (4.–13.12.2017 ja 8.–31.1.2018) 

Tavoitetaso: Eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso A1.3  

Oppikirja: Suomen mestari 1 Kurssin aihepiirit ja tilanteet liittyvät matkustamiseen, ruokaan, juhliin, 

harrastuksiin ja työhön. Kurssilla laajennetaan kielen perusrakenteiden tuntemusta ja harjoitellaan 

esimerkiksi mielipiteen ilmaisemista.  

Lukion S2-Kurssit (S21–S26)  

Lähtötaso: B1.1/B1.2, peruskoulun S2-opinnot tai muut suomen perusopinnot (YKI keskitaso, 3) 

Tavoitetaso: B2.1/B2.2  

Kurssikuvaus: Kursseilla kirjoitetaan ja luetaan erilaisia tekstejä sekä kerrataan vaativia kielen 

rakenteita.  

S2i04 Tekstit ja vaikuttaminen 

Ajankohta: maanantaisin kello 15.15–16.45 (19.2.–28.5.2018) 

Oppikirja: Kipinä 3–4. Suomea lukioon (vuoden 2017 painos)  
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Seinäjoen kaupungin perusopetus  

Valmistavaa opetusta ja suomi toisena kielenä -opetusta tarjotaan Seinäjoen kouluissa ympäri 

vuoden. Lisätietoja ja keskittämiskoulut, joissa valmistavaa opetusta järjestetään, löytyvät Seinäjoen 

kaupungin nettisivuilta www.seinajoki.fi  

 

http://www.seinajoki.fi/

