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2019 syksyllä alkavat maahanmuuttajien kurssit/ohjaus- ja neuvontapalvelu/muu koulutukseen liittyvä 
 
 

Organisaatio Organisaation verkkosivusto Kurssi/ohjaus-ja neuvontapalvelu/muu Alkaa Päättyy Opiskelija-
määrä 

Lisätietoja 

Alkio-opisto www.alkio.fi Maahanmuuttajien korkeakouluun valmen-
tavat opinnot (Makova) 

13.8.2019 19.12.2019 15 Maksuton opetus, lounas 
ja asuntolapaikka/bussi-
kortti 18–29-vuotiaille. 
Tarkemmat tiedot ja ha-
keminen: www.al-
kio.fi/opintolinjat/maa-
hanmuuttajakoulutukset 

Alkio-opisto www.alkio.fi Akateemisesti Suomessa -kotoutumiskoulu-
tus (Asuko) 

13.8.2019 19.12.2019 5 Ei ikärajaa. 
Tarkemmat tiedot ja ha-
keminen: www.al-
kio.fi/opintolinjat/maa-
hanmuuttajakoulutukset 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi/ Tekniikan alojen ammatilliset perusteet ja 
alan suomea maahanmuuttajille 

 

5.8.2019 
 

20.12.2019 12 Hakuaika päättyy 
19.7.2019. Haku TE-toi-
miston kautta. 
https://koulutukset.te-
palvelut.fi/ 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi/ Hoiva-alan ammatilliset perusteet ja alan 
suomea maahanmuuttajille 

 

12.8.2019 
 

20.12.2019 12 Hakuaika päättyi 
9.6.2019. Haku TE-toimis-
ton kautta. 
https://koulutukset.te-
palvelut.fi/ 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi/ Ravitsemisalan ammatilliset perusteet ja 
alan suomea maahanmuuttajille 

 

19.8.2019 
 

20.12.2019 12 Hakuaika päättyy 
4.8.2019. Haku TE-toimis-
ton kautta. 
https://koulutukset.te-
palvelut.fi/ 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi Liiketoiminta-alan ammatilliset perusteet, 
yrittäjyys ja alan suomea maahanmuutta-
jille 

 

2.9.2019 
 

20.12.2019 12 Hakuaika päättyy 
5.8.2019. Haku TE-toimis-
ton kautta. 
https://koulutukset.te-
palvelut.fi/ 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, 
kokki, tutkinnon osia (alkava ryhmä) 

24.9.2019 Kesto 1½-2 v. 12 Hakuaika päättyy 
1.9.2019. Haku TE-toimis-
ton kautta. 

https://koulutukset.te-palvelut.fi/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/
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https://koulutukset.te-
palvelut.fi/ 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi Ravintola- ja cateringalan perustutkinto, 
kokki, tutkinnon osia (jatkava ryhmä) 

7.8.2019 Kesto n. 10 kk 12 Hakuaika päättyy 
7.7.2019. Haku TE-toimis-
ton kautta. 
https://koulutukset.te-
palvelut.fi/ 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi Rakennusalan perustutkinto, tutkinnon osia  
 

19.8.2019 Kesto n. 9 kk 15 Hakuaika päättyy 
21.7.2019. Haku TE-toi-
miston kautta. 
https://koulutukset.te-
palvelut.fi/ 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi 
 
https://www.gradia.fi/aikuis-
ten-perusopetus-oksa/l16924  

Aikuisten perusopetus OKSA:  
uusi alkuvaiheen ryhmä, uusi päättövaiheen 
ryhmä 
 
jatkavat ryhmät: alkuvaihe, alkuvaiheen lu-
kutaitovaihe, päättövaihe 

7.8.2019 lukuvuosi päät-
tyy 29.5.2020 

yhteensä n. 
200 

sähköposti: hakupalve-
lut@gradia.fi     
 
p. 040 341 6193 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi  Aikuisten perusopetus OKSA: alkuvaiheessa 
aloittaa uusi lukutaitovaiheen ryhmä 
jatkavat ryhmät: alkuvaihe, alkuvaiheen lu-
kutaitovaihe, päättövaihe 

7.1.2020 lukuvuosi päät-
tyy 29.5.2020 

n. 20 040 341 6193 tai 
sähköposti: hakupalve-
lut@gradia.fi    
  
p. 040 341 6193 040 341 
6193 tai 

Gradia Jyväskylä www.gradia.fi 
 
https://www.gradia.fi/valma-
jyvaskyla/l14006  

Ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus VALMA, 60 osp, S2-opetusta tar-
joava ryhmä 
 
Elokuussa 2019 alkavaan koulutukseen hae-
taan 21.5.-23.7.2019 Opintopolussa 

19.8.2019 lukuvuosi päät-
tyy 29.5.2020 

n. 23 sähköposti: hakupalve-
lut@gradia.fi     
 
p. 040 341 6193  

Jyvälän Setlementti ry  
/ Jyvälän kansalaisopisto 

https://jyvala.fi/avaimeton-
nistumiseen 
 

Avaimet onnistumiseen -koulutus 1 
20 h viikossa kieli- ja kulttuuriopetusta, opis-
kelu- ja työelämävalmiuksia, tukea kotoutu-
miseen ja arjenhallintaan, neuvontaa ja yksi-
löohjausta. Opetus kahden kielitaitotason 
mukaisessa ryhmässä 0-A2. 
 

16.9.2019 13.12.2019 15 17-29 -vuotiaille, mata-
lasti koulutetuille 
Jatkuva haku. Oleskelu-
lupa vaaditaan. 

Jyvälän Setlementti ry  
/ Jyvälän kansalaisopisto 

https://jyvala.fi/avaimeton-
nistumiseen 
 

Avaimet onnistumiseen -koulutus 2 
20 h viikossa kieli- ja kulttuuriopetusta, opis-
kelu- ja työelämävalmiuksia, tukea kotoutu-
miseen ja arjenhallintaan, neuvontaa ja yksi-
löohjausta 

13.1.2020 9.4.2020 15 17-29 -vuotiaille, mata-
lasti koulutetuille 
Jatkuva haku. Oleskelu-
lupa vaaditaan. 

https://koulutukset.te-palvelut.fi/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/
https://koulutukset.te-palvelut.fi/
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mailto:hakupalvelut@gradia.fi
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http://www.gradia.fi/
tel:040%20341%206193
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Opetus kahden kielitaitotason mukaisessa 
ryhmässä 0-A2. 

Jyvälän Setlementti ry  
/ Jyvälän kansalaisopisto 

https://jyvala.fi/avaimeton-
nistumiseen 
 

Avaimet onnistumiseen -koulutus 3 
18 h viikossa kieli- ja kulttuuriopetusta, opis-
kelu- ja työelämävalmiuksia, tukea kotoutu-
miseen ja arjenhallintaan, neuvontaa ja yksi-
löohjausta. 
Opetus kahden kielitaitotason mukaisessa 
ryhmässä 0-A2. 

20.4.2020 12.6.2020 15 17-29 -vuotiaille, mata-
lasti koulutetuille 
Oleskelulupa vaaditaan. 

Jyvälän Setlementti ry  
/ Jyvälän kansalaisopisto 

https://jyvala.fi/kotokolo/  

Kotokolo -kurssi (UMAKO) 
10, 5 h viikossa kieli- ja kulttuuriopetusta eri-
tyistukea tarvitseville kotoutujille, neuvontaa 
ja tukiopetusta yksilöllisesti. Sopii erityisesti 
niille, jotka eivät kuntonsa tai elämäntilan-
teensa vuoksi pysty osallistumaan kotoutta-
miskoulutuksiin. 

16.9.2019 13.12.2019 8 Luku- ja kirjoitustaidotto-
mille tai vain vähän suo-
mea osaaville, voimassa-
oleva kotoutumissuunni-
telma vaaditaan 

Jyvälän Setlementti ry  
/ Jyvälän kansalaisopisto 

https://jyvala.fi/avaimetty-
oelamaan 
 

Avaimet työelämään -koulutus 1 
20 h viikossa kieli- ja kulttuuriopetusta, opis-
kelu- ja työelämävalmiuksia, tukea arjen hal-
lintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun, neu-
vontaa ja yksilöohjausta 

28.10.2019   29.1.2020 8 Kotouttamisajan päättä-
neille 

Jyvälän Setlementti ry  
/ Jyvälän kansalaisopisto 

https://jyvala.fi/avaimetty-
oelamaan 
 

Avaimet työelämään -koulutus 2 
20 h viikossa kieli- ja kulttuuriopetusta, opis-
kelu- ja työelämävalmiuksia, tukea arjen hal-
lintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun, neu-
vontaa ja yksilöohjausta 

2.3.2020 11.6.2020 8 Kotouttamisajan päättä-
neille 

Jyvälän Setlementti ry  
/ Jyvälän kansalaisopisto 

https://jyvala.fi/avaimetty-
oelamaan 
 

Avaimet työelämään -koulutus 3 
20 h viikossa kieli- ja kulttuuriopetusta, opis-
kelu- ja työelämävalmiuksia, tukea arjen hal-
lintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun, neu-
vontaa ja yksilöohjausta 

7.9.2020 5.11.2020 8 Kotouttamisajan päättä-
neille 

Jyväskylän aikuislukio https://www.gradia.fi/oppi-
maan/aikuislukio 

suomi toisena kielenä kurssit 
o perusopetuksen alku- ja päättö-

vaiheen kurssit sekä lukion kurs-
seja 

perusopetuksen englanti 
 

20.8.2019 29.5.2020 
 
 

30 
opisk./ryhmä 

Hakupalvelut 
040 341 6193 
hakupalvelut@gradia.fi 

Jyväskylän aikuislukio  https://www.gradia.fi/oppi-
maan/aikuislukio 

Aikuisten lukiokoulutus (44 kurssia) 
o opetuskielenä suomi 
o vaaditaan hyvä suomen kielen 

taito 

20.8.2019 29.5.2020  Hakupalvelut 
040 341 6193 
hakupalvelut@gradia.fi 

https://jyvala.fi/avaimetonnistumiseen
https://jyvala.fi/avaimetonnistumiseen
https://jyvala.fi/kotokolo/
https://jyvala.fi/avaimettyoelamaan
https://jyvala.fi/avaimettyoelamaan
https://jyvala.fi/avaimettyoelamaan
https://jyvala.fi/avaimettyoelamaan
https://jyvala.fi/avaimettyoelamaan
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Jyväskylän aikuislukio 
Sepänkatu 3 

https://peda.net/jao/aikuislu-
kio/opintojen-ohjaus/opinto-
ohjaaja2 

opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus 20.8.2019 29.5.2020  opinto-ohjaaja Eija Wilmi 
p. 040 341 4663 
eija.wilmi@gradia.fi 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

Kotoutumiskoulutus 1.8.2019 20.12.2019 16 Hidas Lähtötaso 0  

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

Kotoutumiskoulutus 
 

1.8.2019 
 

20.12.2019 
 

16 
 

Perus Lähtötaso 0  
 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

Kotoutumiskoulutus 
 

1.8.2019 
 

20.12.2019 
 

16 
 

Hidas Lähtötaso A1.3  
(työssäoppiminen) 
 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

Kotoutumiskoulutus 
 

1.8.2019 
 

20.12.2019 
 

16 
 

Hidas Lähtötaso A2.1  
 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

Kotoutumiskoulutus 
 

1.8.2019 
 

20.12.2019 
 

16 
 

Perus Lähtötaso A1.3+ 
(työssäoppiminen)  
 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

Luku- ja kirjoitustaidon ryhmä (12 opiskeli-
jaa) 

syyskuu   Tarkemmat tiedot ilmoi-
tetaan myöhemmin. 

Jyväskylän kansalaisopisto 
 

https://opistopalvelut.fi/jyvas-
kyla/ 
 

Suomi 1, Finnish for foreigners 1 (46 les-
sons) 
A basic course for foreigners with no 
knowledge of Finnish. Textbook Oma suomi 
1. 
Choose course A or B. Course subsidised by 
the Finnish National Agency for Education. 
Saara Knuutila, FM 
Course fee 27 € 
 
1229111 Suomi 1 A   
Opisto 
Tue, Thu 18.15–19.45, twice a week 
 

3.9.2019 26.11.2019 26 Ilmoittautuminen alkaa 
netissä tai puhelimella 
20.8. klo 16. 
Lisätietoja: Anu Juvonen. 
 anu.juvonen@jyvas-
kyla.fi  p. 014 266 4082 
 

Jyväskylän kansalaisopisto 
 

https://opistopalvelut.fi/jyvas-
kyla/ 
 

Suomi 1, Finnish for foreigners 1 (46 les-
sons) 
A basic course for foreigners with no 
knowledge of Finnish. Textbook Oma suomi 
1. 
Choose course A or B. Course subsidised by 
the Finnish National Agency for Education. 
Saara Knuutila, FM 
Course fee 27 € 
 

2.9.2019 25.11.2019 24 Ilmoittautuminen alkaa 
netissä tai puhelimella 
20.8. klo 16. 
Lisätietoja: Anu Juvonen. 
anu.juvonen@jyvaskyla.fi  
p. 014 266 4082 
 
 
 

mailto:eija.wilmi@gradia.fi
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
mailto:anu.juvonen@jyvaskyla.fi
mailto:anu.juvonen@jyvaskyla.fi
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
mailto:anu.juvonen@jyvaskyla.fi


5 
 

1229112 Suomi 1 B  
Kuokkalan yhtenäiskoulu 
Mon, Wed 17.00–18.30, twice a week 
 

Jyväskylän kansalaisopisto 
 

https://opistopalvelut.fi/jyvas-
kyla/ 
 
 

1229113 Suomi 1 jatko (24 t)  
Opisto 
ti 16.30–18.00 
Saara Knuutila, FM 
Kurssimaksu 15 € 
 
Osaat jo hieman suomea. Käsittelemme esi-
merkiksi terveydenhoitoon, vapaa-aikaan ja 
työelämään liittyvää sanastoa ja tilanteita. 
Kieliopin osalta aiheina esimerkiksi sanatyyp-
pejä, lauseenjäseniä ja imperfektiä. Oppikirja 
Oma Suomi 1, kappaleesta 8. Opetushallituk-
sen tukema opintosetelikurssi. 
 

3.9.2019 26.11.2019 26 Ilmoittautuminen alkaa 
netissä tai puhelimella 
20.8. klo 16. 
 
Lisätietoja: Anu Juvonen. 
anu.juvonen@jyvaskyla.fi  
p. 014 266 4082 
 

Jyväskylän kansalaisopisto https://opistopalvelut.fi/jyvas-
kyla/ 
 

1229114 Suomi 2 (24 t)                
Opisto 
to 16.30–18.00 
Saara Knuutila, FM 
Kurssimaksu 15 € 
 
Osaat jo toimia arjen yksinkertaisissa viestin-
tätilanteissa ja tunnet suomen kieliopin pe-
rusrakenteet. Käsittelemme esimerkiksi har-
rastus- ja vapaa-ajan sekä työelämän tilan-
teita ja sanastoa. Kieliopin osalta aiheina esi-
merkiksi aikamuotoja ja monikkoa. Oppikirja 
Oma Suomi 2, alusta. Opetushallituksen tu-
kema opintosetelikurssi. 
 

5.9.2019 28.11.2019 26 Ilmoittautuminen alkaa 
netissä tai puhelimella 
20.8. klo 16. 
 
Lisätietoja: Anu Juvonen. 
anu.juvonen@jyvaskyla.fi  
p. 014 266 4082 
 
 

Jyväskylän kansalaisopisto https://opistopalvelut.fi/jyvas-
kyla/ 
 

1229115 Puhumme suomea, taso B1 (10 t) 
Opisto / atk-luokka 
ke 14.15–15.45 
Mervi Huisman, FM 
Kurssimaksu 10 € 
 
Harjoittelemme erilaisia puhetilanteita arki-
päivässä. Teemme myös monipuolisia kuun-
teluharjoituksia. Opiskelemme kielistudiossa. 
Opetushallituksen tukema opintosetelikurssi. 

2.10.2019 6.11.2019 16 Ilmoittautuminen alkaa 
netissä tai puhelimella 
20.8. klo 16. 
 
Lisätietoja: Anu Juvonen. 
anu.juvonen@jyvaskyla.fi  
p. 014 266 4082 
 

https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
mailto:anu.juvonen@jyvaskyla.fi
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
mailto:anu.juvonen@jyvaskyla.fi
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
mailto:anu.juvonen@jyvaskyla.fi
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Jyväskylän kansalaisopisto https://opistopalvelut.fi/jyvas-
kyla/ 
 

1229116 Suomea keskustellen B1–B2 (20 t) 
Viitaniemen koulu 
ke 17.00–18.30 
Mervi Huisman, FM 
Kurssimaksu 15 € 
 
Opiskelemme suomen kieltä monipuolisesti. 
Kehitymme vähitellen taitavammiksi kielen-
käyttäjiksi. Jos selviydyt arkielämässä jo hy-
vin (taitotasosi on B1–B2), mutta haluat lisää 
rohkeutta puhua, tämä on sinulle sopiva 
kurssi. Opetusmateriaali opettajalta. Opetus-
hallituksen tukema opintosetelikurssi. 
 

4.9.2019 13.11.2019 20 Ilmoittautuminen alkaa 
netissä tai puhelimella 
20.8. klo 16. 
 
Lisätietoja: Anu Juvonen. 
anu.juvonen@jyvaskyla.fi  
p. 014 266 4082 
 

 https://opistopalvelut.fi/jyvas-
kyla/ 
 
 

1229117 Suomea verkossa / Finnish online, 
B1–C1  
Renny Virta, FM 
Kurssimaksu 42 € 
 
Suomen kielen perusteet hallitseville, jotka 
haluavat parantaa omia kirjallisia viestintä-
taitojaan. Tehtävät koostuvat ajankohtaisista 
luku- tai tiedonhakutehtävistä, suomen kie-
lioppia kertaavista harjoituksista, sanaston 
harjoittelusta sekä pienistä kirjoitelmista, 
jotka opettaja korjaa. Saat kurssin alussa tar-
kemmat ohjeet sähköpostitse. Yhteistyössä 
Mikkelin kansalaisopiston kanssa. Muista an-
taa ilmoittautuessasi sähköpostiosoitteesi. 
 

9.9.2019 8.12.2019 6 Ilmoittautuminen alkaa 
netissä tai puhelimella 
20.8. klo 16. 
 
Lisätietoja: Anu Juvonen. 
anu.juvonen@jyvaskyla.fi  
p. 014 266 4082 
 

Jyväskylän kesäyliopisto  
 

https://kesayo.jyu.fi Suomen kielen tehopäivä, B1-B2 
Suomen kielen alkeet jo hallitseville 

16.9. ilmoittautumi-
nen  viim. 5.9. 

4-8 Päivän kestävä, maksulli-
nen, kurssipäivä kerran 
kuukaudessa 

Jyväskylän kesäyliopisto 
 

https://kesayo.jyu.fi Suomen kielen tehopäivä, A2-B1 
Suomen kielen alkeet jo hallitseville 

26.8. ilmoittautumi-
nen viim. 15.8.  

4-8 Päivän kestävä, maksulli-
nen, kurssipäivä kerran 
kuukaudessa 

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe 
(APA19S) 

7.8.2019 29.5.2020 15  

https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
mailto:anu.juvonen@jyvaskyla.fi
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
mailto:anu.juvonen@jyvaskyla.fi
https://kesayo.jyu.fi/
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/80000/800031/800995C
https://kesayo.jyu.fi/
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/koulutustarjonta/80000/800031/800995B
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Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetus (AIPE19S) 7.8.2019 18.12.2020 15  

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Maahanmuuttajien yhteiskuntavalmiudet  16.9.2019 13.12.2019 12 Naisille, joiden kotoaika 
päättynyt, 20h/vko 

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Digileidit 14.8.2019 11.12.2019  ke ja to illat 

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Pekaso 7.1.2020 13.3.2020 10 valmentava koulutus 
KASO-koulutuksiin, TET-
jakso vkot 6-8 

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetus (AIPE19K) 7.1.2019 30.5.2020   

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetus (AIPE18Sa) 6.8.2018 18.12.2019   

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetus (AIPE18Sb) 6.8.2019 18.12.2019   

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe 
(APA18Sb) 

6.8.2018 18.12.2019   

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe 
(APA19K) 

7.1.2019 18.12.2019   

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe 
(LUK19K) 

7.1.2019 18.12.2019   

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe 
(LUK19S) 

7.8.2019 29.5.2019   

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Perusopetuksen lisäopetus, 10-luokka 
(KP19S) 
Kasvunpaikan koulutusohjelma 

7.8.2019 30.5.2020   

Jyväskylän palvelualan opisto 
 
 

www.jypao.fi   

Kts. erityisesti sivustolta kohta: 
Hae meille opiskelemaan. 
Sinne on koottu infoa haki-
jalle.  

 

Puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustut-
kinto, 180 osp  

 Kodinhuoltaja 

 Toimitilahuoltaja  

  

Jatkuva haku ja 
opinnot voi 
aloittaa jousta-
vasti.  

Sähköinen jat-
kuvan haun lo-
make www.jy-
pao.fi  

Opiskelija ete-
nee osaamispe-
rusteisesti ja se 
vaikuttaa opin-
tojen kestoon.  

 

 Jatkuvan haun kautta ha-
keneet kutsutaan pää-
sykoehaastatteluun. Siinä 
sovitaan myös opintojen 
aloittamisajankohta.  

Pääsykoehaastatteluja 
järjestetään noin kerran 
kuukaudessa. 

http://www.jypao.fi/
http://www.jypao.fi/
http://www.jypao.fi/
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Ravintola ja catering-alan perustutkinto, 
180 osp  

 Kokki  

Olemme mu-
kana keväällä 
myös yhteis-
haussa 
www.opinto-
polku.fi   

Opiskelu on yksilöllistä ja 
osaamisperusteista. Ai-
kaisempi osaaminen ote-
taan huomioon.  

Jokaiselle opiskelijalle 
tehdään henkilökohtai-
nen osaamisen kehittämi-
sen suunnitelma (hoks).  

Vapaita opiskelupaikkoja 
voi tiedustella suoraan 
oppilaitoksesta.  

Oppilaitokseen voi tulla 
tutustumaan sopimalla 
asiasta opinto-ohjaajan 
kanssa.  

Lisätietoja   

www.jypao.fi  

Karstulan Evankelinen Opisto www.keokarstula.fi Maahanmuuttajan suomipolku - työhön ja 
työelämään Suomessa -  koulutus  

19.8.2019 22.5.2020 15 Koulutussuunnittelija 
Mervi Pasanen  
mervi.pasanen@keokars-
tula.fi  
p. 044-525 2208 

Koskelan Setlementti/ 
Koskela opisto 

www.koskelansetlementti.net Toiminnallinen luku- ja kirjoitustaidon koulu-
tus maahanmuuttajille, Suomi tutuksi 

5.8. 13.12.  Kesto 18 viikkoa, 25ope-
tustuntia/  
viikko. Tästä koulutuk-
sesta lisätietoja antaa Al-
mira Pakarinen 
0408315073 

  Suomen kielen alkeet/ Finnish for beginners 
 

9.9. 28.11.  Maanantaisin klo 14-
15.30 
ja torstaisin klo 15-16.30 

  Suomen kielen jatkokurssi (B1-B2) 9.9. 25.11.  Maanantaisin klo 15.30-
17.00 

  Language support for beginners in finnish  - 
suomen kielen tukiopetus alkeistaso 

10.9 26.11.  Tiistaisin klo 15-16.30 
 

http://www.opintopolku.fi/
http://www.opintopolku.fi/
http://www.jypao.fi/
http://www.keokarstula.fi/
mailto:mervi.pasanen@keokarstula.fi
mailto:mervi.pasanen@keokarstula.fi
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  Suomen kielen tukiopetus - alkeistaso 12.9. 28.11.  Torstaisin klo 16.30–
18.00 

  Suomen kielen tukiopetus - alkeistaso 10.9. 26.11.  Tiistaisin klo 17-
18.30,Suolahti 

  Lisäksi: Maahanmuuttajien neuvontapalvelu/ 
Immigrant information service: voit kysyä 
neuvoja mm. asumisesta, työstä, koulutuk-
sesta, oleskeluvista, sosiaaliturvasta, tervey-
denhoidosta yms. 

15.8. 12.12.  Torstaisin klo 13-16.00 
osoitteessa: Kautonkatu 
3, 44100 Äänekoski 
Yhteyshenkilöt: 
Almira Pakarinen puh. 
040 8315073 
Kay Latokartano: puh. 
040 1461055 

      Koskelan yhteystiedot: 
asiakasneuvonta puh. 
0400 115360 ja 0400 
115366, koskela@aa-
nekoski.fi 
os. Rautatienkatu 25, 
44150 Äänekoski 

Monikulttuurikeskus Gloria www.gloriajkl.fi Glorian ABC  
ti-ke-to klo 10–12 

13.8. 
klo 10–12 

12.12.  
klo 10–12 

n.40 Suomen kielen alkeita, 
vapaa pääsy 

Pohjoisen Keski-Suomen am-
mattiopisto 

www.poke.fi Ammatilliset tutkinnot yleisessä tarjonnassa; 
joitakin tutkintoja/tutkinnon osia työvoima-
koulutuksena www.te-palvelut.fi –sivuston 
kautta; ns. korttikoulutukset 

   riittävä kielitaito 

Pohjoisen Keski-Suomen am-
mattiopisto 

www.poke.fi Hakijapalvelujen ohjaajat    hakijapalvelut@poke.fi; 
040 7120 935 

Pohjoisen Keski-Suomen am-
mattiopisto 

www.poke.fi VALMA-koulutus Äänekoski 26.8.2019   VALMAn hakuaika on 
21.5. – 23.7.2019. 

 

mailto:koskela@aanekoski.fi
mailto:koskela@aanekoski.fi
http://www.te-palvelut.fi/
mailto:hakijapalvelut@poke.fi

