
Suomen kielen ja kulttuurin koulutus Pieksämäellä
1.9.2021 - 25.5.2022

Kielikoulutus aikuisille maahanmuuttajille.  
Opiskelu on päätoimista, 25 tuntia viikossa.

Tavoitteet:
– Oppia suomen kieltä jatko-opintoja tai  
työelämää varten
– Saada tietoa ja taitoja arkielämään ja asioiden 
hoitamiseen suomalaisessa yhteiskunnassa

Opiskeltavia ainekokonaisuuksia:
- suomen kieli ja viestintätaidot (mm. S2- ja  
tieto- ja viestintätekniikan opetus)
- työelämä- ja yhteiskuntataidot (mm. työelämä-
tietous, kulttuuri- ja maatuntemus, yhteiskunnan 
peruspalvelut )
- ohjaus (mm. opiskelu- ja vuorovaikutustaidot, 
työnhakuvalmennus, jatkosuunnitelman teko)
- toiminnalliset kielen opiskelut: musiikin, liikun-
nan ja kotitalouden tunneilla (vapaaehtoinen)
- työelämään tutustumisen jaksot

Hakeminen:
Hae koulutukseen 15.8.2021 mennessä tai sen 
jälkeen jatkuvalla haulla osoitteessa: 
seurakuntaopisto.fi/maahanmuuttajalle

Kustannukset:
– Opetus, oppimateriaalit, lounas ja tarvittaessa 
asuntolapaikka sisältyvät kurssimaksuun
– Koulutuksen kokonaishinta on 175 e/kk
– Mikäli opiskelija joutuu maksamaan kurssimak-
sun itse, voi Seurakuntaopistolta anoa opinto- 
seteliavustusta kurssimaksun suorittamiseksi.
– Jos koulutus on TE-toimiston toimesta mah-
dollista saada osaksi kotoutumissuunnitelmaasi, 
koulutus on sinulle maksuton!

Pieksämäen kampus, Huvilakatu 31, 76130 Pieksämäki
www.seurakuntaopisto.f i

Opiskelijan tuki:
– Opiskelu kampuksella tutussa pienryhmässä
– Opiskelijalle tehdään lähtötasokartoitus ja  
arvioidaan kielitaito
– Opetusta joustavasti kielitason mukaisesti
– Vastuuopettaja läsnä päivittäin 
– Kaikille henkilökohtainen opiskelusuunnitelma
– Opiskelijan toiveita kuunnellaan ja räätälöidään 
joustavasti työelämäjaksoja opintojen ajalle
– Työelämäjaksolla on opettajan tuki

Opintojen aikana voit tutustua myös 
ammatillisiin koulutuksiimme:
– Ammatilliseen valmentava koulutus VALMA
– hoiva-avustaja
– lähihoitaja
– nuoriso- ja yhteisöohjaaja
– lastenohjaaja
– toimitilahuoltaja ja kodinhuoltaja
– kokki

Jos kiinnostuit, kysy rohkeasti lisää: 
Mari Honkonen, opettaja, p.040 358 4707
mari.honkonen@seurakuntaopisto.fi
Jari Rauhala, p. 0400 195 060
jari.rauhala@seurakuntaopisto.fi
Jaana Väisänen, p.040 824 1729
jaana.vaisanen@seurakuntaopisto.fi
opintotoimisto.pieksamaki@seurakuntaopisto.fi

TULE OPISKELEMAAN RYHMÄÄMME SUOMEA SEKÄ ARJEN JA TYÖELÄMÄN TAITOJA!

”Meillä on ihan paras, rauhallinen ja selkokielinen opettaja. 
Hän kulkee rinnalla, kuuntelee ja on aidosti kiinnostunut 

elämästäni.”

”Oma ryhmä,  
ja omat opettajat 

tuntuivat turvalliselta. 
Toiminnallista opiskelua 
oli paljon ja opiskelimme 
kieltä monin eri tavoin. 

Luokaltani kaikki 
oppivat suomea ja 

pääsivät jatko-
opintoihin.” 

”Kurssit olivat monipuolisia, saimme käyttää omia 
vahvuuksiamme. Jokainen otettiin huomioon yksilöinä, se tuntui 

hyvälle. Kurssiin liittyi myös erilaisia työharjoitteluja, jotka auttoivat 
valitsemaan alaa. Parasta oli auttavaiset opettajat ja 

selkeä opetus.”



Pieksämäen kampus, Huvilakatu 31, 76130 Pieksämäki
www.seurakuntaopisto.f i

Koulutuksen tavoitteena on tukea maahanmuuttajan kotoutumista kehittämällä sellaisia kielellisiä, 
yhteiskunnallisia, kulttuurisia ja elämänhallintaan liittyviä valmiuksia, joiden avulla maahanmuuttaja 
selviytyy jokapäiväisen elämän tilanteissa uudessa ympäristössään sekä kykenee toimimaan työelä-
mässä ja hakeutumaan jatko-opintoihin. Opintojen alussa on kielitesti lähtötason selvittämiseksi.

SISÄLTÖ: Koko lukuvuoden kestävä suomen kielen opiskelu. Aiheina mm:

Suomen kielen ja kulttuurin koulutus Pieksämäellä
1.9.2021 - 25.5.2022

Suomen kieli ja viestintätaidot 
• Orientoituminen opintoihin: omaan ryhmään ja vastuu-

opettajaan tutustuminen.
• Arkielämä ja asiointi, viestintä- ja keskustelutilanteet: 

pankki, posti, kauppa, Kela jne.
• Ajankohtaiset asiat ympärilläni: ihminen ja lähipiiri:  

henkilötiedot, perhe, ystävät, koti ja asuminen.
• Terveys ja hyvinvointi: vointi, kehonosat, sairastuminen 

ja tapaturmat, hätätapauksissa toimiminen, terveysalan 
sanastoa.

• Omat opiskelutaidot ja tekniikat: tiedonhaku,  
opiskelusanasto.

• Tietotekniikan perustaidot ja käyttö kieliopintojen apun: 
tekstinkäsittely, sähköpostin käyttö ja tiedonhaku interne-
tistä.

• Vuorovaikutustaidot: vuorovaikutus- ja ihmissuhdetaitojen 
merkityksen tiedostaminen, omien vuorovaikutustaitojen 
tunnistaminen ja kehittäminen, tiimin jäsenenä työsken-
tely.

Yhteiskuntataidot ja  
kulttuurin tuntemus 
• Yhteiskunta ja ympäristö: maantuntemus, historia, po-

liittinen järjestelmä, yhdenvertaisuus, elinkeinorakenne, 
luonto ja ilmasto.

• Peruspalvelut: terveyskeskus, Kela, TE-toimisto, kirjasto, 
päiväkoti, koulu, viranomaisasiointi jne.

• Ammatillinen suuntautuminen: mm. tutustumiskäyntejä 
yrityksiin ja työpaikoille.

• Asiointi verkossa: työnhaku, pankkiasiointi, Kela jne.
• Vapaa-aika ja harrastukset: omat harrastukset ja kiinnos-

tuksen kohteet, kulttuuritarjonta, tapakulttuuri.
• Ajankohtaiset aiheet: tv, sanomalehdet, internet, sosiaa-

linen media.

Työelämätaidot ja ohjaus  
• Työelämä: työturvallisuus, palkka, loma, suomalainen työlain-

säädäntö, työkulttuuri ja työelämän käytännöt.
• Työ ja koulutus: koulutusjärjestelmä, ammatit, työnhaku,  

oma CV.
• Tutustu työelämään -viikot: tavoitteena on, että opiskeli-

ja tutustuu suomalaiseen työelämään ja kehittää työelä-
mävalmiuksiaan ja työelämässä tarvittavia viestintätaitoja. 
Työelämäjakson tavoitteena on myös edistää opiskelijan työ-
hönsijoittumista sekä lisätä opiskelijan valmiuksia oman kou-
lutus- ja työllistymissuunnitelman laadintaan. 

• Työnhakuvalmennus: työ- ja harjoittelupaikan hakuun liittyvät 
erityisasiat.

• Jatkosuunnitelman tekeminen: koulutus- ja työllistymisväylä-
suunnittelu.

• Henkilökohtainen, pienryhmä- ja ryhmäohjaus: tukea opiske-
luun, oppimiseen sekä ammatinvalintaan.

Toiminnalliset opinnot valintojen  
mukaisesti
• Taide: musiikki, kädentaidot, kuvataide
• Liikunta ja hyvinvointi: tutustuminen eri liikuntalajeihin
• Ravitsemus: eri maiden ruokakulttuuri: ruoanvalmistus ja lei-

vonta opetuskeittiössä keittiöhygienian ja sähkölaitteiden tur-
vallisen käytön huomioiden.

Kielikoe
• Koulutuksen laajuus ja sisältö vaihtelevat lähtötason arvioin-

nissa selvitettyjen opiskelijan yksilöllisten tarpeiden mukaan
• Koko koulutuksen laajuus on 900h/lv ja 36 opintoviikkoa. Yksi 

opintoviikko vastaa noin 35 tunnin työpanosta (keskimäärin  
25 h lähiopiskelua ja 10 h itsenäistä opiskelua). 

• Opiskelijan tulee saavuttaa sellaiset suomen kielen valmiudet, 
joita hän tarvitsee toimiakseen arkielämässä, suomalaisessa 
yhteiskunnassa, työelämässä ja jatkokoulutuksessa. 

”Aloitin suomen kielen opiskelun Seurakuntaopistolla, sen jälkeen opiskelin  
Aikuisten perusopetuksessa. Työkokeilujen ja ammatinvalinnanohjauksen jälkeen hain  

lähihoitajaopintoihin. Vuoden lähihoitajaopiskelun jälkeen pääsin oppisopimuksella opiske-
lemaan lähihoitajaksi. Saan palkkaa työstä ja opiskelen ammattiin työnteon ohella.”


