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2020 keväällä 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) 

7.1.2020 18.5.2020 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) 

7.1.2020 18.5.2020 5 Ei ikärajaa. 
Tarkemmat tiedot ja ha-
keminen: www.al-
kio.fi/opintolinjat/maa-
hanmuuttajakoulutukset 

Gradia Jyväskylä  
Ravitsemisalan ammatilliset perusteet ja 
alan suomea maahanmuuttajille 20.1.2020 18.6.2020   

Hakuaika loppuu 
5.1.2020. Haku TE-toimis-
ton kautta. 

Gradia Jyväskylä  
Hoiva-alan ammatilliset perusteet ja alan 
suomea maahanmuuttajille 27.1.2020 18.6.2020   

Hakuaika loppuu 
12.1.2020. Haku TE-toi-
miston kautta. 

Gradia Jyväskylä 
 

 
Kuljetus- ja varastoalan ammatilliset perus-
teet ja alan suomea maahanmuuttajille 3.2.2020 18.6.2020   

Hakuaika loppuu 
19.1.2020. Haku TE-toi-
miston kautta. 

Gradia Jyväskylä 
 

 
Rakennusalan ammatilliset perusteet ja alan 
suomea maahanmuuttajille 3.2.2020 18.6.2020   

Hakuaika loppuu 
12.1.2020. Haku TE-toi-
miston kautta. 

Gradia Jyväskylä 
 

 Aikuisten perusopetus OKSA: alkuvaiheessa 
aloittaa uusi lukutaitovaiheen ryhmä, jatka-
vat ryhmät: alkuvaihe, päättövaihe 13.1.2020 29.5.2020   

hakupalvelut@gradia.fi 
p. 040 341 6193 

Gradia Jyväskylä 
 

 Ammatilliseen koulutukseen valmentava 
koulutus VALMA, 60 osp, S2-opetusta tar-
joava ryhmä  29.5.2020   

hakupalvelut@gradia.fi 
p. 040 341 6193 

Gradia Jyväskylä 
 

 
Ravintola- ja cateringalan perustutkinto 
maahanmuuttajille, kokki (osatutkinto) 13.1.2020 18.6.2020   

Hakuaika loppuu 
15.12.2019. Haku TE-toi-
miston kautta. 
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Gradia Jyväskylä 

 
 

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,  
lähihoitaja 11.3.2020   

Hakuaika loppuu 
19.1.2020. Haku TE-toi-
miston kautta. 

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 
Opetus kahden kielitaitotason mukaisessa 
ryhmässä 0-A2. 

13.1.2020 9.4.2020 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 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.  

käynnistyy 
tammi-helmi-
kuussa 2020, 
jos saadaan ra-
hoitus OPH:lta. 
Vastaus tullee 
joulukuun al-
kuun men-
nessä. Kurssin 
kokonaiskesto 
selviää myös 
tuolloin. 

 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   28.1.2020 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 12.6.2020 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-

7.9.2020 6.11.2020 8 Kotouttamisajan päättä-
neille 

https://jyvala.fi/avaimetonnistumiseen
https://jyvala.fi/avaimetonnistumiseen
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
https://jyvala.fi/avaimettyoelamaan
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kelu- ja työelämävalmiuksia, tukea arjen hal-
lintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun, neu-
vontaa ja yksilöohjausta. 

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 
 

13.1.2020- 
kevään vapaita 
paikkoja voi tie-

dustella 

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 

13.1.2020 29.5.2020  Hakupalvelut 
040 341 6193 
hakupalvelut@gradia.fi 

Jyväskylän aikuislukio 
Sepänkatu 3 

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

opiskelijoiden henkilökohtainen ohjaus 13.1.2020 29.5.2020  opinto-ohjaaja Eija Wilmi 
p. 040 341 4663 
eija.wilmi@gradia.fi 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

1229102 Suomi 1, Finnish for foreigners 1 
(48 lessons)  
Kuokkalan yhtenäiskoulu 
Mon, Wed 17.00 – 18.30, twice a week 

8.1.2020 
 

6.4.2020  Jenny Tarvainen, FM 
Course fee 27 € 
A basic course for for-
eigners with no 
knowledge of Finnish. 
Textbook Oma suomi 1. 
Course subsidised by the 
Finnish National Agency 
for Education. 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

1229103 Suomi 1 alkeisjatko (24 t) 
Opisto / kieliluokka 3 
to 16.30 – 18.00 

9.1.2020 
 

2.4.2020 
 

 Jenny Tarvainen, FM 
Kurssimaksu 15 € 
Osaat jo hieman suomea. 
Käsittelemme esimerkiksi 
terveydenhoitoon, vapaa-
aikaan ja juhliin liittyvää 
sanastoa ja tilanteita. Kie-
liopin aiheina esimerkiksi 
verbityyppejä, lauseenjä-
seniä ja adjektiiveja. Op-
pikirja Oma suomi 1, kap-
paleesta 8. Opetushalli-
tuksen tukema opinto-
setelikurssi. 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

1229104 Suomi jatko (24 t)     
Opisto / kieliluokka 3   
to 18.15 – 19.45 

9.1.2020 
 

2.4.2020 
 

 Jenny Tarvainen, FM   
Kurssimaksu 15 € 

mailto:eija.wilmi@gradia.fi
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Osaat jo toimia arjen yk-
sinkertaisissa viestintäti-
lanteissa ja tunnet suo-
men kieliopin perusra-
kenteet. Käsittelemme 
esimerkiksi työelämän ti-
lanteita, koulujärjestel-
mää, opimme luonto- ja 
uutissanastoa sekä har-
joittelemme oman mieli-
piteen ja tarinan kerto-
mista. Kielioppiaiheina 
esimerkiksi imperfekti ja 
konjunktiot. Oppikirja 
Oma Suomi 1, kappa-
leesta 11. Opetushallituk-
sen tukema opintoseteli-
kurssi. 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

1229105 Työelämän suomea (24 t)                   
Opisto / teorialuokka 2 
ma, ke 14.15 – 16.30 

10.2.2020 
 

11.3.2020 
 

 Mervi Huisman, FM  
Kurssimaksu 18 € 
Harjoittelemme työelä-
mässä tarvittavia kielen-
käyttötilanteita intensiivi-
sesti lyhytkurssilla, jonka 
tavoitteena on tukea 
opiskelijaa hänen tiellään 
kohti koulutusta ja työ-
elämää. Myös perusra-
kenteiden kertausta. Tai-
totaso B1. Oppikirjana 
Työelämän suomea – 
suomeksi ammattiin. 
Opiskelija itse hankkii kir-
jan. Opetushallituksen tu-
kema opintosetelikurssi. 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

1229106 Suomea keskustellen B1–B2 (20 t)  
Viitaniemen koulu / lk 121 
ke 17.00–18.30 

15.1.2020 
 

25.3.2020 
 

 Mervi Huisman, FM 
Kurssimaksu 15 € 
Opiskelemme suomen 
kieltä monipuolisesti. Ke-
hitymme vähitellen taita-
vammiksi kielenkäyttä-
jiksi. Jos selviydyt arkielä-
mässä jo hyvin (taitotasosi 
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on B1–B2), mutta haluat 
lisää rohkeutta puhua, 
tämä on sinulle sopiva 
kurssi. Opetusmateriaali 
opettajalta. Opetushalli-
tuksen tukema opinto-
setelikurssi. 

Jyväskylän kansalaisopisto www.jyvaskyla.fi/kansalais-
opisto 

8101101 Hygieniaosaamiskoulutus (8 t)  
Viitaniemen koulu / luokka 115 
ke – to 16.30–19.45 

25.3.2020 26.3.2020  Sirkka Liias-Heikkinen, ko-
titalousopettaja 
Kurssimaksu 22 € 
Opiskelemme hygie-
niaosaamistestissä vaa-
dittavat asiat. Kurssin 
käytyäsi on mukavampi 
osallistua osaamistestiin! 
Työttömille ja alle 20-
vuotiaille maksuton (Ope-
tushallituksen tukema 
opintosetelikurssi). Lisä-
tiedot: www.hygienia-
passi.fi 

Jyväskylän kansalaisopisto 
 

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

8101102 Hygieniaosaamistesti   
Opisto / luentosali 1 

27.3.2020 
pe 17.00–18.00 

  Testimaksu 30 € 
Sirkka Liias-Heikkinen, ko-
titalousopettaja 
Testin läpäisseelle myön-
netään hygieniaosaamis-
todistus ja hygieniapassi. 
Valmistaudu todistamaan 
henkilöllisyytesi. Viimei-
nen ilmoittautumispäivä 
26.3. Lisätiedot: 

www.evira.fi 
 

Jyväskylän kansalaisopisto 
 

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

8101103 Food Hygiene Proficiency Test  
Opisto / luentosali 1 

27.3.2020 
Fri 18.00–19.00 

  Sirkka Liias-Heikkinen 
Test fee 30 € 
Those who pass the test 
will be given a certificate 
and a Hygiene Passport. 
Please bring a valid offi-
cial identity document 
along. Registration by 
March 18th. More infor-
mation: www.evira.fi 

https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
http://www.evira.fi/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
https://opistopalvelut.fi/jyvaskyla/
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Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe 
(APA20K) 

7.1.2020 18.12.2020 15  

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetus (AIPE20K) 7.1.2020 25.5.2021 15  

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Digileidit 8.1.2020 14.5.2020  ke ja to illat 
ilmoittautuminen etukä-
teen eri aiheisiin 

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Pekaso 7.1.2020 13.3.2020 10 valmentava koulutus 
kasvatus- ja ohjausalan-
koulutuksiin, TET-jakso 

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi Aikuisten perusopetuksen lukutaitovaihe 
(LUK20K) 

7.1.2020 18.12.2020 15  

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi FUTUR Tulevaisuuteni suunta -koulutus 
(UMAKO) 

16.3.2020 9.10.2020  Haku 7.2.2020 mennessä. 
Peruskoulun päättäneille 
alle 20 vuotiaille maahan-
muuttajanuorille sekä 20 
– 29 vuotiaille maahan-
muuttajanuorille, joilla 
ei ole toisen asteen kou-
lutusta. 

Jyväskylän kristillinen opisto www.jko.fi FUTUR Tulevaisuuteni suunta -koulutus 
(UMAKO) 

17.8.2020 18.12.2020  Haku 31.7.2020 men-
nessä. Peruskoulun päät-
täneille 
alle 20 vuotiaille maahan-
muuttajanuorille sekä 20 
– 29 vuotiaille maahan-
muuttajanuorille, joilla 
ei ole toisen asteen kou-
lutusta 

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

jatkuva haku 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 
(umako) 

7.1. 26.6. 15 25opetustuntia/  
viikko. Koulutukseen jat-
kuva haku. Tästä koulu-
tuksesta lisätietoja antaa 
Almira Pakarinen 
0408315073 

http://www.keokarstula.fi/
mailto:mervi.pasanen@keokarstula.fi
mailto:mervi.pasanen@keokarstula.fi
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Koskelan Setlementti/ 
Koskela opisto 

 Suomen kielen alkeet/ Finnish for beginners 
 

13.1. 16.4  Maanantaisin klo 14-
15.30 
ja torstaisin klo 15-16.30 

Koskelan Setlementti/ 
Koskela opisto 

 Suomen kielen jatkokurssi (B1-B2) 13.1. 20.4.  Maanantaisin klo 15.30-
17.00 

Koskelan Setlementti/ 
Koskela opisto 

 Language support for beginners in finnish  - 
suomen kielen tukiopetus alkeistaso 

14.1. 14.4.  Tiistaisin klo 15-16.30 
 

Koskelan Setlementti/ 
Koskela opisto 

 Suomen kielen tukiopetus - alkeistaso 16.1. 16.4.  Torstaisin klo 16.30–
18.00 

Koskelan Setlementti/ 
Koskela opisto 

 Suomen kielen tukiopetus - alkeistaso 14.1. 14.4.  Tiistaisin klo 17-
18.30,Suolahti 

Koskelan Setlementti/ 
Koskela opisto 

Koskelan yhteystiedot: 
asiakasneuvonta puh. 0400 
115360 ja 0400 115366, kos-
kela@aanekoski.fi 
os. Rautatienkatu 25, 44150 
Äänekoski 

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

9.1. 11.6.  Torstaisin klo 13-16.00 
osoitteessa: Koulumäen-
katu 6A, ovi A8, 44100 
Äänekoski 
Yhteyshenkilöt: 
Almira Pakarinen puh. 
040 8315073 
Kay Latokartano: puh. 
040 1461055 

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

 12.12. 
klo 10–12 

n.40 Suomen kielen alkeita, 
vapaa pääsy 

Monikulttuurikeskus Gloria www.gloriajkl.fi Toisto-ryhmä 
ti ja to klo 10-12 

 12.12. 
klo 10–12 

 Suomen kielen alkeita, 
vapaa pääsy 

 

mailto:koskela@aanekoski.fi
mailto:koskela@aanekoski.fi

