
TYÖNHAUN SUOMEA
Opit kertomaan osaamisestasi, koulutuksestasi ja
työkokemuksestasi suomeksi. 
Suomen kielen valmentajan tuella kirjoitat CV:n ja
työhakemuksen suomeksi, harjoittelet työnhaun ja työelämän
sanastoa ja rakenteita sekä osallistut harjoitushaastatteluun. 

Kenelle: valmistuville/vastavalmistuneille 
kansainvälisille opiskelijoille

Osallistujien määrä: 5-6 henkilöä

Kielitaitotaso: A2.1-B1.2

Milloin: 21.5., 28.5., 2.6., 4.6., 9.6. ja 11.6. 
kello 14.00 – 16.00

Missä: Asemakatu 4, 
Maahanmuuttaneiden Osaamiskeskus tai Teamsissa

Kurssi on maksuton.

Ilmoittaudu 20.5. mennessä
https://forms.gle/ZWCzLch7SDUYu6HA9 

tai Anna 050 591 2725
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FGhhbMPeBf1Zft6FV7&data=04%7C01%7C%7C66f4a8063efe4f3f74cc08d8f8f8bd35%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637533094489531988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vvjFx9SiOv2EI5WhCIGPIXl6f6A7yVlj%2B8EGjw%2BaE10%3D&reserved=0


TYÖNHAUN SUOMEA
Opit kertomaan osaamisestasi, koulutuksestasi ja
työkokemuksestasi suomeksi. 
Suomen kielen valmentajan tuella kirjoitat CV:n ja
työhakemuksen suomeksi, harjoittelet työnhaun ja työelämän
sanastoa ja rakenteita sekä osallistut harjoitushaastatteluun. 

Kenelle: valmistuville/vastavalmistuneille 
kansainvälisille opiskelijoille

Osallistujien määrä: 5 henkilöä

Kielitaitotaso: A2.1-B1.2

Milloin: marraskuussa 2021

Valmennus on maksuton.

Ilmoittaudu  050 591 2725
 
 



FINNISH LANGUAGE
FOR JOB SEEKING
In this course you will learn how to tell about your competence,
education and working experience in Finnish language. 
With the support of Finnish language trainer you will write a CV
and job application, learn/practice job seeking’ vocabulary and
constructions in Finnish and practice your interview skills.

For whom: for graduating international students

Number of participants: 5-6 persons

Finnish language level: A2.1-B1.2

When: 21.5., 28.5., 2.6., 4.6., 9.6. and 11.6. at 2 - 4 pm

Where: Asemakatu 4, 
Centre of Expertise for Immigrants’ office or Teams

The course for participants is free.
.

Sign in before 20.5.
https://forms.gle/ZWCzLch7SDUYu6HA9 

or Anna 050 591 2725
 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FGhhbMPeBf1Zft6FV7&data=04%7C01%7C%7C66f4a8063efe4f3f74cc08d8f8f8bd35%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637533094489531988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vvjFx9SiOv2EI5WhCIGPIXl6f6A7yVlj%2B8EGjw%2BaE10%3D&reserved=0


SIIVOUSALAN SUOMEA
Oletko työtön? Oletko kiinnostunut siivousalan töistä? 
Oletko siivoojana, mutta haluat oppia lisää alan suomea? 

Tervetuloa suomen kielen valmennukseen. 
Opit siivousalan ammattisanastoa ja tärkeitä rakenteita. 

Kenelle: maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ja työssä olevat
siivoojat

Osallistujien määrä: 5-6 henkilöä

Kielitaitotaso: A1.3 -A2.2

Milloin: 1.6., 3.6., 8.6. ja 10.6. kello 14.30 – 16.00

Missä: Asemakatu 4, 
Maahanmuuttaneiden Osaamiskeskus 

Siivousalan suomea -valmennus on osallistujille maksuton. 
.

.
Ilmoittaudu 28.5. mennessä

https://forms.gle/K7Bgyj1ELVL175GYA 
tai Anna 050 591 2725

 
 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FGhhbMPeBf1Zft6FV7&data=04%7C01%7C%7C66f4a8063efe4f3f74cc08d8f8f8bd35%7Cfc34d05ca2f24ac289c5b44f3a9f451c%7C0%7C0%7C637533094489531988%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=vvjFx9SiOv2EI5WhCIGPIXl6f6A7yVlj%2B8EGjw%2BaE10%3D&reserved=0


SIIVOUSALAN SUOMEA
Oletko työtön? Oletko kiinnostunut siivousalan töistä? 
Oletko siivoojana, mutta haluat oppia lisää alan suomea? 

Tervetuloa suomen kielen valmennukseen. 
Opit siivousalan ammattisanastoa ja tärkeitä rakenteita. 

Kenelle: maahanmuuttajataustaiset työnhakijat ja työssä olevat
siivoojat

Osallistujien määrä: 5-6 henkilöä

Kielitaitotaso: A1.3 -A2.2

Milloin: marras-joulukuu

Siivousalan suomea -valmennus on osallistujille maksuton. 
.

.

Ilmoittaudu 050 591 2725
 
 



HOITOALAN SUOMEA

Oletko kiinnostunut hoitoalan töistä? Haluatko oppia lisää alan
ammattisanastoa ja harjoitella suomea keskustelutilanteissa,
joita käydään usein hoitoalan töissä?

Kenelle: hoitoalasta kiinnostuneet työnhakijat

Osallistujien määrä: 5-6 henkilöä

Kielitaitotaso: A1.3 -B1.2

Milloin: ti 24.8., to 26.8., ti 31.8., to 2.9, ti 7.9 klo 14-16

Hoitoalan suomea -valmennus on osallistujille maksuton. 
.

Ilmoittaudu 20.8. mennessä
 050 591 2725

 
 



RAVINTOLA-ALAN
SUOMEA

Haluatko päästä ravintola-alan töihin ja palvella asiakkaita?
Saatat olla kiinnostunut ravitola-alan suomen kielen
valmennuksesta, jossa opit suomeksi alan ammattisanastoa ja
harjoittelet tärkeitä suomen kielen rakenteita. Valmennuksessa
pääset myös osallistumaan alalle tyypillisiin
kielenkäyttötilanteisiin.

Kenelle: ravintola-alalle pyrkivät työnhakijat

Osallistujien määrä: 5-6 henkilöä

Kielitaitotaso: A1.3 -B1.2

Milloin: ti 14.9., to 16.9., ti 21.9., to 23.9., ti 28.9. klo 14-16

Ravintola-alan suomea -valmennus on osallistujille maksuton. 
.

Ilmoittaudu 10.9. mennessä
 050 591 2725

 
 



RAKENNUSALAN
SUOMEA

Oletko kiinnostunut rakennusalan töistä tai opiskelusta, mutta
suomen kielen kanssa on vielä ongelmia? Tervetuloa suomen
kielen valmennukseen, jossa opit rakennusalan
ammattisanastoa ja tärkeitä rakenteita. Valmennuksen aikana
pääset harjoittelemaan ammattikieltä erilaisissa
kielikäyttötilanteissa.

Kenelle: rakennusalasta kiinnostuneet työnhakijat

Osallistujien määrä: 5-6 henkilöä

Kielitaitotaso: A1.3 -B1.2

Milloin: ti 5.10., to 7.10., ti 12.10., to 14.10., ti 19.10. klo 14-16

Rakennusalan suomea -valmennus on osallistujille maksuton. 
.

Ilmoittaudu 1.10. mennessä
 050 591 2725

 
 


