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SUOMEN KIELEN KOULUTUS
SAVONLINNAN SEUDULLA 2018 - 2019

Itä-Karjalan Kansanopisto
Valoniementie 32
58450 Punkaharju
015 572 11, telefax 015 572 1220
www.ikko.fi
rehtori, opetusneuvos Maija Tenojoki
ita-karjalan.kansanopisto@ikko.fi
015 572 1270, 050 375 7935

Kaikkiin koulutuksiin on jatkuva haku ja joustava opiskelun aloittaminen. Hakulomake opiston
internetsivulla www.ikko.fi
Perusopetuksen lisäopetukseen (Kymppiluokalle) voi hakea myös perusopetuksen jälkeisen
valmistavan koulutuksen haussa 22.5 –24.7.2018 (www.opintopolku.fi). Opiskelupaikkoja voi kysyä
suoraan opistolta puh. 015 57211. Opetus, asuminen ja ateriat osalla koulutuksia maksuttomia, muissa 10 67 €/vko. Koulutustuet, opintosetelit. Opiskelijat voivat asua opiston asuntolassa.

Suomen kielen ja kulttuurin linja (Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus 60 ov)
Aika:
14.8.2018 - 1.6.2019 (lukuvuosi 40 ov). Opiskelu jatkuu toisena lukuvuotena. Opiskelun
kesto on 9-14 kk.
Lisätiedot:
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, ulkomaalaisille ja ulkosuomalaisille. Opiskelu
painottuu suomen kieleen ja viestintätaitoihin, työelämä- ja yhteiskuntataitoihin,
kulttuurintuntemukseen ja Suomi-tietouteen. Alkeis-, keski- ja jatkoryhmät.
Kun koulutus on hyväksytty opiskelijan kotoutumissuunnitelmaan, ovat opetus, asuminen ja
pääosa aterioista maksuttomia.
Koulutuksen suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen
peruskoulutukseen.

Aikuisten perusopetus/Peruskoululinja
Aika:
14.8.2018 – 23.5.2020 Opiskelun kesto yksilöllisesti.
Lisätiedot:
Peruskoululinja on tarkoitettu maahanmuuttajille ja ulkosuomalaisille, jotka tarvitsevat
tietojensa ja taitojensa täydentämistä päästäkseen toisen asteen ja muihin jatkokoulutuksiin.
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Tavoitteena on suorittaa perusopetuksen päättötodistus aikuisten perusopetuksen
opetussuunnitelman mukaisesti ja saavuttaa riittävä suomen kielen taito jatko-opintoja ja
työelämää varten.
Koulutus sisältää aikuisten perusopetuksen alku- ja päättövaiheen opetuksen.
Opiskelun kesto määräytyy lähtökohdan ja tavoitteen mukaan yksilöllisesti.
Aikuisten perusopetuksen päättövaihe (9-18 kk) sisältää pakollisia ja valinnaisia kursseja,
joista tulee suorittaa vähintään 46.
Perusopetuksen alkuvaihe (9 kk) sisältää 38 kurssia ja antaa opiskelijalle valmiudet jatkaa
päättövaiheen opintoihin. Alkuvaiheeseen voi sisältyä myös lukutaitovaihe (27 kurssia).
Opetus, oppikirjat, asuminen ja ruokakin pääosin ovat maksuttomia.
Koulutuksen suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen
peruskoulutukseen.

Perusopetuksen lisäopetus (Kymppiluokka)
Aika:
14.8.2018 - 25.5.2019. Opiskelun kesto on 9 kk.
Lisätiedot:
Perusopetuksen lisäopetus on tarkoitettu perusopetuksen oppimäärän suorittaneille nuorille.
Lisäopetuksessa voi korottaa perusopetuksen oppimäärään kuuluvia kaikille yhteisiä ja
valinnaisia oppiaineita, opiskella monialaisia kokonaisuuksia ja saada laaja-alaisia valmiuksia
nopeasti muuttuvaa maailmaa ja jatko-opintoja varten.
Opetus, oppikirjat, asuminen ja ruokakin pääosin ovat maksuttomia.
Koulutuksen suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa opiskelijoita ammatilliseen
peruskoulutukseen.

Luku- ja kirjoitustaidon koulutus 8-20/38 ov
Aika
27.8.- 21.12.2018 ja 7.1.- 2.6.2019. Opiskelun kesto 2-9 kk.
Lisätiedot
Koulutuksen tavoitteena on suomen kielen luku- ja kirjoitustaidon perustan, oppimaan
oppimisen ja vuorovaikutustaitojen kehittäminen. Samalla tuetaan opiskelijan kotoutumista ja
identiteetin kehittymistä elinikäisenä oppijana. Opiskelun pituus määräytyy opiskelijan
yksilöllisten tavoitteiden mukaan.
Lukuvuoden pituisen opiskelun suorittamisesta annetaan kuusi lisäpistettä valittaessa
opiskelijoita ammatilliseen peruskoulutukseen.

Suomen kielen intensiivikurssit
Aika
22.-25.8.2018, 7.-10.11.2018 ja 3.-6.4.2019

Yleinen kielitutkinto (YKI)
Suomen kielen tutkintopäivät
25.8.2018 keskitaso, ilmoittautuminen 1.-15.6.2018
10.11.2018 keskitaso, ilmoittautuminen 3.-28.11.2018
6.4.2019 keskitaso, ilmoittautuminen 1.-28.2.2019

Lisätiedot
Opetushallituksen sivuilta www.oph.fi/kielitutkinnot ja Itä-Karjalan Kansanopistolta raija.heikkila@nettilinja.fi
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Linnalan opisto
Sotilaspojankatu 7
57100 Savonlinna
015 511 80
http://www.linnala.fi/
Suomen kielen yksilö- ja pariopetus
Yksilöopetuksen 10 oppitunnin (á 45 min) paketti maksaa 204 €, pariopetuksen 15 oppitunnin paketti 153
€/opiskelija. Voit itse valita tason ja kehitettävän kielitaidon osa-alueen (kielioppi, sanasto, tekstin tai kuullun
ymmärtäminen, puhuminen tai näiden yhdistelmä). Opettaja auttaa tarvittaessa tasosi määrittelyssä ja hänen
kanssaan sovitaan tapaamisajat.
Pariopetuksessa molempien on oltava samalla taitotasolla. Jos tasoeroja on, opetus etenee alemmalla
tasolla olevan mukaan. Opisto ei välitä pareja.
Tiedustelut ja ilmoittautumiset suoraan opettajalle (ei Linnalan toimistoon). Katso yhteystiedot
nettisivuiltamme www.linnala.fi -> kurssit -> kielet.

Kielikahvila Café Lingva

Maksuton kansainvälinen, monikielinen ja kaikille avoin kahvila.
Milloin: Joka kuukauden toisena maanantaina klo 17.30-18 syyskuusta toukokuuhun.
Missä: Café Alegria, Puistokatu 3, Savonlinna.
Vapaata jutustelua kielistä ja kulttuureista kiinnostuneille. Joka kielelle (myös suomen kielelle!) on oma
pöytänsä, jossa istuvan syntyperäisen puhujan kanssa voi treenata kieltä käytännössä tai vaikkapa
kuunnella toisten tarinointia. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita! Halukkaat voivat ostaa kahvia jne.
YLEISET KIELITUTKINNOT (YKI)
YKI on Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämä valtakunnallinen tutkinto, joka sopii kaikille
kielitaidostaan virallisen todistuksen haluaville riippumatta siitä, missä taito on hankittu. Ilmoittautumiset
Linnalan opistoon, p. 015 511 80, josta saat ilmoittautumislomakkeen. Myöhästyneitä ilmoittautumisia ei
voida ottaa vastaan. Tutkintomaksut: perustaso 100 €, keskitaso 123 €, ylin taso 160 €. Lisätietoja
nettisivuiltamme -> opiston kurssit -> yleiset kielitutkinnot.
Seuraavat suomen kielen tutkintopäivät:
26.8.2018, keskitaso, ilmoittautuminen 1.- 5.6. 2018
10.11.2018, kaikki tasot, ilmoittautuminen 3.- 28.9. 2018
26.1.2019, keskitaso, ilmoittautuminen 3.- 14.12.2018
6.4.2019, kaikki tasot, ilmoittautuminen 1.- 28.2.2019
Suomen kielen YKI:in voi tutustua täällä: http://ykidata.solki.jyu.fi/yki_demo/index.php?page=yki&kieli=suomi ja
harjoitella osoitteessa http://www.yle.fi/java/yki/index.nvl#
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Savonlinnan aikuislukio
Kirkkokatu 1
57100 Savonlinna
apulaisrehtori Jani Repo
044 417 4595
jani.repo@savonlinna.fi
kanslia puh. 044 417 4596

Ennen lukuvuoden alkua suomen kielen opiskelijoille pidetään taitotasotesti, jonka perusteella opiskelijat
jaetaan heille sopiviin ryhmiin. Testi on maanantaina 20.8.2018 klo 16.oo.
Suomen kielen alkeiskurssit (Oppikirja: Kursseilla a-c: Suomen mestari 1, kursseilla d-e: Suomen mestari
2)
Kurssi 1: 22.8.–8.10. ma ja ke klo 15.40–17.00
Kurssi 2: 10.10.–3.12. ma ja ke klo 15.40–17.00
Kurssi 3: 5.12.–6.2. ma ja ke klo 15.40–17.00
Kurssi 4: 11.2.–3.4. ma ja ke klo 15.40–17.00
Kurssi 5: 8.4.–29.5. ma ja ke klo 15.40–17.00
Suomen kielen alkeiskurssit on tarkoitettu niille, jotka ovat jo hieman opetelleet suomen alkeita (noin
taitotaso 1). Opetuskielenä on suomi. Luku- ja kirjoitustaito on välttämätön.
Suomen kielen peruskurssit (Oppikirja: Hyvin menee 2)
Kurssi 1: 22.8.–8.10. ma ja ke klo 17.00–18.20
Kurssi 2: 10.10.–3.12. ma ja ke klo 17.00–18.20
Kurssi 3: 5.12.–6.2. ma ja ke klo 17.00–18.20
Kurssi 4: 11.2.–3.4. ma ja ke klo 15.40–17.00
Kurssi 5: 8.4.–29.5. ma ja ke klo 17.00–18.20
Suomen kielen peruskurssit on tarkoitettu niille, jotka osaavat jo hyvin suomen kielen alkeet (taitotaso 2-3).
Suomen kielen jatkokurssit eli lukiokurssit (Oppikirja: Kursseilla 1-2: Kipinä 1-2, kursseilla 3-4: Kipinä 34, kurssilla 5: Kipinä 5-6)
Kurssi 1: 23.8.–9.10. ti ja to klo 17.00–18.20
Kurssi 2: 11.10.–4.12. ti ja to klo 17.00–18.20
Kurssi 3: 5.12.–7.12. ti ja to klo 17.00–18.20
Kurssi 4: 12.2.–4.4. ti ja to klo 17.00–18.20
Kurssi 5: 8.4.–29.5. ma ja ke klo 18.30–19.50
Jatkokurssit (=suomen kielen lukiokurssit) on tarkoitettu niille, jotka ovat opiskelleet suomea jo useamman
vuoden ja hallitsevat hyvin suomen kielen perusteet (taitotaso 4-5). Jatkokurssit suoritettuaan opiskelija voi
osallistua suomi toisena kielenä -ylioppilaskokeeseen.
Lisätietoja voit kysyä kurssin opettajalta heidi.lehtosaari@savonlinna.fi
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Savonlinnan Kristillinen opisto
Opistokatu 1, 57600 Savonlinna
015 572 910
www.sko.fi
rehtori Tommi Tuunainen
044 554 7895
tommi.tuunainen@sko.fi
Opistolla on mahdollista asua. Hakulomakkeet opiston internet-sivulla www.sko.fi
PITKÄT SUOMEN KIELEN LINJAT 20.8.2018-29.5.2019
Kurssin aluksi opiskelijoiden taitotaso määritellään, ja opetus kohdennetaan ryhmälle sopivaksi.
Koulutuksessa hyödynnetään monipuolisesti tieto- ja viestintätekniikkaa, jotta opiskelijoiden valmiudet toimia
teknologiaan nojaavassa yhteiskunnassa kehittyisivät.
Opiskelumaksu on 30€/viikko ja jos asuu opistolla niin 50€/viikko.

SUOMEN KIELEN INTENSIIVIKURSSIT 11.6.-10.8.2018
Suomen kielen intensiivikurssit maahanmuuttajille. Kurssin aluksi tehdään lähtötasotesti. Tavoitetasot
määrittyvät siten lähtötason perusteella A1.2 – B2.2. Intensiivikursseja on myös kesällä ja niiden opiskelijoilla
on etusija syksyllä 2017 alkaville pitkille suomen kielen linjoille.
Opiskelumaksu on 30€/viikko ja jos asuu opistolla niin 50€/viikko.

AIKUISTEN PERUSOPETUS 15.8.2018-29.5.2019
Aikuisten perusopetus on tarkoitettu oppivelvollisuusiän ylittäneille nuorille ja aikuisille, joiden tavoitteena on
saada peruskoulun päättötodistus. Aikuisten perusopetuksessa koulutus pohjautuu Aikuisten
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 2017. Opiskelu kestää yleensä 1 - 3 vuotta ja se
suunnitellaan jokaisen opiskelijan yksilöllisiin valmiuksiin, tarpeisiin ja tavoitteisiin perustuen (HOPS).
Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot
Aikuisten perusopetuksessa suoritetaan tarvittaessa alkuvaiheen opintoja. Alkuvaiheessa varmistetaan
perusopetuksessa tarvittavia opiskelu- ja tiedonhankintataitoja sekä perustietoja, joita vaaditaan aikuisten
perusopetuksen päättövaiheen opinnoissa. Saavutettuaan riittävät tiedot ja taidot, opiskelija siirtyy
opiskelemaan päättövaiheeseen. Alkuvaiheeseen voi sisältyä myös lukutaitovaihe. Alkuvaihe kestää yleensä
yhden vuoden ja opintojen laajuus on 38 kurssia.
Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnot
Aikuisten perusopetuksen päättövaiheen opinnot tähtäävät peruskoulun päättötodistukseen. Opetus vastaa
peruskoulun vuosiluokkien 7 - 9 tavoitteita. Päättövaihe kestää yleensä 1,5 - 2 vuotta ja opintojen laajuus on
46 kurssia.

