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Jyväskylän Kansalaisopisto
Gradia – Jyväskylän koulutuskuntayhtymä
Jyväskylän Yliopiston Kielikeskus
Monikulttuurikeskus Gloria
Huhtasuon asukasyhdistys
Jyvälän Setlementti ry

SUOMEA JYVÄSKYLÄSSÄ

Kotona Jyväskylässä -hanke
Jyväskylän kristillinen opisto

JYVÄSKYLÄN KANSALAISOPISTO
Vapaudenkatu 39 – 41, 40100 Jyväskylä

Suomen kielen kurssit
Jyväskylän kansalaisopistossa on eritasoisia suomen kielen kursseja sekä YKI -tutkintoon
valmentava kurssi. Kurssihinnat 39 - 53 euroa / kurssi.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
www.jyvaskyla.fi/kansalaisopisto

Kansalaisopiston luku -ja kirjoitustaidon koulutus
Huhtikuussa 2018 alkaa kaksi uutta luku -ja kirjoitustaidon koulutusta. Koulutus voidaan sisällyttää
asiakkaan kotoutumissuunnitelmaan.
Lisätiedot koulutuksesta kansalaisopistolta tai TE-palveluista.

1

GRADIA – JYVÄSKYLÄN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ

Aikuislukion suomen kielen kurssit
Voit opiskella aikuislukiossa eritasoisia suomen kielen kursseja. Kurssit ovat arki-iltaisin.
Aikuislukiossa on 6 jaksoa. Voit aloittaa opinnot joka jakson alussa. Lukuvuosimaksu on 95 euroa.
Lisätiedot: opettaja Niina Eloranta / niina.eloranta@gradia.fi
Toimisto p. 040 341 4661 / Toimisto on auki ma - to klo 12 - 19 ja pe klo 9-14 / Sepänkatu 3

LUVA – Lukioon valmentava koulutus
Voit hakea opiskelijaksi koulutukseen, jos olet suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan
oppimäärän ja sinulla on tavoitteena jatkaa opiskelua lukiossa, mutta tarvitset lisää harjoitusta
suomen kielessä. Lukioon valmentavassa koulutuksessa opiskelevalla on oikeus opintotukeen.
Koulutukseen on jatkuva haku. Hakulomake täytetään Jyväskylän aikuislukion opintotoimistossa.
Lisätiedot: Aikuislukion toimisto: yhteystiedot yllä

Ammattiopintoihin valmentavat koulutukset
Jyväskylän Aikuisopisto järjestää ammatilliseen koulutukseen valmentavaa koulutusta yhteistyössä
TE -toimiston kanssa. Opinnot on mahdollista sisällyttää omaehtoiseen kotoutumiskoulutukseen.

Voit hakea koulutuksiin TE -palveluiden kautta.

Lisätiedot suoraan oppilaitoksesta tai TE –palveluista:
www.gradia.fi

www.te-palvelut.fi

2

Oksa-koulutus (Aikuisten perusopetus)
Aikuisten perusopetukseen voi hakea 17 vuotta täyttänyt henkilö. Opinnot on jaettu
alkuvaiheeseen ja päättövaiheeseen. Luku - ja kirjoitustaidottomien opiskelijoiden opintoihin
voidaan sisällyttää lukutaitovaihe, joka antaa valmiudet suorittaa perusopetuksen opinnot.
Seuraavat ryhmät alkavat huhtikuussa 2018 ja elokuussa 2018.

Yhteystiedot:
OKSA-koulutus: opinto-ohjaaja Elina Vettenranta: elina.vettenranta@gradia.fi / 040 341 6188
Aikuislukion perusopetus: opinto-ohjaaja Eija Wilmi eija.wilmi@gradia.fi / 040 341 4663
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO
www.jyu.fi
https://kielikeskus.jyu.fi/opetus/s2/ei-yliopisto-opiskelijoille
Yliopiston suomen kielen kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti yliopiston omille opiskelijoille ja
henkilökunnalle, mutta myös yliopiston ulkopuoliset opiskelijat voivat osallistua kursseillemme
maksamalla kurssimaksun. Opetuksen apukieli on englanti. Opetus on yliopistotasoista, joten
osallistujalla täytyy olla lukiotasoinen pohjakoulutus.
Huomaa, että opiskelu kielikeskuksen kursseilla ei oikeuta opiskelupaikkaan Jyväskylän
yliopistossa.
Kurssihinnat
140 – 420€ / kurssi
Lisätietoa: lcinfo@ulc.jyu.fi
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MONIKULTTUURIKESKUS GLORIA
Matarankatu 6
40100 Jyväskylä

GLORIAN ABC
Tiistai, keskiviikko ja torstai klo 10.00 – 12.00
Avoin suomen kielen ryhmä, jossa opettajina toimivat vapaaehtoiset kielioppaat. Ryhmään voi
tulla mukaan myös lapsen kanssa. Ei tarvitse ilmoittautua etukäteen. Materiaalimaksu 3 euroa /
lukukausi.

Gloriassa järjestetään myös muita kieliryhmiä ja tapahtumia, joissa voi harjoitella suomen kieltä.
Aikataulu ja lisätiedot: www.gloriajkl.fi

HUHTASUON ASUKASYHDISTYS
Avoin suomen kielen ryhmä
Huhtasuon terveysaseman ryhmähuone, Nevakatu 1, 1. krs.
Keskiviikkoisin klo 10 - 12
Ryhmää ohjaavat vapaaehtoiset opettajat. Osallistuminen on maksutonta. Opiskelemaan ovat
tervetulleita kaikki suomen kielen taitotasosta tai elämäntilanteesta riippumatta. Ei
ennakkoilmoittautumista.
Lisätiedot: Leena Jurvanen 040 728 4487 / leena.jurvanen@gmail.com
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JYVÄLÄN SETLEMENTTI RY
Avaimet Onnistumiseen -koulutus
http://avaimet.jyvala.fi, facebook.com/avaimetonnistumiseen
Avaimet Onnistumiseen 1

5.2.- 11.5.2018

Avaimet Onnistumiseen koulutus on tarkoitettu 17 - 29 -vuotiaille vailla opiskelu- tai työpaikkaa
oleville maahanmuuttajanuorille. Koulutuksessa opiskellaan suomen kieltä toiminnallisesti. Lisäksi
osallistujat saavat tukea arjen hallintaan sekä tulevaisuuden suunnitteluun. Ryhmät kokoontuvat
maanantaista perjantaihin klo 9-15 välillä. Koulutuksen hakuaika päättyy 21.1.2018, mutta vapaita
paikkoja voi tiedustella myös kesken kauden. Koulutus on maksutonta ja TE -palveluiden
asiakkailla on mahdollisuus saada kelan työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta osallistumisajalta.
Opinnot on mahdollista sisällyttää omaehtoiseen kotoutumiskoulutukseen. Koulutukseen voivat
osallistua oleskeluluvan saaneet alle 30-vuotiaat nuoret.

Avaimet Onnistumiseen 2
ks. tiedot yllä

28.5. – 13.7.2018

Lisätiedot ja haku: Roija Aflatuni / roija.aflatuni@jyvala.fi / 040 588 2380

Jyvälän monikulttuurinen iltakoulu
Iltakoulussa harjoitellaan suomen kieltä opettajan, suomalaisten ja muiden osallistujien kanssa.
Iltakoulu ei ole alkeiskurssi, vaan osallistujan pitää osata jo suomea. Osallistuminen on
maksutonta, mutta ryhmään täytyy ilmoittautua.
Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Siiri Lehtonen / siiri.lehtonen@jyvala.fi / p. 040 1492 221
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Kotokolo -kurssi
Kotokolo 1

3.4. – 16.7.2018

Kotokolo 2

29.10. – 21.12.2018

Kotokolo -kurssilla opiskellaan suomen kieltä ja tutustutaan suomalaiseen kulttuuriin. Kurssi on
tarkoitettu kannattelevaa tukea tarvitseville opiskelijoille sekä kotivanhemmille. Kurssille
osallistuminen ei edellytä luku -ja kirjoitustaitoa. Kurssilla opiskellaan 4 päivää viikossa ma - to klo
14.30 – 18.00. Lasten kanssa osallistuville on oma ryhmä, jolla on opetusta 1 päivä viikossa.
Lisätiedot ja haku: Roija Aflatuni / roija.aflatuni@jyvala.fi / p. 040 588 2380

KOTONA JYVÄSKYLÄSSÄ-HANKE
Luku -ja kirjoitustaidon ryhmä 5.2.-29.3.2018
Puhutaan suomea-ryhmä 5.2.-23.3.2018
Kurssilla opiskellaan maanantaista perjantaihin klo 9.30-14.00. Opinnot koostuvat suomen kielen
opiskelusta sekä yhteiskuntaorientaatiosta, joka toteutetaan asiakkaan äidinkielellä tai muulla
hänen hallitsemallaan kielellä. Kotoutumisajalla olevilla TE -palveluiden asiakkailla on mahdollisuus
saada Kelan työmarkkinatukea ja ylläpitokorvausta osallistumisajalta.
Lisätiedot ja haku:
Luku-ryhmä: Riikka Toivanen / riikka.toivanen@jkl.fi / 050 372 1602
Puhutaan suomea-ryhmä: Jaana Tapalinen / jaana.tapalinen@jkl.fi / 050 441 1980
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JYVÄSKYLÄN KRISTILLINEN OPISTO
Perusopetukseen valmistava opetus ja aikuisten perusopetus
Jyväskylän kristillinen opisto järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta sekä aikuisten
perusopetusta. Opinnot on mahdollista sisällyttää omaehtoiseen kotoutumiskoulutukseen.
Seuraavat uudet ryhmät alkavat syksyllä 2018, mutta vapaita paikkoja voi tiedustella ympäri
vuoden.

Lisätiedot suoraan oppilaitoksesta tai TE -palveluista:
www.jko.fi
www.te-palvelut.fi

TYÖVOIMAPOLIITTISET KOULUTUKSET
Kotoutumislain mukaisesta kotoutumiskoulutuksesta ja siihen rinnastettavasta omaehtoisesta
opiskelusta saat lisätietoja Keski-Suomen TE -palveluista. Kotoutumiskoulutus on suunnattu
maahanmuuttajille, jotka ovat kotoutumisajalla työnhakijoina TE -toimistossa.

Lisätiedot TE -palveluista:
TE -toimisto puh. 0295 046 000 / www.te-palvelut.fi
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