ESPOON T YÖVÄENOPIS TO
Innostu, opi ja onnistu!

SUOMEN
KIELEN OPISKELU
2021—2022
FINNISH COURSES

TERVETULOA OPISKELEMA AN
SU O M E N K I E LTÄ!
Tässä oppaassa voit tutustua syksyn 2021 suomen kielen kursseihin.
Oppaassa on myös joitakin kevään 2022 kursseja. Kaikki kevään 2022
kurssit näet 1.11.2021 alkaen osoitteessa ilmonet.fi.
Voit opiskella suomea osapäiväkursseilla 2–8 tuntia viikossa tai intensiivikursseilla 12 tuntia
viikossa. Osapäiväkursseja on päivällä ja illalla, intensiivikursseja päivällä. Katso osapäiväkurssien ja intensiivikurssien polut s. 16 ja s. 18.
Jos haluat opiskella rauhallisessa tahdissa, valitse hitaasti etenevä kurssi. Tunnistat sen
vihreästä väristä. Jos taas haluat edetä opiskelussa nopeasti, valitse nopeasti etenevä kurssi.
Tunnistat sen keltaisesta väristä. Verkkokurssit tunnistat punaisesta väristä.
Voit opiskella suomea taitotasoilla A1–B2. Katso taitotasokuvaukset s. 20.
Ilmoittautuminen syksyn kursseille alkaa 9.8.2 021 klo 12 .3 0.
 Ilmoittaudu kursseille osoitteessa ilmonet.fi tai puhelimitse 020 692 440
(ma–to, klo 12.30–15.30).
 Voit ilmoittautua jonoon, jos kurssi on täynnä.
 Esitä työttömyystodistus ennen kurssin alkua, jotta saat työttömyysalennuksen.
Katso lisää s. 22.
 Kurssi-ilmoittautuminen on sitova. Tutustu perumisehtoihimme s. 22.
Opintoneuvonta
Haluatko tietää lisää suomen kielen kursseista? Mietitkö esimerkiksi,
mikä olisi sinulle sopiva kurssi? Ota yhteyttä (suomeksi tai englanniksi):

p. 040 1267 448, maanantaisin ja
keskiviikkoisin klo 12–13

Kielitupa, Itätuulenpiha 1, 1. kerros,
keskiviikkoisin klo 14–16

S2-opintoneuvonta@omnia.fi

Suomen kielen kurssit
Espoon työväenopistossa
@suomenkielenkurssitEspoo

Opinto - ohjaus
Maahanmuuttajat voivat saada opinto-ohjausta tulevaisuuden suunnitelmien pohtimiseen.
Opinto-ohjaajan kanssa voi keskustella esimerkiksi opiskelusta ja työstä Suomessa. Ohjaus
on tarkoitettu Omnian työväenopiston kurssien opiskelijoille sekä henkilöille, jotka aikovat
tulla opiskelijoiksi opistoon.
Sovi oma aika etukäteen, elina.nissinen@omnia.fi (suomeksi ja englanniksi).
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WELCOME TO
S TUDY FINNISH!
The Finnish courses in autumn 2021 are presented in this brochure.
You can see some of our courses for spring 2022 as well. You will be able
to see all of the spring courses on ilmonet.fi on 1 November 2021.
You can study Finnish in the part-time courses for 2 to 8 hours a week morning, afternoon or
evening, or in the intensive courses 12 hours a week morning or afternoon. See the tracks for
part-time and intensive courses on p. 17 and p. 19.
If you prefer to study at a more relaxed pace, choose a slower-paced course. You will recognise
it by the green colour. If you prefer to study at a faster pace, choose a fast-paced course. You will
recognise it by the yellow colour. You will recognise online courses by the red colour.
You can study Finnish at levels A1 to B2. See the language proficiency level descriptions on p. 21.
Enrolment for the autumn courses starts on 9 August 2021 at 12.30 pm.
 Enrol for the course on ilmonet.fi or by phone at 020 692 440
(Mon–Thu at 12.30–15.30).
 You can enrol on the waiting list if the course is full.
 Present your certificate of unemployment before the course starts to get the
unemployment discount. See p. 23 for more details.
 Course enrolments are binding. See our cancellation terms on p. 23.
S t u d y Co u ns e l l i n g
Would you like to know more about the Finnish language courses? Are you wondering which course would be best for you? Contact us (in Finnish or English):

Tel. 040 126 7448, Mondays and
Wednesdays at 12–1 pm

Kielitupa at Itätuulenpiha 1, 1st floor
on Wednesdays at 2–4 pm

S2-opintoneuvonta@omnia.fi

Suomen kielen kurssit
Espoon työväenopistossa
@suomenkielenkurssitEspoo

S t u d e n t Co u ns e l l i n g
Immigrants can get student counselling to discuss their future options. You can talk with the
student counsellor about studying and working in Finland, for example. Counselling is available to students already studying at Omnia Adult Education Centre or those considering it.
Book an appointment with the student counsellor by email elina.nissinen@omnia.fi
(in Finnish or English).
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A1

TAITOTASO
SKILLS LEVEL

| PE RUS TASO

A1
OSA - AI K AIS E T KU RSS IT

| BAS I C

Suomi A1 alkeet (55 t, 87–92 €)
Tutustut suomen kieleen ja opit tavallisia,
tärkeitä sanoja ja fraaseja. Opit esittäytymään, kertomaan itsestä, perheestä ja arkipäivästä. Harjoittelet parin ja ryhmän kanssa erilaisia arjen kielenkäyttötilanteita.

Finnish A1 Beginners (55 h, 87–92 €)
You will be introduced to the Finnish language. You will learn simple everyday words
and phrases. You will learn to introduce and
talk about yourself, your family and simple
everyday situations.

US E R LE VE L A1
PART-TI M E COU RS E S

E212315 7.9.–25.11.2021; ti/Tue 9.15–11.00, to/Thu 9.15–11.15; Komentajankatu 5,

Leppävaara

E212661 6.9.–24.11.2021; ma/Mon 17.00–19.00, ke/Wed 17.00–18.45; Kuunkehrä 2, Olari
E212335 7.9.–25.11.2021; ti/Tue 18.00–20.00, to/Thu 18.00–19.45; verkko-opetus/online

Suomi A1 hitaasti etenevä
alkeisr yhmä (69 t, 107 €)

Finnish A1 Slow-Paced
Beginners 1 (69 h, 107 €)

E212319 7.9.–9.12.2021; ti/Tue & to/Thu 17.00–19.00; Upseerinkatu 11, Leppävaara
E212271

7.9.–9.12.2021; ti/Tue & to/Thu 12.30–14.30; Itätuulenpiha 1, Tapiola

Suomi A1 nopeasti etenevä
alkeiskurssi (56 t, 88–93 €)

Finnish A1 Beginners fast-paced
course 1 (56 h, 88–93 €)

E212306 7.9.–28.10.2021; ti/Tue & to/Thu 17.15–20.30; Upseerinkatu 11, Leppävaara
E212322 6.9.–28.10.2021; ma/Mon & to/Thu 17.15–20.30; verkko-opetus/online

HUOM!
Kurssi E212306 jatkuu kurssilla E212307 ,
ja kurssi E212322 jatkuu kurssilla E212323
Ilmoittaudu myös jatkokurssille.
Suomi A1 jatkokurssi
(55 t, 87–92 €)
Opit kertomaan lisää omasta arkielämästä,
esimerkiksi mitä teet viikonloppuna, missä
ja miten asut, mitä ruokaa syöt ja mihin matkustat lomalla. Harjoittelet parin ja ryhmän
kanssa erilaisia arjen kielenkäyttötilanteita.
Luet ja kirjoitat lyhyitä tekstejä.
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PLE ASE N OTE !

Course E212306 has a follow-up course
E212307 and course E212322 has a
follow-up course E212323 .
Enrol for the follow-up course, too.
Finnish A1 Course 2 (55 h, 87–92 €)
You will practise talking about your everyday
life, for example, what you do over the weekends, where and how you live, what kind of
food you eat and where you travel on your
holidays. You will work in pairs or small
groups learning to use Finnish in many everyday situations. You will read and write some
short texts.

E212273 6.9.–24.11.2021; ma/Mon 17.00–19.00, ke/Wed 17.00–18.45; Itätuulenpiha 1, Tapiola
E212300 7.9.–25.11.2021; ti/Tue 19.10–20.55, to/Thu 18.55–20.55; Upseerinkatu 11, Leppävaara
E212523 7.9.–25.11.2021 ti/Tue 18.00–20.00, to/Thu 18.00–19.45; verkko-opetus/online

Suomi A1 hitaasti etenevä
jatkokurssi (63 t, 100 €)

Finnish A1 Slow-Paced
Beginners 2 (63 h, 100 €)

E212276 6.9.–8.12.2021; ma/Mon 19.10–20.55, ke/Wed 18.55–20.55; Kuunkehrä 2, Olari

Suomi A1 nopeasti etenevä
jatkokurssi (56 t, 88–93 €)

Finnish A1 Fast-Paced
Beginners 2 (56 h, 88–93 €)

E212307 2.11.–16.12.2021; ti/Tue & to/Thu 17.15–20.30; Upseerinkatu 11, Leppävaara
E212323 1.11.–16.12.2021; ma/Mon & to/Thu 17.15–20.30; verkko-opetus/online

| A1–A 2

E RI KO IS KU RSS IT

Suomi A1–A2 Puhutaan suomea!
(26 t, 50 €)
Harjoittelemme keskustelua pienissä ryhmissä ja parin kanssa. Puhumme tutuista aiheista: esittäytyminen, itsestä kertominen,
asioiden hoitaminen kaupassa, virastossa ja
terveyskeskuksessa jne. Kurssi tukee perustason (A1–A2) samanaikaisia opintoja.

| A1–A 2

SPECIAL COURSES

Finnish A1–A2 Let’s speak Finnish!
(26 h, 50 €)
We practise conversation in pairs and in
small groups on common topics such as introducing yourself, talking about yourself,
taking care of things when shopping or at a
health care centre or with the officials etc.
This course benefits and contributes to all
your A1 to A2 level studies.

E212321 7.9.–7.12.2021; ti/Tue 19.10–20.40; Upseerinkatu 11, Leppävaara

Kevään 2022 kurssit

Courses in the Spring 2022

E220254 , E220263 , E220233 , E220244 Suomi A1 alkeiskurssi
E220230 , E220234 , E220232 , E220255 , E220257 , E220264 , E220245

Suomi A1 jatkokurssi

E220235 Suomi A1-A2 Puhutaan suomea!
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A2

TAITOTASO
SKILLS LEVEL

| PE RUS TASO

| BAS I C

Suomi A2 jatkokurssi 1
(55 t, 87–92 €)
Opit kertomaan lisää omasta arkielämästä,
esimerkiksi, mitä teit eilen, viime viikolla
tai viime vuonna. Harjoittelet parin ja ryhmän
kanssa erilaisia arjen kielenkäyttötilanteita.
Luet ja kirjoitat lyhyitä tekstejä. Kurssin
aiheita ovat mm. matkustaminen, terveys
sekä luonto.

Finnish A2 Course 1
(55 h, 87–92 €)
You will learn new ways to talk about your
life, for example, what you did yesterday, last
week, or last year. You will read and write
short texts, and practise many kinds of everyday conversations. Topics include travelling, health, and nature.

A2
OSA - AI K AIS E T KU RSS IT

US E R LE VE L A 2
PART-TI M E COU RS E S

E212302 7.9.–25.11.2021; ti/Tue 17.00–19.00, to/Thu 17.00–18.45; Kuunkehrä 2, Olari
E212274 7.9.–25.11.2021; ti/Tue 16.45–18.45, to/Thu 16.45–18.30; Itätuulenpiha 1, Tapiola
E212331

6.9.–24.11.2021 ma/Mon 17.00–19.00, ke/Wed 17.00–18.45; verkko-opetus/online

Suomi A2 jatkokurssi 2 (55 t, 92 €)
Opit kertomaan lisää omasta arkielämästä.
Harjoittelet parin ja ryhmän kanssa erilaisia arjen kielenkäyttötilanteita, esimerkiksi
virastossa asioimista ja ostoksilla käymistä.
Luet ja kirjoitat lyhyitä tekstejä. Kurssin
aiheita ovat mm. koulutus sekä erilaiset juhlat
Suomessa.

Finnish A2 Course 2 (55 h, 92 €)
You will improve your reading and writing
skills and practise many kinds of usual
conversations in pairs and in small groups.
Topics include dealing with the officials,
shopping, education, and festivals in
Finland.

E212275 6.9.–24.11.2021; ma/Mon 19.10–20.55, ke/Wed 18.55–20.55; Itätuulenpiha 1, Tapiola
E212303 7.9.–25.11.2021; ti /Tue 19.10–20.55, to/Thu 18.55–20.55; Kuunkehrä 2, Olari

Suomi A2 jatkokurssi 3 (55 t, 92 €)
Opit lukemaan ja kirjoittamaan yhä pidempiä tekstejä, esimerkiksi kirjeitä ja sähköpostiviestejä. Opit myös tunnistamaan puhe- ja
kirjakielen eroja. Kurssin aiheita ovat mm.
kestävä elämäntapa, kulttuuri ja taide sekä
historia ja yhteiskunta.

Finnish A2 Course 3 (55 h, 92 €)
The texts you read and write get longer, for
example, letters and emails. We practise spoken language and compare spoken and written Finnish. This course covers topics such
as sustainable lifestyle, culture, art, history,
and society.

E212320 6.9.–24.11.2021; ma/Mon 17.00–19.00, ke/Wed 17.00–18.45; Upseerinkatu 11,

Leppävaara
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|A2

E RI KO IS KU RSS IT

Suomi A2 puhekielen alkeet
(21 t, 44 €)

Suomalaiset puhuvat ja kirjoittavat hieman
eri tavalla. Tällä kurssilla opit ymmärtämään
paremmin suomalaisten puhetta. Kurssilla
kuunnellaan lyhyitä keskusteluja, harjoitellaan sanastoa ja keskustellaan paljon parin
kanssa tai pienissä ryhmissä.

|A2

SPECIAL COURSES

Finnish A2 Basics of spoken
language (21 h, 44 €)
Finns speak in a slightly different way to how
they write. You will gain a better understanding of spoken Finnish on this course.
You will listen to short conversations, work
on vocabulary and do a lot of talking with a
partner or in small groups.

E212272 5.10.–30.11.2021; ti/Tue 17.30–19.30; Itätuulenpiha 1, Tapiola

Kevään 2022 kurssit

Courses in the Spring 2022

E220238 , E220241 , E220258 , E220265 Suomi A2 jatkokurssi 1
E220242 , E220239 , E220259 , E220266 Suomi A2 jatkokurssi 2
E220240 , E220243 Suomi A2 jatkokurssi 3
E220228 Suomi A2 puhekielen alkeet
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| A 2–B1

E RI KO IS KU RSS IT

Suomi A2–B1 Keskustelua ja kertausta (26 t, 50 €)
Harjoittelemme arjen puhetilanteita ryhmissä ja parin kanssa. Luemme tekstejä ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista. Opimme suomea myös pelien, videoiden ja musiikin avulla.
E212327 21.9–7.12.2021; ti 17.15–19.00; Upseerinkatu 11, Leppävaara

Suomi A2–B1 Valmistaudu ammattikoulun kielitestiin (15 t, 0 €)
Valmistaudumme yhdessä ammattikoulun kielitestiin: harjoittelemme kirjoittamisen
ja luetun ymmärtämisen tehtäviä.
E212783 1.10–5.11.2021; pe 9.15–11.45; Itätuulenpiha 1, Tapiola
Suomi A2–B1 Kirjoitetaan verkossa! (24 t, 42 €)
Kirjoitamme erilaisia tekstejä: sähköposti, asiakaspalaute, mielipidekirjoitus, myyntiilmoitus jne. Kurssi ei vaadi läsnäoloa, vaan voit tehdä kunkin viikon tehtävät sinulle
sopivana aikana.
E212526 1.9.–20.10.2021; Ei kellonaikaan sidottua opiskelua, verkko-opetus

Suomi A2–B1 Luetaan verkossa! (24 t, 42 €)
Tutustumme suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan eri tekstien kautta. Opimme
uunia sanoja ja harjoittelemme lukutekniikoita. Tutustumme tekstityyppeihin ja sanojen
johtamiseen.
E212525 6.10.–1.12.2021; ke 18.00–20.30; verkko-opetus

Suomi A2–B1 Syksyn tullen
-keskustelukurssi verkossa
(13 t, 31 €)
Harjoittelemme arjen puhetilanteita ryhmissä ja parin kanssa.
Käytämme monipuolisia ja
hauskoja oppimateriaaleja,
esimerkiksi videoita ja musiikkia.
E213374 1.11.–29.11.2021;

ma 17.00–19.00;
verkko-opetus
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Kevä ä n 2 0 2 2 k u r s s e j a
E220269 Suomi A2–B1 Kirjoitetaan verkossa!
E220268 Suomi A2–B1 Luetaan verkossa!
E220236 Suomi A2-B1 Keskustelua ja kertausta
E220260 Suomi B1 jatkokurssi 1
E220261 Suomi B1 jatkokurssi 2
E220262 Suomi B1 jatkokurssi 3
E220270 Suomi B1 Työelämän suomea verkossa
E220267 Suomi B2 Suomea edistyneille verkossa

B1

B2

TAITOTASO
SKILLS LEVEL

| KE S KITASO

B1–B2
OSA - AI K AIS E T KU RSS IT

Suomi B1 jatkokurssi 1 (55 t, 92 €)
Opimme ilmaisemaan mielipiteitä suomeksi ja tutustumme uusiin tekstilajeihin, esimerkiksi tilastoihin ja mainoksiin. Kurssin aiheita ovat mm. perhe-elämä, kulttuurierot ja urheilu.
E212329 7.9–25.11.2021; ti 19.00–20.45, to 18.45–20.45; Itätuulenpiha 1, Tapiola

Suomi B1 jatkokurssi 2 (55 t, 92 €)
Tutustumme erilaisiin tekstilajeihin, esimerkiksi työnhakuteksteihin. Harjoittelemme
erilaisia keskustelutilanteita, esimerkiksi puhelimessa asioimista. Kurssin aiheita ovat mm.
työ ja päivähoito.
E212662 6.9–24.11.2021; ma 19.10–20.55, ke 18.55–20.55; Upseerinkatu 11, Leppävaara

Suomi B1 jatkokurssi 3 (55 t, 92 €)
Opimme lukemaan pitkiäkin lehtijuttuja ja uutisia ja opimme niiden sanastoa ja rakenteita.
Opimme toimimaan uusissa puhetilanteissa. Kurssin aiheita ovat mm. eri elämänvaiheet ja
vapaaehtoistyö.
E212664 7.9–25.11.2021; ti 17.00–19.00, to 17.00–18.45; Upseerinkatu 11, Leppävaara

Suomi B1 Työelämän suomea verkossa (24 t, 42 €)
Opimme työelämän kielenkäyttötilanteita ja sanastoa, luemme työelämään liittyviä tekstejä
ja keskustelemme suomalaisesta työkulttuurista. Harjoittelemme myös omasta osaamisesta
kertomista.
E212527 14.9.–26.10.2021; ti 17.15–20.30; verkko-opetus
E212528 2.11.–7.12.2021; ti 17.15–20.30; verkko-opetus

Suomi B1–B2 Kirjoitetaan verkossa! (24 t, 42 €)
Kirjoitamme erilaisia tekstejä: tiedote, arvostelu, essee, referaatti jne. Kurssi ei vaadi läsnäoloa, vaan voit tehdä kunkin viikon tehtävät sinulle sopivana aikana.
E213776 27.10.–15.12.2021; Ei kellonaikaan sidottua opetusta, verkko-opetus

Suomi B2 Suomea edistyneille verkossa (55 t, 87 €)
Luemme kaunokirjallisia tekstejä ja asiatekstejä. Tuotamme erilaisia tekstilajeja, esimerkiksi
esseen ja arvostelun. Harjoittelemme kuullun ymmärtämistä ja keskustelemme ajankohtaisista aiheista.
E212332 6.9.–24.11.2021; ma 17.00–19.00, ke 17.00–18.45; verkko-opetus
Enrol on the phone 020 692 440 | 9

| SUO M E N

| F I N N IS H

Opetusta on neljänä päivänä viikossa välillä
ma–pe. Opetusta on 12 tuntia ja itsenäistä
opiskelua vähintään 4 tuntia viikossa. Osa
opetuksesta on luokassa, osa verkossa. Lue
tarkemmat tiedot kunkin kurssin kohdalta
ilmonet.fi-sivulta.

The classes take place four days a week Mon–
Fri. There are 12 hours with the group and
at least 4 hours of studying on your own each
week. The courses are partly online, partly in
the classroom. Please see further information about each course on ilmonet.fi.

Hitaasti etenevät intensiivikurssit on tarkoitettu opiskelijoille, jotka testin perusteella
tarvitsevat enemmän aikaa opiskelemiseen.
Opetus on kokonaan luokassa.

The slow-paced intensive courses are primarily meant for students whose tests show
they need more time for learning and practising. The courses are completely in the
classroom.

I NTE N S I IVI KU RSS IT

Opiskelijat kutsutaan lähtötasotestiin, joka
on kurssin kohdalla mainittuna aikana osoitteessa Itätuulenpiha 1. Testi on pakollinen.
Jos et tule testiin ja pääse läpi siitä, et voi saada opiskelupaikkaa.

Suomi A1.3 intensiivikurssi
(144 t, 209 €)
Suomen kielen alkeiskurssin tavoitteena
on saavuttaa kielitaito tasolla A1.3. Kurssin
lähtötaso on 0.

I NTE N S IVE
COU RS E S

Students will be called to language level tests,
which are held at Itätuulenpiha 1, Tapiola at
a time specified with each course info below.
The test is obligatory. If you don’t take and
pass the test, you cannot take the course.
Finnish A1.3 intensive course
(144 h, 198 €)
Finnish beginners course aims to achieve
language skills at level A1.3. No prior Finnish
required.

E212205 2.9.–2.12.2021; ma–ti & to–pe / Mon–Tue & Thu–Fri klo 9.00–11.30; Sokin-

suonkuja 4, Suvela + verkko-opetus/online. Ilmoittautuminen/Enrolment 9.8.
alkaen. Lähtötasotesti / Language level test 20.8. klo 14.00.
E212224 2.12.2021–18.3.2022; ti–pe / Tue–Fri 12.30–15.00; Komentajankatu 5,
Leppävaara + verkko-opetus/online. Ilmoittautuminen/Enrolment 8.11. alkaen.
Lähtötasotesti / Language level test 19.11. klo 14.00.

Suomi A2.1 hitaasti etenevä
intensiivikurssi (144 t, 214 €)

Finnish A2.1 Slow-paced
intensive course (144 h, 214 €)

E212208 1.9.–30.11.2021 ma–to / Mon–Thu 9.15–11.45; Itätuulenpiha 1, Tapiola.

Ilmoittautuminen/Enrolment 9.8. alkaen. Lähtötasotesti / Language level test
23.8. klo 10.30.
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Suomi A2.1 intensiivikurssi (144 t, 209 €)
Tavoitteena on kielitaito tasolla A2.1. Kurssin lähtötaso on A1.3.
E212206 2.9.–2.12.2021; ma–ti & to–pe, 12.30–15.00; Komentajankatu 5, Leppävaara +

verkko-opetus. Ilmoittautuminen 9.8. alkaen. Lähtötasotesti 20.8. kello 12.30.

E212234 3.12.2021–22.3.2022; ma–ti & to–pe 9.00–11.30; Sokinsuonkuja 4, Suvela +

verkko-opetus. Ilmoittautuminen 8.11. alkaen. Lähtötasotesti 19.11. Kello 12.30.

Suomi A2.2 intensiivikurssi (144 t, 209 €)
Tavoitteena on saavuttaa kielitaito tasolla A2.2. Kurssin lähtötaso on A2.1.
E212207 2.9.–2.12.2021; ma–ti & to–pe 9.15–11.45; Komentajankatu 5, Leppävaara +

verkko-opetus. Ilmoittautuminen 9.8. alkaen. Lähtötasotesti 20.8. klo 10.30

E212235 3.12.2021–22.3.2022; ma–ti & to–pe 12.30–15.00; Komentajankatu 5,

Leppävaara + verkko-opetus. Ilmoittautuminen 8.11 alkaen. Lähtötasotesti
19.11. klo 10.30.

Suomi B1.1 intensiivikurssi
(144 t, 209 €)
Tavoitteena on saavuttaa kielitaito tasolla
B1.1. Kurssin lähtötaso on A2.2.
E212209 1.9.–1.12.2021; ti–pe ;

Komentajankatu 5,
Leppävaara + verkko-opetus.
Ilmoittautuminen 9.8.
alkaen. Lähtötasotesti on
20.8. klo 9.00.
E212237 3.12.2021–22.3.2022;
ma–ti & to–pe 9.15–11.45;
Komentajankatu 5, Leppävaara + verkko-opetus.
Ilmoittautuminen 8.11.
alkaen. Lähtötasotesti on
19.11. klo 9.00.
Suomi B1.2–B2.1 intensiivikurssi
(144 t, 209 €)
Tavoitteena on saavuttaa kielitaito tasolla B1.2–B2.1. Kurssin lähtötaso on B1.1.
E212203 1.9.–30.11.2021; ma–to

9.15–11.45; Komentajankatu 5, Leppävaara +
verkko-opetus. Ilmoittautuminen 9.8. alkaen.
Lähtötasotesti on
23.8. klo 9.00.

Suomi A2.2 hitaasti etenevä
intensiivikurssi (144 t, 214 €)
Kurssin tavoitteena on kielitaito
tasolla A2.2. Kurssin lähtötaso
on A2.1.
E212238 1.12.2021–17.3.2022;

ma–to 9.15–11.45;
Itätuulenpiha 1,
Tapiola.
Ilmoittautuminen 8.11.
alkaen. Lähtötasotesti
19.11. klo 10.30.

Kevä ä n 2 0 2 2
i n t e ns i i v i k u r s s e j a
E220034 Suomi A1.2
E220032 Suomi A1.3
E220033 Suomi A2.1
E220035 Suomi A2.2
E220036 Suomi B1.1
E220022 Suomi B1.2–B2.1

Enrol on the phone 020 692 440 | 11

YKI

TAITOTASO
SKILLS LEVEL

| Y KI -TUTKI NTO

Yleinen kielitutkinto on Opetushallituksen ja Jyväskylän yliopiston kehittämä, aikuisille suunnattu kansallinen kielitutkinto. Järjestämme suomen kielen keskitason (tasot 3 ja 4) Yleisiä
kielitutkintoja. YKI-tutkinnon hyväksytty suoritus tasolla 3 ja 4 antaa kelpoisuuden Suomen
kansalaisuuden hakemiseen ja lisäksi kelpoisuuden hakea useimpiin ammatillisiin koulutuksiin. Kansalaisuuden hakemiseen edellytetään, että YKI-tutkinnon suorittaja on saanut vähintään tason 3 jostakin seuraavista osataitokombinaatiosta: 1) kirjoittaminen ja puhuminen,
2) puhuminen ja tekstin ymmärtäminen tai 3) kirjoittaminen ja puheen ymmärtäminen.
Yleinen kielitutkinto,
suomi keskitaso

| Y KI -TUTKI NTO O N

Ilmoittaudu YKI-tutkintoon erikseen yki.opintopolku.fi.
 28.8.2021 Ilmoittautuminen 1.6.2021 alkaen.
 2.10.2021 Ilmoittautuminen 23.8.2021 alkaen.
 13.11.2021 Ilmoittautuminen 6.9.2021 alkaen.
 29.1.2022 Ilmoittautuminen 1.12.2021 alkaen.
 Maalis-huhtikuussa on myös YKI-tutkinto,
päivämäärä selviää myöhemmin.

VALM E NTAVAT KU RSS IT

Kurssit valmentavat keskitason Yleiseen kielitutkintoon, jonka tavoitteena on vähintään taitotaso
3/B1. Kursseilla harjoittelet YKI-tutkinnon kaikkia osakokeita: kirjoitat ja luet erilaisia tekstejä
ja harjoittelet puheen ymmärtämisen ja puhumisen tehtäviä. Opetus kursseilla on suomeksi.
Valmennuskurssille voi osallistua, jos kielitaito on tasoa A2.2.
Ennen YKI-valmennuskurssia on pakollinen kielitaitotesti. Kurssin kohdalla kerrotaan tarkka
aika ja paikka. Jos et tee testiä ja pääse siitä läpi, sinulla ei ole paikkaa kurssilla. Testin tekeminen
kestää noin 1/2 tuntia. Tule paikalle viimeistään klo 16.30. Saat erillisen kutsun kielitestiin
sähköpostissa.
Suomi B1 YKI-valmennuskurssi (68 t, 101–111 €)
E212580 13.9.–10.11.2021; ma, ke 17.00–20.15; Itätuulenpiha 1, Tapiola
E212891 13.9.–10.11.2021; ma, ke 17.00–20.15; verkko-opetus.
Pakollinen kielitaitotesti ennen kursseja järjestetään 31.8. klo 14–17
osoitteessa Itätuulenpiha 1.
E212670 15.11.–15.12.2021, 10.1.–26.1.2022; ma, ke 17.00–20.15; Itätuulenpiha 1, Tapiola
E212898 15.11.–15.12.2021, 10.1.–26.1.2022; ma, ke 17.00–20.15; verkko-opetus
Pakollinen kielitaitotesti ennen kursseja järjestetään 2.11. klo 14–17
osoitteessa Itätuulenpiha 1.
E220120 31.1.–30.3.2022; ma, ke 17.00–20.15; Itätuulenpiha 1, Tapiola
E220211 31.1.–30.3.2022; ma, ke 17.00–20.15; verkko-opetus
Pakollinen kielitaitotesti ennen kursseja järjestetään 18.1. klo 14–17
osoitteessa Itätuulenpiha 1.
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Suomi B1 YKI-valmennuskurssi (116 t, 178 €)
E212578 14.9.–12.11.2021; ti, ke 9.00–13.15, pe 9.00–12.15; Itätuulenpiha 1, Tapiola
Pakollinen kielitaitotesti ennen kurssia järjestetään 31.8. klo 14–17
osoitteessa Itätuulenpiha 1.
E212632 16.11.–17.12.2021, 11.1.–28.1.2022; ti, ke 9.00–13.15, pe 9.00–12.15;
Itätuulenpiha 1, Tapiola
Pakollinen kielitaitotesti ennen kurssia järjestetään 2.11. klo 14–17
osoitteessa Itätuulenpiha 1.
E220121 1.2.–1.4.2022; ti, ke 9.00–13.15, pe 9.00–12.15; Itätuulenpiha 1, Tapiola
Pakollinen kielitaitotesti ennen kurssia järjestetään 18.1. klo 14–17
osoitteessa Itätuulenpiha 1.
Suomi B1 YKI Kirjoittaminen & tekstin ymmär täminen (16 t, 34 €)
Kurssi valmentaa keskitason Yleiseen kielitutkintoon, jonka tavoitteena on vähintään taitotaso 3/B1.Kurssilla tutustut kirjoittamisen ja luetun ymmärtämisen tehtäviin ja kirjoitat YKItutkinnon mukaisia tekstejä. Kurssi on sopiva, jos sinun kielitaitosi on vähintään tasoa A2.2+.
E212582 12.10.–9.11.; ti 17.00–20.15; verkko-opetus
E220117 4.1.–25.1.2022; ti 17.00–20.15; verkko-opetus
E220122 1.3.–22.3.2022; ti 17.00–20.15; verkko-opetus

Suomi B1 YKI Puhuminen &
puheen ymmärtäminen
(12–15 t, 35–38 €)
Kurssi valmentaa keskitason Yleiseen kielitutkintoon, jonka tavoitteena on vähintään
taitotaso 3/B1. Kurssi on sopiva, jos sinun
kielitaitosi on vähintään tasoa A2.2+.
Osa opetuksesta on verkossa, osa kielistudiossa. Katso tarkemmat tiedot osoitteesta
ilmonet.fi.
E212581 7.10.–11.11.2021; to 17.00–19.30;

Kuunkehrä 2, Olari + verkkoopetus
E220118 5.1.–27.1.2022; to 17.00–19.30;
Kuunkehrä 2, Olari + verkkoopetus
E220124 17.2.–24.3.2022; to 17.00–19.30;
Kuunkehrä 2, Olari + verkkoopetus
Enrol on the phone 020 692 440 | 13

| KU RSS E JA

JA KOU LUTU KS IA E RIT Y IS RY H M I LLE

Toiminnallinen lukutaitokoulutus
(Kotoma2-hanke)
Kotoma2-hankkeen lukutaitokoulutukset on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka
ovat asuneet kauan Suomessa ja joiden kotoutumisaika on loppunut. Koulutusten tavoitteena on oppia ja kerrata luku- ja kirjoitustaidon perusteita, suomen kielen alkeita sekä tutustua suomalaiseen työelämään
ja yhteiskuntaan. Kotoutumisajan ylittäneille opiskelijoille koulutus on maksuton.

Literacy Training (Kotoma2 project)
The aim of the course is to learn basic reading and writing skills in Latin alphabet, basic Finnish (language proficiency on basic level A1.1) and to promote participants’ integration in Finland. The students will learn basic vocabulary and phrases of everyday life and
get acquainted with Finnish society and culture through excursions. The course is meant
for analphabetic immigrants, who are primary or semi illiterate.

Lisätietoa: s2-opintoneuvonta@omnia.fi

NOTE! The course is aimed at immigrants
who have lived in Finland for a long time and
whose integration plan is no longer in force.
For them the literacy training is free of charge.
Further information:
s2-opintoneuvonta@omnia.fi

Suomi A1 Luetaan ja kirjoitetaan
suomea | A1 (54 t, 95 €)

Finnish A1 Let`s read and write
Finnish | A1 (54 h, 95 €)

Tämä kurssi toteutetaan lähi- tai verkkoopetuksena riippuen koronarajoituksista.
Kurssilla harjoittelet lukemaan ja kirjoittamaan sujuvammin suomen kielen aakkosilla. Opit myös tavallisia fraaseja, numerot
sekä vähän sanastoa. Jos sinun äidinkielesi
on hyvin erilainen ja latinalaiset kirjaimet
ovat vielä vähän vieraita sinulle, tule tälle
kurssille harjoittelemaan ennen varsinaista
alkeiskurssia. Kurssi sopii myös hyvin, jos
olet vasta tullut Suomeen ja haluat aloittaa alkeiskurssin syyskuussa. Huom. jos et
osaa ollenkaan lukea ja kirjoittaa latinalaisilla kirjaimilla, tämä kurssi ei sovi sinulle.
Ilmoittautuminen ilmonet.fi tai puhelimessa
p. 020 692 444 (ma–to, klo 12.30–15.30).

The course will be held either in classroom
or online depending on the covid-19 restrictions.Introduction to Finnish language, and
alphabet revision. During the introduction
course, you will practice reading and writing
in Latin alphabet. You will learn common
phrases, numbers and some important
vocabulary. If your mother tongue is very
different from Finnish, and you are not used
to reading and writing in Latin alphabet, you
can do this course before the actual beginners
course in September. Also, if you have just
arrived in Finland, and you want to start a
beginners course in September, this course
might be a good start for your studies. You
can enroll ilmonet.fi or calling 020 692 444
Mon-Thu at 12:30-15:30.

E212576 4.8.- 2.9.2021 ma, ti, ke, to/ Mon, Tue, Wed, Thu 17.00-19.30 Komentajan-

katu 5, Espoo
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Suomi A1 Suomi A1
kotivanhemmille (48 t, 10 €)

Finnish A1 for stay- at-home
parents (48 h, 10 €)

Omnia, Espoon työväenopisto järjestää suomen kielen kursseja kotona lasta hoitaville
vanhemmille. Kurssit on tarkoitettu espoolaisille kotiäideille ja -isille ja niille voi tulla 0−5-vuotiaan lapsen kanssa. Lapset ovat
mukana opetuksessa. Opetuksen tavoitteena
on, että opiskelijat oppivat perussanastoa ja
-fraaseja ja osaisivat jonkin verran toimia arkisissa kielenkäyttötilanteissa.

Omnia, Espoo Adult Education Centre
organizes Finnish language courses for
stay-at-home mothers and fathers who live
in Espoo and who have 0−5-year-old children. Children are with their parents during the classes. Teaching aims at practical skills needed in everyday life: basic
vocabulary, phrases and simple communication.

E212625 7.9.- 2.12.2021 ti, to/ Tue, Thu 13.00-14.30 Olarin asukaspuisto/Olari

residential park

E212722 6.9.- 1.12.2021 ma, ke/ Mon, Wed 13.00-14.30 Perkkaan asukaspuisto/Perkkaa

residential park
E213288 8.9.- 2.12.2021 ke, to/ Wed, Thu 13.00-14.30 Chapple, Kauppakeskus Iso
Omena
Lisätietoa/ Further information: s2-opintoneuvonta@omnia.fi
Maahanmuuttajanuor ten
koulutus (MANU), r yhmät
tasolta 0 ja tasolta A1.3–A2.1
Komentajankatu 5, Leppävaara

Training for Young Immigrants
(MANU), star ting levels 0 and
A1.3–A2.1
Komentajankatu 5, Leppävaara

MANU-koulutus on maksuton nuorisotakuukoulutus 17–29-vuotiaille lukuja kirjoitustaitoisille maahanmuuttajille, joilla on oleskelulupa. Koulutuksessa opiskellaan 24 tuntia viikossa suomen
kieltä 20.9.2021–10.6.2022. Opintoihin
sisältyvät opiskelu- ja viestintätaidot, yhteiskunnan ja kulttuurin tuntemus sekä
työnhaku- ja työelämätaidot. Tavoite on
saavuttaa suomen kielen taso A2.2 tai B1.

Youth guarantee training MANU is for
17–29-year old unemployed immigrants who
have a residence permit in Finland. Participation in MANU requires you to have an ability
to read and write fluently your mother tongue
and Latin alphabet. Training is free of charge.
Education in MANU includes Finnish language lessons 24 hours per week from 20th of
September 2021 to 10th of June 2022. Education includes also communication & studying
skills, social studies & cultural knowledge and
working life & job searching skills. The target
level in Finnish language is A2.2 or B1.

Haku alkaa 3.8.2021. Hakulomake ja
-ohje julkaistaan Omnian internetsivulla.
Opiskelijat valitaan hakemusten, testien
ja haastattelun perusteella. Koulutukseen
sisältyvät opinto-ohjaajan ja kuraattorin
palvelut.
Lisätiedot:
koordinaattori Vaula Paunila,
p. 043 825 3488,
vaula.paunila@omnia.fi

The application period begins on 3.8.2021.
Application form and instructions are published at Omnia´s website. Students are selected based on applications, tests and interviews.
The services of study counselor and school social worker are included in the training.
Additional information:
coordinator Vaula Paunila,
p.043 825 3488, vaula.paunila@omnia.fi
Enrol on the phone 020 692 440 | 15

OSA-AIKAISET KURSSIT
2—8 t unt i a v i i kossa
B2

B2

YKI- valmennuskurssi

Suomi B2-ja tkokurs sit
keskitaso 4 (B2)
keskitaso 3 (B1)

B1

B 1-lisäkurssit

Suomi B1 ja tkokurs si 3

Suomi B1
kirjoit taminen

Suomi B1 ja tkokurs si 2
Suomi B1 ja tkokurs si 1

Suomi B1
keskus telu

A2

A2-lisäkurssit

Suomi A2 ja tkokurs si 3

Suomi A2
keskus telu

Suomi A2 ja tkokurs si 2
Suomi A2 ja tkokurs si 1

A1

Suomen kielen lähtötaso 0

Suomi A1 jatkokurssi 1
Suomi A1 alkeet

A2

Suomi A2
puhekieli

Kurssit
erit yisr yhmille

A1

Koto na l as ta hoi ta va t
vanhemma t ( A 1)
H i ta as ti etenevä t r yhmä t
( A 1, A 2)
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B1

TAITOTASO

PART-TIME COURSES
2—8 hours p e r week
B2
Finnish B2 Continua tion
Courses

Prepara t i on Cou rs e for
Y KI t es t

B2

the National Certificate of
Language Proficiency level 4 (B2)
the National Certificate of
Language Proficiency level3 (B1)

B1

B 1 Addi t i on al cou rs es

Finnish B1 Continua tion 3

Finnish B1
Writing

Finnish B1 Continua tion 2
Finnish B1 Continua tion 1

Finnish B1
Conversa tion

A2

A2 Addi t i on al cou rs es

Finnish A2 Continua tion 3

Finnish A2
Conversa tion

Finnish A2 Continua tion 2
Finnish A2 Continua tion 1

A2

Finnish A2
Spoken language

A1

Cours es for s pec i al
grou ps

Finnish A1 Continua tion

Sta y- a t-home parent s ( A 1)

Finnish A1 Basic s

S l ow l y proceedi ng s tudent s
( A 1, A 2)

Fi nni sh l a ng u a g e
s t a r t i ng l evel 0

B1

A1

SKILLS
LEVEL
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INTE NSIIVISE T PÄIVÄKURSSIT
12—15 tuntia viikossa

Suomen kielen kurssit ja luku- ja kirjoitustaidon koulutus

S uo m i B 1 . 2– B 2.1
i nt e ns i i v i kurssi
perus

nopeasti etenevä

Suo m i B1.1
i nt e ns i i v i kurssi
perus

nopeasti etenevä

S uo m i A2.1
i nt e ns i i v i kurssi
perus

nopeasti etenevä

S uo m i A 1.3
i nt e ns i i v i kurssi
perus

B2

keskitaso 4 (B2)
B1

keskitaso 3 (B1)

nopeasti etenevä

S uo m i A 2.2
i nt e ns i i v i kurssi
perus

YKI- valmennuskurssi

nopeasti etenevä

Suomi A2.2
i ntensiiv ikurssi

A2

hitaas ti etenevä

Suomi A2.1
i ntensiiv ikurssi
hitaas ti etenevä

Suomi A1.3+
i ntensiiv ikurssi

A1

hitaas ti etenevä

Suomi A1.2
i ntensiiv ikurssi
hitaas ti etenevä
S u omen k i ele n lä h tö t as o 0 j a o sa a la t i n al a i s et a a k kos et

Luku- ja k i rjoi t u s t ai don
ku rs s i
Ei osaa lukea tai kirjoittaa
latinalaisilla aakkosilla
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TAITOTASO

DAY- T I M E I N T E N S I V E CO U R S E S
12—15 hours p er week

Finnish language courses and t raining courses for t he illitera te

Fi n n i sh B1.2– B 2. 1
i n te n si ve course
basic

fast-paced

Fi n n i sh B 1 . 1
i n te n si ve course
basic

fast-paced

Fi n n i sh A2. 1
i n te n si ve course
basic

fast-paced

Fi n n i sh A1. 3
i n te n si ve course
basic

B2

the National Certificate of
Language Proficiency level 4 (B2)
the National Certificate of
Language Proficiency level 3 (B1)

B1

fast-paced

Fi n n i sh A2. 2
i n te n si ve course
basic

Training Cou rs e for Y KI

fast-paced

Fi n n i s h A2 . 2
int en s i ve cou rs e

A2

slow -paced

Fi n n i s h A2 . 1
inten s i ve cou rs e
slow -paced

Fi n n i s h A1 . 3 +
inten s i ve cou rs e

A1

slow -paced

Fi n n i s h A1 . 2
int en s i ve cou rs e
slow -paced
Fin n ish la ng u a g e s t a r t i ng level 0 a n d li t e ra c y s k i l l s us i ng L a t i n a l p ha b et

Literacy training for
analphabetic immigrants
Cannot read or write
in Latin alphabet

SKILLS
LEVEL
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TAITOTASOAS TE IKKO
Eurooppalaisen v iitekehyksen mukaan
KUUNTELEMINEN

PUHUMINEN

LUKEMINEN

KIR JOIT TAMINEN

Ymmärrän

Osaan kertoa

Ymmärrän

Osaan kirjoittaa

C1.1

elokuvia, luentoja,
asiani lähes vaivattomaserilaisten puhujien
ti kaikenlaisissa tilankeskusteluja ja väittelyjä. teissa, pitää esitelmän ja
johtaa kokouksia.

yksityiskohtaisesti
monimutkaisia,
erityylisiä tekstejä ja
luen niitä kriittisesti.

persoonallisella tyylillä
kaikenlaisia tekstejä.

B2.2

yleiskielisiä keskusteluja kaikissa elämän tilanteissa (sosiaalinen elämä,
koulutus ja työ).

asiani spontaanisti,
hyvin sujuvasti ja
varmasti kaikenlaisissa
tilanteissa.

lehtiä ja kaunokirjallisuutta ja muita pitkiä,
kompleksisia tekstejä.

esseen ja muita
tekstejä, joissa argumentoin, analysoin
ja tiivistän tietoa.

B2.1

tärkeitä asioita esim.
uutisista, elokuvista ja
luennoista sekä suurimman osan arkikeskusteluista.

tarkasti kokemistani
asioista ja tuntemuksista ja voin osallistua
useimpiin keskustelutilanteisiin.

artikkeleita, viihde- ja
kaunokirjallisuutta ja
oman ammattialan
tekstejä.

selkeitä ja yksityiskohtaisia viestejä
(arvostelut, ohjeet,
hakemukset,
yhteenvedot).

B1.2

tärkeät asiat ja yksityiskohdat normaalista
keskustelusta monista
aiheista.

mielipiteeni ja kuvata,
vertailla ja selostaa asioita, esim. kirjoja, elokuvia ja musiikkia.

muutaman sivun
omista mielipiteistäni
pituisia tekstejä monista ja ajatuksistani, myös
aiheista (esim. lehtiabstrakteista aiheista.
artikkelit, esitteet).

B1.1

puhetta koulusta, työstä myös yksityiskohtia
ja vapaa-ajasta sekä
tutuista asioista ja
pääajatukset uutisista.
osaan asioida suomeksi
tutuissa paikoissa.

muutaman sivun pitkiä
tekstejä tutusta aiheesta (esim. ruokaohjeet,
kurssiohjelmat).

monenlaisia viestejä
ja tarinoita sekä kuvata
myös asioiden yksityiskohtia.

A2.2

tärkeät asiat tutusta,
normaalista
keskustelusta.

tärkeät asiat ja yksityiskohtia vähän
pidemmästäkin
tekstistä (esim. mainos,
lyhyt uutinen).

lyhyitä viestejä ja lyhyen
tekstin (mitä tapahtuu/
tapahtui ja miten, millaisia asiat ovat/olivat).

A2.1

tuttuja, hitaita keskuste- itsestäni ja aloittaa ja
luja ja lyhyitä ohjeita
lopettaa keskustelun.
ja kuulutuksia.

A1.3

tärkeät asiat tutusta
keskustelusta.

vähän itsestäni ja ker- tärkeät asiat lyhyestä
toa lyhyesti, mitä halu- tekstistä (esim. viestit,
an esimerkiksi kioskilla. ohjeet).

lyhyen tekstiviestin.

A1.2

vähän tuttuja sanoja
ja lauseita.

itsestäni vähän ja kysyä vähän tietoa tosi
myös kaverilta (kuka on, lyhyestä tekstistä (esim.
mitä tekee).
lyhyt tekstiviesti).

vähän lauseita.

A1.1

vähän tuttuja sanoja.

itsestäni vähän tärkeitä
asioita (kuka olen,
mitä teen).

kirjaimet ja vähän
sanoja.
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omasta elämästäni ja
osallistua tuttuun
keskusteluun.

tärkeät asiat ja vähän lyhyitä viestejä ja kertoa
yksityiskohtia lyhyestä vähän omasta tai toisen
tekstistä (esim. viestit, ihmisen elämästä.
ohjeet).

kirjaimet ja vähän
sanoja.

PROFICIE NCY SCALE TABLE
According to t he Common European Framework
LISTENING

SPEAKING

READING

I understand

WRITING

I understand

I am able to

C1.1

movies, lectures,
discussions and debates
by all kinds of people.

talk about my things and complicated texts of all all kinds of texts in my
concerns quite effort- kinds in detail and am own style.
lessly in all kinds of sit- able to analyze them.
uations; give a presentation and chair a meeting.

B2.2

conversations in standard Finnish in all kinds
of situations (social life,
education and work).

talk about my things and newspapers, literary
concerns spontaneous- fiction and other long
ly, very fluently and
and complex texts.
confidently in all
kinds of situations.

an essay and other texts,
where I reason, analyze
and summarize information.

B2.1

main points, for example
in the news, movies and
lectures, as well as most
of everyday conversations

talk about my experiences and feelings in
detail and participate
in most conversations.

articles, popular and
literary fiction and
work-related texts.

clear and detailed
messages (reviews,
instructions, applications, summaries).

B1.2

main points and
details in ordinary
everyday conversations
on many topics.

express my opinion and
describe, compare
and talk about various
issues e.g. books,
movies and music.

texts that are a few
papers long on a
number of topics
(e.g. newspaper
articles, brochures).

about my thoughts
and opinions on
abstract topics, too.

B1.1

talk about school, work talk about familiar things
and free-time as well as in detail and take care of
main points in the news. matters in Finnish in
familiar places.

texts that are a few pages
long on a familiar
topic (e.g. recipes,
course programs).

many different kinds of
messages and stories as
well as describe things
in detail.

A2.2

main points in a familiar, talk about my own
ordinary conversation. life and take part in a
familiar conversation.

main points and some
details in a bit longer
text (e.g. advertisement,
a short piece of news).

short messages and a
short text (what happens /happened and
how, what things
are/were like).

A2.1

familiar, slow conversations and short
instructions and
announcements.

talk about myself, start main points and a few
and end a conversation. details in a short text
(e.g. message,
instructions).

short messages and tell
a little about my life and
somebody else’s life.

A1.3

main points in a
familiar conversation.

talk about myself a little
and tell briefly what I
want, for example,
at a stall.

a short text message.

A1.2

a few familiar words
and sentences.

talk about myself a little something in a short
and ask about a friend text (e.g. a short
(who they are, what they text message).
do).

a few sentences.

A1.1

a few familiar words.

tell a few main points
about myself (who
I am, what I do).

letters and a few words.

main points in a short
text (e.g. message,
instructions).

letters and a few words.

I can write
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Asiakaspalvelun yhteystiedot
asiakaspalvelukeskus@omnia.fi
p. 020 692 444
puhelinaika ma–to klo 12.30–15.30
Palvelupiste avoinna ma–to klo 10–13
Käyntiosoite
Itätuulenpiha 1, 1. krs, 02100 Espoo
Postiosoite
Espoon työväenopisto, PL 7571,
02070 ESPOON KAUPUNKI

Laskutuksen yhteystiedot
asiakaspalvelukeskus@omnia.fi
p. 020 692 333
puhelinaika ma–to klo 13–15

Työttömy ysalennusehdot
 Työttömät saavat 50 %:n alennuksen kurssimaksusta. Alennusta ei voi saada materiaalimaksuista, lähtötasotesteistä eikä OPH-kursseista.
 Työttömyys pitää todistaa ennen kurssin alkamista, yhden kerran syksyllä ja yhden
kerran keväällä.
 Todistukseksi kelpaa vain TE-toimiston sivuilta www.te-palvelut.fi, Oma asiointi -palvelusta
tulostettava työttömyystodistus.
 Lähetä todistus asiakaspalveluun sähköpostitse asiakaspalvelukeskus@omnia.fi
PDF-muodossa tai postitse. Voit myös näyttää todistuksen työväenopiston
palvelupisteessä tai Espoon kaupungin asiointipisteessä.
 Työttömyysalennuksen saaminen riippuu TE-toimiston määrittämästä työllisyystilannetta kuvaavasta koodista.
Perumisehdot
Kurssiperuutusta ei voi tehdä kurssin opettajalle. Maksun suorittamatta jättäminen ja
tunnilta pois jääminen ei ole peruminen.
Kun kurssin alkuun on 10 päivää tai enemmän:

 Voit perua osallistumisen maksutta ilmonet.fi-verkkopalvelun kautta, sähköpostitse
asiakaspalvelukeskus@omnia.fi (sähköpostin aihe: Peruminen) tai p. 020 692 444
(ma–to, klo 12.30–15.30).
Kun kurssin alkuun on 1–9 päivää:

 Kurssi on peruttava asiakaspalveluumme puhelimitse p. 020 692 444 (ma–to, klo 12.30–
15.30) tai sähköpostitse asiakaspalvelukeskus@omnia.fi (sähköpostin aihe: Peruminen).
 Laskutamme 50 % kurssimaksusta.
Kun kurssin alkuun on vähemmän kuin 24 tuntia, laskutamme koko maksun.
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Customer service contact information
asiakaspalvelukeskus@omnia.fi
Tel. 020 692 444
Mon–Thu at 12.30–15.30 pm
The Service Counter: Mon–Thu 10 am–1 pm
Street address
Itätuulenpiha 1, 1st floor, 02100 Espoo
Postal address
Espoo Adult Education Centre,
P.O. Box 7571, 02070 CITY OF ESPOO

I nvo i ci n g co n t a c t i n f o r m a t i o n
asiakaspalvelukeskus@omnia.fi
Tel. 020 692 333
Mon–Thu at 1–3 pm

Unemployment discount instructions
 The unemployed are eligible for a 50% discount on course fees. The discount does not
apply to material fees, language level tests or OPH courses.
 Unemployment must be proved before the start of the course, once in the autumn and
once in the spring.
 The only acceptable proof is a certificate of unemployment printed from the TE office
online service at www.te-palvelut.fi (Oma asiointi).
 Send the certificate in PDF format by e-mail or by post to Customer Service. You can also
bring the certificate to the Adult Education Centre service counter or to a service point
of the City of Espoo.
 Eligibility for the unemployment discount depends on the employment situation code
determined by the TE Office.
Cancellation Terms
You cannot cancel a course by simply notifying the course teacher. Failure to pay the course
fee or attend the course does not qualify as cancellation.
10 days or more before the star t of the course:

 You can cancel the course for free through the ilmonet.fi web service, by e-mail
asiakaspalvelukeskus@omnia.fi (e-mail subject: Cancellation) or by phone at
020 692 444 (Mon–Thu at 12.30–3.30 pm).
1–9 days before the star t of the course:

 The course must be cancelled by contacting our Customer Service by phone at 020 692 444
(Mon–Thu at 12.30–3.30 pm) or by e-mail asiakaspalvelukeskus@omnia.fi (e-mail subject:
Cancellation).
 We will charge 50% of the course fee.
Less than 24 hours before the start of the course, we will charge the entire fee.
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KIELITUPA
Kielituvassa voit saada
opintoneuvontaa. Opettaja
auttaa sinua löytämään sopivan
suomen kielen kurssin.

In Kielitupa you can get study
counselling. The teacher will
help you to find the right Finnish
course.

OH JAUS TA
JA NE UVOJA
SUO M E N KIEL EN
O P I S KE LU U N

G U I DAN C E
A N D TIPS
FO R F IN N ISH
S TU DIE S

keskiviikkoisin kello 14–16

Opintoneuvontaa
Ei ennakkoilmoittautumista
Ilmainen
4.8.–8.12.2021
12.1.–1.6.2022

on Wednesdays at 2–4 pm
Study counselling
No advance registration
Free of charge
Aug 4th–Dec 8th, 2021
Jan 12–Jun 1st

Omnia, Itä tuulenpiha 1, 1. kerros, 02100 E spoo

E spoon t yöväenopis to | E spoo Adul t E du ca t i on Cen t re
omnia. fi | il monet . f i

