MIKKELIN KANSALAISOPISTO
SUOMEN ALKEET
10.9.2018 - 28.11.2018 (44 tuntia)
Ma: 16.30-18.00
Ke: 16.30-18.00
Opettaja: FK Anna Pereläinen
Opetuspaikka: luokka 420, Mikkelin
Lukio, Päämajankuja 4, 50100 Mikkeli
Kurssimaksu: 73,00 €
Kurssi on tarkoitettu vain vasta-alkajille,
mutta se ei sovellu luku- ja
kirjoitustaidottomille. Opit
keskustelemaan ja asioimaan suomen
kielellä. Opetuskieli on suomi. Oppikirja
Suomen mestari 1. Jos opiskelijoita on
tarpeeksi, kurssi jatkuu keväällä.
SUOMEN ALKEET 2
taso 1/A1
10.9.2018 - 28.11.2018 (44 tuntia)
Ma: 18.15-19.45
Ke: 18.15-19.45
Opettaja: FK Anna Pereläinen
Opetuspaikka: luokka 420, Mikkelin
Lukio, Päämajankuja 4, 50100 Mikkeli
Kurssimaksu: 73,00 €
Kurssi on jatkoa kevään alkeiskurssille,
mutta uudet opiskelijat ovat
tervetulleita. Opit keskustelemaan ja
asioimaan suomen kielellä. Opetuskieli
on suomi. Oppikirja Suomen mestari 1
kappaleesta 5 alkaen.
SUOMEN ALKEET 3
taso 2/A2
11.9.2018 - 29.11.2018 (44 tuntia)
Ti: 17.00-18.30
To: 17.00-18.30
Opettaja: FK Anna Pereläinen

Opetuspaikka: luokka 420, Mikkelin
Lukio, Päämajankuja 4, 50100 Mikkeli
Kurssimaksu: 73,00 €
Kurssi on jatkoa kevään kurssille, mutta
uudet opiskelijat ovat tervetulleita. Opit
keskustelemaan ja asioimaan suomen
kielellä. Opetuskieli on suomi. Oppikirja
Suomen mestari 2 alusta alkaen.
SUOMEN JATKOKURSSI
tasot 2-4/A2-B2
11.9.2018 - 27.11.2018 (22 tuntia)
Ti: 19.00-20.30
Opettaja: FM Anja Pylkkänen
Opetuspaikka: luokka 430, Mikkelin
Lukio, Päämajankuja 4, 50100 Mikkeli
Kurssimaksu: 39,00 €
Tämä kurssi on tarkoitettu kielen
perusteet opiskelleille. Kurssilla opit
keskustelemaan ja asioimaan suomen
kielellä. Tunneilla teet erilaisia suullista
kielitaitoa parantavia harjoituksia eri
teemoista esimerkiksi draamaa apuna
käyttäen. Kirjallisia kotitehtäviä, jos
opiskelijat niin toivovat. Opetuskielenä
on suomi. Kurssilla käytetään opettajan
tuomaa materiaalia.
KIELIKAVERIT
5.9.2018 - 5.9.2018 (2 tuntia)
To: 17.00-19.00
Paikka: luokka 1030
Osoite: Lönnrotinkatu 7, 50100, Mikkeli
Opettaja: HuK Renny Virta
Haluatko opiskella suomea
henkilökohtaisen kielikaverin avulla?
Puolet ajasta käytetään suomen
opiskeluun, toisen puolikkaan autat
kielikaveriasi oppimaan äidinkieltäsi.
Tapaamisajat voitte päättää itse.

Kurssimaksu on 17 euroa. Maksat sen
vasta sen jälkeen, kun opisto on löytänyt
sinulle kaverin. Sinulla ja kielikaverillasi
on halutessanne mahdollisuus saada
neuvoja, apua ja tukea kansalaisopistolta
opiskelun aikana.
SUOMEA VERKOSSA
tasot 3-5/B1-C1
10.9.2018 - 9.12.2018 (24 tuntia)
Ma: 00.00-0.01
Opettaja: HuK Renny Virta
Opetuspaikka: Nettikurssi
Kurssimaksu: 42,00 €
Tämä kurssi ei ole sidottu aikaan eikä
paikkaan. Kurssi on tarkoitettu jo
suomen kielen alkeet hallitseville, jotka
haluavat parantaa omia kirjallisia
viestintätaitojaan suomeksi. Tehtävät
koostuvat ajankohtaisista luku- tai
tiedonhakutehtävistä, suomen kielioppia
kertaavista harjoituksista, sanaston
harjoittelusta sekä pienistä
kirjoitelmista, jotka opettaja korjaa.
Kurssi valmentaa myös itsenäiseen
ympärivuotiseen kielitaidon
ylläpitämiseen verkossa.
Ilmoittautuessasi kurssille kerrothan
sähköpostiosoitteesi. Kurssi järjestetään
yhteistyössä muiden opistojen kanssa.
Varasijalta on mahdollista päästä
kurssille, jos muualta jää paikkoja.
Kansalaisopiston kaikilla kursseilla
opetuskieli
on suomi. Tukikielenä englanti.
Kursseille voi tulla mukaan kesken
lukuvuoden, jos kurssilla on tilaa.
Kursseille voi ilmoittautua osoitteessa
www. kansalaisopisto@mikkeli.fi

Kansalaisopiston toimistossa
(Lönnrotinkatu 7, 1. krs) tai
soittamalla numeroon 015 194 2929
tai
käymällä toimistossa.
Toimisto avoinna ma-to klo 9-16
(toimisto suljettu klo 12.00-12.30).
Ilmoittautuminen alkaa maanantaina
20.8.2018 klo 10

MONIKULTTUURIKESKUS
MIMOSA
OPITAAN SUOMEA! - Ryhmä
31.7.2018 - 31.12.2018
Ti: 10.00 -12.00
Ke: 10.00 -12.00
To: 10.00 -12.00
paikka: Monikulttuurikeskus Mimosa
Anni Swaninkatu 8, 50100 Mikkeli
Kurssimaksu 0 €
Ryhmässä harjoitellaan suomen kieltä
keskustellen, lukien, pelaten ja muita
toiminnallisia keinoja käyttäen.
Ryhmässä mukaillaan Mimosan
keväässä kuukausittain vaihtuvia
teemoja. Ryhmä on alkeisryhmä.
Ryhmän voi aloittaa milloin vain.
Tervetuloa mukaan!
Ei ilmoittautumista.
Mimosan henkilökunta auttaa
aukioloaikoina myös mm. läksyjen
tekemisessä. Kysy rohkeasti apua tai
tukea suomen kielen oppimiseen!

JOKO TUNNET
WWW.INFOPANKKI.FI –
PALVELUN?
Tärkeää tietoa maahanmuuttajille
liittyen Suomessa asumiseen 12
kielellä: asuminen, työ, suomen
kieli, koulutus, terveys, lupa - asiat,
sosiaalipalvelut, kriisitilanteet,
kulttuuri ja vapaa-aika.
Paikallista tietoa Mikkelistä viidellä
kielellä.

MONIKULTTUURIKESKUS MIMOSA
Avoin kohtaamispaikka, joka tarjoaa
ohjaus – ja neuvontapalveluita
maahanmuuttajille.
Avoinna ma – to 12.00 – 17.00
Yhteystiedot:
Anni Swaninkatu 8
50100 Mikkeli
010 338 1080 (suomi ja englanti)
050 357 2290 (venäjä ja latvia)
www.mimosa.fi
Palvelu on maksutonta.

Löydät maahanmuuttajille
tarkoitettuja suomen kielen
opiskelun materiaaleja internetistä
yhdestä osoitteesta:
www.infopankki.fi
> Elämä Suomessa
> Suomen ja ruotsin kieli
> Suomen kieltä internetissä
Opiskelumateriaalia:
alkeis- ja perustason kursseja sekä
itsenäisen kielenkäyttäjän

materiaaleja, kielioppia ja
sanakirjoja.

SUOMEN KIELEN OPETUS JA
RYHMÄT MIKKELISSÄ
SYKSYLLÄ 2018
Esitteen on koonnut
Monikulttuurikeskus Mimosa
www.mimosa.fi

