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Kurssit

• Finnishcourses.fi –  suomen kielen kurssien tarjonta, 
Tampere erikseen, sisältää kotoutumiskoulutukset, 
kansalaisopistot, kesäyliopistot ja muut kurssien tarjoajat

• Eri järjestöt tarjoavat vapaaehtoisten vetämiä 
keskusteluryhmiä, lisäksi näitä löytyy kirjastoista ja 
seurakuntien toiminnasta

•  --> millaisia toimijoita tunnet Tampereella jonne 
voisit ohjata kohtaamaan ihmisiä ja puhumaan 
suomea?
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Kohtauspaikkoja ja vapaaehtoisten vetämiä ryhmiä

• https://tampereenseurakunnat.fi/toimintaa/monikulttuurin
en_toiminta/suomen_kielen_opetus

• Lisäksi srk:n Marhaban-keskus, fb: 
https://www.facebook.com/MarhabanTampere

• Luetaan yhdessä!: 
http://luetaanyhdessa.fi/tule-mukaan/opetusryhmat/

• Kirjastot: maahanmuuttajien palvelut - >mitä löytyy?
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Kohtauspaikkoja ja vapaaehtoisten vetämiä ryhmiä

• Kielikahvilat Hervannan ja Sampolan kirjastoissa
• Naistari ja Miesten Mattila: https://www.naistari.fi/
• https://www.mattilanmiehet.fi/
    Mukana!-kohtauspaikka: keskusteluryhmät
• https://fi-fi.facebook.com/KohtaamispaikkaMukana/
    Metodistiseurakunnan kansainvälinen kahvila sekä             
suomen kielen kurssit:
• http://www.tampereenmetodistisrk.fi/?page_id=42
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Tehtävä

• 1. Tutustu edellä olevien toimijoiden palveluihin ja 
esittele 1-2 kaikille

• 2. Etsi muita kohtauspaikkoja/yhdistyksiä jne. jonne voisit 
ohjata yksinäisen maahanmuuttajan, joka haluaa 
parantaa suomen kielen taitoaan ja oppia tuntemaan 
uusia ihmisiä
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Tehtävä 2: Minne ohjaisit nämä henkilöt 
opiskelemaan suomea?
• 1. Perheetön yksinäinen nuori mies/nainen, joka osaa suomen kielen alkeet 

ja pärjää auttavasti arjessa. Vähäiset kontaktit suomalaisiin. 
• 2. Keski-ikäinen mies/nainen, jolla ei ole ammattia ja heikko suomen kielen 

taito, lapset auttavat arjessa. Eivät osaa hakeutua kodin ulkopuoliseen 
toimintaan. 

• 3. Perheellinen ikääntynyt nainen, jolla ei ole ammattia eikä koulutusta, 
pärjää arjessa, kielitaito ei ole kehittynyt työelämässä/ammatillisessa 
koulutuksessa vaadittavalle B-tasolle. Motivoitunut kuitenkin opiskelemaan 
kieltä lisää.

• 4. Perheellinen nuori akateemisesti koulutettu nainen/mies ; kielitaito 
B-tasolla muttei riitä tekemään oman alan töitä. Miten kielitaitoa voisi 
kohentaa?
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Suomen kielen itseopiskelumahdollisuuksia
Verkkomateriaalien koontisivuja
Suomi toisena kielenä -opettajat ry:n verkkomateriaalit, luokiteltu tasojen mukaan 
https://www.s2opettajat.fi/linkit/verkkomateriaalit/ 

Osallisena verkossa -hanke https://www.osallisenaverkossa.com/s2-materiaalit 

YLE Oppiminen: https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/suomi-finnish
 -> Asiointisuomea, Mun Suomi, Supisuomea

  Yleisten kielitutkintojen testiin valmistavia harjoituksia  
 https://helao.fi/fi/yki-ohjeita-ja-harjoituksia-3/ 

  Kulttuuri- ja yhteiskuntatietoa
http://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/oppimateriaalit/kulttuuri-ja-yhteiskuntatieto/

Lisäksi kannattaa aina tarkistaa infopankki.fi – tarjonta!! 

https://www.s2opettajat.fi/linkit/verkkomateriaalit/
https://www.osallisenaverkossa.com/s2-materiaalit
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2015/12/15/suomi-finnish
https://helao.fi/fi/yki-ohjeita-ja-harjoituksia-3/
http://luetaanyhdessa.fi/materiaalipankki/oppimateriaalit/kulttuuri-ja-yhteiskuntatieto/


Kotisuomessa.fi

https://kotisuomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkmbr
ei/front-page  

https://kotisuomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkmbrei/front-page
https://kotisuomessa.fi/web/site-155213/state-jurdkmbrei/front-page


Tehtäviä jaettavaksi osallistujien kesken

• 1. Tutustu kotisuomessa.fi –itseopiskelumateriaaliin 
• 2. Tutustu Yle Oppiminen- suomen kursseihin: valitse 1 

jonka sisältöön tutustut tarkemmin
• 3. Tutustu Suomi taskussa  -materiaaliin; valitse 2-5 

videota 
• 4. Tutustu Ylen selkouutisiin ja muuhun sivuilla olevaan 

materiaaliin
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Tarkastele materiaalissa erityisesti näitä asioita:

• 1. Minkä tasoiselle oppijalle se on suunnattu?
• 2. Mitä osaamista pitää olla että materiaalia voi opiskella 

itsenäisesti?
• 3. Mistä osioista pidit/et pitänyt erityisesti = tekstit, videot, rakenne- 

ja kielioppi, kuullunymmärtäminen, tehtävätyypit?
• 4. Poimi esimerkki/-ejä em. liittyen
• 5. Onko tehtävissä tarkastusmahdollisuus?
• 6. Loppupäätelmäsi materiaalista? 
• 7. Muita huomioita? 
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Katso, kuuntele ja opi!

• Kieli taskussa http://suomitaskussa.eu/ 

• Selkouutiset joka päivä: 
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/ 
 Selkosanomat: https://selkosanomat.fi/

  Yle Areenan ohjelmat tekstien kanssa (TXT)      
https://areena.yle.fi/tv 

http://suomitaskussa.eu/
https://yle.fi/uutiset/osasto/selkouutiset/
https://selkosanomat.fi/
https://areena.yle.fi/tv


Hyödyllisiä linkkejä

https://www.ok-sivis.fi/media/materiaalit-osio/toiminnallisia-
menetelmia.pdf

Suomen koulutusjärjestelmä 

http://minedu.fi/koulutusjarjestelma

Suomen kielen kurssit

http://www.finnishcourses.fi/

Opintopolku

https://opintopolku.fi/wp/fi/

12

https://www.ok-sivis.fi/media/materiaalit-osio/toiminnallisia-menetelmia.pdf
https://www.ok-sivis.fi/media/materiaalit-osio/toiminnallisia-menetelmia.pdf
http://minedu.fi/koulutusjarjestelma
http://www.finnishcourses.fi/
https://opintopolku.fi/wp/fi/


Hyödyllisiä linkkejä

Ammattinetti

http://www.ammattinetti.fi/

 

Työmarkkinatori

http://tyomarkkinatori.fi/fi/

 

Yrittäjäksi haluavalle

http://theshortcut.org/

https://newcohelsinki.fi/fi/
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