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KOULUTUSTA MAAHANMUUTTAJILLE KOUVOLASSA 2018 
 
 

Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus 
Taitajantie 2, 45100 Kouvola 
www.kvlakk.fi 

Yhteyshenkilö: 
Tuija Arola, p. 040 849 3838, tuija.arola@kvlakk.fi Ajoneuvo-, metalli- ja rakennusala 

Kalle Sarlund p. 0400 631 212 kalle.sarlund@kvlakk.fi  Hyvinvointi-, logistiikka, ja palvelualat 
neuvonta puh. 020 7879 200, neuvonta@kvlakk.fi 

 
Kouvolan Aikuiskoulutuskeskus järjestää eri alojen perus- ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joihin voivat hakea 

henkilöt, joilla on riittävä suomen kielen taito. Kaikki ammatilliset koulutuksemme ovat suomi toisena kielenä -

tuettuja, joten ne soveltuvat myös maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Koulutuksiimme on jatkuva haku ja haku 

koulutuksiin tapahtuu verkkosivujemme kautta www.kvlakk.fi. Koulutusaloina ovat ajoneuvo-, hyvinvointi-, logistiikka- 

metalli- ja rakennusalat, yrittäjyys sekä monipuolinen tarjonta palvelualojen koulutuksia kuten ravintola (keittiö ja 

tarjoilija), myynti- ja asiakaspalvelu, taloushallinto, tieto- ja viestintätekniikka, kiinteistönhoito ja isännöinti. Jokaiselle 

opiskelijalle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämisen suunnitelma (HOKS), jossa otetaan huomioon myös 

opiskelijan kielitaito ja määritellään erilaiset tukitarpeet. Kouvolan Aikuiskoulutus järjestää myös suomen kielen 

kielellisiä alkukartoituksia sekä YKI-tutkintoja suomen, englannin ja ruotsin kielissä. 

Koulutuksia järjestetään työvoimakoulutuksina, opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksella 

omaehtoisena tai maksullisena koulutuksena. Koulutusvalikoimaamme kuuluvat erilaiset 

työelämäsertifikaattikoulutukset erialoille.  

 

Kouvolan seudun ammattiopisto  
www.ksao.fi 
Utinkatu 44-48, 45200 Kouvola  
Yhteyshenkilöt:  
työelämä- ja kehittämispalvelupäällikkö Marja Sarante, 020 615 6145, marja.sarante@ksao.fi  
kouluttaja Päivi Kalliomäki, 020 615 6384, paivi.kalliomaki@ksao.fi 
 
Maahanmuuttajat voivat hakea kaikkiin tutkintotavoitteisiin koulutuksiimme. Perustutkinto-opiskelijat valitsevat 
opintotarjottimelta valinnaiset ja pakolliset kieliopinnot ja muut yhteiset tutkinnon osat sekä opiskeluvalmiuksia 
tukevia opintoja yksilöllisten tarpeiden mukaan.  
Koulutustarjonnassamme ovat mm.  
- liiketoiminnan perustutkinto  
- sosiaali- ja terveysalan perustutkinto  
- puhtaus- ja kiinteistöpalvelualan perustutkinto  
- ravintola- ja catering-alan perustutkinto  
 

Kymenlaakson Opisto  
Marintie 9, 46900 Anjalankoski, 
p. 0207 118 530 
www.kyka.fi 
Yhteyshenkilö: 
Olli Laurila, p. 050 3636 371, olli.laurila@kyme.fi  
 
Kymenlaakson opisto järjestää kokopäiväistä luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä Kouvolan kansalaisopiston tiloissa 

että osa-aikaista luku- ja kirjoitustaidon koulutusta Monikulttuuriskeskus Saagan tiloissa. Lisäksi opisto järjestää 

kokopäiväistä suomen kielen puhetaidon opetusta Kouvolan kansalaisopistolla.  
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Kouvolan iltalukio  

Tietotie 3-5, 45100 Kouvola, 
p. 02061 55338 (rehtori) 
p.020 61 56309 (kanslia) 
www.edukouvola.fi /iltalukio 
https://peda-
net/kouvola/kl/iltalukio  
Yhteyshenkilö: 

Maria Lammi-Hyppänen, p. 02061 55338, maria.lammi-hyppanen@kouvola.fi 

 

Kouvolan iltalukio tarjoaa aikuisten perusopetusta maahanmuuttajille. Oppivelvollisuusiän ylittäneille 
maahanmuuttajille on peruskoulun suorittamismahdollisuus aikuisten perusopetuksen päättövaiheessa, joka kestää 
2-3 vuotta. Vaatimuksena on suomen kielen peruskielitaito. Aikuisten perusopetuksen alkuvaiheen opinnot kestävät 
1-2 vuotta sisältäen mahdollisen lukutaitovaiheen. Omaehtoisena koulutuksena voi Kouvolan iltalukiossa opiskella 
suomen kieltä iltaisin aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti. 
 

Kouvolan kansalaisopisto  
Salpausselänkatu 38, 45100 Kouvola, 
www.edukouvola.fi/kansalaisopisto 
Yhteyshenkilö: koulutuspäällikkö Nina Naumanen 
Toimisto p. 02061 55343 
 
Opisto järjestää yleissivistävää ja harrastuksia tukevaa aikuiskoulutusta, taiteen perusopetusta sekä 
lyhytkestoista ammatillista täydennyskoulutusta. Opistossa voi myös suorittaa rajoitetusti avoimen 
yliopiston opintoja ja osallistua korkeakoulujen valmennuskursseille. 
 

Valkealan opisto 
Valkealan opisto 
Opiston toimisto 05 341 4600 
Kansanopistontie 53 
47830 Hasula 
toimisto@valkealanopisto.fi 
www.valkealanopisto.fi 
 
Valkealan opisto tarjoaa kotouttavaa koulutusta sekä perusopetuksen alku- ja päättövaiheen koulutusta.  
Maahanmuuttajana Suomessa kotoutumiskoulutus 
Koulutus on tarkoitettu eri taustoista tuleville maahanmuuttajille. Koulutus tukee maahanmuuttajien kotoutumista 
suomalaiseen yhteiskuntaan, kulttuuriin ja kieleen.  
ryhmänohjaaja: Piritta Toivonen 044 338 9961, piritta.toivonen@valkealanopisto.fi 
Maahanmuuttajien perusopetuksen alkuvaihe 
Aikuisten perusopetuksen alkuvaihe on tarkoitettu opiskelijoille, joilla ei vielä ole riittäviä tietoja ja taitoja aikuisten 
perusopetuksen päättövaiheeseen. Hakijan on oltava luku- ja kirjoitustaitoinen sekä osattava suomen kielen alkeet. 
ryhmänohjaaja: Tuula Kukkonen 044 365 5446, tuula.kukkonen@valkealanopisto.fi 
Maahanmuuttajien perusopetuksen päättövaihe 
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille, jotka tarvitsevat suomalaisen peruskoulun päättötodistuksen. Hakijan 
kielitaitotaso on oltava A2.2 tai riittävä opintojen suorittamiseen.  
ryhmänohjaaja: Anu Ikäheimonen-Leikas 044 723 0027, anu.ikaheimonen-leikas@valkealanopisto.fi 
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Muita tärkeitä toimijoita: 
 

Kouvolan kaupungin Maahanmuuttopalvelut  
Torikatu 10, 45100 Kouvola 
https://www.kouvola.fi/index/sosiaali-jaterveyspalvelut/sosiaalipalvelut/kouvolanmaahanmuuttopalvelut.html  
Asiakasneuvonta avoinna ma-pe klo 9-15, asiointi vuoronumerolla, Torikatu 10 (G-ovi). 
Yhteyshenkilöt: 
Johtava sosiaalityöntekijä Auli Lintukangas, puh. 020 615 8447, auli.lintukangas@kouvola.fi  
Maahanmuuttokoordinaattori Tuija Väyrynen, puh. 020 615 8530, tuija.vayrynen@kouvola.fi 
 
Maahanmuuttopalvelut tekee alle 3 vuotta Suomessa olleiden pakolaisperheiden kotoutumista tukevaa sosiaalityötä 
sekä ohjaa ja neuvoo maahanmuuttoon liittyvissä kysymyksissä. Maahanmuuttokoordinaattorin vastaa Kouvolan 
monikulttuurisuusohjelmasta. 
 

Kouvolan kaupunginkirjasto – maakuntakirjasto ja Mediamaja 
Salpausselänkatu 33, 45100 Kouvola 
www.kyyti.fi 
yhteyshenkilöt:  
Leena Tuomala, leena.tuomala@kouvola.fi ja Outi Kauppala, outi.kauppala@kouvola.fi 
 
Kouvolan kirjastot tarjoavat mahdollisuuden elämyksiin ja sivistykseen, tietojen ja taitojen 
kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjasto järjestää maksuttomia tapahtumia kaikenikäisille: 
satutunteja, lukupiirejä, kirjailijailtoja ja paljon muuta. Kirjaston tiloja voi myös varata näyttelyihin, 
opiskeluun tai harrastuksiin. Tarjolla on myös erilaisia kokous- ja ryhmätyötiloja. 
 

Mediamaja  
www.mediamajakouvola.blogspot.com 
Avoinna: ma-to klo 12.00 -18.00, pe 10.00 -16.00,  
Yhteyshenkilö:  

Tuomo Mannonen 

puh. 020 615 1333 
 
Mediamaja on yhteisöllinen tila Kouvolan pääkirjastossa, jossa järjestetään tapahtumia, luentoja, konsertteja, 
mediakasvatuksellisia työpajoja oppilaitoksille ja erilaisille ryhmille, kuten mm. maahanmuuttajille sekä annetaan 
henkilökohtaista opetusta mm. videon- ja kuvankäsittelyyn sekä musiikin äänitykseen ja miksaukseen. Kirjastokortilla 
voi lainata kotiin video- tai järjestelmäkameran. 
Mediamaja antaa digiopastusta, kuten tietokoneen, tablettien ja älypuhelimien käytön opetusta sekä auttaa asiakasta 
jokapäiväisten digitaalisten palvelujen käytössä. Mediamajassa voi myös digitoida diakuvat, negatiivit, C-kasetit, VHS-
kasetit ja vinyylit. Mediamajaan on hankittu asiakaskäyttöön 3D-tulostin, joka valmistaa fyysisiä esineitä digitaalisista 
malleista.  

 

Parik-säätiö  
Kuusaantie 1, 45130 Kouvola 
www.parik.fi 
Yhteyshenkilö: 
Mirja Willberg, p. 040 7783 570, mirja.willberg@parik.fi 

palveluohjaaja Kirsi Nielikäinen p. 040 1498 006, kirsi.nielikainen@parik.fi 

 
Parik-säätiö tuottaa Kouvolan seudun alueella sosiaalisen työllistämisen palveluita työelämän 
tarpeisiin. Palveluihin ohjaavia tahoja ovat mm. kunnat, työvoimahallinto, Kela ja vakuutusyhtiöt. 
Parik-säätiö tarjoaa maahanmuuttajille eri alojen työtehtävissä työelämätaitojen ja suomen kielen 
harjoittelua yhteen sovitettuna. Kieli- ja työelämätaitojen samanaikainen opettelu luo vankan pohjan 
myöhemmin tapahtuvalle kielen oppimiselle ja työelämätaitojen harjaantumiselle. 
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Parik-säätiössä voit kokeilla eri alojen työtehtäviä: kierrätys-, asiakaspalvelu-, myymälä-, varasto-, ympäristönhoito-, 

puhdistus-, jätehuolto-, kiinteistönhuolto-, kunnossapito-, puutyöt (esim. aitaelementit), ompelu-, pakkaamo-, metalli- 

pyöräkorjaus-, kahvila- ja lounaskeittiö- sekä siivousalan työtehtävät. 

Monikulttuurisuuskeskus Saaga  
Kouvolankatu 14, 45100 Kouvola. 

 saaga.tiedotus@gmail.com 

P. 0451502959 

Yhteyshenkilö: projektikoordinaattori Taina Vainio 

Avoinna: Ma, ti, to ja pe klo 10-17, ke10-20 

Taustayhdistys:  
Kouvolan kansainvälinen kohtauspaikka ry 
Satu Kurri, puheenjohtaja 
puh. 040 575 9296, satu.kurri@gmail.com 

Suomen Punainen Risti, Kaakkois-Suomen piiri  
Kouvolankatu 5-7, 

45100 Kouvola 

Yhteyshenkilö: 

Anna Buzaeva 

Monikulttuurisuustoiminnan kehittäjä 

Kaakkois-Suomen piiri 

Suomen Punainen Risti 

p. 0407266015 

anna.buzaeva@redcross.fi 
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