
Turun kristillinen opisto/   

opiskelijavalinnat    

Lustokatu 7 

20380 TURKU 

haku@tk-opisto.fi  

  

  

Suomen kielen iltakurssi 18.10.– 16.12.2021 
 

(Finnish for foreigners, evening course: 18.10. – 16.12.2021.) 

Vastaa kaikkiin kohtiin. Kirjoita selvällä käsialalla. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei huomioida. 
(Answer all the sections. Write in clear handwriting. Incomplete applications will be ignored.) 
 

Sukunimi  (Last name) 
 
 

Etunimet (First names) 
 
 

Henkilötunnus tai jos sinulla ei ole, kirjoita syntymäaika  
(Finnish identification number. If you don´t have, write your date of birth) 
 

                       -/A                         

□ Nainen (Female)             □ Mies (Male) 

Lähiosoite (Street) 

Postinumero (Postal code) Postitoimipaikka (City) 

Puhelin (Telephone) 

Sähköpostiosoite (E-mail) 

Kansalaisuus (Nationality) 
 

Äidinkieli (Mother tongue) 
 

Yhteyshenkilö: nimi, puhelin (Contact person: name, telephone) 

 
Opinnot kotimaassasi, kuinka monta vuotta olet opiskellut? (Have you studied in your home country? 
How many years together?)  

 
□ Ei, en ole käynyt koulua, (I have not studied)   

□ Kotikoulu (Home school), _______vuotta (years) 

□ Koraanikoulu(Quran school), _______vuotta (years)   

□ Peruskoulu (Comprehensive school), _______vuotta (years) 

□ Lukio (High school), _______vuotta (years)  

□ Ammattikoulu (Vocational education), _______vuotta (years) 

□ Korkeakoulu (University), _______vuotta (years)   

□ Muu, mikä? (Other, what?)____________________________________________ 

→ 



 
         

Oletko opiskellut suomea aikaisemmin? Missä koulussa? Kuinka kauan?  
(Have you studied Finnish language earlier?) 
 
□ Ei, en ole opiskellut suomea. (I have not studied Finnish.) 

□ Kyllä, olen opiskellut suomea. (I have studied Finnish.) 

     Koulujen nimet (Name of the schools): 

_______________________________  Kuinka kauan (how long?)?:_______________ 

_______________________________  Kuinka kauan (how long?)?:_______________ 

_______________________________  Kuinka kauan (how long?)?:_______________ 

 

□ Olen saanut arvion kielitaitotasosta (I have got an evaluation on my Finnish skills) 

 
 Kielitaitotasoarvio (A1.1-B1.1 tai/or YKI 1-3): ___________________ 
  
 Liitä hakemukseen kopio todistuksesta tai kielitaitotasoarvioinnista  
 (Please send the certificate /evaluation with this application.) 

 

 
 
Onko sinulle tehty TE-toimiston alkukartoitus? (Has your initial assessment been done by TE office?) 

□ Ei. (No.)    

□ Kyllä. Liitä todistus hakemuksen liitteeksi. (Yes. Please send the certificate with this application.) 

 
 
 
Päiväys (Date) _____________________   Allekirjoitus (Signature) ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lomakkeella antamasi henkilötiedot siirtyvät Turun kristillisen opiston opiskelijarekisteriin. Tietoja käytetään 
luottamuksellisesti koulutuksen järjestämiseen liittyvissä asioissa. Rekisterin ylläpitäminen kuuluu oppilaitoksen lakisääteiseen 
tehtävään. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille ilman suostumustasi. Lakisääteisesti tietoja luovutetaan kuitenkin 
seuraaville viranomaisille joko säännönmukaisesti tai tarvittaessa: Opetushallitus, Tilastokeskus, Kansaneläkelaitos, TE-
palvelut, vakuutusyhtiöt, poliisi. Sinulla on milloin tahansa oikeus tarkastaa, mitä tietoja olemme sinusta keränneet. Jos tietosi 
ovat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset, voit tehdä meille oikaisu- tai täydennyspyynnön. Pyyntö omien tietojen 
tarkasteluun ja muutoksiin tehdään kirjallisesti Turun kristillisen opiston opintotoimistoon. Turun kristillinen opiston säilyttää 
opiskelijarekisterin tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen käyttötarkoitusten 
toteuttamiseksi. 


