
 1 / 2 

HAKULOMAKE NUMA-KURSSILLE 28.8.2017–25.5.2018 

Hakijan tiedot 
Sukunimi: 

Etunimi: 

Henkilötunnus: 

Katusoite: 

Postinumero ja -toimipaikka: 

Kansallisuus: 

Puhelin: Äidinkieli: 

Sähköposti: Sukupuoli: ☐ mies         ☐ nainen

Koulutus 
Kotimaassani olen käynyt koulua _____________ vuotta. 
☐ Olen suorittanut peruskoulun (kotimaassani).
☐ Olen suorittanut ammattikoulun (kotimaassani). Minkä alan? _________________________
☐ Olen suorittanut lukion (kotimaassani).
☐ Olen suorittanut korkeakoulututkinnon (yliopisto/ammattikorkeakoulututkinto).

Suomessa olen käynyt koulua _____________ vuotta. 
☐ Olen suorittanut peruskoulun Suomessa.
Suomen kielen arvosana päättötodistuksessa: ___________
Peruskoulun nimi: ____________________________
☐ Olen suorittanut ammattikoulun Suomessa.
Koulun nimi ja tutkinto: __________________________________________________________
☐ Olen suorittanut lukion Suomessa.
Koulun nimi: ____________________________

Aikaisemmat suomen kielen kurssini 
Koulun nimi ja kaupunki Kurssin nimi Vuosi 

Arvio suomen kielen tasosta 
☐ A1.1 ☐ A1.2 ☐ A1.3
☐ A2.1 ☐ A2.2 ☐ B1.1 tai enemmän
Arvio perustuu 
☐ Opettajan arvioon ☐ Opiskelijan omaan arvioon ☐ YKI-testiin
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Taustat ja tavoitteet 
Vastaa kysymyksiin. 
Miksi haluaisit päästä tälle kurssille? 
 
 
 
 
 
 
Haluaisitko opiskella jotain tulevaisuudessa? Mikä työ tai ammatti sinua kiinnostaa? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Millainen opiskelija sinä olet? 
 
 
 
 
 
Kurssilla opiskellaan 25 tuntia viikossa (ma-pe). Pystytkö opiskelemaan joka päivä 5 tuntia 
(+kotitehtävät)? 
 
 
 

 

Mistä kuulit tästä kurssista? 
☐ Paasikivi-Opiston internetsivuilta ☐ TE-toimistosta 
☐ omasta koulustani ☐ kaverilta 
☐ muualta, mistä?  

 

Päiväys 
 
Allekirjoitus 
 

 
Palauta hakulomake viimeistään 19.6.2017 sähköpostitse osoitteeseen s2@harjattula.fi 
tai postitse osoitteeseen  

Paasikivi-Opisto / maahanmuuttajat (NUMA) 
Harjattulantie 80 
20960 Turku 
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