VENÄJÄN KIELEN JA KULTTUURIN
KOULUTUKSET YRITYKSILLE

 Käytännön venäjää ‐koulutus avuksi työelämään
 Venäjän kulttuuri ja kieli ‐viikonloppukurssi
 Venäjän kulttuuri ja kieli (ryhmäopetus yrityksissä)

Venäjän kieli ja kulttuuri tutuksi
Venäjän kulttuuri‐ ja kielikurssi avaa liiketoiminnan
Miltei 300 miljoonalla äidinkielisellä ja vieraskielisellä puhujallaan venäjän kieli tavoittelee
maailman puhutuimpien kielten listan kärkeä vuodesta toiseen. Venäjän läheisyyden ja
kaupan vuoksi venäjän kielen merkitys Suomen yritysosaajille on kiistämätön.
Alkua tässä prosessissa oli tehnyt ensimmäinen sodanjälkeinen Suomen presidentti Juho
Kusti Paasikivi, joka selvästi tiesi itse ja auttoi suomalaisia selventämään kaksi hyvin
vakavaa tosiasiaa:
1. Venäjä on Suomen naapurina, ja siitä ei pois pääse.
2. Venäjän markkinat ovat valtavat, on tyhmää olla hyödyntämättä niitä ja tekemättä
voittoa.
Venäjän kielellä on virallinen asema myös monessa muussa maassa – esimerkiksi Valko‐
Venäjällä, Kazakstanissa, Kirgisiassa jne. Venäjän kielen osaaminen avaa siis
harvinaisempia kauppareittejä myös muihin venäjänkielisiin maihin, joihin yrityksillä ei
ilman sopivaa kielitaitoa välttämättä ole pääsyä.
Yhteistyökumppanien kanssa venäjäksi asioiminen helpottuu, kun sekä suullinen, että
kirjallinen kielitaito on sujuva ja harjaantunut. Venäjän kielikurssi on oiva tapa oikoa
kielen mutkat suoriksi ja opiskella kieltä, jonka osaaminen tulee aitoon tarpeeseen.
Venäjän kielen kursseista saat paljon hyötyä Suomessakin
Venäjän kielen opiskelu nostaa siis sekä työntekijän, että työnantajan profiilia erityisesti
itään suuntautuvilla yritysmarkkinoilla, mutta vaikuttaa positiivisesti jo Suomen
sisäisilläkin työmarkkinoilla.
Suomeen saapuu joka vuosi venäläisiä työntekijöitä ja venäjän kielen taidolla yrityksen
onkin mahdollista palkata heidän tietotaitoaan, jota yritys ilman venäjän kielen osaamista
ei välttämättä saisi.

KÄYTÄNNÖN VENÄJÄÄ ‐koulutus avuksi työelämään
Koulutuskeskus Salpauksen lähestymistapa kielen oppimiseen tarjoaa kielellistä tukea todellisiin työtehtäviin.
Perinteisessä kieliopetuksessa osallistujan tehtävänä on soveltaa oppimaansa eri kielenkäyttötilanteisiin.
Koulutus Salpaus lähtee liikkeelle suoraan todellisista työtehtävistä ja tarjoaa osallistujille kielellistä tukea
heidän työtehtäviensä tehokkaampaan hoitamiseen.
Sisältö
Käytännön kielitaito syntyy todellisista
harjoituksista. Koulutuksen aikana tehdään
”oikeita töitä”. Oppiminen rakentuu osallistujien
arjen kielihaasteiden/vaatimusten mukaan ja
auttaa kaikissa vaiheissa hoitamaan omia
työtehtäviä tehokkaammin.
Koulutusten täsmällinen sisältö rakennetaan aina
yhteistyössä opiskelijan kanssa lähtötason ja
työtehtävien mukaan.
Tämä varmistaa sen, että kaikki tietävät mitä
tehdään, miten tehdään ja miksi tehdään.
Käytettävät oppimateriaalit valitaan aina erikseen
sen mukaan, minkä sisältöinen ja minkä tasoinen
kurssi on kyseessä.
Koulutuskeskus Salpauksen kouluttaja
valmistautuu koulutukseen valitsemalla ja
mukauttamalla koulutusmateriaalia sekä
tutustumalla asiakkaaseen, heidän toimialaansa ja
opiskelijan toimenkuvaan sekä opiskelijan
toimittamaan aineistoon.
Opetuksen toteutus
Kielikoulutus voidaan toteuttaa joko perinteisenä
lähikoulutuksena tai joustavana etäopetuksena
tai niiden yhdistelmänä.
Kielikoulutukset kestävät yleensä 30 oppituntia /
15 viikkoa tai sopimuksen mukaan. Opintojen
tukena käytössä on verkko‐oppimisympäristö.
Suositeltava ryhmäkoko 2 ‐ 8 henkeä, kurssin
tavoitteesta riippuen.

Lähtötaso
Opetus räätälöidään osallistujien lähtötason
mukaan.
Osallistujalta kielen opiskelu vaatii ennen kaikkea
halua oppia.
Kaikki muu tarvittava seuraa tästä: aktiivisuus
oppitunneilla, valmistautuminen tunneille, ajan
varaaminen itsenäiseen opiskeluun oppituntien
välillä.
Ja vaikka oppimisen eteen tehdäänkin tosissaan
töitä, tärkeitäkin asioita voi harjoitella mukavalla
tavalla, eikä Salpauksen oppitunneilla
nauraminenkaan ole kiellettyä!
Kohderyhmä
Käytännön venäjää ‐koulutus on suunnattu juuri
sinulle, joka haluat lisätä venäjän kielen yleistä
sujuvuutta ja varmuutta sekä laajentaa keskeistä
työelämän sanavarastoasi.
Kursseillamme kohennat osaamistasi
kokonaisvaltaisesti ja opiskelet valintasi mukaan
juuri sinun työhösi liittyvää sanastoa.
Kustannukset
Koulutuspalvelun hinta on 118 €/tunti (alv 0 %).
Jos hintaan on saatavissa OKM:n (Opetus‐ ja
kulttuuriministeriön) lisäkoulutuksen tuki, alenee
hinta n. 15 %.

VENÄJÄN KULTTUURI JA KIELI ‐viikonloppukurssi
Sisältö
Venäjän tapakulttuuri ja venäjän kieli
Opetuksen toteutus
Koulutus on intensiivinen ja suunniteltu
toteutettavaksi viikonloppuna.
Koulutus toteutetaan monimuoto‐opiskeluna,
joka koostuu kuudesta oppitunnista ja
tapahtumasta tai sopimuksen mukaan.
Lähtötaso
Opetus räätälöidään osallistujien lähtötason ja
yrityksen tarpeiden mukaan.

Kohderyhmä
Venäjän kieltä työssään käyttävät ja venäläisten
kanssa työskentelevät tai yhteistyön vasta
aloittavat
Kustannukset
Koulutuspalvelun perushinta on 118 €/tunti
(alv 0 %). Hintaan lisätään kouluttajan matkustus‐
kustannukset sekä tiloista ja tarjoiluista
aiheutuvat kustannukset.
Pyydä tarjous!
Koulutuspaikka
Koulutuskeskus Salpauksen Asikkalan toimipisteen
Männikkö ja Rantasauna (Laurellintie 55, Asikkala)

VENÄJÄN KULTTUURI JA KIELI (ryhmäopetus yrityksissä)

Sisältö
• ”Nämä kummalliset venäläiset” (Toiminta‐ ja
tapakulttuuri)
• Venäjän kielen opetus: suullista käytännön
kielitaitoa, edistyneillä keskusteluja valituista
teemoista:
 Kyrilliset kirjaimet
 Tervehdykset, yleiset sanonnat
 Matkustaminen, liikenne
 Ruokailusanastoa
 Alakohtaista liikevenäjän harjoittelua
edistyneille, kieltä jo työssään käyttäville
Opetuksen toteutus
Koulutus on monimuotoista ja suunniteltu
toteutettavaksi työn ohessa.
Oppitunnin ajankohdan valinnassa pyrimme
olemaan joustavia ja tarjoamaan asiakkaille heille
parhaan mahdollisen ajan.
Opinnot toteutetaan monimuoto‐opiskeluna.
Kielikoulutukset kestävät yleensä 30 oppituntia /
15 viikkoa, tai sopimuksen mukaan. Opintojen
tukena käytössä on verkko‐oppimisympäristö.
Suositeltava ryhmäkoko 2 ‐ 8 henkeä, kurssin
tavoitteesta riippuen.
Lähtötaso
Opetus räätälöidään osallistujien lähtötason
mukaan.

Kohderyhmä
Venäjän kieltä työssään käyttävät ja venäläisten
kanssa työskentelevät
Kustannukset
Koulutuspalvelun perushinta on 118 €/tunti
(alv 0 %). Hintaan lisätään kouluttajan matkustus‐
kustannukset sekä tiloista ja tarjoiluista
aiheutuvat kustannukset.
Pyydä tarjous!
Opintomatka
Koulutusohjelmaan voidaan liittää opintomatka
Venäjälle (3 pvää). Matka sisältää 4 – 6
opetustuntia koulutusta ja tapahtumia.
Pyydä erillinen tarjous!

Koulutuspaikka
Koulutuskeskus Salpaus
Businesstalo
Svinhufvudinkatu 10
15110 Lahti
tai yrityksen tiloissa sopimuksen mukaan
Kysy lisää
Opettaja Sofia Lyjina
puh. 044 708 0059
Opintosihteeri Taru Kontula
puh. 044 708 0071
etunimi.sukunimi@salpaus.fi

Muutokset mahdollisia

