
SYYSKUU 2021

Meille Suomi-Venäjä-seurassa venäjän kieli on ❤
asia. Tässä kirjeessä tietoa lukuvuoden tärkeistä
jutuistamme sinun ja oppilaidesi hyväksi!

Euroopan kielten päivän kunniaksi teimme tänä vuonna  
käyttöönne СЛОЖНЫЙ, НО ВОЗМОЖНЫЙ -videon,
jonka on toteuttanut kanssamme mainio videoblog-
gaaja Igor Parri. Videossa haastatellaan autenttisissa
tilanteissa pietarilaisnuoria ja kysytään, miksi heidän
mielestään suomalaisten ikätoverien olisi kiva osata
venäjää.

Obs! En ny video har också en

svensk version!

Videot löytyvät seuraavista linkeistä
Suomeksi tekstitetty: https://youtu.be/Hd6ElGLzbxM
Ruotsiksi tekstitetty: https://youtu.be/ZzMvPlHYcsE

Ohjelmaa ja tarjontaa
Sinulle ja oppilaillesi

Suomi-Venäjä-seura uu-

disti tänä syksynä logon-

sa. Mitä pidät tästä musti-

kalta ja vadelmalta mais-

tuvasta uudesta ilmeestä?

Anna palautetta!

ETKÖ OLE VIELÄ SEURAN JÄSEN?
LIITY SEURAAN!
HTTPS://SUOMIVENAJASEURA.FI
/LIITY-SEURAAN/

СЛОЖНЫЙ, НО ВОЗМОЖНЫЙ -
VIDEO JULKAISTIIN EUROOPAN 
 KIELTEN PÄIVÄNÄ.
NU OCKSÅ PÅ SVENSKA!

Uutiskirje Sinulle, venäjän-ope!

SYYSWEBINAARI 9.11. NYT
ILMOITTAUTUMAAN!

STIPENDIJÄRJESTELMÄMME
UUDISTUI KEVÄÄLLÄ 2021.
KAIKKI STIPENDIHAKEMUKSET
JÄTETTÄVÄ VUOSITTAIN
MAALISKUUN LOPPUUN
MENNESSÄ.
https://suomivenajaseura.fi/venaja
n-kieli/stipendit/

TUE MEITÄ VIRTUAALIMESTA-
HANKKEEN TUNNETUKSI
TEKEMISESSÄ!

Kieliasiat Suomi-Venäjä-seurassa
Tuija Mäkinen
tuija.makinen@venajaseura.com
040 506 4556

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FHd6ElGLzbxM&data=04%7C01%7C%7C4e76606ba0e441bc8e3208d97d154544%7Ca63ef15e0ba64395bd81b3a8d5807e9b%7C0%7C0%7C637678352587848325%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=RCoXs3EWqDlU2%2B%2B3tEh985BOQn8FuE37ctRS5yjD%2Fcw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FZzMvPlHYcsE&data=04%7C01%7C%7C4e76606ba0e441bc8e3208d97d154544%7Ca63ef15e0ba64395bd81b3a8d5807e9b%7C0%7C0%7C637678352587858316%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=laSzshyotzGkMy%2BK6LtwMQ%2B8xW82P2fT9FBdwUTgfrA%3D&reserved=0


Tervetuloa syyswebinaariin, joka järjestetään Zoomissa. Ilmoittautuminen päättyy

ma 8.11.2021 klo 15, jonka jälkeen lähetämme ilmoittautuneille kutsulinkin.

OHJELMA (pienet muutokset mahdollisia asiantuntijoiden työtilanteen vuoksi)
Klo 17 Pääsihteeri NIINA  SINKKO ja aluejohtaja TUIJA MÄKINEN, Suomi-Venäjä-seura

Klo 17.10  Kielimaistiaisille kaikille asteille. Itä-Suomen koulun opettaja TERHI  TYYSKÄ on maanmainio

kielimaistiaisten suunnittelija ja kertoo, miten järjestetään onnistuneet maistiaiset.

Klo 17.30  Aivotutkija SARI YLINEN: Aivojen muovautuvuus ja muistitoiminnot kielen oppimisessa

Klo 18.15 Suomen kielen opettaja ALEKSANDRA MIZONOVA, Pietarin valtionyliopisto: Tampereen ja

Pietarin yliopistojen kulttuuriblogihanke 

Klo 18.30 Toimittaja LEVAN TVALTVADZE Novosti YLE - uutistyön äärellä

Klo 18.45 Yllätysnumero

Klo 19 Tilaisuus päättyy

Tilaisuutta ei tallenneta. Esitysmateriaalit toimitetaan webinaarin osallistujille.

Ilmoittaudu: https://forms.office.com/r/Cr6dB8z6P0

Lisätiedustelut Tuija Mäkiseltä: tuija.makinen@venajaseura.com tai 040 506 4556

Taas tavataan - Syyswebinaari ti 9.11.2021 klo 17-19

SYYSKUU 2021

Virtuaalimesta-hanke
Olettehan huomanneet, että meillä on parhaillaan menossa Virtuaalimesta-hanke? Sen avulla annamme mah-

dollisuuden edistää ja monipuolistaa suomalaisten ja venäläisten oppilaitosten  yhteistyötä peruskouluissa,

lukioissa ja ammatillissa ja ylemmän korkeakoulutason oppilaitoksissa, jotka eivät vielä tee Venäjä-yhteis-

työtä. Erityisesti painotettuja oppilaitoksia houkutellaan löytämään yhteistyö-koulu Venäjältä, jonka kanssa

voidaan keskittyä yhteisen kiinnos-tuksen tai painotuksen mukaiseen toimintaan. Näin edistämme molem-

minpuolista alan osaa-mista ja ajatusten vaihtoa sekä kiinnostusta toisen maan elämää - ja kieliä - kohtaan.

Lähes 300 rehtoria on saanut kahdesti tiedon hankkeesta kesän ja alkusyksyn aikana. Pidimme heille suunn-

natun webinaarin 29.9. ja edelleen voi ilmoittautua mukaan! Toivommekin, että vielä kerran otatte rehtoria,

apulaisrehtoria, vararehtoria tai virka-apulaisrehtoria ym. hihasta ja kannustatte heitä ilmoittaman koulunne

mukaan. 

Muistathan, että meiltä saa tilata lukujärjestyksiä, arvostelutarroja ja kirjanmerkkejä kielivalintatilai-
suuksiin ja oppitunneille. Lisäksi kaikille A1- ja A 2-venäjän  valinneille  annamme lahjaksi tuubihuivin
niin kauan, kuin tavaraa riittää.
Anna meille palautetta, ideoita ja toiveitasi venäjän kielen opiskelun ja oman ammattitaitosi edistä-
miseen. Toteutamme niitä omien resurssiemme mukaan.

Poikkea kulttuuritila Albatrossiin la 23.10. klo 12-13.30
Suomi-Venäjä-seuran toimisto muutti Helsingissä Katajanokalle Kanavarantaan. Olen tavattavissa
lauantaina 23.10. klo 12-13.30  juuri venäjän opettajia varten. Maistatan seuran uutta Moskovan
illat -teetä ja keskustelen kanssanne asioista, joita toivoisit meidän ottavan 


