
HELMIKUU 2022

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

Tavataan taas -kevätwebinaari 
ti 5.4. klo 17-19 
Ohjelma 
(pienet muutokset mahdollisia)
Venäjän kielen uusi kielioppi on ilmestynyt.
Yliopisto-opettaja Arja Kirvesmäki Helsingin yliopisto

Suomen kielen opetus nyky-Pietarissa
Dosentti Natalia Osmak ,  Pietarin Herzenin yliopisto

Suomi-Venäjä-seuran venäjän kielen hankkeet
Esittely Niina Sinkko ja Tuija Mäkinen sekä yhdessä
ideointia koulujen tarpeet huomioiden.

Ohjelmaa ja tarjontaa Sinulle ja
oppilaillesi

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

STIPENDIHAKEMUKSET 31.3.
MENNESSÄ
https://suomivenajaseura.fi/v
enajan-kieli/stipendit/

Uutiskirje Sinulle, venäjän-ope!

KEVÄTWEBINAARI 5.4. NYT
ILMOITTAUTUMAAN!

TUE MEITÄ VIRTUAALI-
MESTA-HANKKEEN
TUNNETUKSI TEKEMISESSÄ!

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

Yliopisto-opettaja Arja Kirvesmäki

Ilmoittautuminen
https://forms.office.com/r/4LrELYPVfS



Hae oppilaallesi tai opiskelijallesi stipenddiä tällä lomakkeella

https://forms.office.com/r/U7SBBALZwX

Tutustu stipendiperiaatteisin ja hakuohjeisiin 

https://suomivenajaseura.fi/venajan-kieli/stipendit/

Suomi-Venäjä-seura myöntää vuosittain venäjän kielen stipendejä venäjää vieraana kielenä ja

äidinkielenä opiskeleville lapsille ja nuorille opettajan hakemuksesta. Kriteerinä voi olla hyvä

menestys, mutta myös iloinen ja positiivinen asenne sekä mielenkiintoinen harrastuneisuus

kielen opiskelussa. Stipendit myöntää Suomi-Venäjä-seuran hallitus.

Huomioittehan, että perinteisten perus- ja lukioasteen stipendien lisäksi meillä on haettavana

stipendejä myös ammatillisessa koulutuksessa, AMK:issa ja yliopistoissa opiskeleville. Näissä

kategorioissa korostamme omatoimista harrastuneisuutta, innostuneisuutta tai hyvää menes-

tystä ammatillisissa opinnoissa.

Huomaa, että hakemuksessa tulee olla osoitettuna koulun, stipendirahaston, kannatus- tai

vanhempainyhdistyksen tili , jolle stipendi maksetaan. Tilinumeron puuttuessa hakemus hylä-

tään ennen sen käsittelyä. Stipendiä ei suoriteta oppilaan tai opettajan henkilökohtaiselle tilille.

Stipendit hakuun 31.3.2022 mennessä!
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Virtuaalimesta-hanke
Olettehan huomanneet, että meillä on parhaillaan menossa Virtuaalimesta-hanke? Sen avulla

annamme mahdollisuuden edistää ja monipuolistaa suomalaisten ja venäläisten oppilaitosten 

 yhteistyötä. Erityisesti painotettuja oppilaitoksia houkutellaan löytämään yhteistyökoulu

Venäjältä, jonka kanssa voidaan keskittyä yhteisen kiinnostuksen tai painotuksen mukaiseen

toimintaan. Näin edistämme molemminpuolista alan osaamista ja ajatusten vaihtoa sekä

kiinnostusta toisen maan elämää - ja kieliä - kohtaan.

Teemawebinaarit keväällä 2022 ti-to 29.-31.3. klo 17-19  -  mielenkiintoisia asiantunjoita

Suomesta ja Venäjältä

29.3. Lumate-aineet 

30.3. Taito- ja taideaineet

31.3. Vieraiden kielten opetus
Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan https://suomivenajaseura.fi/projektit/virtuaalimesta/

Muistathan, että meiltä saa tilata lukujärjestyksiä, arvostelutarroja ja kirjanmerkkejä kielivalintatilai-
suuksiin ja oppitunneille. Lisäksi kaikille A1- ja A 2-venäjän valinneille annamme lahjaksi aakkostuubi-
huivin niin kauan, kuin tavaraa riittää.

Anna meille palautetta, ideoita ja toiveitasi venäjän kielen opiskelun ja oman ammattitaitosi edistä-
miseen. Toteutamme niitä omien resurssiemme mukaan.


