
GOVORI - ГОВОРИ!
VENÄJÄN KIELEN SUULLISTA ILMAISUA 

DRAAMATYÖPAJASSA

Suomi-Venäjä-seura toteuttaa huhti-
toukokuussa 2023 peruskouluile suunna-
tun venäjän kielen suullista ilmaisua
kehittävän teatterityöpajan venäjää jo
opiskeleville oppilaille.

Työpajan vetäjinä toimivat Pietarin teat-
teriakatemiasta valmistunut näyttelijä, 
 FM Sirke Lääkkölä tai moskovalainen,
Suomessa asuva näytelmäkirjailija Mihail
Durnenkov. 

Hanke on erityisen tarpeellinen ajassa, jol-
loin  koulut eivät voi tehdä suullista
ilmaisua käytännössä aktivoivia matkoja
Venäjälle. Työpajoissa ohjaajat kannus-
tavat oppilaita käyttämään rohkeasti sitä
kielitaitoa, jonka he siihen mennessä ovat
oppineet.

Myöhemmin vuoden 2023 aikana kaikkien
koulujen käyttöön valmistuu materiaali,
jonka toteuttaa Suomalais-venäläisen
koulun venäjän kielen lehtori, kinesteetti-
seen opetukseen perehtynyt  Tuuli Virta-
nen. Aineisto on silloin ladattavissa Suo-
mi-Venäjä-seuran verkkosivuilta.

Miten tilaamme työpajan kouluumme ja
muita käytännön kysymyksiä

Työpajapäiviä voidaan järjestää 14. Kukin
koulu saa valita enintään työpajan tai työ-
pajoja enintään yhdelle päivälle. Samana
päivänä on mahdollista järjestää kolme
työpajaa.

Yhden työpajan kesto on 60 minuuttia ja 
 opetuskieli on venäjä.

 Varaukset tehdään tällä sähköisellä
varauslomakkeella.

Jotta oppilaat saavat vapaasti levittäytyä
työpajojen tarpeen mukaan, ohjaajat toi-
vovat suurempaa tilaa kuin luokkahuone. 

Suomi-Venäjä-seura
Suomi─Venäjä-seura on kaikille avoin, poliittisesti sitoutumaton suomalainen
kan-salaisjärjestö, jonka toimintaan voi osallistua eri puolilla Suomea. Tuomme
yhteen suomen- ja venäjänkielisiä ihmisiä, kannustamme monipuoliseen kielten
opiske-luun ja eri kulttuureihin tutustumiseen. Edistämme suvaitsevaisuutta ja
monikielis-tä kanssakäymistä. Tuotamme tietoa Venäjän kansalaisyhteiskunnasta
ja tuemme sodanvastaista toimintaa. Tarjoamme mahdollisuuksia tutustua Venäjän
suomalais-ugrilaisiin kansoihin. Ja paljon muuta!

https://forms.office.com/e/h2E7fy3942


Mikhail Durnenkov
Mikhail Durnenkov on moskovalainen näytelmäkir-
jailija ja käsikirjoittaja. Hän alkoi kirjoittaa teatte-
rille vuonna 2000 ja hän ammattilaisuransa alkoi
2003. Hän kuuluu nykyvenäläiseen näytelmäkir-
jailijoiden New Drama -ryhmään. Hän on kirjoitta-
nut useita käsikirjoituksia ja palkittuja näytelmiä,
joita on käännetty ja esitetty muun muassa lukui-
sissa Euroopan maissa, Venäjällä,  Ukrainassa,
Valko-Venäjällä jne. Hän osallistuu usein käsikirjoi-
tusseminaareihin kotimaassaan ja ulkomailla. Dur-
nenkov on opettanut Venäjän humanistisessa
valtionyliopistossa, Moskovan teatterikorkeakou-
lussa ja dokumenttiteatteria käsittelevissä
seminaareissa ja osallistunut vuodesta 2004 läh-
tien Class-Act-koulutushankkeeseen opettajana.
Durnenkov on nuorten käsikirjoittajien Lubimovka-
festivaalin taiteellinen johtaja.
Mikhail Durnenkov muutti perheinen Suomeen
keväällä 2022 Venäjän hyökättyä Ukrainaan.
Mikhailista enemmän 

Sirke Lääkkölä
filosofian maisteri, draamanäyttelijä sekä opet-
taja Sirke Lääkkölä on asunut Pietarissa neljä
vuotta opiskellessaan siellä näyttelemistä. Sir-
ke on myös opettanut 15 vuotta teatteriilmai-
sua lukiossa Tampereella ja näyttelijäntyötä
erilaisilla kursseilla. 
Näyttelijänä Sirke työskentelee teatteriryhmis-
sä, mm. Teatteri Telakalla, ja toisinaan televi-
siosarjoissa ja elokuvissa.
Sirke puhuu venäjää ja myös näyttelee venäjäk-
si, ja hänelle on tärkeätä pitää yhteyttä omiin
pietarilaisiin ystäviinsä. Kielten opiskelu on
aina ollut hänelle mieluisaa!
Sirke LinkeInissä

Keitä he ovat?

https://yle.fi/a/74-20015676
https://yle.fi/a/74-20015676
https://www.linkedin.com/in/sirke-l%C3%A4%C3%A4kk%C3%B6l%C3%A4-2802942b/?originalSubdomain=fi

