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Teksti Marja-Terttu Pulliainen Kuvat Mari Männistö

Kyllästyin olemaan tuppisuu!
Tarja
Salmi, 41
❊ Perhe: aviomies Tero,
42, poika Gene,15, ja
koirat Veeti ja Sampo
❊ Ammatti:
Vientipäällikkö
❊ Kotipaikka: Hanko
❊ Harrastukset: Spinning, body pump, koirien
kanssa kävely ja espanjan opiskelu

Miten
opiskelisin?

1.

RYHMÄTUNNEILLA opiskellaan
joko alkeita tai vaativampaa
kielitaitoa. Opetus voi olla myös alatai yrityskohtaista, kuten liike-elämän
kielellistä viestintää.
PARIOPETUKSESSA opiskelutoverisi voi olla esimerkiksi kollegasi tai työtoverisi. Opitte yhdessä.
YKSITYISOPETUS joustaa työn
tai perheen mukaan. Opiskelussa keskitytään opiskelijan kielitaidon parantamisen ja esimerkiksi
erikoissanastoon.
OHJATTU ETÄOPISKELU internetin ja muun opiskelumateriaalin avulla sopii kielen kertaamiseen tai sanaston laajentamiseen.
Suullisen kielitaidon harjoitteleminen
vaatii lähiopetusta.
ULKOMAAN KIELIKURSSEILLA
opiskelet kieltä kohdemaassa.
Samalla tutustut paikalliseen kulttuuriin.

Tapasimme: Hankolaisen Tarja Salmen.
Miksi: Tarja tietää,
miten kohennetaan
kielitaitoa kiireisen
työn ohella.

2.
3.
4.
5.

V

IENTIPÄÄLLIKKÖNÄ TYÖSKENtelevä Tarja Salmi huomasi noin puoli
vuotta sitten tarvitsevansa kohennusta
kielitaitoonsa.
– Yrityksemme vienti Espanjaan kasvoi, ja
huomasin, että espanjalaiset eivät puhu erityisen hyvin englantia. Samalla tunsin omien
espanjan taitojeni ruostuneen, Tarja kertoo.
Aikaisemmin Tarja on opiskellut espanjaa
erilaisilla kursseilla työn ohessa. Nyt opiskelupaikan valintaa vaikeutti Tarjan hektinen työ.
– Matkustan työssäni paljon, joten opiskelun
oli joustettava aikataulujeni mukaan. Esimerkiksi opistoissa en olisi voinut opiskella. Lisäksi kaipasin alani erikoissanaston osaamista
turismisanaston sijaan.

Lähde: Galimatias Concept Oy

Nyt minulla on rohkeutta osallistua keskusteluun.
”Ryhmässä olisi
ollut hiljaa”

BUSINESSKIELI
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Tunnilta
tositilanteeseen

Tarja alkoi harkita espanjan opiskelua yksiNyt Tarja käy espanjan yksityistunneilla
tyisesti. Hän tiedusteli tunteja sähköpostitse
viikoittain. Opiskelun järjestäminen on helphelsinkiläisestä kielikoulu Nuevo Mundosta.
poa, koska tunteja voi tarvittaessa siirtää.
Opettaja vastasi viestiin espanjaksi.
– Kerran olin lähdössä illalla Valenciaan
– Siitä huomasin, että minut laitettaisiin kieviikon messuille. Kävin vielä samana iltapäilen kanssa koville, Tarja sanoo.
vänä tunneilla treenaamassa sanastoa asiaEnnen kurssin alkamispäivää Tarja suoritti
kastapaamisia varten, Tarja kertoo.
kirjallinen tasotestin. Opiskeluohjelma ja opTunneilla ei tankata asioita, jotka opettaja
piaineisto suunniteltiin sen ja Tarjan tarpeiden
jo tietää Tarjan osaavan. Sen sijaan Tarja
perusteella.
saattaa joutua kertomaan opettajalle kuuEnsimmäisessä tapaamisessa kielikoulun toilumisiaan hänelle vaikeuksia tuottavassa
mitiloissa Tarja ja hänen opettajansa Alejandro
aikamuodossa.
Jover sopivat opetuksen yksityisTarja on oppinut lisää alansa
kohdista – espanjaksi.
myyntisanastoa ja saanut itseTilanne oli Tarjasta jännittävarmuutta puhua espanjaa.
vä. Hän oli koko ajan opettajan
– Aiemmin ymmärsin, mitä
Kielen opiskelun yksihuomion kohteena ja joutui vasasiakkaat puhuivat keskenään
tyistuntihinta on noin
taamaan kaikkiin kysymyksiin.
tuotteistamme, mutta en juuri
– Tuntui hölmöltä olla niin
osannut kommentoida. Nyt
40 eurosta ylöspäin.
osaamaton. Ryhmässä olisin
minulla on enemmän sanavaTuntien lisäksi on opisollut hiljaa, jos en olisi ollut varrastoa ja rohkeutta osallistua
keltava itsenäisesti
ma vastauksestani.
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Mitä maksaa?
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Lähde: Kielimaailm
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Tarja Salmi opiskelee
espanjaa opettajansa
Alejandro Joverin kanssa
viikoittain.

Elämäntaidon valmentaja
SONJA VAINIO opastaa Ilonan
lukijoita elämänhallinnassa.

Mitä sinä osaat?
❊ VAHVUUDET Kartoita omat vahvuutesi. Missä olet hyvä? Mistä olet saanut kiitosta?
❊ KEHITTYMISALUEET Pohdi missä asioissa
haluat vielä kehittyä. Mitä haluaisit osata?
❊ ONGELMA Mikä on vaikein ongelma työssäsi? Mitkä tilanteet stressaavat sinua? Mitä
voisit sille tehdä? Useimmiten ongelmallisten
tilanteiden tunnistamisen kautta pääset kiinni
osaamistarpeeseesi.
❊ KOULUTUSSUUNNITELMA Millainen lisäkoulutus olisi sinulle avuksi? Onko sinulle
tehty työpaikallasi koulutussuunnitelma? Voit
myös itse tehdä itsellesi koulutussuunnitelman. Liittyykö osaamistarpeesi tekniseen tai
sisällölliseen osaamiseen, esimiestaitoihin vai
ajan- ja stressinhallintaan?
❊ AIKATAULU Millaisella aikataululla haluat
lähteä etenemään asian kanssa? Haluatko
säännöllisen viikottaisen aikataulun vai sopiiko sinulle paremmin omaan tahtiisi etenevä
opiskelu?
❊ ETENE Tee päätös. Mitä konkreettista aiot
saada aikaiseksi seuraavan kuukauden kuluessa?
❊ KUVITTELE Kuvittele, miltä tuntuisi osata
se asia, joka nyt aiheuttaa sinulle epävarmuutta tai stressiä? Hyödynnä mielikuvan antama
energia.
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