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❊ Sanasto kuntoon! Yrityksen sisäisessä 

ryhmässä tai yksityisopetuksessa opiskel-

laan räätälöidysti työtehtäviesi sanoja osaa-

mistasosi mukaan.

❊ Käytäntö haltuun! Hyvä opettaja tuntee 

alan sanaston lisäksi myös alan käytäntöjä.

❊ Opi lukemalla! Harjoittele omaan työhösi 

liittyvää sanastoa lukemalla alan kirjallisuut-

ta ja artikkeleita.

❊ Puhu, puhu, puhu!  Käytä vierasta kieltä 

aina kun mahdollista, myös työpaikalla.

Lähde: Kielimaailma

BUSINESSKIELI 

    kuntoon

❊ Perhe: aviomies Tero, 
42, poika Gene,15, ja 
koirat Veeti ja Sampo
❊ Ammatti: 
Vientipäällikkö
❊ Kotipaikka: Hanko
❊ Harrastukset: Spin-
ning, body pump, koirien 
kanssa kävely ja espan-
jan opiskelu

Tarja 
Salmi, 41

1. RYHMÄTUNNEILLA opiskellaan 
joko alkeita tai vaativampaa 

kielitaitoa. Opetus voi olla myös ala- 
tai yrityskohtaista, kuten liike-elämän 
kielellistä viestintää.

2. PARIOPETUKSESSA opiskelu-
toverisi voi olla esimerkiksi kol-

legasi tai työtoverisi. Opitte yhdessä.

3. YKSITYISOPETUS joustaa työn 
tai perheen mukaan. Opiske-

lussa keskitytään opiskelijan kieli-
taidon parantamisen ja esimerkiksi 
erikoissanastoon.

4. OHJATTU ETÄOPISKELU inter-
netin ja muun opiskelumate-

riaalin avulla sopii kielen kertaami-
seen tai sanaston laajentamiseen. 
Suullisen kielitaidon harjoitteleminen 
vaatii lähiopetusta.

5. ULKOMAAN KIELIKURSSEILLA 
opiskelet kieltä kohdemaassa. 

Samalla tutustut paikalliseen kult-
tuuriin.

Lähde: Galimatias Concept Oy

Miten 
opiskelisin?

VIENTIPÄÄLLIKKÖNÄ TYÖSKEN-
televä Tarja Salmi huomasi noin puoli 
vuotta sitten tarvitsevansa kohennusta 

kielitaitoonsa.
– Yrityksemme vienti Espanjaan kasvoi, ja 

huomasin, että espanjalaiset eivät puhu eri-
tyisen hyvin englantia. Samalla tunsin omien 
espanjan taitojeni ruostuneen, Tarja kertoo.

Aikaisemmin Tarja on opiskellut espanjaa 
erilaisilla kursseilla työn ohessa. Nyt opiskelu-
paikan valintaa vaikeutti Tarjan hektinen työ.

– Matkustan työssäni paljon, joten opiskelun 
oli joustettava aikataulujeni mukaan. Esimer-
kiksi opistoissa en olisi voinut opiskella. Li-
säksi kaipasin alani erikoissanaston osaamista 
turismisanaston sijaan.

Teksti Marja-Terttu Pulliainen  Kuvat Mari Männistö

Tapasimme: Hanko-
laisen Tarja Salmen.
Miksi: Tarja tietää, 
miten kohennetaan 
kielitaitoa kiireisen 
työn ohella.

”Ryhmässä olisi 
ollut hiljaa”
Tarja alkoi harkita espanjan opiskelua yksi-
tyisesti. Hän tiedusteli tunteja sähköpostitse 
helsinkiläisestä kielikoulu Nuevo Mundosta. 
Opettaja vastasi viestiin espanjaksi.

– Siitä huomasin, että minut laitettaisiin kie-
len kanssa koville, Tarja sanoo.

Ennen kurssin alkamispäivää Tarja suoritti 
kirjallinen tasotestin. Opiskeluohjelma ja op-
piaineisto suunniteltiin sen ja Tarjan tarpeiden 
perusteella.

Ensimmäisessä tapaamisessa kielikoulun toi-
mitiloissa Tarja ja hänen opettajansa Alejandro 
Jover sopivat opetuksen yksityis-
kohdista – espanjaksi.

Tilanne oli Tarjasta jännittä-
vä. Hän oli koko ajan opettajan 
huomion kohteena ja joutui vas-
taamaan kaikkiin kysymyksiin.

– Tuntui hölmöltä olla niin 
osaamaton. Ryhmässä olisin 
ollut hiljaa, jos en olisi ollut var-
ma vastauksestani.
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Kyllästyin olemaan tuppisuu!

Tunnilta 
tositilanteeseen
Nyt Tarja käy espanjan yksityistunneilla 
viikoittain. Opiskelun järjestäminen on help-
poa, koska tunteja voi tarvittaessa siirtää.

– Kerran olin lähdössä illalla Valenciaan 
viikon messuille. Kävin vielä samana iltapäi-
vänä tunneilla treenaamassa sanastoa asia-
kastapaamisia varten, Tarja kertoo.

Tunneilla ei tankata asioita, jotka opettaja 
jo tietää Tarjan osaavan. Sen sijaan Tarja 
saattaa joutua kertomaan opettajalle kuu-
lumisiaan hänelle vaikeuksia tuottavassa 
aikamuodossa.

Tarja on oppinut lisää alansa 
myyntisanastoa ja saanut itse-
varmuutta puhua espanjaa.

– Aiemmin ymmärsin, mitä 
asiakkaat puhuivat keskenään 
tuotteistamme, mutta en juuri 
osannut kommentoida. Nyt 
minulla on enemmän sanava-
rastoa ja rohkeutta osallistua 
keskusteluun. ■

Tarja Salmi opiskelee 
espanjaa opettajansa 
Alejandro Joverin kanssa 
viikoittain.

Elämäntaidon valmentaja 
SONJA VAINIO opastaa Ilonan 
lukijoita elämänhallinnassa. 

Mitä sinä osaat?

Mitä maksaa?
Kielen opiskelun yksi-
tyistuntihinta on noin 
40 eurosta ylöspäin. 
Tuntien lisäksi on opis-
keltava itsenäisesti 
kotona.

Nyt minulla on rohkeutta osallistua keskusteluun.

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


