
Venäjä B3 
 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 
 
VEB31: Tutustutaan uuteen kieleen, 2 op 
Tutustutaan venäjän kieleen ja venäjänkielisiin maihin ja vertaillaan venäjän kieltä sinulle jo 
tuttuihin kieliin. Harjoitellaan venäjän kielen käyttöä tavallisissa arkisissa tilanteissa. Opetellaan 
tärkeimpiä kohteliaisuuteen liittyviä ilmauksia. Etsitään itselle sopivia keinoja oppia ja opiskella 
kieltä. 
 
VEB32: Oma lähipiiri ja arkiset tilanteet, 2 op 
Harjoitellaan venäjän kielen käyttöä erilaisissa arkisissa tilanteissa. Aihepiirit liittyvät nuorten 
jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja kouluun.  
 
VEB33: Koulu ja vapaa-aika, 2 op  
Opintojakson aikana harjoitellaan sosiaalisen kohtaamisen tilanteita arjessa mm. tavanomaisia 
asiointitilanteita sekä vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja koulumaailmaan liittyviä 
tilanteita. Opiskelija oppii tunnistamaan omia vahvuuksiaan venäjän kielen suhteen.  
 
VEB34: Meillä ja muualla, 2 op 
Tässä opintojaksossa tutustutaan venäläiseen kulttuuriin ja harjoitellaan kertomaan Suomesta 
venäjäksi, vertaillaan arjen tapoja ja traditioita sekä mietitään kulttuurien välisiä eroja. Opetellaan 
myös opiskeluun liittyvää sanastoa.  
 
VEB35: Hyvinvointi ja terveys, 2 op 
Opintojakson aiheena ovat hyvinvointi, terveys ja eri elämänvaiheet.  Opiskelija 
oppii keskustelemaan niihin liittyvistä asioista ja ilmaisemaan omia mielipiteitä venäjäksi. 
 
VEB36: Kulttuuri, 2 op  
Tutustutaan Venäjän kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja opiskelijaa kiinnostavasta 
näkökulmasta. Opintojakson aikana tehdään oma kulttuuriaiheinen tuotos venäjäksi. 
 
VEB37: Opiskelu ja työelämä, 2 op  
Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 
tulevaisuudensuunnitelmiin. Opiskelija harjoittelee näihin aihepiireihin liittyvää suullista ja 
kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 
 
VEB38 Mediat ja tämän päivän maailma, 2 op 
Opintojakson aikana opiskelija tutustuu venäjänkieliseen mediaan ja uutisointiin. Luetaan ja 
tulkitaan erilaisia tekstejä ajankohtaisista asioista opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. 
Syvennetään taitoa tuottaa kieltä itse tilanteen edellyttämällä tavalla. 
 

Muut valinnaiset opinnot 
 
VEB39: Abien kertauskurssi, 2 op 
Opintojakson aikana kerrataan keskeisiä kielioppiasioita sekä harjoitellaan kuullun- ja 
luetunymmärtämistä eri aihepiireihin kuuluvien tekstien avulla ylioppilaskirjoituksia varten.  



 

Venäjä B2 

 

Valtakunnalliset valinnaiset opinnot 
 
VEB21: Koulu ja vapaa-aika, 2 op  
Opintojakson aikana harjoitellaan sosiaalisen kohtaamisen tilanteita arjessa mm. tavanomaisia 
asiointitilanteita sekä vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja koulumaailmaan liittyviä tilanteita. 
Aihepiirit liittyvät nuorten jokapäiväiseen elämään, vapaa-ajan viettoon, harrastuksiin ja kouluun. 
Viimeistään tässä opintojaksossa venäjää jo yläkoulussa opiskelleet liittyvät mukaan joukkoon. 
 
VEB22: Meillä ja muualla, 2 op  
Opintojakson aikana opiskelija tutustuu kohdekielen maantieteelliseen levinneisyyteen suomi 
kohdekielellä opiskelun näkökulmasta, tutustuu arjen tapoihin ja traditioihin sekä 
tekee kulttuurierojen vertailua. Opiskelija rohkaisee käyttämään vähäistäkin kielitaitoa 
vuorovaikutustilanteissa mm. kun kuvaillaan omaan lähipiirin ja arkeen liittyviä asioita ja 
harjoitellaan tavanomaisia asiointitilanteita. 
 
VEB23: Hyvinvointi ja terveys, 2 op  
Opintojakson aiheena ovat hyvinvointi, terveys ja eri elämänvaiheet.  Opiskelija 
oppii keskustelemaan aiheisiin liittyvistä asioista ja ilmaisemaan omia mielipiteitä venäjäksi.  
 
VEB24: Kulttuuri, 2 op  
Opintojakson aikana tutustutaan Venäjän kulttuuri-ilmiöihin ajankohtaisesta ja opiskelijaa 
kiinnostavasta näkökulmasta. Opintojakson aikana tehdään oma kulttuuriaiheinen tuotos 
venäjäksi.  
 
VEB25: Opiskelu ja työelämä, 2 op 
Opintojakson aihepiirit liittyvät kouluun, jatko-opiskeluun ja työelämään sekä nuorten 
tulevaisuudensuunnitelmiin. Opiskelija harjoittelee näihin aihepiireihin liittyvää suullista ja 
kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua. 
 
VEB26: Mediat ja tämän päivän maailma, 2 op 
Opintojakson aikana opiskelija tutustuu venäjänkieliseen mediaan ja uutisointiin. Luetaan ja 
tulkitaan erilaisia tekstejä ajankohtaisista asioista opiskelijoiden kiinnostuksen mukaan. 
Syvennetään taitoa tuottaa kieltä itse tilanteen edellyttämällä tavalla.  
 

Muut valinnaiset opinnot 
 
VEB27: Abien kertauskurssi, 2 op 
Opintojakson aikana opiskelija kertaa ja harjoittelee ylioppilaskirjoituksia varten. 
 


