
FM Anna Kilpiö tuli Suomeen
Ukrainasta noin 7 vuotta sitten.  Hän
on työskennellyt opettajana Kiovassa
ja Suomessa., nyt myös  verkossa .
Gimarassa hän opettaa nyt
ensisijaisesti selviytymissuomea
ukrainaksi. Hän tykkää opettaa kieliä
ja puhumista, ja tarvittaessa hän voi
opettaa myös hepreaa  ja englantia.

Kseniia Afanaseva on ollut Gimaran kantavia
voimia jo vuodesta 2016 alkaen. Hän opettaa
suomea toisena ja vieraana kielenä sekä  myös 
 venäjää, kun sille on tarvetta. Hän  on erittäin
pidetty, pedagogisesti taitava, idearikas opettaja.  

FM Raisa Haikalalla on yli 15 vuoden kokemus
suomi toisena ja vieraana kielenä opettamisesta
ja erilaisista kotoutumisen palveluista myös
johtotehtävissä. Hän on  erittäin pidetty
pedagogi ja myös opettajien pedagoginen
kouluttaja ja valovoimainen esiintyjä 

FM Marja Ahola on suomi toisena, vieraana ja ammattilaisen kielenä
opettaja 25 vuoden kokemuksella Erityisesti Marja tunnetaan
verkkopedagogina ja  uudenlaisten joustavien ja vuorovaikutteisten
suomen kielen koulutuskonseptien kehittäjänä yrityksille.Koko gimaran tiimi: www.gimaraworld.com/about  

suomi toisena ja vieraana kielenä ammattilaisille -opetusta yli 20 vuoden kokemuksella, 
työllistämistilannetta helpottavia palveluja yrityksille (koulutukset, workshopit,
omakielistä selviytymissuomen opetusta ukrainaksi, 
omakielisen (lähtökielisen) suomen opetuksen tukea kansainväliselle yrittäjille (Function the Trainer) ja
yrittäjyyden tukea (maahanmuuttajataustaisten henkilöiden yritykset Suomessa ja rekrytointimaissa) sekä
innovaatiopalveluita (sprintit).

Gimara on kielikoulutuksen, kotoutumisen, maahanmuuton prosessien ja monimuotoisten yritysten tukemisen monikielinen asiantuntija. 
Gimara tarjoaa 

FT Afnan Zafar vastaa Gimarassa
kansainvälistymisestä ja uusien palvelujen
kehittämisestä. Tällä hetkellä hän johtaa
Function the Trainer -projektia, jossa luodaan
konsepti Etelä-Aasiasta Suomeen työllistyvien
eettiseen rekrytointiprosessiin. Afnan etsii 
 työntekijöitä Suomeen työvoimapula-aloille
(ravintola, siivois, IT, hoitoalat) ja urdun
omakielisiä suomen kielen valmentajia
Gimaran pilottikoulutukseen.
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Opetus 9.00-15.00, aloitus ja opetuspäivät sopimuksen
mukaan

Sisältää:
Henkilökohtainen aloituskeskustelu 30 min / osallistuja
Tavoitteet oppimiselle
Suomen kielen sisällöt ja aikataulu
Reaaliaikainen vuorovaikutteinen verkko-opetus (mahdollisuus
paikan päällä opetukseen Lahdessa tilaajan tiloissa)
Itsenäinen oppiminen, palaute
Välipalautteet, reflektio kunkin opetuskokonaisuuden päätteeksi
Tavoitteiden saavuttamisen arviointi
Vinkit kielen kehitykseen ja oppimiseen työn ohessa
Palautteet, vahvuudet, kehittämiskohteet
Raportti

Mahdolliset apukielet englanti, ruotsi, venäjä ja ukraina / yksi
apukieli per ryhmä, sovitaan erikseen tarpeen mukaan
Yksilölle tai pienryhmälle (max 12 / ryhmä)
 Koulutukset myydään päivinä, esimerkiksi 10, 20 tai 30 päivää,
päivän aikana voi opiskella 1-3 eri tasoista ryhmää

Online (tai Lahti)
Ajankohdat
sovitaan yrityksen
kanssa

Yhden ryhmän
intensiivien kesto on 6
oppituntia / päivä +
itsenäset tehtävät

www.gimaraworld.com

Paikka 

10 päivää
6490€ + ALV

Aika

Esim. 10 opetuspäivää
 1-2 päivää viikossa 
2-3 kuukauden ajan

Suomea ammattilaisille
yrityskoulutus

Suomea ammattilaisille

Suomea ammattilaiselle
Yrityskoulutus

www.gimaraworld.com/shop
www.gimara.fi/kauppa

 info@gimara.fi

Yritys

20 päivää
12 800€ + ALV

30 päivää
18 900€ + ALV

mailto:raisa@gimara.fi

