Amospodcast esittelyjakso, tekstiversio
-

Moi, olen Heli

-

Moi, minun nimeni on Yulia/Привет меня зовут Юлия.
H: Meillä on tarkoitus opetella tekemään podcasteja.
Y: Aivan! Tiedätkö, mikä on podcast?/ Да, это так! Ты знаешь, что такое подкаст?
H: Kerro sinä!

Y: Podcast on verkossa julkaistu äänitallenne. Niitä verrataan radio-ohjelmiin, vaikka niitä ei
lähetetä radiokanavilla. / Подкаст- это звуковой файл, который публикуют в интернете. Их можно
сравнить с радиопрограммами, хотя у них нет своих радиоканалов.
H: Totta, eli kuuntelijat voivat ladata niitä omille laitteille tai kuunnella suoraan verkkosivuilta.
Y: Ja tässä meidän tulevassa podcastissa aiheina ovat opiskelijoita koskevat asiat. / В этом нашем
новом подкасте и в будущих подкастах мы хотим поговорить о жизни студентов и обо всем, что
касается студентов.
H: Kyllä. Esimerkiksi haluaisimme tehdä juttuja siitä, millaista on olla opiskelija Sakkyssa, mitä
opiskelijat tekevät vapaa-ajallaan ja mitä asioita liittyy opiskelijan hyvinvointiin.
Y: Lisäksi olisi kiva tehdä lyhyitä tietoiskuja ja kysellä opiskelijoiden kuulumisia ajankohtaisista
asioista. / Кроме того было бы здорово публиковать коротенькие, познавательные подкасты и
заодно интересоваться чем и как живут студенты на данный момент т.е. о насущном.
H: Nyt kesällä me olemme harjoitelleet ja tämä on ensimmäinen julkaisu.
Y: Niinpä! Ja jatkossa tavoitteena olisi julkaista uusi jakso joka kuukausi. / Да, это действительно
так! Мы планируем публиковать подкасты раз в месяц.
H: Eikö olisi mukava kuulla opiskelijoilta, mistä aiheista he haluaisivat juttuja?
Y: Se olisi aivan mahtavaa! / Это было бы очень здорово!
H: Niin minunkin mielestäni, koska näiden podcastien tavoitteena on tuoda opiskelijoiden ääntä ja
kokemuksia kuuluville.
Y: Näin on. Toivomme muutenkin palautetta kuulijoilta. / Да это так! Мы надеемся, что вы дадите
нам обратную связь и поделитесь с нами своими мнениями.
H: Kyllä! Kuulijoiden mielipiteet ovat todella tärkeitä!
Y: Tästä tulee todella hauskaa! / Я уверенна, что вместе у нас все получиться!
H: Niin tulee! Ollaan kuulolla! Moikka!
Y: Moi vaan ja kuulemiin! 😊 / Услышимся! До встречи! Пока!

