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Suomi‐koulujen tuki ry on jatkanut kuluneen toimintavuoden
aikana työtänsä Suomi‐koulujen ja erityisesti Suomi‐koulujen
opettajien työn tukemiseksi. Olemme olleet säännöllisesti
yhteydessä jäsenistöömme, antaneet neuvoja ja vastauksia hyvin moniin koulujen toimintaa,
koulutuspäiviä ja opettajia koskeviin kysymyksiin. Uusia kouluja olemme neuvoneet toiminnan
aloittamista ja kouluyhdistyksen perustamista koskevissa kysymyksissä. Olemme myös vastanneet
lukuisiin Suomesta saamiimme Suomi‐kouluja koskeviin kyselyihin. Näitä yhteydenottoja olemme
tarvittaessa välittäneet jäsenillemme. Suomi‐kouluja koskevia kirjoituksia ja artikkeleita on
kirjoitettu Suomessa ja ulkomailla toimintavuoden aikana. Myös näihin toimittajiin ja kirjoittajiin
olemme olleet yhteydessä. Olemme antaneet informaatiota Suomi‐kouluista ja Suomi‐koulujen
tuki ry:n työstä lehdistölle.
Yhdistyksessämme oli toimintavuoden lopussa jäseninä yhteensä 636 jäsentä.
Yhdistyksen hallitus on pitänyt toimintavuoden aikana 5 kokousta. Hallituksen jäsenet ovat
osallistuneet
aktiivisesti
yhdistyksen
päätöksentekoon.
Hallituksessa
ovat
olleet
perustajajärjestöjen edustajina
Anne Helttunen (sihteeri), Äidinkielenopettajain liitto, varahenkilö Tytti Toivonen, Maarit
Hyvärinen, Suomi‐Seura, varahenkilönä Paula Selenius, TuijaTammelander (varapuheenjohtaja ja
kassanhoitaja) Kansanvalistusseura, varahenkilönä Satu Reinikainen, Katri Yli‐Viikari
Kesälukioseura, varahenkilönä Ritva‐Sini Merilampi.
Suomi‐koulujen opettajia ovat hallituksessa edustaneet Inka Kuusela Frankfurtin Suomi‐koulusta,
Virva Conroy Portsmouthin Suomi‐koulusta ja Elisa Pylkkänen Montrealin Suomen Kielen Koulusta.
Varajäseninä ovat toimineet Annukka Jokinen, Kaisa Kuula‐Bullat ja Pirjo Tukia.
Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Veera Toivonen.
Jäsenrekisteriämme on päivittänyt Christina Alho.
Suomi‐koulujen tuki ry:n nettityöstä ovat huolehtineet Nettienkelit ja Eeva Salomaa‐Jago,
yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut tilitoimisto Tilibic, toiminnantarkastajana on toiminut
opetusneuvos Paula Mattila.
Olemme antaneet apua maakohtaisten koulutuspäivien ohjelmien suunnittelussa. Olemme
lähettäneet jäsenillemme säännöllisesti kiertokirjeen, jossa olemme kertoneet tärkeimmistä
ajankohtaisista asioista. Jäsenkirjeiden mukana olemme lähettäneet Suomi‐koulujen käyttöön
hankkimiamme satuja.

Kuluneen toimintavuoden suurin työhanke on ollut opetussuunnitelmasuositukseen liittyvän ”Ovi
auki oppimiseen”‐tukimateriaalin laadinta. Tukimateriaalin laatimiseen osallistui sama työryhmä,
joka oli tekemässä Suomi‐koulujen opetussuunnitelmasuositusta. Suomi‐koulujen puolesta
työryhmän jäseninä olivat Christina Alho ja Suomi‐koulujen tuki ry:n puheenjohtaja Maila
Eichhorn. Tukimateriaali valmistui keväällä 2016.
Toimintavuotena aloitettiin myös Suomen 100v. juhlavuoden suunnittelu. Suomi‐koulujen tuki ry.
haki useita apurahoja juhlavuoteen liittyen – tuloksetta. Suomi‐koulujen tuki ry. sai kuitenkin
tiedon, että VTK Helena Korpela sai henkilökohtaisen apurahan ja hän haluaa tehdä katsauksen
Suomi‐koulujen historiaan tämän apurahan turvin. Katsauksen taustatyö aloitettiin toimikauden
aikana.
Suomi‐koulujen tuki ry. päätti julistaa maailman Suomi‐kouluille videokilpailun – Minun Suomeni
100v.
Olemme julkaisseet jäsensivuillamme elokuun 2015 koulutuspäivien aikana Opetushallituksessa
pidettyjen luentojen materiaalia. Puheenjohtaja otti käyttöön myös Suomi‐koulujen tuki ry:n
YouTube‐kanavan, johon puheenjohtaja voi ladata videotervehdyksiä eri koulutustilaisuuksia
varten.
Tuki ry:n sivustolle on kuluneen vuoden aikana pyydetty useita esittelyjä. Tällä hetkellä sivuilla on
esittelyssä St Albansin Suomi‐koulu. Koulujen esittelyt ovat toinen toistaan mielenkiintoisempia
ja antavat paljon informaatiota kunkin koulun toiminnasta. Kaikki kouluesittelyt siirtyvät
sivustollemme palkin Mikä on Suomi‐koulu alle sitä mukaa, kun uusi kouluesittely saa sijaa
etusivulla.
Olemme toimittaneet aikaisempia materiaaleja (Uusi Tekstitulkki, Kotimaana suomen kieli) Suomi‐
koulujen opettajille. Lukupiiriä ovat koulut ja oppilaat jatkaneet lukemalla aikaisemmin kouluille
lähettämiämme kirjoja ja kirjoittamalla niistä sekä kirjoista, joita oppilaat ovat muuten saaneet
käsiinsä. Myös opettajien kirjoituksia lukuharrastuksen kehittämisestä olemme julkaisseet
Lukupiirin sivuilla.
Münchenin Suomi‐koulussa työskentelevien Anne Oldengarmin ja Jaana Trummin laatima ”Keho
liikkuu – kieli karttuu, Liikuntaleikit kielen oppimisen tukena Suomi‐kouluissa ” -opas valmistui ja on
luettavissa Tuki ry:n nettisivuston jäsenalueella.
Yhteistyö Opetushallituksen kanssa on ollut kuluneen toimintavuoden aikana hyvin aktiivista
eritoten tukimateriaalin valmistelussa. Olemme myös osallistuneet Opetushallituksen elokuussa
2016 järjestettävien koulutuspäivien sisällön suunnitteluun ja pyrkineet tässä työssä ottamaan
huomioon mahdollisimman monen Suomi‐koulun opettajan jatkokoulutuksen tarpeet.
Opetushallituksen aloitteesta vuoden 2016 koulutuspäivien vetovastuu siirtyi enemmän Suomi‐
koulujen tuki ry:lle. Opetushallitus on mukana aktiivisesti koulutuspäivien suunnittelussa ja
toteutuksessa, mutta jatkossa Suomi‐koulujen tuki ry. on enenevässä määrin vastuussa
koulutuspäivien koordinoinnista ja sisällöstä.
Opetushallituksen lisäksi olemme pitäneet toimintavuoden aikana tiiviisti yhteyttä kaikkiin
Suomessa toimiviin ulkosuomalaisten asioita ajaviin järjestöihin.

Toimintavuoden aikana yhdistyksen pitkäaikainen puheenjohtaja Maila Eichhorn sai
Opetushallituksen Cygnaeus‐palkinnon 2016 tunnustuksena työstään Suomi‐koulujen
kehittämisessä.
Helsingissä 1.8.2016
Veera Toivonen, puheenjohtaja

