
Suomi-koulujen tuki ry:n toimintakertomus 

TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2016–30.5.2017 

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 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.  

Yhdistyksessämme oli toimintavuoden lopussa jäseninä yhteensä  633  jäsentä ja 137 Suomi-koulua. 

Yhdistyksen hallitus on pitänyt toimintavuoden aikana 4 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 Tina Strandberg, Tuija Tammelander (varapuheenjohtaja ja 
kassanhoitaja) Kansanvalistusseura, varahenkilönä Satu Reinikainen, Maija Kukkola Kesälukioseura, 
varahenkilönä Elli-Noora Kumpulainen.  

Suomi-koulujen opettajia ovat hallituksessa edustaneet Inka Kuusela Frankfurtin Suomi-koulusta, 
Mari Karppanen Wroclawin 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.  

Sihteerimme Anne Helttusen apuna on toiminut Christina Alho.  

Suomi-koulujen tuki ry:n nettityöstä ovat huolehtineet Nettienkelit ja Eeva Salomaa-Jago, 
yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut tilitoimisto Tilibic, toiminnantarkastajana on toiminut 
Christina Alho.  

Olemme antaneet apua maakohtaisten koulutuspäivien ohjelmien suunnittelussa.  Olemme 
lähettäneet jäsenillemme puheenjohtajan kirjeitä, jossa olemme kertoneet tärkeimmistä 
ajankohtaisista asioista. Jäsenkirjeiden mukana olemme lähettäneet Suomi-koulujen käyttöön 
soveltuvia tiedonantoja eri toimijoilta. Olemme jakaneet tietoa ja vinkkejä Suomi-koulujen opettajat 
– Facebook-sivustolla. Puheenjohtaja on julkaissut tervehdyksiään yhdistyksen YouTube-kanavalla.  

Puheenjohtaja osallistui Saksan, Kreikan ja Pohjois-Amerikan koulutuspäiville toimintakauden 
aikana.  

Kuluneen toimintavuoden tavoitteena on ollut opetussuunnitelmasuositukseen liittyvän ”Ovi auki 
oppimiseen”-tukimateriaalin vieminen kouluihin sekä edelleen opetussuunnitelmatyön tunnetuksi 
tekeminen.  



Toimintavuotena aloitettiin myös Suomen 100v. juhlavuoden suunnittelu. Suomi-koulujen tuki ry. 
haki useita apurahoja juhlavuoteen liittyen – tuloksetta. Yhdistys haki myös WSOY:n sekä Otavan 
apurahoja lukuharrastuksen ja nykyaikaisen, monipuolisen, lukutaidon kehittämiseksi. Yhdistys haki 
Kordelinin säätiötä apurahaa opetusmateriaalia varten otsikolla: Liikkuva kuva - liikkuva mieli - sujuva 
kieli - materiaalipaketti S2-oppilaille ja Suomi-koululaisille. Apurahoja ei saatu. Suomi-koulujen tuki ry. 
tuki FK Helena Korpelaa hänen mittavassa työssään Suomi-koulujen historiakatsauksen laadinnassa. 
Helena Korpela tutki, haastatteli ja kirjoitti koulujen historiakatsausta koko toimintavuoden ajan.  

Yhdistys anoi ja tuli valituksi mukaan viralliseksi Suomi 100 – kumppaniksi juhlavuonna 2017.  

Yhdistystä pyydettiin mukaan kahteen laajempaan projektiin: Kulttuuriperintökasvatusseuran 
kulttuuriperintöhankkeeseen sekä Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen projektiin 
työnimellä ”moninaiset oppijat liittyen kulttuuriseen moninaisuuteen”.  Kummankin projektin jatko 
riippuu projektien rahoituksesta.  

Suomi-koulujen tuki ry. julisti maailman Suomi-kouluille videokilpailun: Minun Suomeni videoklippi- 
kilpailuun tuli yhteensä 12 videota. Videoiden lähettäjiä muistettiin Suomi100-tuotepaketilla ja 
kunniakirjalla. Kilpailun kolme parasta palkittiin 50 euron lahjakortilla. Videoklippikilpailun raatiin 
kuuluivat Elli-Noora Kumpulainen Kesälukioseurasta, Liisa Oinonen Suomi100-hankekoordinaattori 
Suomi-Seurasta, Virpi Wallenius ulkosuomalainen ja entinen Suomi-kouluopettaja, sekä yhdistyksen 
puheenjohtaja Veera Toivonen.  

Yhdistys on julkaissut jäsensivuillaan elokuun 2016 koulutuspäivien aikana Opetushallituksessa 
pidettyjen luentojen materiaalia.  

Tuki ry:n sivustolle on kuluneen vuoden aikana pyydetty useita esittelyjä. Koulujen esittelyt ovat 
toinen toistaan mielenkiintoisempia ja antavat paljon informaatiota kunkin koulun toiminnasta.   

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.  

Yhdistys sai nuorten lukukirjoja lahjoituksena kirjailija Sisko Pörstiltä alias Sisko Latvukselta. 
Lukukirjan nimi oli Kaksi sateenkaarta ja kirja oli ehdolla Topelius-palkinnon saajaksi vuonna 2016.  

Yhteistyö Opetushallituksen kanssa on ollut kuluneen toimintavuoden aikana hyvin aktiivista 
eritoten opetussuunnitelmasuositustyötä tehdessä. Olemme myös osallistuneet Opetushallituksen 
elokuussa 2017 järjestettävien koulutuspäivien sisällön suunnitteluun ja pyrkineet tässä työssä 
ottamaan huomioon mahdollisimman monen Suomi-koulun opettajan jatkokoulutuksen tarpeet.  
Yhdistyksen puheenjohtaja tapasi Opetushallituksen pääjohtaja Heinosen toukokuussa 2017.  

Opetushallituksen lisäksi olemme pitäneet toimintavuoden aikana tiiviisti yhteyttä kaikkiin 
Suomessa toimiviin ulkosuomalaisten asioita ajaviin järjestöihin. 

Helsingissä 31.7.2017 

Veera Toivonen, puheenjohtaja 



  

 


