Hohtavaa huhtikuuta kaikille!
Suomessa on tullut lunta vielä aivan viime viikolla, vaikka huhtikuu on jo
täällä. Hanget hohtavat edelleen pohjoisessa ja onpa Uudenmaan
alueellakin vielä kinoksia. Kevät sieltä keikkuen kuitenkin tulevi – kuten
joka vuosi.
Kevään myötä muistuttelen teitä muutamista asioista, joista kirjoittelin jo
helmikuussa.
Haluaisin, että kiinnittäisit huomion erityisesti tuohon
oppimateriaalikyselyyn sekä mukavaan ja helppoon TILANNEKUVIAprojektiin, joka haluaisi meiltä tuotoksia siitä, miten tervehdimme eri
puolilla maailmaa. Lisäksi olisi hienoa, jos voisitte pohtia hallituksen
jäsenyyttä – tulkaa mukaan kehittämään yhdistystämme!
Käymme parhaillaan läpi myös Lukupiiriin tulleita hakemuksia ja olemme
yhteydessä Lukupiiriin hakeneihin kouluihin asian tiimoilta huhtikuun
aikana. Lämmin kiitos mielenkiinnostanne kirjoja ja lukemista kohtaan, oli
ilo lukea ajatuksianne lukemisen tukemiseksi!
Nettisivumme ovat juuri avautumassa, tästä lähetän erillisen tiedotteen,
kun kaikki on kunnossa! EU-tietosuojasäännösten takia joudumme tuossa
vaiheessa pyytämään kaikkia opettajia tekemään ilmoittautumisen
jäseneksemme uudelleen ko. sivujen kautta. Ilmoittautuminen on helppoa,
eikä se vie kuin hetken, mutta tästä lisää kunhan saamme sivut virallisesti
auki!
Kirjeen loppuun olen taas liittänyt joitakin meille tiedoksi tulleita
nettisivustoja ja tiedonantoja. Tutustuttehan niihinkin, paljon mukavaa
asiaa tunneilla hyödynnettäväksi.
1) Kesän koulutuspäivät ovat tekeillä. Koulutuspäivät ovat 31.7.-1.8.
Helsingissä. Ohjelma ja ilmoittautuminen ilmestyvät Suomi-Seuran sivuille
lähiviikkojen aikana. Merkitsethän ajankohdan jo nyt kalenteriisi. Luvassa
on monenlaista käytännöllistä tietoa, vinkkiä ja työpajaa mm.
kielitietoisuuden/monilukutaidon ja tunnetaitojen opettamisen ja käsittelyn
saralla.
2)
Kesän
koulutuspäivillä
on
myös
yhdistyksemme vuosikokous. Vuosikokouksessa valitsemme uusia
opettajajäseniä hallitukseemme. Nykyisistä opettajajäsenistä vain yksi,
Elisa Pylkkänen, on sanonut asettuvansa uudelleen ehdolle. KAIKKI
innokkaat siis miettimään omaa ehdokkuutta – ole yhteydessä
allekirjoittaneeseen, mikäli innostuit. Hallituksen jäsenyys tarkoittaa, että
pystyt osallistumaan hallituksen kokouksiin noin 4 kertaa vuodessa (joka
Suomessa vieraillen tai etänä kokoustaen (etäyhteys puhelimitse).
Hallituskausi on kaksi vuotta. On hyvä huomioida, että kokoukset ovat
yleensä iltapäivisin (Suomen aikaa). Hallituksen jäsenet ovat yhteydessä
ulkomailla toimiviin opettajiin ja edustavat, eivät vain oman alueensa

koulua, vaan kaikki Suomi-koulujen opettajia. Hallitustyö ei rasita
päivittäin, saati viikoittain, mutta pitää sinut Suomessa suunniteltavien
asioiden ytimessä ja antaa perspektiiviä Suomi-kouluihin hieman toiselta
kantilta. Rohkeasti kaikki ehdolle. Vaalit käydään kesän kokouksen
yhteydessä ja kaikki ehdokkaat, uudet ja vanhat, ovat tasaveroisesti
ehdolla.
Keräämme kaikista ehdokkaista samat perustiedot ja jaamme ns.
ehdokasasettelun jäsenistölle kevään/kesän aikana sähköisesti. Näin
äänestystä voi pohtia jo ennen Helsinkiin tuloa. Ehdokkaaksi voi toki
asettua myös vasta aivan viime metreillä – kaikki ovat tervetulleita!
3) Oma opetusmateriaalikyselymme on edelleen avoinna. Olemme
saaneet noin 30 vastausta, mutta olisi hienoa, jos saisimme vielä
muutaman kymmentä lisää. Käy kertomassa millaista oppimateriaalia
toivoisit meiltä jatkossa! Kiitos. https://link.webropolsurveys.com/S/
DFAE50CA341CD8C5
4) Mistä idea ensi tunnille? Tutustu Tilannekuvia! -hankkeeseen. Hanke
on osa Eurooppalaisen kulttuuriperinnön juhlavuotta 2018 ja on nyt auki
oppilaiden innostamiselle ja oppilastöiden palautuksille. Miten teidän
maassanne/perheessänne/alueellanne tervehditään? Tutustukaa
inspiroivaan materiaaliin nettisivuilla https://
www.kulttuuriperintokasvatus.fi/tilannekuvia/ ja lähettäkää
tervehtimispostia osoitteeseen: tilannekuvia@gmail.com.
5) Muistathan, että vuosi 2018 on Suomi-kouluissa RAUHAN vuosi. Crisis
Management Initiative on toivonut Suomi-koulujen kanssa yhteistyötä ja
heistä olisi mukavaa, jos saisimme vuoden aikana Suomeen (postitse)
suomikoululaisten piirroksia/taideteoksia aiheesta rauha tai/ja lauseesta:
Riidat ratkotaan puhumalla. CMI on luvannut ripustaa suomikoululaisten
taideteoksia tiloihinsa Helsinkiin. Ajatuksia aiheen pohjustamiseen voi
kurkata CMI:n sivuilta (tämä opetusmateriaalia hieman vanhemmille
lapsille, mutta on sovellettavissa mille tahansa ikätasolle): http://
ahtisaaripaiva.fi/osallistu/opetusmateriaalit/
6) EU-alueella sijaitsevat koulut! Olettehan huomanneet, että Euroopan
unionin tietosuojasäännökset muuttuvat tänä keväänä (25.5.2018).
Tutustu uusiin säännöksiin ja pidä huoli, että koulusi oppilas- ja
huoltajarekisterit ovat säännöksen mukaisesti koottu, laadittu ja säilytetty.
Lisätietoja Suomen muutoksista täällä (ihan alinna sivustoa asiat
pähkinänkuoressa): https://opitietosuojaa.fi/index.php/fi/56lainsaeaedaentoe/lait/eun-tietosuoja-asetus/23-tuleva-eu-n-tietosuojaasetus
Kannattaa tarkistaa oman maan/alueen säännökset paikallisesti.
7) Omassa Facebook-ryhmässämme Suomi-koulujen opettajat on
VALTAVASTI vinkkiä, linkkiä ja opetusmateriaalia – kiitokset siitä meille

kaikille. Selaile ryhmämme ”seinää” – saat varmasti ideoita omaankin
opetukseesi. Jatketaan mukavaa jakamista edelleen!
Aurinkoista huhtikuuta kaikkialle maailmaan!
Lämpimin terveisin, Veera ja koko Suomi-koulujen tuki ry:n hallitus

TIEDONANTOJA TÄSSÄ sekä LIITTEENÄ (Sensomoottori):
Hei!
Olisiko sivustostani iloa Suomi-kouluille? Olisi tosi kiva saada vinkki sivustosta
esimerkiksi Suomikoulujen opettajat FB-ryhmään.
Ja jos teillä on yhteyksiä vanhusten ryhmä- tai viriketoimintaa järjestäviin ihmisiin, niin
he hyötyisivät kuvista, historiasta, peleistä ja visoista.
Kaikkea saa käyttää vapaasti.
Lämpimin terveisin
Kirsi Alastalo
RyhmäRenki-sivusto: https://ryhmarenki.fi/
Free Printable pdf -sivusto: https://freeprintablepdf.wordpress.com/

Terve Suomi-koulut, tai Veera - kuka ikinä tätä lukeekaan!
Sari Kämppi täällä kirjoittelee, entinen Finn-Guildin koulutusvastaava Britanniasta.
Olen nykyisin pienessä viestintätoimistossa töissä ja perjantain ratoksi ajattelin, että
Suomi-koulutkin voisivat hyötyä meidän tekemistä hauskoista ja informatiivisista
kampanjoista, joita saa käyttää ja linkittää täysin ilmaiseksi netissä.
Etenkin nämä voisivat olla hyödyllisiä Suomi-kouluille (kieltä ja kulttuuria):
Suomen murrekartta: https://www.expedia.fi/vc/c/kotimaan-murrekartta
Kotuksen kanssa yhteistyössä tehty Suomen murre peli.
Revontulien jäljillä: https://www.expedia.fi/vc/c/revontulien-jaljilla/
Visuaalinen opas revontulien synnystä ja parhaista paikoista bongata niitä.
Makuja Suomesta -perinneruokakartta: https://blogi.expedia.fi/makuja-suomesta/
Tutkimusmatka Suomen ruokakulttuuriin ja perinteisiin.

YHDESSÄ ULOS 17.5.2018!
Suomen lasten metsäretkipäivää ja kansainvälistä Ulkoluokkapäivää
vietetään tänä vuonna yhdessä torstaina 17.5.2018. Yhteisellä
tapahtumapäivällä kannustamme kaikkia lähtemään lasten kanssa
keväiseen luontoon! Haluamme, että jokainen lapsi saa mahdollisuuden

iloita luonnossa liikkumisesta, leikkimisestä ja oppimisesta.
Tapahtumapäivän suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö.
Luonnossa vietetty aika ja ulkona tapahtuva oppiminen ja leikkiminen
lisäävät tutkimusten mukaan lasten terveyttä, onnellisuutta ja iloa.
Metsäretkipäivä kannustaa kaikkia aikuisia viemään lapsia retkelle
metsään: harjoittelemaan metsässä liikkumisen taitoja, tunnistamaan
eliölajeja ja nauttimaan luonnosta. Ulkoluokkapäivän tavoitteena on
edistää kaikkea ulkona tapahtuvaa leikkimistä ja oppimista ympäri
maailmaa. Ulkoluokkapäivänä jaetaan kokemuksia eri maissa olevien
koulujen ja päiväkotien kanssa.
Ulkoluokkapäivä on suunnattu päiväkodeille ja kouluille, jotka voivat
ilmoittautua mukaan osoitteessa http://ulkoluokkapaiva.org/ -> Lähde
mukaan! Metsäretkipäivän kohderyhmänä ovat niin lasten kanssa
työskentelevät kuin vanhemmat, isovanhemmat, kummit ja ystävät, ja
mukaan voi osallistua myös ilman erillistä ilmoittautumista.
TULKAA MUKAAN!

Lähtisittekö tapahtumamme yhteistyökumppaniksi?
Tapahtumapäivän yhteistyökumppanina teette arvokasta työtä
levittämällä tapahtumapäivästä sanaa omissa verkostoissanne ja
kanavissanne. Voitte samalla jakaa ulkona oppimiseen, leikkiin ja
retkeilyyn liittyviä materiaalejanne. Vastavuoroisesti tuomme
organisaatiotanne esiin tapahtumiemme yhteistyökumppanina mm.
verkkosivuillamme ja nostamme esiin aiheeseen liittyviä
materiaalejanne.
Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet yhteistyöhön saatte Metsäretkipäivän Tia
Torviselta tai Ulkoluokkapäivään liittyen Pihla Salmiselta.
Yhteystiedot:
Tia Torvinen, viestintä, Suomen lasten
metsäretkipäivä, metsaretkipaiva@gmail.com
Pihla Salminen, kampanjakoordinaattori, FEE
Suomi, pihla.salminen@feesuomi.fi
#yhdessäulos
#metsäretkipäivä
#ulkoluokkapäivä

#OutdoorClassroomDay
LISÄTIETOA TAPAHTUMISTA
Suomen lasten metsäretkipäivä
Metsäretkipäivän tarkoituksena on kannustaa kaikkia aikuisia, niin
perheitä, lasten kanssa työskenteleviä kuin muitakin metsäretkistä
kiinnostuneita tahoja viemään lapsia metsäretkille. Metsäretkipäivä
muistuttaa metsissä liikkumisen tärkeydestä ja on kunnianosoitus
suomalaiselle metsäluonnolle. Suomen lasten metsäretkipäivän
suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Metsäretkipäivää on
järjestetty Suomessa vuodesta 2016 ja siihen on osallistunut edellisinä
vuosina tuhansia lapsia eri puolilla Suomea. Tapahtumaa organisoi
Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston biologian didaktiikan
tutkimusryhmä ja luokanopettajaopiskelijat.
Verkkosivut: http://blogs.helsinki.fi/metsaretkipaiva/
Facebook: https://www.facebook.com/suomenlastenmetsaretkipaiva/
Ulkoluokkapäivä
Ulkoluokkapäivän (Outdoor Classroom Day) tarkoituksena on edistää
ulkona tapahtuvaa oppimista ja leikkiä. Kansainväliseen kampanjaan
osallistui vuonna 2017 lähes puoli miljoonaa lasta yli sadassa eri
maassa. Kansainvälistä Outdoor Classroom Day -kampanjaa koordinoi
brittiläinen sosiaalinen yritys ja yhteisöllisten projektien verkosto Project
Dirt yhteistyössä Unileverin Dirt is good -hankkeen kanssa. Suomessa
tapahtumaa järjestää FEE Suomi (Suomen Ympäristökasvatuksen seura
ry).
Verkkosivut: http://ulkoluokkapaiva.org/
Facebook-sivut: https://www.facebook.com/ulkoluokkapaiva/

