Hei kaikille,
Syksyn värit ovat olleet Suomessa kauneimmillaan, monissa kouluissa on jo syyslomienkin
aika. On ollut ihana nauttia luonnosta ulkona kävellen ja metsän tuoksuja haistellen. Minun
on pitänyt lähettää tämä kirje jo aikaisemmin, mutta olemme kuumeisesti odottaneet, että
mahdollisimman moni opettaja kirjaisi itsensä jäseneksemme – ja saisimme useamman
opettajan uudelle jäsenlistallemme. Entisen listan useat sadat nimet kun eivät enää ole
käytettävissä (EU:n tietosuoja-asetuksen myötä).
Muistathan vinkata myös Suomi-koulukollegalle uudesta jäsenrekisteristämme, linkki tuolla
alla.
Olen koonnut oheen ajankohtaisia asioita opetusmaailmasta. Toivottavasti näistä on
hyötyä siellä Suomi-koulujen arjessa!
Muutamia teistä tapaankin tulevilla maakohtaisilla koulutuspäivillä, muiden kanssa ollaan
toivottavasti yhteyksissä näin etänä.
Hymyillään kun tavataan! Parhain terveisin, Veera
Koulutuspäivien materiaalit
Kesän koulutuspäivien materiaaleja pääset ihastelemaan sivuillamme osoitteessa:
https://suomikoulut.fi/jasenille/oph-materiaalit/
JÄSENALUEELLA: Oikea palkki sivustolla (jäsenmateriaalit), kirjaudu salasanalla, jonka
olet saanut sähköpostissa, valitse OPH-materiaalit.
Päivitämme sinne lisää materiaalia mahdollisuuksien mukaan. KIITOS osanotostanne
koulutuspäivillä ja mukavista palautteistanne. Pääosin palaute oli kannustavaa ja kiittävää
– pajatyöskentelyä ei tunnu koskaan olevan tarpeeksi ja käytännön vinkkejä kaivataan
vuodesta toiseen – hyvä niin. Kiitokset vielä!
Jos et vielä ole lukenut saamastamme medianäkyvyydestä (Kiitos Suomi-Seuran ahkeran
mediatyön), niin sivuillamme on uutisointia kootusti: www.suomikoulut.fi
Nettisivunne ja uudet koulut
Laittakaa meille vielä tietoa erikseen, jos nettisivunne osoite on muuttunut. Näin saamme
ajantasaisen tiedon kattosivustollemme suomikoulut.fi. Kiitos!
Uusia kouluja on perusteilla tai jo perustettu – näistäkin kovin mielellämme toivotamme
tervetulleeksi uudet ja mahdolliset entiset (uusvanhat) opettajat!
Lukupiiri
Helena Prihan lahjoitusvaroin on hankittu Lukupiirikirjoja niihin kouluihin, jotka keväällä tai
kesän aikana ilmoittautuivat mukaan. Lukupiirin ohjeita ja ideoita on listattu sivuillamme:
https://suomikoulut.fi/oppilaat/lukupiiri/
Olemme tekemässä myös lisämateriaalia kirjojen käsittelyyn, julkaisemme ne tehtävät
suljetulla jäsensivustollamme (salasana lähetetty sähköpostitse rekisteröityneille).

Etäkoulu Kulkuri osana Suomi-koulua?
Etäkoulu Kulkuri voi joissakin kouluissa toimia Suomi-koulun runkona! Ei niin, että Suomikoulujen tunnit ovat ruutuun katselua ja hiljaista tekemistä – vaan niin, että etäkoulun
aiheita harjoitellaan samassa rytmissä – mutta luokkahuoneessa sosiaalisesti muiden
kanssa toimien. Lue lisää Etäkoulu Kulkurin toiminnasta: https://kulkurikoulu.fi/kulkuri-jasuomi-koulut/
Agenda 2030
…ja kestävän kehityksen ymmärtäminen ja tukeminen koulumaailmassa. Toivomme, että
Suomi-koulut omaksuvat itselleen yhden pienen tavoitteen esimerkiksi lukuvuoden ajaksi
tai kevään lukuvuodelle. Ideoita ja tehtäviä tunneille on luettavissa seuraavissa osoitteissa:
•
•

http://materiaalit.maailmankoulu.fi/ (aamunavauksia, askartelua jne.)
https://maailmankoulu.fi/ (perusideat, materiaalipankit, katso myös menetelmät)

Topelius
Koulutuspäiviemme teemana toimi Topelius – ja Topeliuksen juhlavuosi 2018. Topeliuksen
Maamme-kirja on julkaistu netissä ja sitä voi hyödyntää opetuksessa soveltuvin osin – tai
ihan vain ”nähtävyytenä” historiasta…http://maammekirja.fi/index.php
Ryhmärenki – Kettu lentää -selkokielisiä satuja tehtävineen netissä
Jos tuntuu että monet kirjat ovat kovin vaikeita ulkosuomalaislapsille, tutustukaa oheiseen
sivustoon. Sivusto tarjoaa kansansatuja selkokielellä aivan ilmaiseksi ja mikä parasta –
satuihin on tehtäviä (toiminnallisia ja kirjallisia): https://ryhmarenki.fi/kettu-lentaa-aineisto/
MUUT TIEDONANNOT/ MAINOKSET :
Suomalaisia lauluja netissä
Sivuilta www.laulakanssani.net löytyy karaokelauluja. Ko. lauluista suurin osa on kristillisiä. Lisäksi on
muutama erityisesti ystävyydestä ja kavereista kertova. Tavoitteena on saada sivuille uusia lauluja. Jospa
lauluja laulavat Suomi-koulujen oppilaat ja myös kaiken ikäiset suomalaiset. Keskustelisin mielelläni asiasta.
Terv. Seija Annola
Suomen kielen ja kulttuurin intensiivikurssi tammikuussa 2019
Lue lisää linkin takaa (Jyväskylän yliopisto):
https://kesayo.jyu.fi/fi/opintotarjonta-uusi/suomen-kielen-intensiivikurssit-finnish-intensivecourses/suomen-kielen-ja-kulttuurin-intensiivikurssi-intensive-winter-course-on-finnish-language-andculture-january-2019
Kirja ulkosuomalaisperheille netissä
Hei,
Haluaisin tiedustella, että olisiko jotenkin mahdollista teidän kautta saada yhteyttä ulkosuomalaisperheisiin
ympäri maailmaa, joilla on nuoria lapsia ja haluaisivat lukea heille suomenkielisiä tarinoita?

Olen nyt yli kymmentä vuotta Englannissa asuva suomalainen suunnittelija ja olen kirjoittanut lyhyen
nuorten lasten tarinan, jonka ystäväni Tiina Leinonen on kuvittanut. Minulla on yksi kolmevuotias poika.
Olen tehnyt kirjan nimenomaan ulkosuomalaisperheitä ajatellen, koska minulla itselläni oli suomen
äidinkielestäni huolimatta joskus vaikea lukea ääneen monimutkikkaasti kuulostavia tarinoita. Jos tarinat
olisivat olleet helpompia, olisin lukenut lapselleni enemmän ja sitä myötä parantanut meidän molempien
kielikylpyä. Kirjan tarinan pituus sopii parhaiten alle kouluikäisille ja luettavuus on helppoa, rytmillistä
riimittelyä. Kuvitus on kaunista käsinmaalausta. Aiheina kirjassa käsitellään vuodenaikoja, värejä ja
yksinkertaista syy-seuraussuhdetta.
Tässä on linkki kirjan facebook sivuille, josta näet minkälainen kirja on!
https://www.facebook.com/pohjantahtikirja/?modal=admin_todo_tour
Ystävällisin terveisin,
Catharina Spenley

