Iloista uutta vuotta,
koska uusi vuosi alkaa todella mahtavin uutisin!
Vuosi on kääntynyt loppua kohden ja kuluneen vuoden joulujuhlat ja muut merkkipäivät on
juhlittu onnistuneesti. Kiitos kaikille opettajille ja koulujen aktiiveille ahkerasta ja
innostuneesta otteesta Suomi-koulujen toimintaan: Teidän työllänne on merkitystä, vaikka
se ei aina suoraan koulujen nopeatempoisessa arjessa tuntuisikaan siltä. Kaikkien
panosta, tekemistä, näkyvyyttä ja ahkeruutta tarvitaan – pienistä puroista kasvaa
voimakas virta – jonka tulokset ja tekeminen eivät jää huomaamatta täällä Suomessa:
Tänä syksynä meille myönnettIloista uutta vuotta kaikille,
koska se todiin Alfred Kordelinin palkinto (30 000 euroa). Palkinto myönnettiin suomen
kielen ja kulttuurin vaalimisesta ulkomailla ja se on tarkoitus käyttää niin, että kaikki koulut
hyötyisivät siitä tavalla tai toisella. Haluaisimme kuulla mielipiteitänne siitä, millaista
opetusmateriaalia tai tukea opetusryhmät kaipaavat eniten. Haluaisimme, että palkinto
käytettäisiin sellaiseen toimintaan tai materiaaliin, josta olisi iloa vuosiksi eteenpäin –
koulun teknisiin tai muihin valmiuksiin katsomatta. Voitte lukea lisää palkinnon
myöntämisestä nettisivuiltamme www.suomikoulut.fi. Haluan edelleen painottaa, että
palkinto on täysin aktiivisten koulujen, tehokkaiden opettajien ja innokkaiden oppilaiden
palkinto – suurkiitos teille.
Tämä on siis tunnustus, kunnianosoitus eli sanalla sanoen palkinto. Sitä ei ei ole haettu tai
anottu meille. Palkinto myönnettiin vain työmme ansiosta ja kannustuksena tulevaan.
Tämän arvokkaan palkinnon lisäksi myös valtiovalta katsoi työmme tärkeäksi,
määrärahamme nousi viime vuodesta 250 000 euroa ja on tulevana toimintakautena
historiamme suurin. Tämä eduskunnan myöntämä rahasumma käy Opetushallituksen
tarkastelun kautta ja päätyy sitten jaettavaksi teille kouluille Suomi-Seuran
toimesta. Tämä lisämäärärahan saaminen on kovan työn takana: Suomi-koulujen
näkyvyyttä ja toimintaa on tärkeää pitää yllä niin ulkomailla että kotimaassa, jotta ne jotka
yhteisiä asioitamme ajavat, pitävät toimintaedellytyksistämme huolen myös tulevassa.
Tammikuussa kokoonnumme taas Opetushallitukseen pohtimaan tulevan kesän
koulutuspäiviä. Mikäli sinulla on niihin ideoita tai kommentteja – kirjoita niitä ihmeessä
paluupostina allekirjoittaneelle! Tarkastelemme tietysti tarkkaan viime vuoden palautteet,
mutta mikäli sinulle tai koulullesi on tullut uusia ajatuksia koulutuksesta tai koulutuksen
tarpeesta – ole yhteydessä mahdollisimman pian!
Olen näiden iloisten uutisten lisäksi koonnut alle nopeita tiedotteita, joita yhdistykselle on
saapunut. Sydäntälämmittävästi kaikki kolme tiedotetta koskevat kirjallisuutta tai
lukemista yleensä. Toivottavasti niistä on apua ja ideaa tunneillekin.
Lämmin kiitos jo saapuneista Lukupiiri-päivityksistä, ne ilmestyvät aina
kotisivuillemme: https://suomikoulut.fi/oppilaat/lukupiiri/ .
Toivon, että edelleen kerrotte yhdistyksemme toiminnasta ja jäsenyydestä kouluissanne.
Olisi mukavaa, jos saisimme kaikki kouluissa toimivat opettajat jäseniksemme. Jäseneksi
tulee liittyä nettisivujemme www.suomikoulut.fi - olevan lomakkeen kautta. Levittäkää
sanaa siis kouluissanne.
Myös Facebook-ryhmämme "Suomi-koulujen opettajat" on perin ilahduttava, sinne moni
teistä postailee kouluissa tehtyjä juttuja sekä linkkivinkkejä tuntien suunnitteluun.
Tervetuloa sillekin puolella kurkkaamaan. Ryhmä on suljettu, joten pyydä jäsenyyttä

kertoen missä Suomi-koulussa opetat. Pyrin myös kirjaamaan tärkeitä tiedotteita Suomikoulujen tuki ry.:n Instagram-tilille - on monta kanavaa, josta seurata yhdistyksen
toimintaa!
Toivotan teille kaikille oikein iloista ja menestyksekästä vuotta 2019.
Lämpimin terveisin, Veera

KIRJASTOKAISTA
Kirjastokaistan ohjelmat Suomi-kouluille käyttöön
Tervehdys
Olen saanut pari kertaa ihastuttavia kiitosviestejä Suomi-koulutuista maailmalta. Niissä kiitellään meidän
kirjallisuusohjelmia, joita opettajan ovat näyttäneet luokissa ja joiden pohjalta ovat teettäneet oppilailla
tehtäviä.
Sikspä ajattelin kertoa teille meidän ohjelmista. Teemme lukemisen edistämis-, kirjastomarkkinointi- ja
koulutusohjelmaa kaikkien vapaaseen käyttöön. Toimimme osana Helsingin kaupunginkirjastoa ja
toimintaamme rahoittaa okm. Suurin osa ohjelmistamme on suomenkielisiä, mutta tuotamme ohjelmaa
myös ruotsiksi ja englanniksi. Osa ohjelmista on myös tekstitetty.
Olisi hienoa, jos vinkkaisitte verkostoillenne noista vapaasti käytettävissä olevista ohjelmista. Nuo
opettajien palautteet Suomi-kouluista ovat olleet niin kivoja, että olisi mukavaa, jos saisimme tietoa niiden
olemassa olosta laajemminkin. Noin niistä olisi iloa ja hyötyä useammille.
https://www.kirjastokaista.fi
https://www.kirjastokaista.fi/sv
https://www.kirjastokaista.fi/en
Teille ja opettajille myös vinkkinä seurata meitä Facebookissa:
https://www.facebook.com/kirjastokaista
Sieltä löytyy mm. myös satoja videoita jaettavaksi:
https://www.facebook.com/pg/kirjastokaista/videos
Uskon niiden olevan kivoja tuulahduksia Suomesta ja toivottavasti myös sopivaa jaettavaa teille.
Ystävällisin terveisin
Riitta Taarasti
toimittaja, tuottaja
Kirjastokaista.fi

LUKULUMO - tiedote
Hei,
Olin kotisivullanne ja luin että teillä on vinkkejä oppimateriaaleista kouluille.
Lukulumo on lukemista, äidinkieltä ja monikielisyyttä edistävä työkalu varhaiskasvatukseen ja alakouluun.
Meillä olisi kolme uutta vinkkiä työskentelyyn monikielisyyden ja kirjallisuuden kanssa!
Koulut voisivat teidän kotisivulta saada ilmatteisen 30 päivän demon ja käyttää Lukulumoa.
LUKULUMOON sisältyy myös pedagoginen opas koulun opettajille

Koulut ulkomailla voivat tällä tapaa käyttä palvelua ja kuunnella kirjoja suomeksi ja 15 eri kielellä.
Lisätietoja löydät kotisivuiltamme: https://www.iltoppiminen.fi/palvelumme/lukulumo/
Kuulostaako kiinnostavalta?
Alexandra Blomberg
Sales and marketing director, Area Manager Finland, alexandra.blomberg@inlasningstjanst.se

UUSI LASTENKIRJA SUOMI-KOULULAISILLE
Hei! Lähetän sinulle tiedotteen uunituoreesta lastenkirjasta, joka voisi hyvin sopia suomikoululaisille.
Selkeän kielen vuoksi kirja soveltuu erilaisille lukijoille, kuten juuri ulkosuomalaisille. Olen itse ollut
Dallasissa mukana Suomikoulun toiminnassa 2000-luvun alussa esikoululuokan opettajana. Muistelen, että
selkeälle suomenkieliselle lastenkirjallisuudelle oli tarvetta.
Aino, Matias ja hauskat lomapäivät on järvenpääläisen kirjoittajan Nora Lehtisen ensimmäinen lastenkirja,
joka on juuri julkaistu ja löytyy uunituoreena kirjakaupoista. Vantaalainen kuvittaja Anne Muhonen on
luonut kirjaan elävän ja kesäisen tunnelman.
Aino ja Matias -tarinoissa pyritään käyttämään yksinkertaista kieltä, tinkimättä kuitenkaan sisällön
rikkaudesta. Kirja on Selkokeskuksen hyväksymä.
Sopii monenikäisille ja -tasoisille lukijoille
Teksti on vuorovaikutuksellinen, lukija otetaan mukaan tarinaan
Hauskat, selkeät kuvat, joissa paljon ilmeikkyyttä ja liikettä
Teksti selkeää ja rytmitetty helppolukuiseksi
Liitteenä löytyy esittelyvideo ja tarkempi esittelyteksti. Kirjaa voi tilata lähes kaikista yleisimmistä
verkkokirjakaupoista tai suoraan kustantajalta.
Aurinkoisin terveisin,
Nora Lehtinen, norajoanna@hotmail.com
+358 44-0222244
Aino ja Matias Facebook
Aino ja Matias Instagram

