
Etäopetuksen järjestäminen on poikkeustilanteissa normaali toimi. Näin ollen myös Suomi-koulun osalta 

voimme järjestää etäopetusta niin monen koulukerran ajan kuin paikalliset suositukset sitä vaativat. Olen alle 

koonnut muutamia ajatuksia siitä, mitä etäopetus voi olla tai mitä materiaaleja siinä voi hyödyntää. 

Etäopetus voi olla tehtävien tekemistä, kirjan lukemista, elokuvan katsomista tai vaikka haastattelujen, 

piirrosten tai havainnointien tekemistä ohjeiden mukaan. Oppilaille voi toimittaa sähköisesti tehtäviä, joihin 

pyytää vastauksia esimerkiksi sähköisesti (ääniviestit, kuvat, videot, tekstit – sähköpostin, puhelimen tai 

perinteisen postin välityksellä, mikäli mahdollista). Tehtävät voivat liittyä Suomi-koulun kunkin kerran 

aiheisiin oman vuosisuunnitelmanne mukaan tai voitte sitoa tehtävät esimerkiksi kotona yksin tai 

vanhemman kanssa luottavaan kirjaan tai katsottavaan elokuvaan, uutiseen tai muuhun tekstiin. Huom! 

Tekstillä käsitetään nykyisin kaikki ilmaisun muodot, ei vain perinteinen kirjoitettu teksti.  

Etäopetukseen soveltuvaa materiaalia on paljon verkossa ja sen valjastaminen Suomi-koulukäyttöön voi olla 

oppimista edistävää aiempaa enemmän.  

Liity nyt jäseneksemme (ilmaista) nettisivujemme kautta, niin saat materiaaleihin salasanan ja vapaan 

pääsyn.  

• Satuja (kotona luettavaksi) tehtävineen löytyy omilta sivuiltamme: 

https://suomikoulut.fi/jasenille/satuja/  

• Kynä ja paperi – materiaali monistettavaksi ja tehtäväksi kotona: 

https://suomikoulut.fi/jasenille/kyna-ja-paperi-materiaali/ 

• Lukupiirin kirjankäsittelyvinkit: https://suomikoulut.fi/oppilaat/lukupiiri/ 

• Kalevan kankahilla – nettitarina – kotona opiskeltavaksi osin tai osa-alueittain: 

https://www.kalevalaseura.fi/kalevalankankahilla/paavalikko.php 

• Seuraa Suomi-koulujen opettajat Facebook-ryhmää: Voimme siellä jakaa vinkkejä etäopetukseen. 

Ryhmään on postattu myös paljon muita ehdotuksia aiemmin. Jos postaat ryhmään vinkkejä, lisää 

postaukseen #suomikouluetänä – hashtag, niin löydämme vinkit myöhemminkin.  

• Mainitussa ryhmässä – Tiedostot – otsakkeen alla on myös valmiita tehtäviä useasta eri aiheesta 

oppilaille jaettavaksi.  

• Muistutan myös esim. papu.net-materiaaleista tehtävien suunnittelun tukena.  

• Suomi-koulujen kirjastoja tai kotona olevia kirjoja voi myös hyödyntää tehtävien tekemisen tueksi.  

Tärkeintä on, että Suomi-koulun toimintaa voidaan jatkaa etänäkin. Koulu voi lähettää tehtävät vanhemmille 

sähköisesti ja ohjeistaa siinä, miten tehtävät tulee palauttaa tai osoittaa tehdyiksi. Näin taataan se, että 

Suomi-koulujen suunnitelman mukainen opetus jatkuu ja Suomi-kouluille osoitettu vastuu ja tehtävät 

toteutuvat näissä poikkeusoloissakin.  

Kaikkia mahdollisia verkon tarjoamia vinkkejä tai opetusta helpottavia materiaaleja kattavaa listaa on 

mahdoton koota. Mainitsemani ovat niitä, jotka ovat helposti kaikkien saatavilla sekä hyväksi todettuja. 

Mahdollisuuksia on paljon enemmän. Voimme jakaa niitä etänä toisillemme ja lähikouluillemme esim. 

koulujen omissa WhatsApp-ryhmissä, mainitsemallani Facebook-ryhmässä tai muissa foorumeissa. Yhteistyö 

on voimaa ja teillä on vahva ammattitaito. Jaetaan vinkkejä ja voimaa toisillemme.  

Annan mielelläni lisäideoita ja apua etätuntien suunnitteluun ja toteutukseen tapauskohtaisesti. Olkaa 

yhteydessä puheenjohtaja.suomikoulut@gmail.com.  
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