
Iloista uutta vuotta Suomi-kouluihin,  

On mennyt pitkä aika siitä, kun viimeksi kirjoittelin. Paljon on silti tapahtunut niin teillä siellä 

maailmalla kuin täällä Suomessakin. Eteläisen Suomen talvi on tänä vuonna antanut 

odotuttaa itseään – maa on vihreä ja lämpötila edelleen ”plussalla” ja ollaan kohta 

tammikuun puolivälissä! Kuulemma yhdeksän vuotta sitten on ollut samanlainen tammikuu 

Suomessa. Niin se aika rientää ja kelit vaihtelevat.  

Näin uuden vuosikymmenen kunniaksi olemme saaneet Suomi-koulujen toiminnan 

tukemiseen hienon lisämäärärahan 300 000 jo aiemmin myönnetyn n. 400 000 euron lisäksi. 

Summa on viesti siitä, että koulutukseen ja kansainvälisyyteen halutaan panostaa. 

(Eduskunta myöntää summan vuosittain. Summan suuruus on paljolti kiinni siitä, miten 

Suomi-koulujen tuki ry., Suomi-Seura, Kesälukioseura, Kansanvalistusseura, 

Opetushallituksen väki sekä kaikki muut - pienet ja suuret - näkymättömätkin tahot saavat 

Suomi-kouluasiaa tehtyä tunnetuksi eri henkilöiden ja kanavien kautta sekä miten tämä työ 

sitten näkyy eduskunnan tekemissä (raha)päätöksissä. Kiitos kaikille teille ja asiaan 

myötävaikuttaville tahoille.)  

Tämän vuoden suurempi rahasumma tarkoittaa yhtäältä sitä, että koulujen resurssit 

paranevat. Toisaalta tämä on vahva merkki siitä, että koulujen tunnettuutta, vaikuttavuutta 

ja toiminnan kehittämistä halutaan lisätä. Tässä työssä jokainen koulu tekee tietysti 

parhaansa, toivon mukaan myös uusia kouluja perustetaan. Me täällä Suomessa yritämme 

tehdä parhaamme siinä, että Suomi-koulujen käytössä on kaikki se tietotaito, jonka me 

suinkin voimme täältä Suomesta antaa tai jota voimme kehittää esimerkiksi oppimateriaalein 

ja koulutuksin.  

Olen kerännyt oheen muutamia ajankohtaisia asioita – kalenteriin merkittäväksi tai 

opetukseen napattavaksi:  

* Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät Opetushallituksessa 6.-7.8.2020. 

Ohjelmasta on rakentumassa todella monipuolinen ja ajankohtainen. 

Ilmoittautumislinkki sekä tarkempi ohjelma ilmestyy huhtikuun loppupuolella. 

Merkitse jo nyt kalenteriisi. Tervetuloa! (Koulutus järjestetään yhteistyössä Suomi-

koulujen tuki ry:n, Opetushallituksen ja Suomi-Seuran kanssa.) 

 

* Suomi-koulujen hallinnosta vastaavien koulutusta Suomi-Seuran koordinoimana 

5.8.2020. Myös tästä tapahtumasta on tulossa lisätietoja tuonnempana.  

 

* Suomi-koulujen opettajat – suljettu Facebook-ryhmä toimii hienosti, kiitos siitä 

kaikille aktiivisille. Ryhmässä on paljon jäseniä, mikä on hieno asia. Siivoamme 

ryhmää kuitenkin ensi kesänä – ryhmässä on paljon myös jo Suomi-koulun jättäneitä 

henkilöitä. Olisi siis hienoa, jos kaikki koulunne opettajat kävisivät kirjautumassa 

jäseniksemme tämän linkin välityksellä: https://suomikoulut.fi/info/liity-

jaseneksemme/ . Näin meillä on ajantasainen tieto niistä henkilöistä, jotka aidosti 

vaikuttavat maailman kouluissa!  

 

* Useat koulut lähettivät terveisensä Suomen lasten itsenäisyyspäivän juhlaan 

5.12.2019. Juhlaa isännöi pääministeri ja sen teemana oli ”Maailma meissä ja Suomi 

maailmassa”. Olen saanut nyt koosteen videoista, joita juhlassa näytettiin ns. 
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videopajassa. Voitte näyttää videon koulussanne, mutta sitä ei saa jakaa julkisesti 

esim. nettisivuilla. Kiitos vielä kerran kaikille aktiivisille! Video vie paljon tilaa, joten 

olen jakanut sen Google 

Drivessa: https://drive.google.com/file/d/1dJLo8OIldm363B3K4591I7u11SJVhbCD/v

iew?usp=sharing  (Lataa video omalle koneellesi, Drivesta ei jaksa suoraan 

pyörittää.). Jos sinulla on ongelmia ladata videota, niin ole yhteydessä, laitan sen 

sitten WeTransferin kautta kullekin halukkaalle erikseen. Video on iso tiedosto, ja 

siksi sen lataus saattaa olla haastavaa.  

 

* Olemme saaneet Alfred Kordelinin säätiöltä apurahan (2019). Tällä apurahalla 

toteutetaan kaikille avoin ja ilmainen verkkoesikoulu. Projektin tekeminen alkaa 

keväällä 2020 ja esikoulu on valmis Suomen ja maailman lapsille vuonna 2021 

loppuvuodesta. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan tekijäporukkaan mukaan - vinkkaa 

siitä minulle sähköpostitse!  

 

* Alfred Kordelinin säätiön palkintorahalla (2018) tehdään kovaa vauhtia Suomi-

koululaisen oppikirjaa. Tämän kirjan pitäisi valmistua nyt kevään ja kesän aikana. 

Kirja julkistetaan koulutuspäivillä elokuussa 2020. Kirja on ilmainen ja se tulee Suomi-

koulujen vapaaseen käyttöön (tekniset yksityiskohdat vielä tarkentumatta).  

* Olen koonnut oheen myös muutamia meille tulleita mainoksia.  

o   Skolars valmistaa S2-materiaalia eri lukuaineisiin liittyen, muutamissa 

Suomi-kouluissa näitä Skolarsin (vapaasti koulun sisällä kopioitavia) 

materiaaleja jo onkin käytössä. (pdf.) 

*   Värinautit julkaisevat ilmaista pedagogista materiaalia, joka sopii 

käytettäväksi niin kotioloissa kuin luokkahuoneissakin. 

: https://varinautit.fi/materiaali.html 

o   Story of Muru-bear: Story of Muru is based on content of APM-inventory, 

an assessment method for motor and perceptual skills of children at ages 3-6 

developed by Pirkko Numminen in University of Jyväskylä (pdf.) 

o   Leikkejä, ryhmäytymispelejä: Toiminnallisia menetelmiä mihin tahansa 

lasten- ja nuorten toimintaan (pdf.) : https://www.ok-sivis.fi/media/materiaalit-

osio/toiminnallisia-menetelmia.pdf 

o   Draamapurkki: Opettajan draamakortit - 

https://draamapurkki.fi/tuote/opettajan-draamakortit/ 

o   Tukiope-sivusto – kaupallinen tukiopetussivusto, joka tarjoaa myös 

tehtäväkortteja rekisteröityneille. 

o   Muista myös suomikoulut.fi – ja materiaalit – alaotsikko, siellä on paljon 

juuri teille ja meille kehitettyä ilmaista materiaalia. 

o   Yle Triplet – uutissivusto ajankohtaisten asioiden seuraamiseen 

opetuksessa: https://yle.triplet.io 

Mitä parhainta uutta Suomi-kouluvuosikymmentä toivottaen, menneen vuoden 

aherruksesta kiittäen.  

 
Veera Toivonen 
puheenjohtaja 
Suomikoulujen tuki ry 
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