Hyvä Suomi-kouluväki,
On taas aika ihmettelyn ja kiitoksen - olen haltioituneena seurannut millaisia pedagogisia
ratkaisuja, luovuutta ja erityisesti oppilaslähtöistä etäopetusta olette alkaneet toteuttaa eri
puolilla maailmaa. Kiitokset tästä, Suomi-koulut ovat todellakin ajan hermolla ja nopeasti.
En lähde kirjoittamaan koronasta yhtään sen enempää tässä tilanteessa, toivomme vain
että kaikki saamme pysyä terveinä ja tapaamme taas tuonnempana - entistä ehompina.
Kesän koulutuspäivien nykymuotoinen toteutus on vaakalaudalla, palaamme tähänkin
pikaisesti. Olemme miettineet kuitenkin elokuun alkuun esimerkiksi webinaaria tai muuta
yhteistä kokoontumista - etänä. Tästä on vielä päätökset järjestävien tahojen kanssa
tekemättä, joten palaamme asiaan heti kun jotakin varmistuu.
On huomioitavaa myös se, vaikka se surullista onkin, että taloudellinen tilanne ja
suunnittelu kannattaa ottaa Suomi-kouluissakin vakavasti. On enemmän kuin
todennäköistä, että ensi vuonna jaettava (tulevana syksynä myönnettävä) valtionapu on
merkittävästi kuluvaa vuotta pienempi. Kaikki organisaatiot elävät nyt haastavaa aikaa ja
se ei voi olla heijastumatta myös tuleviin valtionapuihin. Toivomme siis, että otatte tämän
huomioon omien koulujenne budjettien ja käyttökatteen/hankintojen/palkkojen yms.
suunnittelussa parhaan kykynne mukaan. On hienoa jos kouluilla on
hieman "sukanvarressa" varoja talouden tasapainottamiseksi tulevina vuosina.
Tästäkään EI siis ole mitään virallista tietoa tai päätöksiä tietenkään vielä, tämä pohdinta
oli puhtaasti henkilökohtaista ja yleisiä ajatusmalleja noudattelevaa.
*
Seuraavassa lyhyt lista etäopetuksen tueksi:

1. Kotisuomea-oppikirjan päätoimittaja on koonnut avuksenne etäopetusvinkkejä,
ne löytyvät nettisivuiltamme helposti: https://suomikoulut.fi/etaopetus-suomikouluissa/
2. Lisäksi itse kirjasin muutamia huomioita etäopetuksesta, samaisessa paikassa
myös Suomi-Seuran hallinnon näkemys
etäoppimistilanteesta: https://suomikoulut.fi/etaopinnot-suomi-koulussa-2020/
3. Suomalaisen alakoulun (1.-2.lk) julkaisema Youtube-videokanava, jossa on
huimia "uutislähetyksiä" kotiin ja kouluihin välitettäväksi, näistä ideaa
etäopetukseen ja virikettä kotona oppimiseen. Linkki
kanavaan: https://www.youtube.com/channel/UC-8bxlQWURB7j9hocyM3afg
4. Monet teatterit tarjoavat mm. Facebookissa live-stream
teatteriesityksiä. Turkulainen Linnateatteri lähettää Tatu ja Patu, syömään! teatteriesityksen esim. TÄNÄÄN 9.4. klo 13 (Suomen aikaa). Tarkkailkaa toki
muidenkin teatterin livetarjontoja, usein Facebookissa nämä tapahtumat
ilmoitettu/välitetty katsojille.
5. Nyt on kodeissa erinomainen tilaisuus tarkkailla perheenjäsenten
luonteenpiirteitä, tähän tarjoaa välineitä Positiivisen
pedagogiikan sivusto: https://positive.fi/fi/ (- resurssit-kohdassa opettajille
vahvuuskortteja ja muuta materiaalia).
6. Draamapurkki.fi - niminen sivusto lähettää useamman kerran viikossa muutamia
vinkkejä kielellä hassutteluun tai muuhun draamalliseen tekemiseen, liity
ilmaiseksi postituslistalle, jos kaipaat draamallisia vinkkejä.

7. Vastaavia vinkkejä ja linkkejä on paljon, eikä niitä kaikkia pysty tähän kirjaamaan.
Lueskelkaa Facebook-ryhmäämme, siellä on upeaa vertaistukea ja ideoita lisää.
Kyselkää toisiltanne ja jakakaamme ideoitamme, nyt parviälyn voima on
huipussaan!
*
Olemme saaneet seuraavan tiedonannon OKM: Johanna Ketolalta. Jos joku innostuu
asiasta, olkaa suoraan yhteydessä Ketolaan tai voitte seurata suoraan tiedevideosarjaa
suoraan Youtubesta.
Olen projektijohtajana opetus- ja kulttuuriministeriön tukemassa Tutkija tavattavissa palvelussa, jonka perustoimintana on tuoda tutkijoita virtuaalivierailemaan oppitunneille
perusopetukseen ja toisen asteen oppilaitoksiin: https://nuortentiedeakatemia.fi/tutkijatavattavissa/opettaja/ . Palvelu toimii myös etäopetuksessa ja esim. Google Meetsin kautta
on sovittu useampi vierailu. Voitte myös pyytää tutkijan vierailemaan virtuaalioppitunnilla
täyttämällä yllä olevasta linkistä avautuvan lomakkeen.
Uskonto on yksi suosituimmista oppiaineistamme (fysiikan, ympäristötiedon, psykologian
ohella). Lanseerasimme maanantaina tiedevideosarjaa ja sen ensimmäinen jakso liittyy
pääsiäiseen (symbolit, merkitys, laajempi kulttuurinen konteksti
jne): https://www.youtube.com/watch?v=yFzvioiK_YA . Tästä sisältöä etäopiskeluun ja opetukseen myös Suomen rajojoen ulkopuolella!
*
Itämeri-materiaalia opetukseen:
Hei,
Olemme laatineet infopaketin ja joitakin vinkkejä, millä tavoin Itämeren voi, vaikka nyt
etäopiskeluaikana ottaa osaksi opetusohjelmaa. Päivitämme parhaillamme laajempaa
opetusmateriaalipakettiamme, jonka tulevaisuudessa toimitamme Itämeripäivän
järjestäville kouluilla. Toivottavasti tästä materiaalista on teille hyötyä ja iloa. Toivotamme
teille oikein hyvää kevättä poikkeusoloista huolimatta!; Itämeri terveisin - Suvi
Matvejeff, Palvelukoordinaattori, Baltic Sea Action Group
Tämä materiaali on tämän kirjeen liitteenä.
*
Pikkunoitien iltalaulun myötä : https://www.youtube.com/watch?v=AWMLcCT9LOU
oikein valoisaa kevättä kaikkialle maailmaan. Muistakaa ulkoilla ja rentoutua
mahdollisuuksien mukaan,

Hyvää pääsiäistä!
Veera Toivonen
puheenjohtaja
Suomikoulujen tuki ry
Mariankatu 7 C 1
00170 Helsinki, Finland
www.suomikoulut.fi
kirjoita: puheenjohtaja.suomikoulut@gmail.com
tai soita: +358 50 462 9199

