
Suomi-koulujen tuki ry:n toimintakertomus

TOIMINTAKERTOMUS 1.6.2020–31.5.2021

Suomi-koulujen tuki ry on jatkanut kuluneen toimintavuoden aikana työtänsä Suomi-koulujen ja erityisesti
Suomi-koulujen opettajien työn tukemiseksi. Olemme olleet säännöllisesti yhteydessä jäsenistöömme,
antaneet neuvoja ja vastauksia moniin koulujen toimintaa, koulutuspäiviä ja opettajia koskeviin kysymyksiin.
Uusia opettajia olemme neuvoneet toiminnan aloittamista ja koulun perustamista ja toimintaa koskevissa
kysymyksissä. Olemme vastanneet lukuisiin Suomesta saamiimme Suomi-kouluja koskeviin kyselyihin.
Näitä yhteydenottoja olemme tarvittaessa välittäneet jäsenillemme. Suomi-kouluja koskevia kirjoituksia ja
artikkeleita on kirjoitettu Suomessa ja ulkomailla toimintavuoden aikana. Merkitään tiedoksi, että
toimintavuoden aikana yhteydenotot lisääntyivät reilusti aiemmista vuosista ja kokoukset, tapaamiset yms.
konsultaatiot olivat paitsi mahdollisia (teknisesti) myös toistuvia.

Yhdistyksessämme oli toimintavuoden aikana toukokuussa 2021 jäseninä yhteensä 533 ilmoittautunutta
opettajajäsentä. Yhdistyksen jäsenrekisteriä päivitettiin ja siitä tiedotettiin edelleen koko toimintavuoden
ajan.

Yhdistyksen hallitus on pitänyt toimintavuoden aikana 8 kokousta. Hallituksen jäsenet ovat osallistuneet
aktiivisesti yhdistyksen päätöksentekoon. Hallituksessa ovat olleet perustajajärjestöjen edustajina:

Anne Helttunen (sihteeri), Äidinkielen opettajain liitto, varahenkilö Tytti Toivonen, Maarit Hyvärinen,
Suomi-Seura, varahenkilönä Tina Strandberg, Tuija Tammelander (varapuheenjohtaja ja kassanhoitaja)
Kansanvalistusseura, varahenkilönä Satu Reinikainen, Maija Kukkola Kesälukioseura, varahenkilönä
Elli-Noora Kumpulainen.

Suomi-koulujen opettajia ovat hallituksessa edustaneet Sari Kiddle (Frankfurtin Suomi-koulu), Annukka
Sarikka (Shanghain Suomi-koulu), Elisa Pylkkänen (Montrealin Suomen kielen koulu). Varajäseninä ovat
toimineet Hanna Naalisvaara (Seattlen Suomi-koulu), Suvi Karuranga (Belgian Suomi-koulu) sekä
Kari-Henrik Tumelius (Manchesterin Suomi-koulu).

Yhdistyksen puheenjohtajana on toiminut Veera Toivonen. Nettisivujen päivityksestä on vastannut
puheenjohtaja. Hallituksella on käytössä GoogleDrive-kansio, josta hallituksen jäsenet ja varajäsenet voivat
käydä lukemassa tulevia ja menneitä esityslistoja ja pöytäkirjoja, hallitus käytti viestintään etäyhteyksiä
tarpeen mukaan (Zoom, WhatsApp, Teams).

Yhdistyksen kirjanpidosta on vastannut tilitoimisto Tilibic Oy, toiminnantarkastajana on toiminut Christina
Alho.

Olemme antaneet apua maakohtaisten koulutuspäivien ohjelmien suunnittelussa. Puheenjohtaja osallistui
niin Iso-Britannian kuin Saksankin koulutuspäiville etänä (työpajan tai työpajojen pito). Olemme lähettäneet
jäsenillemme puheenjohtajan kirjeitä, jossa olemme kertoneet tärkeimmistä ajankohtaisista asioista.
Jäsenkirjeiden mukana olemme lähettäneet Suomi-koulujen käyttöön soveltuvia tiedonantoja eri toimijoilta.
Olemme jakaneet tietoa ja vinkkejä Suomi-koulujen opettajat – Facebook-sivustolla. Olemme järjestäneet
kolme maailmanlaajusita opekokousta linjoilla, näistä ensimmäinen syksyllä 2020 (15.11.2020, mukana 22
opettajaa) ja kaksi keväällä 2021 (31.1. ja 15.3., mukana yhteensä 25 opettajaa).

Yhdistys tilasi ja lähetti talvitervehdyksen Korvatunturilta jouluna 2020 koulujen käyttöön. Yhdistys tilasi
yhdessä Suomi-seuran kanssa Jussi Makkosen Metsä soi - Sibelius-etäkonsertit eri-ikäisten opetuksen tueksi
ja koulujen kevätjuhlia/äitienpäivää juhlistamaan. Nämä toimitettiin toukokuussa 2021.

Yhdistys laati etäopetusvinkkejä ja ohjeita koko toimintavuoden ajan ja ne julkaistiin puheenjohtajan
infokirjeissä sekä yhdistyksen nettisivuilla sekä suorissa sähköposteissa eri kouluihin (kahdenvälinen vaihto).

Yhdistys on julkaissut niin Facebookissa kuin Drivessäkin yhteisiä kansioita, joihin voi laittaa
etäopetusvinkkejä. Näitä ei ole vielä käytetty, mutta ne on jäsenten toiveesta julkaistu.



Yhdistyksen Facebook-sivustolla (Suomi-koulujen opettajat, suljettu ryhmä) otettiin käyttöön, jäsenten
toiveesta, #-merkinnät: #teini (nuorisoryhmät) #muskari (musiikkiin liittyvät), #leikki (leikki-ikäiset)
#koulu (kouluikäiset), jotta uutiset löytyvät nopeammin.

Suomi-koulujen tuki ry.n puheenjohtaja ja hallitus on osallistunut useisiin kokouksiin ja tapaamisiin
seuraavien (jo aiemmin alkaneiden) projektin tiimoilta: Verkkoeskari, Kotisuomea-oppikirja, Tekstitulkki.

Näistä Tekstitulkki on tämän toimintavuoden aikana alkanut uusi projekti, jonka toimittamisesta vastaa
kokonaan Laatusana Oy. Tekstitulkki laaditaan Suomi-Seuralta saadulla 20000 euron lisäapurahalla.

Yhdistys oli mukana ”Kulttuuriperintö ja uusi suomalaisuus” -hankkeessa yhdessä Suomi toisena kielenä
-opettajat ry:n, Metropolia Ammattikorkeakoulun, Suomen Kulttuuriperintökasvatusseuran,
Museopedagogisen yhdistyksen ja Opetushallituksen kanssa.

Yhdistys on julkaissut jäsensivuillaan elokuun 2020 koulutuspäivien aikana Opetushallituksessa pidettyjen
luentojen materiaalia.

Koulut ja oppilaat ovat jatkaneet aiempina vuosina perustettuja lukupiirejä lukemalla aikaisemmin kouluille
lähettämiämme kirjoja ja kirjoittamalla niistä sekä kirjoista, joita oppilaat ovat muuten saaneet käsiinsä.

Yhdistys on lisäksi ollut yhteydessä useiden tahojen kanssa, mahdollisten tulevien yhteistyökuvioiden tai
oppimateriaalien tiimoilta. Tässä luettelo muutamista tahoista: Alfons Education, Ateneum, Erätauko-säätiö,
Koululinkki, LanttuLIT ry., Mieli ry., Sanasto, YLE yms.

Verkkokauppa Amazon myi luvatta Kotisuomea-kirjaa keväällä 2021, asia saatiin järjestykseen useamman
aktiivisen Suomi-kouluopettajan avustuksella.

Yhdistys solmi sopimuksen huhtikuussa 2021 Laurea-ammattikorkeakoulun opiskelijan Maria Jussilan
kanssa: Jussila tekee opinnäytetyötään Suomi-koulujen opettajien työssäjaksamiseen liittyen.

Suomi-koulujen tuki ry. suunnitteli Suomi-kylään osallistumista toimintavuoden toukokuussa 2020 (osallistui
kesäkuussa 2021).

Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto pyysi yhdistykseltä asiantuntijalausuntoa yhdistyksen toiminnasta ja se
toimitettiin lokakuussa 2020 yhteistyössä Suomi-Seuran kanssa. Yhdistys sai avustusta 2021 toukokuussa
14580 euroa toiminnan pedagogiseen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Avustus tuli Opetushallituksesta
Suomi-Seuran kautta.

Yhteistyö muiden perustajajäsenten kanssa on ollut aktiivista. Suomi-Seura ja Suomi-koulujen tuki ry.
hakivat (aiemman päätöksen mukaisesti) yhteistyössä vuosittaista eduskunnan myöntämää ja
Opetushallituksen jakamaa Suomi-koulujen toiminta-avustusta Suomi-koulujen toimintaan ja kehittämiseen.

Yhteistyö Opetushallituksen kanssa on ollut kuluneen toimintavuoden aikana aktiivista. Olemme
osallistuneet Opetushallituksen elokuussa 2021 järjestettävien koulutuspäivien sisällön suunnitteluun ja
pyrkineet tässä työssä ottamaan huomioon mahdollisimman monen Suomi-koulun opettajan
jatkokoulutuksen tarpeet. Olemme olleet yhteydessä Opetushallitukseen myös Opetusneuvos Paula Mattilan
eläköitymisen takia: Opetusneuvoksen työtehtävien siirtyminen seuraaville virkahenkilöille on tehty
joustavasti ja yhdistystä konsultoiden.

Opetushallituksen ja Suomi-Seuran lisäksi olemme pitäneet toimintavuoden aikana tiiviisti yhteyttä muihin
Suomessa toimiviin ulkosuomalaisten asioita ajaviin järjestöihin.

Helsingissä 5.8.2021

Veera Toivonen, puheenjohtaja


