
Heleät pakkasterveiset Suomesta uudelle vuodelle 2022! 
  
Suomi-koulujen tuki ry.:n hallitus lähettää kaikille jäsenilleen parhaimmat uuden 
vuoden toivotukset ja kiittää lämpimästi vuoden 2021 yhteistyöstä! 
Viime vuosi oli Suomi-kouluille haastava, korona heijasti varjonsa toimintaan. 
Epävakaasta tilanteesta huolimatta moni koulu pystyi jatkamaan opetusta – kiitos 
opettajien ketteryyden ja toiminnan joustamisen. Valitettavasti vuosi 2022 ei ala 
paremmassa tilanteessa. Haluaisimme kuitenkin uskoa, että nyt kertarykäyksellä 
tulevien tartuntojen jälkeen tilanne tasaantuu vuoden loppua kohden. Etäoppiminen, 
etätyöskentely ja tieto- ja viestintätekniikan laajempi hyödyntäminen työ-, koti- ja 
koulumaailmassa ovat tulleet jäädäkseen, myös osaksi Suomi-koulutyötä. 
  
Ulkosuomalaisstrategia 
Suomi-Seura on ollut mukana valmistelemassa uutta ulkosuomalaisstrategiaa. Myös 
Suomi-koulujen tukea on kuultu valmistelun aikana. Ulkosuomalaisstrategia viitoittaa 
Suomessa tapahtuvaa ulkosuomalaistyötä, eikä Suomi-koulujen asema ole tässä 
lainkaan pieni! Suomi-kouluista kirjoitetaan valmistuneessa strategiassa näin: 
”TAVOITE 4: Valtionhallinto tukee aktiivisesti ulkosuomalaisten suomalaisen 
identiteetin, kielen, kulttuurin ja kansalaisuuden säilyttämistä ja vahvistamista. 
Suomalaisen identiteetin säilyttäminen ja vahvistaminen ovat läsnä kaikessa 
valtionhallinnon ulkosuomalaisia koskevassa toiminnassa. Kulttuuriin ja koulutukseen 
liittyvillä toimilla on tässä oma erityinen merkityksensä. Suomen ulkomaankouluilla ja 
Suomi-kouluilla on keskeinen rooli suomalaisen identiteetin, kielen ja kulttuurin 
tukemisessa. Suomi-koulujen toiminnan kehittäminen edellyttää sekä analyysiä 
nykytilasta että suunnitelmaa tulevaisuutta varten. Erityisesti on syytä kartoittaa niitä 
mahdollisuuksia, joita tieto- ja viestintäteknologian laajempi hyödyntäminen voi luoda. 
Ulkosuomalaiset tarvitsevat monipuolisia mahdollisuuksia ylläpitää ja vahvistaa 
äidinkieltään. Avaamalla vapaan sivistystyön ja avoimen yliopiston kursseja 
ulkosuomalaisille voitaisiin tarjota nykyistä laajemmin mahdollisuuksia itsensä 
kehittämiseen ja jatkuvaan oppimiseen myös vanhemmille sukupolville. Lisäksi näin 
voitaisiin tarjota ulkosuomalaisnuorille mahdollisuus tutustua suomalaiseen 
korkeakouluopiskeluun. Suomen edustustoilla on merkittävä rooli 
ulkosuomalaisyhteisöjä kokoavana ja palvelevana tahona. Lisäksi Suomen kulttuuri- ja 
tiedeinstituutit, Merimieskirkot, suomalaiset ulkomaankoulut sekä Suomi-koulut ovat 
tärkeitä ulkosuomalaisten kohtaamispaikkoja, jotka toiminnassaan vahvistavat 
ulkosuomalaisten identiteettiä.” 
Voit lukea tai tulostaa koko strategian tässä nettiosoitteessa: 
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/163685/SM_2021_42.p
df?sequence=1&isAllowed=y 
 
Yhdenvertaisuus Suomi-kouluissa 
Yhdenvertaisuus ja tasa-arvo Suomi-koulussa 



18.1.2022 klo 19–21 Suomen aikaa 
Olemme moninaisia esimerkiksi sukupuolen, ihonvärin, alkuperän, äidinkielen, 
katsomuksen, toimintakyvyn, iän, taloudellisen tilanteen ja seksuaalisen 
suuntautumisen perusteella. Miten kehittää Suomi-kouluun toimintakulttuuria, jossa 
kaikki tuntisivat kuuluvansa porukkaan omine ominaisuuksineen? Yhdenvertaisuuden ja 
tasa-arvon teemoihin johdattelee rauhankasvattaja, erityisopettaja Hanna Niittymäki 
(rauhankasvatusneuvola.fi). Mukana puheenjohtaja Katja Kinnarinen Itä-Lontoon 
Suomi-koulusta.  Ilmoittaudu mukaan Suomi-seuran 
nettisivuilla: https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/8d3a0f9b-
a500-49ba-bacf-74381fbd059c?displayId=Fin2356822 
  
Suomi-kouluille lisämääräraha 300 000 euroa 
Kirjoitimme Suomi-koulujen tuki ry:n julkisille nettisivuille seuraavasti.: 
Suomi-koulut saavat vuodelle 2022 eduskunnan lisämäärärahan 300 000 euroa 
koulujen toimintaan ja kehittämiseen. 
Kiitos Suomen eduskunnalle, kiitos yksittäisille kansanedustajille, jotka tietävät & 
tunnustavat koulutuksen merkityksen maailman muutoksessa! 
Kiitos kaikille Suomi-kouluille, jotka edustavat Suomea, suomalaisuutta ja pohjoismaisia 
arvoja ulkomailla. 
Kiitos kaikille yksittäisille opettajille, oppilaille ja perheille, jotka ovat pyytettömästi 
työskennelleet Suomi-koulujen hyväksi sekä puhuneet koulujen tärkeydestä, toiminnan 
kehittämisestä ja vaikuttavuudesta niin paikallisesti kuin täällä kotimaassakin ❤. 
Kiitokset hyvälle yhteistyölle Suomi-Seura ry: n kanssa. 
Lue lisää: https://www.eduskunta.fi/…/Talousar…/Sivut/VaVM_33+2021.aspx 
Kansanedustaja Sari Sarkomaa kirjoitti samaiseen postaukseen seuraavasti: 
”Ulkosuomalaisten ystävyysryhmän puheenjohtajana iloitsen, että saimme eduskunnan 
valtiovarainvaliokunnassa lisättyä ensi vuoden valtion talousarvioon lisämäärarahoja 
Suomi-koulujen arvokkaaseen työhön. 
Olemme tehneet lisäyksen toistuvasti.  
Opetusministerin olisi korotettu määräraha syytä vakinaistaa. 
Lämmin kiitos yhteistyöstä ja hienosta työstänne Suomi-koulujen toimijoille. 
Toivotan hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta kaikille!” 
 
Kesän 2022 koulutuspäivät 
Kesän 2022 opettajien koulutuspäiviä suunnitellaan juuri nyt yhteistyössä 
Opetushallituksen, Äidinkielen opettajain liiton, Etäkoulu Kulkurin sekä Suomi-Seuran 
kanssa. Aiempien vuosien palautteet luetaan aina tarkkaan ennen päivien 
suunnittelua.  
Toivomme, että pystyisimme järjestämään koulutuspäivät edes osittain 
lähitapaamisena Helsingissä, olemmehan järjestäneet koulutuspäivät jo kaksi 
perättäistä vuotta etätilaisuutena. Etänä oppiminen ja koulutuksen seuraaminen on 
ollut hieno kokemus, mikään ei silti voita oikeita kohtaamisia ja vuorovaikutusta paikan 



päällä (kuten Suomi-koulumaailmastakin tiedämme). Varmaa on, että koulutuspäiviä 
voi kuitenkin seurata, jossain muodossa, myös etänä. Aiempina vuosina koulutuspäivät 
on pidetty elokuun ensimmäisellä viikolla. Seuraa ilmoitteluamme päivämäärien 
varmistamiseksi!  
 
Monilukutaitoa opitaan ilolla - Miksi on olemassa erilaisia korvia? ;-)  
Ideoita monilukutaidon opetteluun ja ideointiin oppitunneilla, käytännönläheinen opas 
on ladattavissa täällä:  
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/264091/Kurittomat_palaset_www
.pdf?sequence=3&isAllowed=y 
  
Millainen paikka Suomi-koulu on? 
”Tärkeää on, että Suomi-kouluissa on toimiva tiedotus. Ajantasaiset ja modernit 
nettisivut, toimiva sosiaalinen media ja sähköpostitiedotus – tämä auttaa opettajaa 
keskittymään opetus- ja kasvatustyöhön sekä luo koulusta tasokasta ja luotettavaa 
kuvaa. ” Näin kirjasi yksi Suomi-kouluopettaja alueellisilla koulutuspäivillä lokakuussa 
2021. 
Voit kuunnella Britannian alueellisten koulutuspäivien pohdintoja otsikon aiheesta 
nettisivustollamme. Voit ehkä käyttää näitä otteita ns. hissipuheita ja pohdintoja myös 
oman Suomi-koulusi markkinoinnissa paikallisesti?  
https://suomikoulut.fi/suomi-koulussa-on-jampti-ote-seka-reilu-
henki/?fbclid=IwAR3kXDi1eq1HR1nuj62YM2JXMQqTlBo98_51XQIXWL25LXJY
hBeztgx1ZKQ 
  
Alfons Education tarjosi oppimisalustansa Suomi-kouluille testikäyttöön 
Suomi-kouluopettajista koottu tiimi laatii tällä hetkellä harjoituksia Alfons Education – 
nimiselle sähköiselle alustalle. 
Tehtävät perustuvat Kotisuomea-kirjaan ja soveltuvat noin 10–18 – vuotiaille 
suomikoululaisille.  
Tehtäviä voi tehdä kotona omalta koneelta tai Suomi-koulun aikana, täysin ilmaiseksi.  
Tekijätiimin koordinaattorina toimii Anni Sirkka Berliinin suomalaisesta kielikoulusta. 
Tiedotamme lisää, kun nämä tehtävät ovat suomikoululaisten käytettävissä kuluvan 
kevään aikana! 
  
Kotisuomea-kirjaan ”alaspäin eriyttäviä” tehtäviä 
Kotisuomea-oppikirjaan kaivataan helpompia tehtäviä eli ns. alaspäin eriyttävää 
materiaalia. Yhdistys vastaa tähän tarpeeseen ja etsii nyt tekijätiimiä (n. 2–5 Suomi-
kouluopettajaa), joka tarttuisi toimeen. Kentän toiveena on, että tehtävät ovat helposti 
printattavissa nettisivuiltamme. 
Tekijätiimi sopii tehtävien laadinnasta ja korvauksista yhdessä yhdistyksen hallituksen 
kanssa. Tehtävien tulisi olla valmiit editointia ja taittoa varten viimeistään 15.6.2022. 
Näin ne ehtivät kesän 2022 koulutuspäivien ohjelmaan! Mikäli olet kiinnostunut tästä 



työstä alkavan kevään aikana, olethan 
yhteydessä: puheenjohtaja.suomikoulut@gmail.com. Kirjoita otsikkoon: ”eriyttävät 
tehtävät”. 
  
Lasten kielelliset oikeudet kunniaan 
Artikkeli lasten kielellisistä oikeuksista (oman kielen tunnilla) on ilmestynyt!  
Lue lisää: Multilingual Native Language Lesson, a Pilot Project in Tuusula, 
Finland — Suomi (kieliverkosto.fi) 
  
Virallinen todistus suomen kielen osaamisesta 
Perustajajäsenemme ja pitkäaikainen kumppanimme Kansanvalistusseura – Etäkoulu 
Kulkuri muistuttaa, että tärkeä avain suomalaisiin korkeakouluihin sekä oppilaitoksiin 
on virallinen todistus suomen kielen taidosta. Kielitaitoa ei osoiteta erillisellä 
kielikokeella, vaan kielitaidosta tulee olla YKI-todistus tai esimerkiksi Etäkoulu Kulkurin 
todistus peruskoulun 9. luokan suomen kielestä. Näiden todistusten hankinnassa tai 
lapsen/nuoren kielitason testaamisessa voi Etäkoulu Kulkuri olla avuksi. Todistukset voi 
hankkia esimerkiksi Etäkoulu Kulkurin opinnoilla, näitä opintoja tukee ja täydentää 
luonnollisesti Suomi-koulu. Lisätietoja Etäkoulu Kulkurin kursseista: kulkurikoulu.fi.  
  
Verkkoeskari tulossa 
Verkkoeskarin julkistus on viivästynyt teknisten kysymysten takia. Verkkoeskari on 
rakennettu ja rakentuu edelleen Canvas-ympäristöön ja se ei ole taipunut niin 
näppärästi kuin mahdollista tähän tarkoitukseen. Työ on kuitenkin erinomaisella 
mallilla ja toivomme, että ”hyvää kannattaa odottaa”. Rakenteilla on siis kaikille 
suomalaisille ja ulkosuomalaisille lapsille suunnattu esikoulumateriaali, jota voi, täysin 
ilmaiseksi, tehdä ja harjoitella verkossa. 
  
Yhteistyötarjoukset kaksi- ja monikielisyyden tukemiseksi Suomi-kouluissa tai Suomi-
yhteisöissä: 
 
Raising Multilinguals – Bringing up bilingual kid - verkosto tarjoaa ilmaista materiaalia 
kaksi- tai monikielisten perheiden tueksi. 
Yhdistyksemme hallituksen jäsen Sari Kiddle (Frankfurt) sekä allekirjoittanut kutsuttiin 
mukaan yhteen livetapahtumaan ”Maximizing the Value of Weekend Language 
Schools”, joka on katsottavissa/ kuunneltavissa 
täällä: https://www.youtube.com/watch?v=2ztxU-_Hf5g 
Tutustu verkostoon ja virittele perheiden monikielisyyteen liittyvä keskustelu 
kuulokkeisiin vaikka kävelylenkin ajaksi! 
Verkosto: 
https://multilingualparenting.com/ (ilmaiset videot ja podcastit valittavissa oikeasta 
reunasta) 
Verkostolta löyty myös samannimiset Facebook-, YouTube- ja Instagram – tilit. 



YouTube-
lista: https://www.youtube.com/channel/UCoNDid8z8WWMAfXsmuR8RWA 
Yksi verkoston perustajajäsenistä on suomalainen Rita Rosenbäck. 
* 
Monelle Suomi-koululle tuttu, sosiologi, Dottore in scienze politiche Soile 
Pietikäinen tarjoaa monipuolista tietoa ja innostavia kursseja kaksi- tai monikielisille 
perheille! 
Pietikäisen nettisivusto: www.bilingualpotential.org johdattaa aiheeseen 
tarkemmin. 
Pietikäisen kurssi ”Bilingual Bake” on ollut tarjolla myös Suomi-Seura ry:n 
jäsenetuna: https://suomi-seura.fi/joululahja-itselle-vahemman-stressia-
kaksikielisesta-vanhemmuudesta/ . Tarttukaa tarjoukseen! 
* 
Pitkän linjan Suomi-kouluaktiivi, FT Leila Imppola (Düsseldorf) tarjoaa 
koulutuspalveluja Suomi-kouluille sekä Suomi-yhteisöille maailmalla. Tässä muutama 
ehdotus siitä, millaisia alustuksia/esitelmiä Imppola voisi omalle Suomi-yhteisöllenne 
vetää: 
Esimerkki 1: 
Esitelmä, jossa tarkastellaan monikielisyyttä ja kulttuurisuutta tutkimustiedon valossa. 
Aiheina: Mitä on monikielisyys ja kulttuurisuus; Monikielisyyden hyödyt – onko siitä 
haittaa?; Mitä monikielisyyskasvatus vaatii vanhemmilta; Suomi-koulu 
monikielisyyskasvatuksen tukena 
Esimerkki 2: Workshop suomi-koululaisten vanhemmille 
Workshop-tyyppinen tilaisuus ”Miten lapsestani voi kasvaa monikielinen ja -
kulttuurinen”. 
Tilaisuuden tarkoitus on tarjota faktaa ja vertaistukea. Tilaisuudessa pohditaan 
äidinkieltä ja sen 
merkitystä. Keskustellaan kasvatuksesta monikielisyyteen ja kulttuurisuuteen ja siitä, 
mitä 
hyötyjä/haittoja monikielisyydestä on. Tärkeänä teemana on luonnollisesti Suomi-
koulun 
mahdollisuudet ja tarjoama tuki monikielisyyskasvatuksessa. Keskusteluja pohjustetaan 
tutkimustiedolla, mutta pääpaino on vertaiskeskustelulla ja tuella. 
Esimerkki 3. Suomi-koulun opettajille suunnattu esitys 
Esityksessä kerron tutkimustulosteni perusteella, millaisia käsityksiä ja ajatuksia Suomi-
koulun 
opettajalla on työstään ja Suomi-koulun mahdollisuuksista edistää perheen 
monikielisyyskasvatusta. 
Tätä seuraa osio, jossa esitän ajatuksia, kuinka Suomi-koulua voisi kehittää 
moninaisuutta paremmin huomioivaksi. Miten kielitietoisuus voi näkyä Suomi-koulussa 
ja mitä kielikasvatuksen näkökulma voidaan huomioida opetuksessa. 
Lisätietoja: leila.m.imppola@gmail.com.  



 * 
 
Suomi-koulujen tuki ry – julkinen sivusto 
Suomi-koulujen tuki ry:llä on Facebookissa julkinen sivusto, jossa on hieman 
virallisempaa tiedotusta ja markkinointia kuin suljetussa opettajien ryhmässämme. 
Tämä sivusto löytyy Facebookista: https://www.facebook.com/SuomikoulujentukiRy 
Instagramista: @suomi_koulujen_tuki_ry 
 
Seurailkaa myös ajankohtaisia asioita sekä muiden Suomi-koulujen ideointia 
Facebookissa (suljettu ryhmä Suomi-koulujen opettajat) sekä 
nettisivuillamme www.suomikoulut.fi.  
                                            
Ystävällisin terveisin, Veera 
 
 
 
 
 
•                     
Alla vielä yksi mainos, joka on tullut välitettäväksi Australian alueelle.  
  
HEI! Schools – mainos Australia:  
  
“To Whom It May Concern, 
  
I am contacting you on behalf of Finnish Early Childhood Education (Australia), as we 
are opening our first Hei-Schools childcare centre in the Brisbane CBD, Australia, in 
January 2022. I would like to request that you may help us spread the word about our 
new centre, by posting information about our Virtual Information Sessions and a link to 
our website and Facebook -page on your Facebook page, if possible. Below I will also 
attach a little bit of information about our centre, the Virtual Information Sessions we 
are providing this week (more sessions to be booked in the next couple of months) and 
our Facebook -page and website addresses. I have also attached out brochure for your 
perusal. 
  
If you have any other suggestions on how we could spread the word about our centre, 
please feel free to forward our information or the bottom part of this email to any of 
your email subscribers or other personnel that may be able to spread the word about 
our centre. 
Thank you! 
Kindest regards, 
Marika Phillips 



HEI Schools Consultant 
Finnish Early Childhood Education Australia 
  
https://www.facebook.com/HEISchoolsCharlotte/” 
  
 
--  
Ystävällisin terveisin,  
 
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 
 
 


