
Hyvää ystävänpäivää  
 

juuri Sinulle, hyvä Suomi-koulumaailman ystävä, tukija ja tekijä !  
 
Olen koonnut tähän helmikuun tärkeimpiä uutisia.  
Kirjoitan näistä nyt ns. sähkösanomatyyliin, jotta uutiskirjeen silmäily olisi helppoa ja juuri 
sinua kiinnostavat asiakohdat olisivat nopeasti luettavissa ja huomattavissa.  
 
Kesän koulutuspäivät 
Suomi-koulujen opettajien koulutuspäivät järjestetään LÄHIKOULUTUKSENA (jippii!) 4.-
5.8.2022 Opetushallituksen tiloissa. Ohjelma ja ilmoittautuminen julkaistaan myöhemmin 
keväällä. 
Laitathan ajankohdan jo nyt kalenteriisi - odotamme iloisia ja monilukuisia jälleennäkemisiä 
elokuun lämmössä!  
 
GRADU arvioinnista Suomi-koulussa 
Toivomme, että mahdollisimman moni teistä vastaa kysymyksiin (linkki).  
Suomi-koulujen kehittyminen ja miksei arvostuskin ovat aina vahvemmalla pohjalla, mitä 
enemmän toiminnastamme tai siihen liittyvistä asioista on tieteellisesti tutkittua tietoa! 
Helsingin yliopiston opiskelija Sara Rinne tekee graduaan Suomi-kouluihin ja arviointiin 
liittyen.  
 
Linkki tutkimuksen kyselyosioon: 
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/115621/lomake.html  
 
Alla Saran viesti teille kaikille:  
 
Kiitos, jos voit jakaa tätä eteenpäin. Ja tosiaan voi kertoa, että teen pro-gradu tutkielmaa Helsingin yliopistossa. Opiskelen 
kasvatustiedettä ja luokanopettajaksi olisi tavoite valmistua kesän aikana. Lomakkeella on sekä avoimia, että 
monivalintakysymyksiä, tähdellä merkityt ovat pakollisia. Avoimiin kysymyksiin voi vastata haluamallaan tavalla, 
lyhyesti tai pitemmin. Kiitos jo etukäteen kaikista vastauksista. Jokainen vastausta on arvokas, myös vastaukset, jos ette 
arviointia tee kouluissa. Lomake on jo auki ja sinne pääsee vastaamaan. Lomake sulkeutuu 31.03.2022. Kaikki 
kysymykset voi tosiaan ohjata minulle tähän sähköpostiin: sara.rinne@helsinki.fi Vastaan mielelläni.  
Liitteessä on tieteellisen tutkimuksen tietosuojalomake.  
 
 
Kotisuomea-kirjan oheismateriaalia 
Kotisuomea-kirjan aiheisiin liittyviä verkkotehtäviä on laadittu loppuvuoden aikana. Tule 
linjoille huomenna 15.2.2022 klo 21 (Suomen aikaa) kuulemaan lisää! 
Tämän sähköpostin liitteessä sekä sivuilla www.suomikoulut.fi on lisätietoja tapahtumasta.  
 
Kirjaan ollaan tekemässä myös alaspäin eriyttäviä tehtäviä (printattavassa muodossa), 
nämä tehtävät on suunnattu noin 6-8 vuotiaille sekä niille, joilla on vielä kovin alkava suomen 
kielen taito. Nämä tehtävät on tarkoitus julkistaa elokuun koulutuspäivillä.  
 



Kaikkien Suomi-koulujen yhteinen Rauni-kettu on aloittanut seikkailunsa Iso-Britanniassa. 
Rauni seikkailee ensin saarivaltiossa ja on sitten valmis lennähtämään jonnekin toisaalle, 
seuraa Raunin matkaa esimerkiksi Suomi-koulujen opettajat-facebook - ryhmässä. Rauniin 
liittyvät postaukset voisi merkitä aina #raunikettumatkalla, niin löydämme Raunin matkan 
helposti! Vinkkaa ryhmässä, jos haluat Raunin omaan kouluusi vierailulle.  
 
Suomikouluopas - tule mukaan uudistustyöhön? 
Suomikouluoppaamme on jo yli 12 vuotta vanha. Maailma on mennyt paljon eteenpäin ja 
Suomi-kouluopetuskin on monimuotoutunut ajan saatossa. Olemme saaneet myös 
opetussuunnitelmasuosituksen tässä välissä.  
Suomikouluopasta eli Suomi-koulujen open opasta ollaan uudistamassa, aivan kuten 
hallinto-opaskin uudistettiin viime vuonna. Uudistustyön koordinaattoriksi on lupautunut 
alkuperäistäkin opasta toimittanut Päivi Kauppila Ranskasta, mukana on myös Liisa 
Hoffman Saksasta (kuten alkuperäisessäkin oppaassa). Olemme saaneet jo nyt muutaman 
muun kiinnostuneen opettajan tiedot, kiitos niistä! Kokoamme tiimiä ensi viikolla, ja olemme 
jo ilmoittautuneisiin yhteydessä suoraan. Jos et ole vielä ilmoittautunut mukaan oppaan 
toimittamiseen, mutta jos sinulla pulppuaa ideoita tuntisuunnitelmien rakentamiseen, 
ryhmänhallinnan tarpeisiin tai vaikkapa erityistä huomioita kaipaavien oppilaiden 
opettamiseen, niin ilmianna itsesi pikaisesti, toimittajatiimiin ehtii vielä mukaan 
(puheenjohtaja.suomikoulut@gmail.com, aihe: suomikouluopas tai open opas).  
Vanha opas löytyy sivuiltamme: https://suomikoulut.fi/oppimateriaalia/suomikouluopas/  
 
Susun kirjasto: Ilmaista materiaalia lukemisen opetteluun tai perussanaston 
vahvistamiseen! 
Susanna Tali on kehittänyt oppimateriaalia, jota voisi hyödyntää  suomikoulujen 
opetuksessa.  
Kirjailija kertoo itse:  
Olen on kirjoittanut ja julkaissut 30 ilmaista e-kirjaa, jotka on tarkoitettu lukemisen 
opetteluun. Kirjojen tekstit ovat erittäin lyhyitä ja ne sisältävät vain suomen kielen 
perussanastoa. Siten kirjat soveltuvat myös heikommin suomen kieltä osaaville lapsille. 
Yksinkertaisen sanaston ansiosta pieni oppija voi kohdistaa kaiken tarmonsa lukemisen 
opetteluun. Oppimisen tehokeinoina kirjoissa käytetään paljon toistoa ja kuvavihjeitä. 
Hurmaavat hahmot ja värikäs kuvitus puolestaan auttavat pitämään mielenkiinnon yllä. 
Kaikki kirjat soveltuvat myös aikuisen ja lapsen yhteiseen lukuhetkeen vauvasta alakoulun 
ensimmäisille luokille. 
Lisäksi olen kehittänyt Susun kirjasto -sovelluskokonaisuuden, jonka avulla lapsi voi oppia 
lukemaan. Susun kirjasto -sovelluskokonaisuus käsittää 66 kirjaa sekä kolme tasoa, joista 
jokainen johtaa järjestyksessä kohti tavoitetta: itsenäistä lukutaitoa. Sovelluksien kaikki kirjat 
ovat kuunneltavissa ja ne on varustettu "audio track" -ominaisuudella, jonka avulla lapsi voi 
tarkasti seurata tekstin etenemistä. Näin pieni lukija voi joko itse harjoitella lukemista tai 
opetella mallista, miten luetaan. Susun kirjasto on suunniteltu tarjoamaan onnistuneita ja 
rohkaisevia lukukokemuksia jokaiselle lapselle. 
Ilmaiset lastenkirjat ja linkit kaikkiin sovelluksiin löytyvät Susun kirjaston kotisivuilta.  
www.susunkirjasto.fi 
 
Vanhat uutiskirjeemme  
Joskus sähköposti on hukkunut tai ei muista, mitä kaikkea aiemmissa kirjeissämme on 
kerrottu. Vanhemmat uutiskirjeemme ovat 
nettisivuillamme: https://suomikoulut.fi/etusivu/puheenjohtajan-tervehdykset/.  
 



Kaupalliset ilmoitukset 
 
Pelinikkarit: MeikäMeikä-peli 
Pelinikkarit esittelivät kommunikaatiota sekä puhumista lisäävää peliään "MeikäMeikä-peliä" 
allekirjoittaneelle sekä Suomi-Seuran Maarit Hyväriselle. Koulut voivat itse pohtia, olisiko 
pelistä heille hyötyä. Pelin hinta on 67e + postikulut, mutta esim. peliin kuuluvien korttien 
lunastaminen on tätäkin edullisempaa. Lisäksi Pelinikkarit ovat valmiita tekemään teille 
erikoistarjouksia - olkaa yhteydessä!  Pelinikkarit myös esittelevät tuotteitaan mielellään - 
sovi tapaaminen jos peli kiinnostaa tai haluaisitte ostaa sen kouluunne opetuskäyttöön. 
Liitteenä muutama pdf. pelistä.  
Pelin esittely: https://www.youtube.com/watch?v=GS5QFRbWonE  
 
Jyväskylan yliopisto 
Jyväskylän yliopisto on taas julkaissut tietoa kesän suomen kielen ja kulttuurin 
kesäkursseistaan. Tutustu valikoimaan ja tarkempiin tietoihin yliopiston 
sivuilla: https://kesayo.jyu.fi/fi/koulutukset/suomen-kieli/finnish-intensive-courses/finnish-
for-foreigners 
 
 

Ystävällisin terveisin,  
 
Veera Toivonen 
puheenjohtaja 

 
 


