Hei,
Syksy on saapunut Suomeen!
Lämpimät päivät ovat takana ja tarina kertoo, että etelässäkin on jo jouduttu
"skrapaamaan" autonikkunoita aamuisin. Syksy on myös iloinen uutinen,
se tuo tullessaan uusia alkuja, suunnitelmia sekä turvallisen, rakkaan arjen joka osaltaan rasvaa ajatuksenjuoksuamme ja kirittää toisinaan toimimaan
tiukoissakin aika- ja päivämäärärajoissa.
Tämän kirjeen myötä en halua painostaa enkä kirittää ketään Suomikoulumaailmassa, mutta toivon, että useat uudet opetus- ja tukimateriaalimme
motivoivat taas Suomi-koulun suunnittelua ja tuntien vetämistä! Meillä ei ole
ollut moneen vuoteen näin montaa käytännönläheistä omaa materiaalia tarjota
opettajakunnallemme!
KOULUTUSPÄIVIEN 2022 MATERIAALIT
Jäivätkö koulutuspäivät kohdaltasi tänä vuonna väliin? Ei hätää, olemme
koonneet koulutuspäivien tallenteet (osa luennoista), työpajojen PowerPointesitykset ja muut vinkit kattavaksi paketiksi. Tuhti tietopaketti löytyy
nettisivuiltamme jäsenalueelta. Vie tietoa ja inspiraatiota koko koulullesi voitte tutustua ajankohtaisiin asioihin ja koulutuspäivien teemoihin yhdessä
vaikka opekokouksen tai muun työhyvinvointipäivän merkeissä?
KOTISUOMEA - ALASPÄIN ERIYTTÄVÄ MATERIAALI
Erinomaisen vastaanoton saanut Kotisuomea-kirjamme on saanut täydennystä.
Kirjan alkulukuihin on tehty alaspäin eriyttäviä tehtäviä (kuvasanakortit ja
tehtävät). Nämä on ladattavissa ja luettavissa nettisivujemme jäsenalueella.
Mikäli tämä materiaali saa hyvän vastaanoton, teemme materiaalia myös
kirjan muihin lukuihin. Näistä tehtävistä löytyy esitys myös koulutuspäivien
materiaaleista.
TEKSTITULKKI 4
Tekstitulkista on ilmestynyt aivan uusi versio. Tekstitulkki on monelle teistä
vanha tuttu, mutta nyt se on uudistettu täysin. Tekstitulkki ja sen tehtävät
soveltuvat vanhemmille ja edistyneemmille oppilaille. Tekstitulkki löytyy
nettisivujemme jäsenalueelta.
Tekstitulkista esitys myös koulutuspäivien 2022 materiaaleissa.
VERKKOESKARI
Monen odottama Verkkoeskari on auki! Verkkoeskari on verkossa toimiva
esikoulumateriaali, jota kuka tahansa suomalainen tai ulkosuomalainen lapsi
voi tehdä. Verkkoeskari voi olla osana Suomi-koulua, mutta (varsinkin jos
olette takaisin lähiopetuksessa) koko tuntia ei ehkä kannata ruudun ääressä
viettää...yhdessäolo ja tekeminen ovat myös tärkeitä. Verkkoeskarin
saatesanoissa on paljon tietoa myös kaksi- tai monikielisten lasten
vanhemmille! Voitte jakaa tietoa Verkkoeskarista omissa kouluissanne tai
ulkosuomalaisyhteisöissänne.

Linkki Verkkoeskarin esittelytilaisuuteen (kuuntele vaikka kävelylenkillä) ja itse
Verkkoeskariin: www.suomikoulut.fi (etusivulla).
Verkkoeskaristakin löytyy esitys koulutuspäivien materiaaleista.
KOTISUOMEA - VERKKOTEHTÄVÄT
Upea suomi-kouluopettajista koostunut tiimi, jota veti Berliinin Suomi-koulun
Anni Sirkka, laati verkkotehtäviä Alfons Education - nimiselle verkkoalustalle.
Tehtävät pohjautuvat löyhästi Kotisuomea-kirjan aihealueisiin, ja ne ovat
ILMAISEKSI hyödynnettävissä kaikille meille. Alfons Education -alustalle voi
teistä kuka tuhansa tehdä myös omia, uusia, tehtäviä tai voit antaa
pidemmälle edenneille oppilaille mahdollisuuden tehdä tehtäviä, joita
sitten muut oppilaat hyödyntävät. Käyttäjien vinkki: Käyttö on helppoa ja
verkkoalustaa ei saa rikki :-) - joten kaikki kokeilemaan! Tutustukaa jo
olemassaoleviin materiaalehin tai laatikaa vaikka kesätauon aikana uutta Alfons Education tarjoaa tämän palvelun meille, ja toivoo vastineeksi vain
kommenttejamme verkkoympäristöstä ja sen käytöstä (niin kehitettävää kuin
onnistumisiakin).
Tietoa verkkotehtävien laadinnasta: https://suomikoulut.fi/2555-2/ .
SUOMI-SUUNNISTUS, KUUSI SUOMEN MAISEMA-ALUETTA, IDEOITA
SUOMI-KOULUN (ETÄ-)OPETUKSEEN, KOIRIEN KALEVALAN TEHTÄVÄT,
KONSONANTTIEN AMMUNTA JA UPOTUS...
Nämä ja monta muuta valmista tehtäväaihioita ja tuntisuunnitelmaa löydät
FB:n Suomi-koulujen opettajat ryhmästä Tiedostot-otsikon alta. Hyödynnä ja
inspiroidu muiden opettajien tekemistä tuntisuunnitelmista! Muistathan, että
samaan kohtaan voit myös lisätä oman tiedostosi muille jaettavaksi!
DRIVE
Meillä on ollut jo useamman vuoden yhteinen GoogleDrive, johon voi ladata tai
kirjoittaa hyväksi havaittuja tuntivinkkejä tms., aiemmin mainitun FBryhmämme lisäksi.
Drivea on kaivattu ja se perustettiin jo ennen koronapandemiaa, se on ollut
vain kovin hiljainen...
Tässä Driven osoite, jos joku innostuu sinne päivittämään kansioita tai
vinkkejä - sana on siellä vapaa ja kaikkien käytössä matalalla kynnyksellä.
Linkki: https://drive.google.com/drive/folders/1zUI_6X80BrHDTtxiDdzgZlIMu4
TVxlr-?usp=sharing
*********************** MAINOKSET JA
TIEDONANNOT YHDISTYKSEN ULKOPUOLISILTA TOIMIJOILTA
Opettajien koulutuspäivät : Iso-Britannia 8. - 9.10.2022
Ehdit vielä mukaan Iso-Britannian Suomi-koulujen koulutuspäiville! Tiesithän,
että Suomi-kouluopettaja tai apuopettaja voi yleensä osallistua myös jonkin
toisen alueen koulutuspäiville, jos hänen koulunsa tukee osallistumista tai jos
hän itse pystyy matkustamaan muutamaksi päiväksi kouluttautumaan!
Tarkkailkaa lähialueenne alueellisia koulutuspäiviä esim. Facebook-

ryhmässämme, verkostoituminen, virikkeet ja vertaistuki on aina hyvä
lähtökohta opetustyölle. Lisätiedot ja ilmoittautuminen: uksuukko@gmail.com,
Burwell House, Cambridgeshire (www.burwellhouse.com), £50
osallistumismaksu. Käytännönläheinen ohjelma!
Muotoile, luo ja opi uutta!
syysSÄDE22 - tapahtuma kokoaa lokakuun alussa muotoilu- ja
taidekasvatuksen parissa työskentelevät Kuopion Muotoiluakatemialle. Torstain
päiväohjelmassa on case-esimerkkejä ja työpajoja erityisesti digitaaliseen
oppimateriaaliin liittyen ja illalla nautitaan hyvästä seurasta, musiikista ja
ruuasta SÄDEjameissa. Perjantaina mennään yhdessä syysretkelle
Arkkitehtuuri- ja ympäristökasvatuskoulu LASTUun Lapinlahdelle. Tapahtuman
tavoitteena on tukea käsityö- taide- ja muotoilukasvatuksen toimijoita omassa
työssään verkostoitumalla ja kouluttautumalla.
Tutustu syysSÄDE22 -ohjelmaan ja ilmoittaudu!
Torstain tapahtuma on maksuton, perjantain retkimaksu 15 €.
Koodausta etänä suomeksi!
Koodaus on kiva ja hyödyllinen harrastus ja samalla voit ylläpitää ja parantaa
suomen kielitaitoa muiden lasten kanssa. Tunneilla teemme salasanakoodeja,
laskimia, minipelejä ynnä muuta mukavaa. Soveltuu 7-16 vuotiaille tytöille ja
pojille. Molemmat klubit ovat alkeiskursseja eli aiempaa kokemusta ei tarvitse.
--------Maksulliset tunnit alkavat 24.9.

KOODAUSKLUBI
Lisätietoa klubin sisällöstä, soveltuvuudesta ja hinnasta, sekä varauksen voi
tehdä täältä >> https://kiddiclubs.com/.../kiddicode-fi-taso1-alkeet/...
---------

PELINTEKOKLUBI
Lisätietoa klubin sisällöstä, soveltuvuudesta ja hinnasta, sekä varauksen voi
tehdä täältä >> https://kiddiclubs.com/fi/product/kiddigame-fi-alkeet/
--------Klubit käydään etänä Zoomin kautta.
Vastaan mielelläni kysymyksiin! Ota yhteyttä whatsäpillä +447789896229,
sähköpostilla info@kiddiclubs.com, tai pirauta puhelimella. Vastaan ihan
jokaiseen viestiin parin tunnin sisällä, joten tarkista roskaposti (varsinkin Gmail
spämmää meilini) mikäli vastausta ei näy.

FB:stä KiddiCode löytyy täältä >> facebook.com/kiddicodes

Terkuin, Katja
Opetushallitus - ensipeli aikuisille suomen kielen oppijoille
Uusi adaptiivinen S2-digipeli Jäämaa hyödyntää monipuolisesti
puheentunnistusta ja pelillisiä elementtejä. Jäämaassa voi harjoitella suomen
kieltä aivan alkeista lähtien. Sitä voi pelata Android-puhelimella tai
tietokoneella. Pelissä voi edetä eri reittejä riippuen siitä, miten hyvin on
selviytynyt monipuolisista tehtävistä. Osassa tehtäviä pelaaja voi valita oikean
vastauksen sanomalla sen ääneen. Linkki
materiaaliin: https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/jaamaaensipeli-aikuisille-suomen-kielenoppijoille?fbclid=IwAR2vUT0R8AesSbj7R0VEglvZa1QcVS2vvcgcb2SxJlUIWEJgS
6b2CfFMJtQ
Kouluttajia Suomi-koulukentältä
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 Suomikoulussa ja mitä kielikasvatuksen näkökulma voidaan huomioida
opetuksessa. Lisätietoja: leila.m.imppola@gmail.com.
Jos sinä olet innokas kouluttaja ja tunnet Suomi-koulumaailman omaksesi voit laittaa tietosi allekirjoittaneelle ja voimme mainostaa palveluitasi
kirjeissämme. Tämä tarkoittaa sitä, että tuomme esiin oman kenttämme
osaajia. Suomi-koulujen tuki ry. ei ole vastuussa koulutusten sisällöstä tai
laadusta, toimimme vain tiedon välittäjänä ja olemme iloisia siitä, kuinka
monenlaista osaamista, tietoa ja taitoa Suomi-koulukentällämme on!
Jäsenyydestämme
Ilmoitathan meille, jos et enää työskentele tai ole aktiivisesti minkään Suomikoulun piirissä. Näin jäsenlistamme olisi ajantasainen ja tieto tavoittaisi oikeat
henkilöt. Emme saa automaattisesti tietoja koulujen henkilökunnasta ja siksi
jäsenrekisterimme ei päivity automaattisesti.
Teemme jonkinlaista jäsenlistamme tarkistusta tulevan vuoden aikana, EU:n
tietosuoja-asetukset huomioiden.
Huomioitavaa on myös se, että uutiskirjeissä ja nettisivuillamme jaetut
materiaalit on tarkoitettu vain Suomi-koulumaailmassa toimiville. Niiden
käyttöön ei ole lupaa sellaisilla henkilöillä tai sellaisissa yhteyksissä, jotka eivät
ole Suomi-koulujen tai Suomi-koulutoiminnan piirissä. Yksin materiaaliemme
tekijänoikeudet, lainaukset, kuvat jne. on lunastettu niin, että ne ovat vain
Suomi-kouluissa opettavien/toimivien rajatussa käytössä - Suomi-koulutyössä.
Näin ollen, jos et enää ole Suomi-koulussa aktiivisesti, kiitämme Sinua
suunnattoman paljon Suomi-koulutyöstäsi! Toivomme, että kunnioitat
ryhmiämme, toimintaamme ja materiaalejamme asiaan kuuluvalla tavalla ja
poistut niiden parista seuraavien haasteiden pariin!
ja vielä lopuksi some-asiaa...
Suomi-koulujen opettajat Facebook-ryhmä on aktiivinen, se on hieno asia!
Ryhmässä on myös paljon sellaisia henkilöitä, jotka ovat jo jättäneet Suomikoulun, ovat mukana kaupallisista syistä tai joku on aikojen saatossa kutsunut
mukaan (esim. joku vanhempi tai tuttu). Käymme läpi FB-ryhmää tulevien
kuukausien aikana ja poistamme sieltä sellaiset henkilöt, jotka eivät
varmuudella ole aktiivisesti mukana Suomi-kouluissa (eivät ole siis opettajia,
apuopettajia tai hallinnon/koulutuksen väkeä). Näin saamme pidettyä ryhmän
ryhdikkäänä ja intiimimpänä juuri "meille". Jos näet ryhmässä henkilöitä, jotka
sinne eivät enää syystä tai toisesta kuulu - voit myös vinkata siitä
allekirjoittaneelle, koska meidän on mahdotonta tietää kaikkien henkilöiden
taustaa. Uusiksi jäseneksi ei hyväksytä kuin sellaisia henkilöitä, jotka pystyvät
kertomaan, minkä Suomi-koulun piirissä työskentelevät.
Kyse ei ole syyttelystä tai dramatiikasta vaan vain ryhmän järkeistämisestä.
Suomi-koulujen tuki ry. on myös Instagramissa @suomi_koulujen_tuki_ry.

Facebookista löytyy myös toinen kätevä ryhmä: "Suomi-koulujen alle
kouluikäisten opettajat".
Energistä syksyä Suomesta, ollaan yhteyksissä!
Mahtavaa kun olet mukana Suomi-koulujen toiminnassa lukuvuonna 2022-

2023
.
Suomi-koulujen tuki ry
Veera Toivonen

