
 
 
 
 
 
 
 
SUOMI-KOULUJEN OPETTAJIEN KOULUTUSPÄIVÄT 31.7.-1.8.2019 
Paikka: Opetushallitus, Hakaniemenranta 6, 00530 Helsinki 
 
Tasa-arvo, koulutus ja Minna Canth 
”Elämä on taistelua, ihanaa taistelua.” 
 
Tiistai 30.7.2019 
 
18.00 –   Epävirallinen illanvietto 
  Helsingin kesäyliopisto, Kaisaniemenkatu 4 
   
  Helsingin kesäyliopiston esittely 
  Moomin Language Schoolin esittely 
   
  Pientä purtavaa ja juomaa 
  Mukana Suomi-koulujen tuki ry:n hallituksen jäseniä 
 
Keskiviikko 31.7.2019  
Paikka: Opetushallitus, Monikäyttötila 1. krs 

9.00 – 9.30  Ilmoittautuminen ja kahvi  
   
9.30 – 10.00  Koulutuspäivien avaus 
  Johtaja Jorma Kauppinen, Opetushallitus 
  Opetusneuvos Paula Mattila, Opetushallitus 

 Puheenjohtaja Veera Toivonen, Suomi-koulujen tuki ry 
  

10.00 – 10.45 Monilukutaito - portti sivistykseen ja hyvinvointiin 
Opetusneuvos Minna Harmanen, Opetushallitus 
Lukuliike-koordinaattori Pia Lumme, Opetushallitus  
Aikaa keskustelulle 

 
10.45 – 11.30 Minna Canth -aina ajankohtainen 
 Kirjailija Sirpa Kähkönen 
 Aikaa keskustelulle  
 
11.30 – 12.30  Lounastauko 
 
12.30 – 14.00  Työpajat 
    

1) Lukemisesta se kaikki lähtee! Lukemaan ja kirjoittamaan 
opettelua Reading to Learn -menetelmän avulla. 
S2-opettaja Henna Pirskanen ja luokanopettaja Päivi Tuominen, 
Länsimäen koulu, Vantaan kaupunki 



R2L-menetelmä on kehitetty ymmärtävän lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen. 
Menetelmä on herättänyt laajenevaa kiinnostusta ja yhä useammat opettajat ovat 
omassa työssään havainneet R2L:n auttavan oppilaita osallistumaan opetukseen 
entistä aktiivisemmin, ymmärtämään lukemaansa ja tuottamaan tekstejä. 
Menetelmän käyttö ei vaadi opettajalta/koululta erityisvälineitä tai materiaalia. 
Työpajassa esitellään menetelmää ja harjoitellaan sekä ymmärtävän lukemisen että 
kirjoittamisen opettamista. 
 

2) Miten käsitellä lasten ja nuorten kirjoja Suomi-koulussa?  
Suomi-koulun opettaja Iitu Vuokila, Montrealin Suomen Kielen Koulu 
Työpajassa tutustutaan käytännön harjoituksilla leikkeihin ja tehtäviin, jotka 
sopivat käytettäväksi lukupiirissä tai koulun lukuhetkessä. Tehtävät liittyvät 
Koirien Kalevalaan sekä Tatun ja Patun päivitettyyn Suomeen ja ovat 
sovellettavissa muihinkin kirjoihin. 
 

3) Lukemisen iloa ja taitoa  
S2-opettaja Elina Heikkilä-Kopperoinen, Puistopolun peruskoulu, 
Helsingin kaupunki 
Työpajassa tutustutaan helppolukuisiin kirjoihin ja menetelmiin, jotka innostavat 
lukemaan heikommallakin lukutaidolla. Hyvin käytännönläheisiä vinkkejä ja 
harjoituksia. Aiheita esim. kirjamaistiaiset, kirjavinkkaus, selkokirjat, 
helppolukuiset kirjat, lukudiplomit ja -haasteet, parilukeminen ja lukupiiri. 
 

4) Luetaan yhdessä - työtapoja erilaisten tekstien ymmärtämiseen 
Erityisopettaja, aineenopettaja Ilona Kuukka 
Työpajassa tutustutaan kielilähtöisiin työtapoihin. Harjoittelemme työtapoja, joiden 
avulla oppilasta tuetaan erilaisten, vaikeampienkin, tekstien lukemisessa ja 
tuottamisessa suomeksi. 
 

5) Kamerakynän pedagogiikkaa Suomi-koulujen arkeen  
Ohjaaja, tuottaja Arttu Haglund ja näyttelijä, kouluttaja Panu 
Tuomikko, Kaikki kuvaa -hanke/Amazement 
Pajassa perehdymme kamerakynän pedagogiikkaan, suomalaiseen innovaatioon, 
jossa yksinkertaiset videokuvaustehtävät avaavat uusia näkökulmia omaan 
opetukseen. Kamerakynä ei ole mikään laite, vaan menetelmä, jossa kameraa 
käytetään kuin kynää: monipuolisena ajattelun ja oppimisen välineenä. Menetelmä 
sopii monenlaiseen yhdessä tekemiseen ja on ilmiöoppimista parhaimmillaan. 
Tekninen kynnys on todella matala, mottomme on "helppoa ja hauskaa". Tuo 
mukanasi jokin laite, jolla voit kuvata videota (esim. älypuhelin tai tabletti) ja 
tutustu etukäteen sen käyttöön niin, että osaat kuvaamisen lisäksi katsoa 
kuvattuja videoita – sekä äänten kanssa että ilman ääniä.  

 
14.00 – 14.30 Kahvit  
 ”Siihen päätökseen olen tullut, että kaikki juominen, yksin vedenkin on vahingollista. 

Poikkeuksen tekee vain kahvi.” 
 
14.30 – 16.00  Työpajat (samat työpajat toistuvat) 
 
16.00 – 16.30  Työpajojen koontimyllytys 
  Opetusneuvos Katri Kuukka, Opetushallitus ja puheenjohtaja Veera  
  Toivonen, Suomi-koulujen tuki ry 



 
16.30 – 17.30  Suomi-koulujen tuki ry:n vuosikokous 

 
18.30 – n. 22.30 Illanvietto -Kaikkea muuta, kunhan ei vaan nukkuvaa, puolikuollutta 
  elämää! 
  Juhlasali G18 (Yrjönkatu 18)  
    

Minna Canthin Suomi ja suomi 
vapaa kirjoittaja, näyttelijä Kaarina Hazard 

   
  Illallinen Kanttilan tapaan  
   
  Minna-kahoot  
  Palkinto kolmelle parhaalle! 
 
  Jälkiruoka ja kahvit 
 
   
  
Torstai 1.8.2019  
Paikka: Opetushallitus, Monikäyttötila 1. krs 
 
9.00 – 9.15  Aamukahvit  
  ”Työ se sentään on hauskinta elämässä  ̶ ei siitä mihinkään pääse.” 
  
9.15 – 9.45  Ajankohtaista opetus- ja kulttuuriministeriöstä 
  Kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, opetus- ja kulttuuriministeriö 
 
9.45 – 10.00 Tervehdys Kotisuomen oppikirjan päätoimittajalta 
 Suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja, tietokirjailija Satu Erra, Berliini 
 
10.00 – 11.15  Työpajat: 
 

1) Kestävä tulevaisuus  
Opetusneuvos Hanna Pohjonen, Opetushallitus 
Dialogisessa työpajassa pyritään yhdessä löytämään kestävän tulevaisuuden 
rakennuspalikoita, ja pohditaan opettajuuden merkitystä tulevaisuuskuvan 
rakentamisessa.  
 

2) Mielekkään tehtävän jäljillä 
Suomen kielen ja kirjallisuuden opettaja, tietokirjailija Satu Erra, 
Berliini 
Työpajassa tutkitaan, millaista on mielekäs oppimateriaali Suomi-koulun 
opettajan ja suomikoululaisen kannalta. Työpajan antia hyödynnetään myös 
alakouluikäisille suomikoululaisille suunnattua oppikirjaa tehdessä. 
 

3) Oppilaanohjauksesta eväitä Suomi-koulun erilaisten oppijoiden 
tukemiseen 
Koulunjohtaja Tuija Tammelander ja opinto-ohjaaja Minna Myllymäki, 
Etäkoulu Kulkuri 
Suomi-kouluissa kokoontuu monenlaisia oppijoita. Oppijoiden ikä, kielitaito ja 
oppimisvalmiudet voivat samassakin ryhmässä vaihdella melkoisesti. Pajassa 



otetaan haltuun oppilaanohjauksen työtapoja, joiden avulla voidaan tukea 
oppimista, ja joita voi soveltaa Suomi-koulun arkeen ja opettajan työhön.  
 

4) Opettaja yhdenvertaisuuden edistäjänä moninaisuuden keskellä 
– millaisen moninaisuuden huomaamme?  
Ihmisoikeus- ja globaalikasvatuksen asiantuntija Johanna Lampinen, 
Oulun yliopisto 
Työpaja tarjoaa tietoa yhdenvertaisuudesta, yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja 
lapsen oikeuksien edistämiseen sekä pohdintaa opettajan mahdollisuuksista 
yhdenvertaisuuden edistäjänä oppilasryhmässä ja kouluyhteisössä. Mitkä 
työskentelytavat edistävät yhdenvertaisuuden toteutumista? Millä keinoin 
työyhteisö voi tukea Suomi-koulun toimintakulttuurin rakentumista kaikkien 
oppilaiden osallisuutta tukevaksi? Mitkä asiat usein (huomaamatta) nakertavat 
kaikkien oppilaiden ja työyhteisön jäsenten yhdenvertaisen kohtaamisen, oppimisen 
ja työskentelyn mahdollisuuksia? 
 

5) Tervetuloa mukaan Suomi-koulutyöhön -paja uusille opettajille! 
Suomi-koulun opettaja Annukka Sarikka, Shanghain Suomi-koulu ja  
Suomi-koulun opettaja Sari Kiddle, Frankfurtin Suomi-koulu 
Oletko uudehko opettaja Suomi-koulussa? Onnittelut ja lämpimästi tervetuloa 
maailmanlaajuiseen Suomi-koulujen yhteisöön! Olet ehkä pohtinut, mitä suomi-
kouluopettajuus oikein on? Mietitkö miten suunnitella oppitunnit? Kaipaatko 
ideoita ja vinkkejä? Tiedätkö mikä on OPSS ja miten sitä käytetään? Entä 
keitä ovat Suomi-koulujen yhteistyötahot? Näihin ja moniin muihin pohdintoihin 
saat vastauksia tässä työpajassa, jossa kysyminen ei ole ainoastaan sallittua, vaan 
suorastaan toivottavaa. 

 
11.15 – 12.15  Lounastauko 
  ”Runous tuottaa iloa, ilo runoutta. Ilo on välttämätön, terveellinen sekä sielulle että 
  ruumiille.” 

  
12.15 – 13.30  Työpajat (samat työpajat toistuvat) 
 
13.35 – 14.20  Kirjastokaista ja kirjavinkkaus 
  toimittaja, tuottaja Riitta Tarasti, Kirjastokaista 
 
14.20 – 14.40  Päivien kiitossanat 
 
  Siirtyminen keskustakirjasto Oodiin (Töölönlahdenkatu 4),  
  tapaaminen 1. Kerroksessa infon edessä 
 
15.15 – 16.15  Opastettu tutustuminen keskustakirjasto Oodiin 
 
16.15 –   Päätöskahvit Maijansalin edustalla  
     
   
 
 
 
  


