
   

Suomi-koulun toimintasuunnitelma 2017-2018 
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään. 

1 

Berliinin suomalaisen kielikoulun toimintasuunnitelma 2017 - 2018 

Berliinin suomalaisen kielikoulun toiminta koostuu kahdesta perusosasta: opetustoiminta ja tapahtumat. 

Tapahtumat voidaan jakaa edelleen opetukseen liittyviin tapahtumiin ja varainhankintatapahtumiin.  

 

Opetus 

Berliinin suomalaisen kielikoulun opetusteema lukuvuonna 2017-2018 on suomalainen kirjallisuus. Teeman 

puitteissa opetuksessa on tarkoituksena tutustuttaa koululaisia suomalaiseen kirjallisuuteen, kullekin luokka-

asteelle sopivalla tavalla. Syyslukuvuoden aikana tullaan lisäksi huomioimaan Suomi 100 v. teema 

mahdollisuuksien mukaan.  Suomi 100 v. Tulee näkymään etenkin yhdistetyssä itsenäisyyspäivä- ja 

joulujuhlassa, johon tullaan panostamaan aikaisempaa enemmän. Opetuspäiviä tulee syyslukukaudella 

olemaan lauantairyhmille 7 ja keskiviikkoryhmille 11 ja kevätlukukautena lauantairyhmille 13 ja 

keskiviikkoryhmille 12. Kaikille yhteinen joulujuhla järjestetään lauantaina 2.12. tai 9.12., päivämäärä 

varmistuu vielä lähiaikoina. Varsinaista kevätjuhlaa ei järjestetä vaan sen tilalla on tarkoitus järjestää 

vapaamuotoinen päivä yhdessäoloa varten. Koulupäivät löytyvät sivulta 2.  

 

Tapahtumat 

Johtokunnan tavoitteena on aikaisempaa enemmän keskittää toiminta ja käytettävissä olevat voimavarat 

tukemaan Suomi-koulun toiminnan perustarkoitusta eli lasten ja nuorten suomen kielen taitojen ylläpitämistä 

ja kehittämistä. Tämä tulee näkymään mahdollisesti sellaisten tapahtumien karsimisessa, jotka eivät kiinteästi 

liity tai tue välittömästi  opetustoimintaa. Tapahtumia järjestettäessä pyritään varmistamaan, että kaiken 

ikäisille oppilaille on tasapuolisesti tarjolla toimintaa ja mielenkiintoisia tapahtumia. Syyslukukauden aikana 

järjestetään opetusta tukevina tapahtumina Metsä kutsuu kylään -musiikkiesitys ja yhdistetty 

itsenäisyyspäivä- ja joulujuhla. Lisäksi mahdollisuuksien mukaan järjestetään vielä elokuvailta. 

Aikatauluhankaluuksien takia syksyllä ei järjestetä kirpputoria. Perinteiset joulumyyjäiset järjestetään yhdessä 

Suomi-keskuksen ja seurakunnan kanssa marraskuun lopussa (25.-26.11.). Kevätlukukaudella on tarkoitus 

järjestää kirjailijavierailu sekä kevätkirpputori. Lukuvuoden ajalle suunnitellut tapahtumat löytyvät sivulta 2.  

Berliinin suomalaisen kielikoulun puitteissa on edelleen mahdollista järjestää tapahtumia, joko yksin tai 

yhteistoiminnassa Suomi-keskuksen tai seurakunnan kanssa, jotka edistävät suomikoululaisten suomen kielen 

taitoja, lisäävät Suomi-tietoutta, tietoja suomalaisesta kulttuurista ja Suomen historiasta, maantieteestä ja 

yhteiskunnasta, mikäli jäsenistä löytyy halukkaita järjestämään tällaisia tapahtumia. 

 

Tulevaisuus 

Berliinin suomalaisen kielikoulun tavoitteena on pystyä tarjoamaan mahdollisimman monelle lapselle paikka 

opetusryhmässä. Tällä hetkellä tilanpuutteen vuoksi jonossa on huomattava määrä halukkaita lapsia. Tämän 

takia johtokunta on ottanut tehtäväkseen tulevan lukukauden aikana selvittää, onko mahdollista laajentaa 

toimintaa siten, että pystyisimme tarjoamaan opetusta suuremmalle joukolle halukkaita, selvittää miten 

paljon lisäresursseja (sekä opetukseen että hallinnointiin) tämä vaatisi, millaisissa tiloissa tämä olisi 

mahdollista ja mitkä olisivat kustannukset.  

Jotta toimintaa pystytään jatkamaan on erittäin tärkeää, että mahdollisimman moni jäsenperhe osallistuu 

aktiivisesti Suomi-koulun toimintaan.  
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Koulupäivät lukuvuonna 2017 – 2018  

Syyslukukausi 2017  

Lauantairyhmät 

16.09., 30.09., 07.10., 21.10., 11.11., 02.12., 09.12.  ( Yht. 7 koulupäivää) 

Keskiviikkoryhmät 

06.09., 13.09., 20.09., 27.09., 04.10., 11.10., 18.10., 08.11., 15.11., 29.11., 13.12.  

(Yhteensä 11 koulupäivää) 

Kaikille yhteinen joulujuhla järjestetään lauantaina 02.12. tai 09.12.2017. 

Kevätlukukausi 2018 

Lauantairyhmät 

06.01., 20.01., 27.01., 17.02., 24.02., 03.03., 24.03., 21.04., 28.04., 05.05., 26.05., 02.06. ja 09.06.  

(Yht. 13 koulupäivää, ei varsinaista kevätjuhlaa, vaan 09.06.2018 koulupäivän jälkeen mukavaa yhdessäoloa 

Suomi-keskuksella) 

Keskiviikkoryhmät 

03.01., 10.01., 17.01., 24.01., 31.01., 14.02., 21.02., 28.02., 07.03., 14.03., 21.03., 11.04., 18.04., 25.04., 

02.05., 16.05. , 23.05., 30.05., 06.06., 13.06.   

(Yht. 20 koulupäivää + mahdollisuus osallistua iltapäivän viettoon 09.06.2018 Suomi-keskuksella) 

  

Berliinin suomalaisen kielikoulun tapahtumat 2017-2018 

14.10.2017   Metsä kutsuu kylään -musiikkisatu (2 esitystä) . Kello 11.00 esitys on varattu vain 

   Suomi-koululaisille, toinen esitys kello 13.30 on avoin myös muille. Esitysten välissä on 

   myynnissä pientä purtavaa/lounasta Suomi-keskuksen alakerrassa. Ei pääsymaksua. 

14.10.2017   Kirjallisuustyöpaja 11-19-vuotiaille Suomi-keskuksen takkahuoneessa kello 11-14 

   (sisältää lounastauon, mahdollisuus ostaa syötävää alakerran kahvilasta).  

   Ennakkoilmoittautuminen Annelle (annemaarit.makela@gmail.com) 7.10. mennessä. 

   Työpaja on suomikoululaisille maksuton.  

25.-26.11.2017   Joulumyyjäiset 

02.12./09.12.2017  Yhdistetty Suomi 100 v. ja joulujuhla Leibniz-koulun tiloissa  

Huhti-/toukokuu 2018 Kirpputori  

09.06.2018   Koulupäivä, todistusten jako ja iltapäivän viettoa Suomi-keskuksella  

 

Muita mahdollisia lukuvuoden 2017-18 aikana järjestettäviä tapahtumia:  

Elokuvailtapäivä  ja/tai kirjailijavierailu 

 


