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Tervetuloa Berliinin suomalaiseen kielikouluun! 
 
Hienoa, että lapsesi on aloittanut Suomi-koulussa. Tarkoituksenamme on tuottaa iloa          
ja antoisia hetkiä suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin parissa, uusia          
ystävyyssuhteita unohtamatta. Lämpimästi tervetuloa! 
 
Suomi-koulun toiminta 
 

● Berliiniin suomalainen kielikoulu ry (Finnische Sprachschule in Berlin e. V.)          
on toiminut jo yli 40 vuotta. Yhdistykseksi se rekisteröitiin vuonna 2013.           
Yhdistyksen viralliset säännöt löytyvät koulun nettisivuilta      
http://www.suomi-koulu.de/yhdistyksen-saeaennoet/. 

 
● Liittymällä kouluyhdistyksen jäseneksi ja maksamalla vuosittaisen      

jäsenmaksun perhe saa lapsilleen opiskeluoikeuden Suomi-koulussa sekä       
äänioikeuden jäsenkokouksissa. Yhdistyksen jäsenmaksu on perhekohtainen.      
Tämän lisäksi koulu perii lukukausimaksun jokaisesta oppilaasta.       
Sisaruslapset saavat pienen alennuksen. 
 

● Tuloja käytetään opettajien palkkioihin, koululaisten oppikirjoihin ja      
koulutarvikkeisiin sekä jäsenperheille järjestettäviin kursseihin ja tapahtumiin.       
Lisäksi Suomi-koulu maksaa opetustilojen käytöstä: vuosittain maksetaan       
jäsenmaksu Schleiermacherstraßella olevan Suomi-keskuksen tilojen käytöstä,      
ja. sen lisäksi koulu on vuokrannut vuoden 2014 alusta lisätilaa          
Nostitzstraßella sijaitsevalta perhekeskukselta sekä syksystä 2018 alkaen       
Bergmannstraßen turkkilaiselta musiikkikonservatoriolta. Suomi-koulu anoo     
vuosittain Suomi-Seuran kautta opetusministeriön myöntämää valtiontukea,      
jonka suuruus vaihtelee oppilasmäärän ja oppituntien määrän mukaan.  
 

● Suomi-koulun toiminta perustuu täysin vanhempien vapaaehtoistyöhön.      
Ilman vanhempien osallistumista, työpanosta ja oman vapaa-ajan       
uhrausta yhteiseksi hyväksi Suomi-koulun toiminta ei ole mahdollista. 

 
● Suomi-koulun johtokuntaan valitaan vanhempien keskuudesta yhdeksi      

toimikaudeksi (= 2 vuotta) kerrallaan seuraavat jäsenet: 
- puheenjohtaja 
- varapuheenjohtaja 
- rahastonhoitaja 
- sihteeri 
- viisi rivijäsentä  
- yhdestä kolmeen varajäsentä. 

Yhteensä johtokuntaan kuuluu 10-12 henkilöä. Johtokunnan jäsenten joukosta        
nimetään mahdollisuuksien mukaan edustaja(t) Berliinin suomalaisen      
seurakunnan ja  Berliinin Suomi Keskus ry:n kokouksiin.  
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Suomi-koulun tavoitteet 
 
Suomi-koulu tarjoaa lapsille ja nuorille suomen kielen ja kulttuurin opetusta sekä           
mahdollisuuden tutustua muihin suomalaisiin tukemalla samalla lasten ja nuorten         
suomalaista identiteettiä. Suomi-koulu vahvistaa lapsen olemassa olevia taitoja,        
kannustaa häntä käyttämään ja kehittämään suomen kielen taitoaan sekä mahdollistaa          
yhteyden ulkosuomalaiseen yhteisöön.  
 
Suomen kielen opetuksessa huomioidaan kielen neljä osa-aluetta: puhuminen,        
lukeminen, kirjoittaminen ja kuunteleminen. Opetukseen voi sisältyä perinteisen        
kielenopetuksen lisäksi esim. suomenkielistä musiikkia, leikkejä ja askartelua,        
suomalaisten juhlien huomiointia sekä historian, maantiedon ja biologian opetusta.  
 
Oppilasryhmät ovat osittain hyvinkin heterogeenisiä lasten kielitaidon osalta. Näin         
ollen oppilaiden yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen on jatkuva haaste, johon         
Suomi-koulun opettajat pyrkivät vastaamaan mahdollisimman hyvin. Vanhempien       
tuki on tärkeää. 
 
Koulupäivät 
 
Koulupäivät päätetään vuosittain Suomi-koulun vuosikokouksessa. Ajantasaiset tiedot       
koulupäivistä löydät verkkosivuilta http://www.suomi-koulu.de/koulupaivat/. 
 
Koulussa toimivat ryhmät ja kokoontumispaikat löytyvät koulun sivuilta osoitteesta         
http://www.suomi-koulu.de/ryhmat/. 
 
Koulukerroille pienet koululaiset tarvitsevat mukaan sisätossut, eväät ja juoman.         
Kaikilla koululaisilla tulee olla mukanaan kirjoitusvälineet (mm. lyijykynä ja         
pyyhekumi). 
 
Vanhempien on huolehdittava siitä, että koululle on toimitettu puhelinnumero, josta          
koululaisen vanhemmat voidaan hätätapauksessa tavoittaa koulutuntien aikana.       
Muuttuneet yhteystiedot ilmoitetaan sähköpostitse Suomi-koulun sihteerille      
osoitteeseen sihteeri@suomi-koulu.de. 
 
Oppitunneilla noudatetaan Berliinin Suomi-koulun järjestyssääntöjä     
(http://www.suomi-koulu.de/jarjestyssaannot/). Näin pyritään takaamaan opiskelu- ja      
työrauha tasapuolisesti kaikille lapsille ja opettajille. 
 
Berliinin suomalaisella kielikoululla ei ole kattavia vakuutuksia. Lapsia ei ole          
vakuutettu heidän itselleen tai toisille aiheuttaman tapaturman, pysyvän haitan tai          
kuolemantapauksen varalta, eikä myöskään aiheutuneen esinevahingon varalta.       
Koulun johtokunta suosittelee, että perheet ottavat tapaturma- ja vastuuvakuutukset,         
jotka kattavat myös lasten vapaa-ajan toiminnan. 
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Todistus ja poissaolot 

Suomi-koulun oppilaat saavat kunkin lukukauden päätteeksi todistuksen. Näyttämällä        
todistus saksalaisessa koulussa saadaan ”viralliseen” koulutodistukseen merkintä       
myös suomen kielestä! Suomi-koulun todistuksen mukana saksalaisen koulun        
opettajalle annetaan Berliinin kouluhallinnon (Senatsverwaltung für Schule, Jugend        
und Sport) kirje, jossa vahvistetaan, että Suomi-koulun opetuksesta on oikeus saada           
merkintä koulun todistukseen. Kirje annetaan Suomi-koulussa todistuksen mukana.  
 
Oppilailta odotetaan säännöllistä osallistumista opetukseen. Mikäli oppilas on poissa         
yli puolet oppitunneista, kyseiseltä lukukaudelta ei voida antaa todistusta.         
Poissaolosta tulee myös ilmoittaa etukäteen ryhmän opettajalle (opettajien        
yhteystiedot ilmoitetaan kunkin ryhmän oppilaiden vanhemmille erikseen). 
 
Suomi-koulun tapahtumat 
 
Suomi-koulu järjestää erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana mm. varainkeruuta        
varten. Jokaisen perheen tulee osallistua järjestelyihin jollain tavoin. Järjestettävät         
tapahtumat saattavat vaihdella vuosittain. Perinteisesti on järjestetty mm. seuraavia         
tapahtumia: 

- joulumyyjäiset Suomi-keskuksella 
- joulujuhla 
- kevätjuhla 
- kevät- ja syyskirpputori 
- teatteriesityksiä, leirejä, elokuvailtapäiviä, työpajoja jne.  

 
Lasten ollessa koulutunneilla... 
 
Lasten ollessa koulutunnilla vanhemmat voivat kokoontua Suomi-keskuksen       
alakertaan vaihtamaan kuulumisia, tutustumaan toisiinsa, lukemaan lehtiä tai        
lainaamaan kirjoja. 
 
Muistathan, että kukaan ei siivoa Suomi-koululla perheiden jälkiä, joten roskat täytyy           
laittaa roskiin ja tavarat palauttaa paikoilleen. Suomi-koulun toimipisteissä käy         
siivooja melko harvakseltaan ja siivous saattaa tapahtua vasta muutama päivä          
koulupäivien jälkeen, joten vaippoja ei saa jättää roskiksiin haisemaan, vaan ne tulee            
viedä suoraan ulkona sijaitseviin roskasäiliöihin. Pidäthän myös huolta, että valot          
sammutetaan ja ulko-ovi menee kunnolla kiinni (mieluiten lukkoon, mutta pääasia,          
ettei sitä saa ilman avainta ulkopuolelta auki), mikäli alakertaan ei jää ketään.            
Jokainen jäsenperhe on vastuussa tilojen kunnossapidosta ja niiden asianmukaisesta         
valvonnasta koulupäivien aikana! 
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Näin autat Suomi-koulua pysymään toiminnassa: 
 
- Osallistut ja autat yhteisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestelyissä parhaasi         

mukaan. 
 
- Osallistut askartelu- ja käsityötalkoisiin: Syksyisin tehdään käsitöitä ja askarrellaan         

yhdessä joulumyyjäisiä varten. Joulumyyjäisten tuotto on merkittävä osa koulun         
budjettia, ja askartelut ja käsityöt muodostavat myyjäismyynnistä suuren osan.         
Myös uudet tuoteideat ovat tervetulleita.  

 
- Johtokuntaan kaivataan vuosittain uusia jäseniä, ja uudet mielipiteet ja ideat ovat           

tervetulleita. 
 
- Lisäksi 

- voit tuoda uusia kirjoja tai lehtiä muiden luettavaksi        
Suomi-keskukselle (siivoathan ne myös muutaman viikon kuluttua       
pois, jos kukaan ei ota niitä mukaansa)  

- voit halutessasi lahjoittaa koululle esim. askartelutarvikkeita, joita       
varsinkin pienten ryhmät kaipaavat aina  

- voit ilahduttaa jotain opetusryhmää sinulle tarpeettomiksi käyneillä       
Suomi-aiheisilla peleillä, kirjoilla jne. 

- voit leipoa koulupäivää varten leivonnaisia, joita myydään koulupäivän        
aikana Suomi-keskuksen alakerrassa 

- voit halutessasi maksaa ylimääräisen lahjoituksen Suomi-koulun tilille       
(merkintä “Spende” ja maksaneen henkilön nimi). Lahjoitukset voi        
ilmoittaa veroilmoitusta tehdessä ja niistä voi saada verovähennyksiä. 

 
Jäsenyys Suomi Keskus ry:ssä  
 
Suomi-koulu on yksi Suomi Keskus ry:n kolmesta jäsenestä DFG:n         
(Deutsch-Finnische Gesellschaft) ja Berliinin suomalaisen seurakunnan ohella.       
Suomi-koulu maksaa vuosittain sovitun summan jäsen-/käyttömaksua Suomi       
Keskukselle. Myös yksityishenkilöt voivat liittyä Suomi Keskus ry:n jäseniksi, ja          
myös Suomi Keskus ry kaipaa vapaaehtoisia erilaisiin tapahtumiin ja tehtäviin. Mikäli           
haluat auttaa, ota yhteyttä suoraan Suomi Keskuksen puheenjohtajaan        
(http://www.finnlandzentrum.de/ tai info@finnlandzentrum.de). 
 
 
 

Kiitos, että olet mukana toiminnassamme!  
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