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Finnische Sprachschule in Berlin e. V.  
Berliinin suomalainen kielikoulu 
 
Toimintasuunnitelma 2019-2020 

1. Yleistä 

Berliinin suomalaisen kielikoulun toiminta pohjautuu Suomi-koulujen työtä tukemaan 
tarkoitettuun opetushallituksen opetussuunnitelmasuositukseen vuodelta 2015 sekä 
Berliinin suomalaisen kielikoulun opetussuunnitelmaan.  
 
Suomi-koulu toimii lukuvuonna 2019-20 kolmissa eri opetustiloissa Kreuzbergin 
kaupunginosassa: Suomi-Keskuksen tiloissa (Schleiermacherstraße 24a, 10961 
Berlin), Heilig Kreuz - Passion -seurakunnan perhekeskuksessa (Nostitzstrasse 6-
7, 10961 Berlin) sekä turkkilaisen konservatorion tiloissa (Konservatorium für 
türkische Musik Berlin (BTKM), Bergmannstrasse 29, 10961 Berlin).  
Kielikoulun käyttämät tilat ovat rajalliset, ja siksi opetusryhmien maksimikoko on noin 
12-13 lasta/ryhmä. Joihinkin huoneisiin mahtuu ainoastaan 6-7 oppilasta.  

2. Ryhmät 

Opetus tapahtuu kahtena päivänä viikossa. Keskiviikkoisin syyslukukaudella 2019 
opetusta on 17 päivänä neljässä eri ryhmässä. Syyslukukaudella lauantairyhmillä 
 
Taulukko: Oppitunnit ja opetustunnit yhteensä lukuvuonna 2019-2020 

SYKSY 2019 
Koulu-
päiviä (K) 

Ryhmiä 
(R) 

Oppitunteja/ 
koulupäivä (O) 

Oppitunteja 
yhteensä (K x R x O) 

Opettajia 
(P) 

Opetustunteja 
yhteensä (K x O x P) 

Keskiviikko 17 4 2 136 6 204 

La pienet 10* 2 2 40 2x2 ** 80 

La muut 10* 7 3 210 10 300 

 27   386  584 

KEVÄT 2020       

Keskiviikko 15 4 2 120 6 180 

La pienet 9* 2 2 36 2x2 ** 72 

La muut 9* 7 3 189 10 270 

 24   345  522 

Koulupäiviä 
yht. 51  

Oppi- 
tunteja yht. 731 

Opetus- 
tunteja yht. 1106 

*Lauantain kaikilla ryhmillä samat koulupäivät ** kummassakin ryhmässä samat 2 opettajaa 
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opetusta on 10 päivänä. Lauantaisin opetusta annetaan yhdeksässä eri ryhmässä. 
Kevätlukukaudella keskiviikkoryhmillä on opetusta 15 päivänä ja lauantairyhmillä 9 
päivänä. Oppilailla on mahdollisuus saada merkintä kielenopetuksesta 
koulutodistukseensa: keskiviikkoryhmillä määrä on 8 oppituntia/kuukausi/ryhmä ja 
lauantairyhmillä (kouluikäiset) 6 oppituntia/kuukausi/ryhmä.  
 
Oppilaita koulussamme on yhteensä 118 (tilanne 10.8.2019). Keskiviikkoisin 
opiskelee 34 oppilasta ja lauantaisin 84 oppilasta. Ikäjakauma koulussa on 3-
vuotiaista aina 17-vuotiaisiin asti. Ryhmäjaottelu sekä oppilaiden ja opettajien määrä 
ryhmittäin ovat nähtävissä liitteessä "Oppilastiedot syksy 2019".  

3. Opetus 

Berliinin Suomi-koulussa opettaa lukuvuonna 2019-2020 yhteensä 12 opettajaa. 
Opettajistamme osa opettaa sekä keskiviikkoisin että lauantaisin, opettajan tehtäviä 
on yhteensä 20. Berliinin Suomi-koulun opetuksen järjestämisestä vastaa Tanja 
Jaakkola. Kouluryhmässä on koosta riippuen 1-2 opettajaa: isoissa oppilasryhmissä 
tarvitaan 2 opettajaa, sillä oppilaiden Suomen kielen taidot ovat hyvin vaihtelevaa 
tasoa, joten opetusta eriytetään. Lukemisen opetteluvaiheessa (esikoulu & 1. 
luokka) opettajia tarvitaan tavanomaista enemmän, jotta kaikki oppilaat saavat 
oppimiseen riittävästi tukea. Ryhmäjaottelu sekä oppilaiden ja opettajien määrä 
ryhmittäin ovat nähtävissä liitteessä "Oppilastiedot syksy 2019".  
 
Opettajillamme on mahdollisuus osallistua aktiivisesti koulutuksiin ja kokouksiin, 
joita on suunnattu sekä erityisesti Berliinin Suomi-koulun opettajille, että yleisesti 
Saksan ja maailman Suomi-koulujen opettajille. Opettajat kokoontuvat säännöllisesti 
opettajainkokouksiin Berliinin Suomi-koulun opetusvastaavan sekä johtokunnan 
puheenjohtajan kanssa, ja heille on myös mahdollistettu yhteistä aikaa esimerkiksi 
saunomisen merkeissä. Opettajilla on myös mahdollisuus tavata johtokunnan 
jäseniä säännöllisesti johtokunnan kokouksissa.  
 
Berliinin Suomi-koulusta osallistuu elokuussa 2019 kolme opettajaa 
opetushallituksen Suomi-koulujen opettajien koulutuspäiville. Yksi opettajistamme 
pitää siellä kaksi työpajaa ja esitelmän. Työpajat liittyivät tekeillä olevaan kirja 
hankkeeseen: Suomi-koulujen tuki ry. on päättänyt kustantaa Kotisuomea-oppikirjan 
alakouluikäisten, lukutaitoisten Suomi-koululaisten käyttöön. Myös Saksan Suomi-
koulujen neuvosto (ent. pedagoginen neuvosto) järjestää vuosittain koulutuspäivät. 
Syksyllä 2019 koulutuspäivät ovat Bentsheimissa, ja suurin osa opettajista osallistuu 
koulutuspäiville.  
 
Lukuvuodella 2019-2020 opettajina toimivat: 
 
- Hanna Azeredo  
- Anitra Bohman-Penttinen   
- Satu Erra 
- Anne Mäkelä  

- Anni Niskanen 
- Ulla Piispanen 
- Pauliina Plank  
- Ona Nurkkala  

- Anni Sirkka 
- Taina Sivonen  
- Nea Viljakainen  
- Sanna Yli-Siuru
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4. Johtokunta 

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan työskentely perustuu 
vapaaehtoisuuteen. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä sekä yksi varajäsen. 
Johtokunta voi tehdä päätöksiä myös Whatsapp-ryhmässä. Jäsenkokous 
järjestetään vuosittain keväällä. Johtokunnan kokousten pöytäkirjat tallennetaan 
intraan.   
 
Taulukko: Johtokunnan jäsenet lukuvuonna 2019-2020 

 30.03.2019 alkaen  

Puheenjohtaja Paula Kuokkanen  

Varapuheenjohtaja Johanna Nevala  

Rahastonhoitaja Kaisa Suikki  

Sihteeri Mame Faye-Rexhepi 1.8. alkaen Ulla Hässelbarth 

Rivijäsen Meri Lehmuskallio  

Rivijäsen Tanja Jaakkola  

Rivijäsen Jari Karjalainen  

Rivijäsen Susanna Leino  

Rivijäsen Hanna Harjunpää  

Varajäsen Ulla Hässelbarth  

Varajäsen Riikka Lauhkonen-Seitz  

 

5. Talous ja hankinnat 

Suomi-koulun vuokrakulut ovat nousseet vuonna 2019 tuntuvasti sekä jo käytössä 
olleiden tilojen vuokrankorotusten takia, että uusien opetusryhmien perustamiseen 
liittyvien lisätilojen vuokrakulujen takia. Vuokra- sekä muiden kulujen 
lisääntymisestä johtuen jäsenkokous päätti keväällä 2019 korottaa yhdistyksen 
jäsenmaksua tammikuusta 2020 alkaen. Uusi jäsenmaksu on 30 € (aiemmin 10 €). 
Johtokunta harkitsee myös lukukausimaksujen korotusta tarvittaessa.  

6. Viestintä 

Berliinin suomalainen kielikoulu tiedottaa toiminnastaan www-sivuillaan ja 
Facebookissa. Vanhemmille toiminnasta tiedotetaan Facebookin suljetussa 
ryhmässä sekä sähköpostilla noin joka toinen kuukausi. Johtokunnan kesken 
käytetään lisäksi Whatsapp-sovellusta sekä sähköpostia ja intraa.  
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7. Teema ja tapahtumat 

Suomi-koulumme tämän lukuvuoden teemana on "Ilmasto". Opettajat ottavat 
lukuvuoden teeman huomioon oppituntien suunnittelussa ja toteutuksessa. Teemaa 
käsitellään positiivisessa hengessä. Koulun tavoitteena on, että ekologisuus näkyy 
myös muussa koulun toiminnassa.  
 
Berliinin suomalainen kielikoulu järjestää normaalin kouluopetuksen lisäksi 
seuraavat tapahtumat/tilaisuudet lukuvuoden 2019-2020 aikana:  
 
● 15.9 järjestetään kaksi teatteriesitystä. Siiri, Sisu ja kiukuttava kieli. Esitys on 

ulkosuomalaisille lapsille räätälöity esitys kaksikielisyydestä. Esityksen ovat 
valmistaneet Ona Nurkkala (myös laulujen sanat) ja Anitra Bohman-Penttinen 
(laulujen sävellys). Molemmat ovat ammattinäyttelijöitä sekä Berliinin Suomi-
koulun opettajia. 6-vuotiaalla Siirillä on suuri unelma. Hän haluaa tulla Suomen 
parhaaksi räppäriksi. Mutta mitä tapahtuu, kun Suomen reissu lähestyy, sanat 
juuttuvat kurkkuun ja Riikka-serkku kiusaa. Onneksi on lelukoira Sisu, joka 
rohkaisee Siiriä voittamaan pelkonsa ja ymmärtämään ettei aina tarvitse olla 
paras, vaan yrittäminen on tärkeintä. Siiri, Sisu ja kiukuttava kieli on 
humoristinen, koskettava, kiusaamista ja unelmia sekä kaksikielisyyttä 
käsittelevä musiikkinäytelmä ulkosuomalaisille lapsille. Molempiin näytöksiin on 
varattu 30 paikkaa. 

 
● Ulla Piispasen musiikkikoulutus: Kokonaisvaltainen ja osallistava 

musiikkikasvatus lasten kielenopetuksen tukena. Koulutus on tarkoitettu 
opettajille sekä vanhemmille. Koulutus järjestetään sunnuntaina 25.8.2019 
Suomi-Keskuksen salissa klo 10.30-14, sisältäen puolen tunnin tauon. Koulu 
kustantaa koulutuksen opettajilleen, muille hinta on 15€/osallistuja. Ullalta on 
juuri ilmestynyt kirja, Muskarisoppa (Lasten keskus), jonka pohjalta koulutus 
pidetään. Tavoitteena on antaa osallistujille tietoa siitä, kuinka loruja, lauluja, 
musiikkiliikuntaa ja laululeikkejä voidaan hyödyntää lasten kielen opiskelussa. 

 
● Lauantaina 7.9.2019 järjestetään kirpputori kello 10.30-15, tarkoituksena on 

kerätä varoja Berliinin Suomi-koulun toimintaan ja antaa yhdistyksen jäsenille 
mahdollisuus tutustua paremmin toisiinsa. Kirpputorin yhteydessä koululla 
myydään loimulohta ja kahvilassa suomalaisia leivonnaisia. 

 
● Joulumarkkinat järjestetään lauantaina 23.11. klo 13-19 ja sunnuntaina 24.11. 

klo 12-18 Suomi-Keskuksella yhteistyössä Suomi Keskuksen, DFG:n ja 
suomalaisen seurakunnan kanssa. Tänä vuonna joulumarkkinat järjestetään 
Suomi-Keskuksen alakerrassa, pihalla sekä Passion-kirkon tiloissa. Suomi-koulu 
kerää varoja toimintaansa varten myymällä joulumarkkinoilla käsitöitä, 
askarteluja, joulukoristeita ja leivonnaisia. Joulupukki vierailee molempina 
päivinä klo 14 ja 16. Joulumarkkinat vaativat kaikkien Suomi-koulun vanhempien 
panostusta onnistuakseen.  
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● Berliinin suomalaisen kielikoulun oman kirjaston kehittäminen jatkuu 
myös tämän lukuvuoden aikana. Kirjastoon saadaan lahjoituksena (Suomi-Seura 
& Suomen Saksan-instituutti) uusia kirjoja kaikenikäisille ja -tasoisille 
koululaisille. Kirjastoon hankitaan myös vuoden teemaa tukevia kirjoja.  
 

● Joulukuussa (7.12. ja 11.12.) vietetään ryhmäkohtaisia joulujuhlia. Ryhmä-
kohtaisiin joulujuhliin on myös mahdollista kutsua vanhempia vieraiksi. Opettajat 
ja oppilaat huolehtivat järjestelyistä sekä mahdollisen ohjelman suunnittelusta ja 
toteutuksesta. Oppilaiden osallisuutta joulujuhlien suunnitteluun painotetaan. 

 
● Kevätlukukaudella 2020 järjestetään jo perinteeksi muodostuneet ”Berliinin 

Suomi-koulun lukuviikot”. Lukuviikkojen avulla halutaan kannustaa oppilaita ja 
perheitä lukemaan enemmän suomenkielellä. Lukuviikoista on kerätty palautetta 
ja palautteen mukaan oppilaat ja perheet kokivat lukuviikot hyödyllisiksi. 
Lukuviikkoihin on saatu palkinnoksi kirjalahjoituksia kustantajilta sekä 
kirjakaupoilta. Osa palkinnoista on hankittu Suomi-koulun varoilla. Palkinnoiksi 
pyritään antamaan ikäluokalle sopivia suomenkielisiä kirjoja. 

  
● Kevätlukukaudelle opettajat suunnittelevat koko koululle tai omalle ryhmälle 

sopivia projekteja mm. vuosittaisen teeman ympärille. Projektit rahoitetaan 
lähtökohtaisesti koulun budjetista ja osaan niistä voidaan hakea osarahoitusta 
Suomi-seuralta. Esimerkiksi Seitsemän Veljestä –kirjan julkaisun 150-
vuotispäivän kunniaksi suunnitellaan teemapäivää keväälle 2020. 

 
● 2.5.2020 järjestetään kirpputori perheiden tutustumista ja verkostoitumista sekä 

varojen keruuta varten. 
 

● 6.6.2020 jaetaan lauantairyhmäläisille todistukset. 
 

● 10.6.2020 on kevätlukukauden viimeinen koulupäivä, ja keskiviikkoryhmäläisille 
jaetaan todistukset.  

 
● Koulu lähettää säännöllisesti edustajan ulkosuomalaisparlamenttiin. Vuonna 

2020 parlamentti kokoontuu tammikuussa Pariisissa ja kesäkuussa Helsingissä.  
 

 
Berliinissä 10.10.2019  
 

 
 
Paula Kuokkanen 
puheenjohtaja 
Finnische Sprachschule in Berlin e.V. 
Berliinin suomalainen kielikoulu 


