
 

NETTIVERSIO (ilman linkkejä) 22.2.2021 
LUKUKUUN ILTASATUTUOKIOT ZOOMISSA 
TIISTAISIN KLO 19.30 JA 20.15!  
 
Hyvät Berliinin Suomi-koulun oppilaat ja perheet, 
 
toivottavasti kaikilla pyyhkii hyvin!  
 
Muistattekin varmaan, että... 
 
...maaliskuu on lukukuu! 
 
Tuttuun tapaan maaliskuu on 
Berliinin Suomi-koulun yhteinen 
lukukuu! Luemme siis erityisen 
paljon ja kirjoitamme lukuminuutit 
ylös lukupäiväkirjaan. 

 
Kuvat: Berliinin Suomi-koulun tunnus, Papunetin kuvapankki, papunet.net, 

Sergio Palao ARASAAC ja "lukea toiselle" Elina Vanninen, muokkaus papunet 
 

Lukukuun aikana luetaan erityisen paljon. 

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera 
  Kuva (alla): Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sergio Palao ARASAAC 

 
Myös oppituntien aikana luetaan 
ja kuunnellaan tarinoita. 
Koska tänä keväänä on etäkoulua, 
on myös lukukuu etänä. 
Meillä on siis etälukukuu. 
 
Lähikoulussa luemme lukukuussa tavallistakin 
enemmän ja keräämme lukuminuutteja yhdessä. Tänä 
vuonna lukuvuoden alettua etäilyn merkeissä on tietysti lukukuukin etäkuu. 
Etälukea voi onneksi vaikka ihan oikeasta kirjastakin. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera; Katri Viljanen; Sergio Palao ARASAAC 
 
Lukukuun aikana voit 
kuunnella iltasatuja etänä. 
Iltasatu on joka tiistai. 
Se järjestetään Zoomissa. 
 
Iltasadut on tarkoitettu 
kaikille Berliinin Suomi-koulun oppilaille kuvat: Sergio Palao ARASAAC 
ja heidän perheilleen. 
 
Järjestämme lukukuun aikana etäiltasatutuokioita. Iltasadut on tarkoitettu 
kaikille Berliinin suomikoululaisille ja heidän perheilleen. Iltasatuja striimataan 
tiistaisin, yhteensä viitenä maaliskuun tiistaina. 
 
Ensimmäinen iltasatu on kello 19.30  
ja toinen iltasatu on kello 20.15. 
Tule Zoomiin 5 minuuttia ennen 
kuin iltasatu alkaa! 
 
Ensimmäinen iltasatu sopii erityisen hyvin pienille suomikoululaisille. Toisen 
iltasadun pääkohderyhmänä taas ovat kouluikäiset suomikoululaiset. Tarkemmat 
ikäsuositukset löytyvät iltasatujen kuvauksista. Iltasatuja voivat totta kai tulla 
kuuntelemaan kaikki kiinnostuneet suomikoululaiset. Iltasatuhetkestä voi nauttia 
vaikka yöpuvussa ja koko perheen voimin. Kuulijoiden ei tarvitse, eikä ole 
tarkoitus, pitää omaa videokuvaa päällä. Klikatkaa Zoom-linkkiä 5-10 minuuttia 
ennen haluamanne satutuokion alkua.  
 
Iltasatutuokiot alkavat jo tiistaina 2.3.! 
 
Viimeistään nyt on hyvä hetki etsiä lukupäiväkirja käsiisi, iltasatutuokiot nimittäin 
alkavat jo ensi viikon tiistaina! Yksi iltasatu kestää noin 15-20 minuuttia. Aikaa 
kannattaa varata noin 30 minuuttia. Tulethan ajoissa paikalle! 
 
Mukavaa lukukuuta toivottavat Anne, Anitra, Johanna, Merika, Nea, Sanna, Vilja 
ja VV eli iltasatujen lukijat ja kertojat. Tervetuloa kuuntelemaan! :) 
Ps. Lisätiedot ja palaute: oman ryhmän opettaja(t) tai nea.viljakainen@suomi-koulu.de! 



[NETTITIEDOTE] BERLIININ SUOMI-KOULUN 
LUKUKUUN ILTASATUTUOKIOT ZOOMISSA 
MAALISKUUN AJAN TIISTAISIN KLO 19.30 JA 20.15!  
TERVETULOA MUKAAN! 

 
 

 
Kuvat: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Sclera; Katri Viljanen; Sergio Palao ARASAAC 
 
Aikataulu: 
 
tiistai 2.3. 
19.30 Karhu ei saa unta, kertoja: Sanna 
20.15 Kokkiklubi: Amorin apulaiset, kertoja: Nea  
 
tiistai 9.3. 
19.30 Kilpikonna ja jänis, kertoja: Johanna  
20.15 Ruma ankanpoikanen, kertoja: Vilja 
 
tiistai 16.3. 
19.30 Oma pieni pikkuruinen, kertoja: Anne  
20.15 Lumi Azharian yllä, kertoja: Anne  
 
tiistai 23.3. 
19.30 VAROITUS! Ei saa koskea!, kertoja: Sanna 
20.15 Valma, Verneri ja maailman suurin munakas, 
kertoja: Anitra 
 
tiistai 30.3. 
19.30 Herra Keto ja hänen puutarhansa, kertoja: Merika 
20.15 Katkelmia kirjasta Onks noloo?, kertoja: VV  
 
 
Tutustu myös seuraavilta sivuilta löytyviin tarkempiin kuvauksiin!  
Yksi iltasatu kestää noin 15-20 minuuttia. 
Yhteensä aikaa kannattaa varata n. 30 minuuttia. 
 
Lisätietoa saat oman ryhmän opettajalta! Kuulemme mielellämme myös 
palautetta iltasatutuokioista. Tervetuloa mukaan! 



tiistai 2.3. 
 

klo 19.30: Karhu ei saa unta 
(Kustannus-Mäkelä 2015) 
Kirjoittaja, kuvittaja: Marni McGee, Sean Julian  
Suomennos: Raija Rintamäki 
Kertoja: Sanna 
 
Kuvaus:  Pienemmät metsän eläimet 
Laikku-jäniksen johdolla ihmettelevät syksyllä 
kärttyisää karhua, joka ei saa unta. He 
päättävät peloistaan huolimatta yrittää auttaa 
sitä ja saada sen paremmalle mielelle... ja lopulta 
nukkumaan talviunta.  
 
Suositellaan yli 4-vuotiaille. 
 

 
klo 20.15: Kokkiklubi: Amorin apulaiset 
(WSOY 2019) 
Kirjoittaja, kuvittaja: Miina Supinen, Anni Nykänen 
Kertoja: Nea  
 
Kokkiklubin Madeleine, Michelin, Slaissi ja tietysti 
Bebe sekä naapurin tyttö Rosmariini salaperäisine 
pippurimyllyineen rientävät tällä kertaa tähtikokki 
Amor Pääkkösen avuksi. Kokki on liemessä, mutta 
onneksi Amorin apulaiset auttavat kokkia 
loihtimaan myös rehtorin lempiruokaa eli 
läskisoosia. 
 
Kokkiklubista ei puutu vauhtia eikä makua! 
 

Suositellaan yli 7-vuotiaille. 

Tervetuloa kuuntelemaan! 

 

 
   



tiistai 9.3. 
 

klo 19.30: Kilpikonna ja Jänis (Disney) 
Kirjoittaja, kuvittaja: Disney. 
Suomennos: Tuula se Rita.  
Kertoja: Johanna  
 
Kuvaus: Klassikkosadussa nopea jänis haastaa 
kilpikonnan kanssaan juoksukilpailuun, mutta 
häviääkin tälle ylimielisyyttään.  
 
 
 
 
 

klo 20.15: Ruma ankanpoikanen (Kirjalito 2008) 
Teos: H.C Andersenin parhaat sadut  
Satu: Ruma ankanpoikanen  
Kuvitus: Sabine Metz  
Suomentaja: Heli Venhola  
kertoja: Vilja 
 
Kuvaus: Oli kaunis kesäpäivä, kun ankkaemon 
munat alkoivat kuoriutua. Yksi munista – 
kaikista suurin – kuoriutui kuitenkin muita 
munia myöhemmin. Munasta paljastui suuri ja 
hyvin erinäköinen poikanen kuin kaikki muut. 
Ankanpoikasta alettiin kiusata. Se eli yksinään 
ja onnettomana. Eräänä päivänä lammella 
tapahtui kuitenkin jotain odottamatonta ja 
tavattoman kaunista, joka mullisti ankanpojan 
koko elämän.  
 
Suositellaan yli 5-vuotiaille.            Kuva: Papunetin kuvapankki, papunet.net, Jani Ikonen

 

 

Tervetuloa kuuntelemaan!   



tiistai 16.3. 
 

klo 19.30: Oma pieni pikkuruinen (Teos ja Schildts & Söderström 2014) 
Kirjoittaja, kuvittaja: Ulf Stark, Linda 
Bondestam, suomentanut Liisa Ryömä 
Kertoja: Anne  
 
Kuvaus: Vuoren pimeässä, harmaassa 
luolassa asuu Olento. Sen silmät eivät 
kestä aurinkoa, eikä iho. Jos se 
menee päivällä ulos, se voi ensin 
hiukan pahoin. Sitten tosi pahoin. 
Sitten se kuolee. Olento on harmaa, 
harmaa kuin vuori itse – ja aivan 
yksin. Pikku Kipinä, joka tulee 
Auringosta, murtautuu Olennon pimeään ja näyttää sille värit ja valon.  
 
Päivänsäde ja menninkäinen -laulua muistuttava tarina 
kerrotaan vapaasti kirjan kuvituksen avulla kuvakirjakinona 
(Bilderbuchkino). 
 
klo 20.15: Lumi Azharian yllä (Teos & Förlaget 2017)  

Kirjoittaja, kuvittaja: Minna 
Lindeberg, Jenny Lucander, 
suomentanut Maarit 
Halmesarka 
Kertoja: Anne  
 
Kuvaus: Kaksi ystävystä. 
Nelosluokan ulkoilupäivä. 
Ystävykset karkaavat opettajan ja 
koulukavereiden luota suoraan metsän 
syvyyteen, ihmeelliseen Azhariaan, vapauden 
valtakuntaan. 
 
Kauhuromanttinen satu ja tarina vahvasta 
ystävyydestä ja mielikuvituksen voimasta. 
Luentaa elävöitetään kirjan vaikuttavan 
kuvituksen ja ääniefektien avulla. 
Suositellaan yli 9-vuotiaille.  
 

Tervetuloa kuuntelemaan! 



tiistai 23.3. 
 

klo 19.30: VAROITUS! Ei saa koskea! 
(Kustannus-Mäkelä 2016) 
Kirjoittaja, kuvittaja: Tim Warnes 
Suomennos: Raija Rintamäki 
Kertoja: Sanna 
 
Kuvaus: Myyrän paras ystävä Muhkuraisen 
Kuhmurainen on löytänyt hatun. Siinä on lappu, jossa 
lukee: Varoitus! Ei saa koskea! Se on taikahattu, josta 
pomppaa pupuja… ensimmäinen, toinen, kolmas… aina 
sataan asti. Mutta eiväthän puput ole vaarallisia. Vai  
ovatko? Hauska tarina ystävyydestä ja lapuista! 
 
Suositellaan yli 4-vuotiaille. 
 

 
klo 20.15: Valma, Verneri ja maailman suurin 
munakas (2016 iltasatu.org) 
Kirjoittaja, kuvittaja: Roope Lipasti, Tiina Ahoniemi 
Kertoja: Anitra 
 
Kuvaus: Lohisaaren alakoulun tiedekerhon 
kananmuna alkaa kasvaa kasvamistaan. Miten 
kummassa Valma ja Verneri ratkaisevat 
tapauksen? Miten tähän liittyy talonmies 
Kemppainen ja helikopteri? 
Hauskassa ja mielikuvituksellisessa sadussa 
ratkaistaan yhteinen ongelma, yhdessä. 
Satuhetkeä siivittää live-musiikki! 
 
 

 

Tervetuloa kuuntelemaan!   



tiistai 30.3. 
 

klo 19.30: Herra Keto ja hänen puutarhansa (WSOY, 
1974)  
Kirjoittaja, kuvittaja: John Vernon Lord, 
suomentaja: Panu Pekkanen 
Kertoja: Merika 
 
Kuvaus: Runomuotoinen tarina, jossa herra Kedon 
ihanaa puutarhaa uhkaavat etanat. Ikävät 
tuholaiset hän nakkaa vaimon häpeäksi 
naapureiden pihoille. Lopulta etanakasat 
pimentävät auringonkin ja herra Kedon on 
keksittävä kaikkia tyydyttävä ratkaisu.  
 
Suositellaan yli 3-vuotiaille. 
 

 
klo 20.15: Katkelmia kirjasta Onks noloo? 
(Lasten Keskus, 2016); “Onks noloo vitsailla, jos 
kaikkia ei naurata?” &/ “Onks noloo pelätä?” 
Kirjoittaja, kuvittaja: Ronja Salmi, Jami 
Nurminen 
Kertoja: VV 
 
Kuvaus: Koulu (ja elämä) on täynnä 
mahdollisuuksia olla nolo, eikä itsensä 
mokaamiselta voi välttyä. Hirvittävästä olosta 
huolimatta kukaan ei ole koskaan kuollut 
nolouteen. Ei, vaikka olisi Petja, joka päästää 
historian isoimman pierun matikantunnilla. 
 
Suositellaan yli 9-vuotiaille. 
 
 
 

 

Tervetuloa kuuntelemaan! 
 
 
 
 


