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Toimintasuunnitelma 2022-2023 

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 2022-23 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 14 
lasta/ryhmä. Joihinkin huoneisiin mahtuu ainoastaan 6-7 oppilasta.   
 

2. Ryhmät 
Opetus tapahtuu kahtena päivänä viikossa; keskiviikkoisin ja lauantaisin. 
Kouluikäisillä oppilailla on mahdollisuus saada merkintä kielenopetuksesta 
koulutodistukseensa: keskiviikkoryhmillä määrä on keskimäärin 8 
oppituntia/kuukausi/ryhmä ja lauantairyhmillä 6 oppituntia/kuukausi/ryhmä.  
 
Koulussamme on yhteensä 123 oppilasta (tilanne 1.9.2022). Keskiviikkoisin 
opiskelee 42 oppilasta ja lauantaisin 81 oppilasta. Ikäjakauma koulussa on 3-
vuotiaista aina 17-vuotiaisiin asti. Ryhmäjaottelu sekä oppilaiden ja opettajien määrä 
ryhmittäin ovat nähtävissä liitteessä ”Oppilastiedot syksy 2022”.  
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Taulukko: Oppitunnit ja opetustunnit yhteensä lukuvuonna 2022-2023 
 

 

3. Opetus 

Berliinin Suomi-koulussa opettaa lukuvuonna 2022-2023 yhteensä 13 opettajaa. 
Opettajistamme iso osa opettaa sekä keskiviikkoisin että lauantaisin. 
Kouluryhmässä on koosta riippuen 1-2 opettajaa: isoissa oppilasryhmissä tarvitaan 
2 opettajaa, sillä oppilaiden suomen kielen taidot ovat hyvin vaihtelevaa tasoa ja 
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 2022".  
 
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. Marraskuussa pari opettajaa on 
lähdössä Saksan Suomi-koulujen koulutukseen. Opettajat kokoontuvat 
säännöllisesti opettajainkokouksiin Berliinin Suomi-koulun opetusvastaavan sekä 
johtokunnan puheenjohtajan kanssa, ja heille on myös mahdollistettu yhteistä aikaa 
esimerkiksi saunomisen merkeissä pandemian sallimissa rajoissa. Opettajilla on 
myös mahdollisuus tavata johtokunnan jäseniä säännöllisesti johtokunnan 
kokouksissa.  
 
Lukuvuodella 2022-2023 opettajina toimivat:

- Venla-Vanamo Asikainen 
- Hanna Azeredo 
- Aino Garcia Vainio 
- Anne Mäkelä 
- Anni Niskanen 
- Panu Pohjoiskoski 
- Claudia Salimäki 
- Anna-Maija Varis 

koulupäiviä (K) ryhmiä (R) tunteja/pv (O) Laskut. oppit. yht. opettajia (P) K*O*P tunnit yht.

SYKSY 2022

ke 12 5 2 120 7 168

la pienet 9 2 2 36 4 72

la muut 9 6 3 162 10 270

21

KEVÄT 2023

ke 18 5 2 180 7 252

la pienet 11 2 2 44 4 88

la muut 11 6 3 198 10 330

29

Koulupäiviä yhteensä Laskut. oppitunteja yht. Opetustunnit yhteensä

50 740 1180
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- Sanna Yli-Siuru 
-    Tahlia Crnjac 
- Tanja Jaakkola 
- Jasmin Rossi 
- Sointu Pere 

 
Keväällä 2022 kaksi opettajaa ilmoitti, ettei voi jatkaa syksyllä, ja syksyllä yksi joutui 
opiskeluaikataulujen takia lopettamaan. Keväällä entinen pitkäaikainen 
opetusvastaavamme Tanja Jaakkola ilmoitti halustaan ruveta opettajaksi, ja kesän 
2022 aikana rekrytoitiin lisäksi kaksi uutta opettajaa, Jasmin Rossi ja Tahlia Crnjac. 
Rekrytointi tapahtui koulun verkkosivujen ja Facebookin “suomalaiset Berliinissä” -
sivuston kautta. Uusille ja vanhoille opettajille järjestettiin tutustumis- ja 
perehdytystilaisuus 28.08. Uusille opettajille jaettiin perehdytykseen liittyvää 
materiaalia. Syyskuussa juuri ennen koulun alkua yksi opettajistamme kuoli 
yllättäen, minkä takia jouduimme rekrytoimaan vielä yhden opettajan. Sointu Pere 
aloitti opettajana lokakuussa. 
 

4. Johtokunta 

Johtokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa, useimmiten etänä Zoomissa. 
Johtokunta tekee päätöksiä osittain myös Signal-ryhmässä. Johtokunnan 
työskentely perustuu vapaaehtoisuuteen. Johtokuntaan kuuluu yhdeksän jäsentä 
sekä kolme varajäsentä. Jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja vuosittain 
vaihtuu noin puolet johtokunnasta. Jäsenkokous, jossa valitaan myös uudet 
johtokunnan jäsenet, järjestetään vuosittain maaliskuussa. 
Myös johtokunnan jäsenet voivat osallistua hallinnolle tarkoitettuihin 
koulutustilaisuuksiin. Tänä syksynä puheenjohtaja ja rahastonhoitaja osallistuivat 
Bensheimin Saksan Suomi-koulujen hallintopäiville, ja myös verkossa tarjottuja 
koulutusmahdollisuuksia pyritään käyttämään hyväksi. 
 
Taulukko: Johtokunnan jäsenet lukuvuonna 2022-2023, 21.3.2022 alkaen 

Puheenjohtaja Sirkka Remes Rivijäsen Mikael Melan 

Varapuheenjohtaja Anna Valvanne Rivijäsen Susanna Leino 

Rahastonhoitaja Janik Kailasvuori Rivijäsen Anni Niskanen 

Sihteeri Riikka Lauhkonen-Seitz Varajäsen Paula Kuokkanen 

Rivijäsen Tiia Nässi  Varajäsen Saija Roeder 

Rivijäsen Juha T. Koskinen Varajäsen Kaisa Suikki 

mailto:puheenjohtaja@suomi-koulu.de
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5. Talous ja hankinnat 

Berliinin Suomi-koulu perii opetuksesta lukuvuonna 2022/2023 lukuvuosimaksua 
seuraavasti:  

Keskiviikon ryhmät: maksu yhdestä lapsesta 112 €; sisarusalennus: sisaruksille 25 
%:n alennus eli 84 € / sisarus. 

Lauantain ryhmät: 3 oppitunnin ryhmät (viskarit – 12. luokkalaiset) 108 € ja 2 
oppitunnin pienten ryhmä (3-4 vuotiaat) 84 €. Sisarusten lukuvuosimaksuissa 
sisaralennus 25 % myönnetään  edullisemman opetusryhmän oppilaalle / oppilaille, 
eli maksettavat summat ovat 81 € (norm.  108 €) ja 64 € (norm. 84 €). 

Lukuvuosimaksu maksetaan suoraveloituksena koulun tilille syyslukukauden aikana 
(n. lokakuun 15. päivä). Jäsenmaksu 30 € on perhekohtainen ja voimassa yhden 
kalenterivuoden. Jäsenmaksu maksetaan kalenterivuoden alussa 
suoraveloituksena.  

Suomi-koulu on perinteisesti järjestänyt kirpputorin keväisin ja syksyisin ja saanut 
tuloja tapahtuman yhteydessä pidetystä kahvilasta sekä loimulohipisteestä. Tänä 
syksynä kirpputori jätettiin väliin, koska järjestimme perheleirin lokakuun alussa, 
mutta keväällä 2023 kirpputori on tarkoitus järjestää. 
 
Yhteistyössä Suomi-Keskuksen, DFG:n ja suomalaisen seurakunnan kanssa 
Suomi-koulu osallistuu joulumarkkinoiden järjestämiseen 19.-20.11.2022. Viime 
vuoden tapaan käytössä on Suomi-Keskuksen alakerta, ensimmäisen kerroksen sali 
ja piha, joista Suomi-koulun pöytä on ensimmäisen kerroksen salissa. 
Joulumarkkinat ovat sekä Suomi-koululle että Suomi-keskukselle tärkeä 
varainhankintapahtuma. 
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6. Viestintä 
 
Berliinin suomalainen kielikoulu tiedottaa toiminnastaan www-sivuillaan ja 
Facebookissa. Vanhemmille toiminnasta tiedotetaan Facebookin suljetussa 
ryhmässä sekä sähköpostilla noin kerran kuukaudessa. Johtokunnan kesken 
käytetään Zoomia,  Signal -sovellusta sekä sähköpostia ja intraa. Mahdollisuuksien 
mukaan kokoonnumme myös kasvokkain. 

7. Teema ja tapahtumat 

Suomi-koulumme tämän lukuvuoden teemana on ”sanataiteen vuosi”. Opettajat 
ottavat lukuvuoden teeman huomioon oppituntien suunnittelussa ja toteutuksessa. 
Sanataide käsitteenä kattaa sekä perinteisen kirjallisuuden että vaikka laulujen 
sanoitukset. Teemaa käsitellään positiivisessa hengessä lasten ikä ja kehitystaso 
huomioon ottaen.  
 
Berliinin suomalainen kielikoulu pyrkii järjestämään/ on järjestänyt normaalin 
kouluopetuksen lisäksi lukuvuoden 2022-2023 aikana  seuraavat 
tapahtumat/tilaisuudet:  
 
 
● Perheleiri 1.-2.10.2022 Blumenfisch-leirikeskuksessa (Berlin Wannsee) 

kaikenikäisille suomikoululaisille ja heidän perheilleen 
 

● Marraskuun 19.-20. päivä järjestetään joulumarkkinat yhdessä Suomi-
keskuksen muiden jäsenjärjestöjen kanssa  
 

● Alkuvuodesta 2023 on tarkoitus järjestää kirjailijavierailu. Heidi Viherjuuri on jo 
ilmoittanut kiinostuksestaan tulla puhumaan kirjoistaan.  

 
● Kevätlukukaudella 2023 järjestetään jo perinteeksi muodostunut ”Berliinin 

Suomi-koulun lukukuu”. Lukukuun avulla halutaan kannustaa oppilaita ja 
perheitä lukemaan enemmän suomen kielellä. Lukukuuta varten on saatu 
palkinnoksi kirjalahjoituksia kustantajilta sekä kirjakaupoilta. Osa palkinnoista on 
hankittu Suomi-koulun varoilla. Palkinnoiksi pyritään antamaan ikäluokalle 
sopivia suomenkielisiä kirjoja. 

  
● Työpajaviikonloppu tai leiri kevätlukukaudella. Teema ja ajankohta ovat vielä 

auki. Opettajien ja vanhempien ideoista on kiinni, millaista toimintaa toteutetaan. 
Työpajoihin tai leiriin on tarkoitus hakea Suomi-Seuralta avustusta. 
 

● Kevätkirppputori 
 

● Yhteinen kevätjuhla. Opettajat ovat kovasti toivoneet korona-ajan jälkeen 
yhteisiä juhlia, mutta joulujuhlan järjestäminen katsottiin pandemian takia vielä 
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liian riskialttiiksi, minkä takia toivomme, että lukuvuoden päätöstä keväällä 
voitaisiin juhlistaa yhdessä. 

 
 

Berliinissä 8.10.2022 
 
 

 
________________________ 
Sirkka Remes 
puheenjohtaja 
Finnische Sprachschule in Berlin e.V. 
Berliinin suomalainen kielikoulu 
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