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   KINGSTONIN SUOMI-KOULU 
  TOIMINTAKERTOMUS LUKUVUOSI 2014-2015 

Kingstonin koulumme on toiminut jo kahdeksantoista vuotta eli vuodesta 1997. 
Syyslukukautemme alkoi 6. syyskuuta ja syksyn koulukertoja oli seitsemän. 
Kevätlukukautemme päättyi 13. kesäkuuta ja pidimme koulua keväällä yksitoista 
kertaa. Koulukerrat ovat yhä joka toinen lauantai, mutta jouduimme tapaamaan 
perakkäisina lauantaina pari kertaa paikallisten koulujen lomien vuoksi. 

Mennyt lukuvuosi toteutetiin uuden opetussuunnitelman avulla sillä luovuimme 
Etäkoulu Kulkurin opetusuunnitelmasta ja äidinkielen kirjojen käytöstä. Koulumme 
oppilaskanta on muuttunut paljon viime vuosien aikana ja oppilaiden suomen op-
pimisen tarpeet voidaan taata paremmin nyt S2-kielen opiskelun avulla. Meillä ei 
ole enää oppilaita joiden molemmat vanhemmat ovat suomalaisia ja näin kielitaso 
on heikompaa kuin aikaisemmin jolloin meilla oli täysin suomalaisia perheita jotka 
olivat palaamassa Suomeen ja toivoivat koulun panostavan äidinkielen opetuk-
seen. 

Tämä kokeiluvuosi sujui kivasti, mutta jouduimme tekemään myös muutoksia 
matkan varella. Oppilaat olivat enemmän yksikielisissa tiloissa kuin aikaisemmin. 
Käytännössä tämä tarkoitti että erittäminen tuli tärkeämmäksi sillä meillä on aika 
paljon oppilaita jotka tarvitsevat paljon tukea suomen kielen kanssa. 

Meillä oli 62 3-18-vuotiasta oppilasta ja 11 aikuisopiskelijaa. Alle 3-vuotiaita 
pallerokerholaisia oli 24 eli yhteensä meillä kävi 97 oppilasta.  

Johtokunnan ja opettajien apuna koulun käytännön järjestelyissä oli van-
hempainedustajia monelta luokalta. He pyörittävät koululla kahvilaa ja järjestävät 
joulu- ja kevätjuhliemme tarjoulun sekä vanhemmille pikkujoulut. 

Keväällä hankimme neljä kanteletta koululle ja kutsuimme Anttu Koistisen Koisti-
nen Kanteleesta vetämään oppilaille kanteletyöpajan jossa he oppivat kanteleen-
soiton alkeet.  

RYHMÄ: Haisulit (3-4-vuotiaat) 

OPETTAJA: Kirsi Korpela 

APUOPETTAJAT: Patricia ja Emmu 
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Tänä vuonna ryhmämme oli normaalia hiven suurempi. Aloitimme syys-
lukukaudella kahdentoista oppilaan kanssa ja tammikuussa saimme vielä muuta-
man oppilaan lisää. Kevätlukukauden päättyessä Haisuleihin kuului 16 oppilasta, 
opettaja ja kaksi apuopettajaa. Oppilaiden kielitaso oli hyvin epätasaista. Kaksi 
oppilaistamme ovat täysin suomenkielisestä perheestä ja puhuivat erinomaista 
suomea. Muut oppilaat tulevat kaksikielisistä perheistä. Kaikilla heillä tosin 
englanti on vahvempi kieli, vaikka  kymmenen heistä pystyvätkin kommunikoimaa 
sujuvasti suomeksi. Neljä oppilasta eivät puhuneet juuri lainkaan suomea ja hei-
dän ymmärryskin oli aika heikkoa. Pitääksemme oppimistilan kuitenkin 
suomenkielisenä opettaja ja apuopettaja Particia pyrkivät käyttämään vain 
suomea. Toinen apuopettaja Emmu auttoi englanniksi neljää oppilastamme, jotka 
eivät ymmärtäneet suomea.  

Päätavoitteemme kouluvuodelle olivat tukea ja kannustaa lapsia ilmaisemaan it-
seään suomenkielellä ja oppimaan olemaan ryhmässä itsenäisesti ilman van-
hempia ja toimimaan muut lapset huomioon ottaen. 

Syyslukukauden aiheena meille oli ”Minä”. Harjoittelimme uutta sanastoa muun 
muassa oman kasvokuvan ja kokovartalopiirustuksen avulla. Keskustelimme per-
heistämme ja kodeistamme. Jokainen oppilas piti ”Minun juttuni” esitelmän. Har-
joittelimme myös värejä ja numeroita erilaisten laululeikkien avustuksella. Opimme 
tunnistamaan muutamia suomalaisia eläimiä ja Suomen kartan. 

Kevätlukukauden aiheenamme oli ”kirjan vuosi”.  Tutustuimme suomalaiseen kir-
jallisuuteen, käytimme lorupussia ja harjoittelimme riiminpareja. Jokainen oppilas 
piti ”Lempikirjani” kirjaesitelmän. Tutustuimme myös suomalaisiin vokaaleihin 
loruaapisen avustuksella. 

LUOKKA: Muumipeikot, 12 oppilasta, 4-5-vuotiaita 

OPETTAJA: Saija Arvonen  

Syyslukukausi alkoi vauhdikkaissa merkeissä Muumipeikkojen ja kahden kaveriluokan 
yhteistyöllä. Me opettajat jaoimme lapset kolmeen eri ryhmään kielitason mukaan. Näissä 
ryhmissä opiskelimme lasten kielitasolle parhaiten soveltuvalla tavalla 20 minuutin jak-
soissa. Syksyn teemana meillä oli 'Minä'. Teimme harjoituksia, sekä kirjallisia että suullisia 
eri aiheista, kuten: perhe, harrastukset ja kehonosat. Lapsia kannustettiin puhumaan 
suomea draamaleikkien ja pelien avulla. Viimeisellä koulukerralla vietimme Suomen it-
senäisyyspäivää tanssien ja nauttien suomalaisista juhlaherkuista.  

Kevätlukukausi alkoi tammikuussa ja alkuvuodesta kävimme lasten kanssa läpi Suomen 
vuodenaikoja ja niihin liittyviä asioita. Meillä oli teemana 'Kirjan vuosi', aloitimme sen tu-
tustumalla Kirsi Kunnaksen runoihin. Pääsiäisen jälkeen liittäydyimme taas kaveriluokan 
kanssa yhteen ja lapset suunnittelivat oman kirjan pohjautuen Ulla Lehtosen ja Sari 
Airolan kirjaan: Metsän outo vieras. Keväällä pääsimme puistoon ulkoilemaan ja tutustu-
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maan luontoon ja pelaamaan suomalaisia perinnepelejä. Kesäkuussa oli vuorossa 
Kevätjuhla jossa lapset lauloivat ja tanssivat Huugi Guugi laulun.  

RYHMÄ: Nipsut (5-6-vuotiaat) 

OPETTAJA: Pia Valtanen-Amies, sekä apuopettaja 

RYHMÄ: Pikku Myyt (6-7-vuotiaat) 

OPETTAJA: Tiia Sutherland, sekä apuopettaja 

Nipsut ja Pikku Myyt ja vielä kolmas ryhmä Muumipeikot (4-5-vuotiaat) aloittivat syksyn 
kaveriluokkina. Kolmen ryhmän kesken lapset jaettiin kielitaidon mukaan kolmeen erita-
soiseen ryhmään. Päivä aloitettiin omassa ryhmässä ja koulupäivän aikana toteutettiin 
kolme 20 minuutin jaksoa tasoryhmissä. Näin pystyttiin paremmin tarjoamaan täsmäl-
lisemmin jokaisen lapsen kielitasolle sopivaa opetusta. Syksyn aiheena oli "minä", ja 
omaa minuutta tutkittiin monelta kantilta: oma keho, oma perhe ja sukupuu, omat miel-
tymykset. Syksyn lopulla tutustuttiin Sibeliuksen musiikkiin ja Finlandiaan. Joulujuhlamme 
osui itsenäisyyspäivään, jolloin järjestimme itsenäisyyspäivän vastaanoton. Presidentti-
pari kätteli kaikki juhliin saapuvat, parhaisiinsa sonnustautuneet lapset. Toki joulujuhlassa 
vieraili myös joulupukki. 

Kevätlukukaudella Pikku Myiden opettaja Tiia Sutherland joutui jäämään tehtävästään 
pois, ja ryhmät yhdistettiin Pia Valtanen-Amiesin opetettavaksi. Keväällä toteutimme 
teemaa "Kirjan vuosi 2015". Tutustuimme erilasiin kirjoihin, ja lapset toivat tunnille luet-
tavaksi omia mielikirjojaan. Kieliharjoituksista teemanamme olivat suomen vokaalit, jotka 
kävimme kevätlukukauden aikana läpi yksi vokaali per oppitunti. Jatkoimme kaverilu-
okkamme Muumipeikkojen kanssa yhteisiä musiikkihetkiä, mutta muuten pidimme tunnit 
omina ryhminämme. Poikkeuksena yhteinen kirjaprojekti, "Metsän outo vieras". Kirja ker-
toi siilistä, jota metsän muut asukkaat aluksi vieroksuivat. Toteutimme projektia kahdella/
kolmella kerralla: Ensin kuuntelimme tarinan, ja kuulemamme pohjalta kokosimme omat 
siili-tietokirjat. Suunnittelimme etukannen ja lisäsimme siiliä koskevista aiheista. Projekti 
oli palkitseva, sillä jokainen lapsi pystyi tekemään työn joustavasti omalla taitotasollaan. 
Kun yksi lisäsi kuvaansa vain pari sanaa, saattoi toinen kirjoittaa kokonaisia lauseita. 

Keväällä pidimme koulussamme logonsuunnittelukilpailun ja äänestyksen (samaan 
aikaan Suomessa oli eduskuntavaalit, joten näin tutustuimme vaalitapaan). Jokainen op-
pilas suunnitteli logon, ja äänestyksen voittaja sekä raadin suosikki paljastettiin kevätjuh-
lassa. Logot painettiin Kingstonin Suomi-koulun ensimmäiseen omaan kangaskassiin, 
jonka kaikki saivat lukuvuodenlopettajaislahjaksi. Keväänlopussa tehtiin myös luontoretki 
läheiseen puistoon. 
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Kevättalvella hankimme kanteleita, ja Nipsut ja Pikku Myyt harjoittelivat innolla kanteleen-
soittoa. Anttu Koistinen Suomesta piti koko koululle kanteletyöpajan. Nipsut ja Pikku Myyt 
esittivät kantelekappaleita kevätjuhlassa, neljän ryhmissä ja sooloesityksinä.

RYHMÄ: Niiskut ja Neidit (7- ja 8-vuotiaat) 

OPETTAJA: Iida Uusinoka 

APUOPETTAJAT: Syyslukukausi Senni Tallinen 

      Kevätlukukausi Jenni Siponen 

Niiskut ja Neidit -ryhmään oli seitsemän oppilasta, jotka kaikki kävivät tunneilla melko 
säännöllisesti. Ryhmässä oli neljä tyttöä ja kolme poikaa. Ryhmän lasten kielitaito vaihteli 
suuresti sujuvasti suomea puhuvista niihin, jotka osaavat suomea vain muutaman sanan 
verran. Näin ollen ohjeita ja muita opetuksen ja tunnin kulun kannalta tärkeitä asioita ker-
rottiin myös englanniksi. Tunneilla pyrittiin kuitenkin pitämään siitä kiinni, että ne lapset, 
jotka suinkin siihen kykenivät, kommunikoivat sekä aikuisten että lasten kanssa vain 
suomeksi. Onneksemme saimme innokkaan vapaaehtoistyöntekijän tiimiimme mukaan, 
jonka yhtenä tehtävänä oli kääntää opettajan kertomia asioita englanniksi muutamalla 
lapselle, jotka eivät suomea ymmärtäneet. Muutaman kerran ryhmässä tehtiin myös niin, 
että opettaja pyysi oppilaita kääntämään annetut ohjeet englanniksi; näin pystyttiin 
varmistamaan, että kaikki ovat ymmärtäneet ohjeet/keskustelun kohteena olleen asian 
oikein.  

Kielitaitoerot huomioitiin eriyttämällä siten, että yhteisen aloituksen jälkeen oppilaat jaetti-
in kolmeen ryhmään toimintapistetyöskentelyä varten. Yhdessä pisteessä työskenneltiin 
opettajan kanssa, yhdessä apuopettajan kanssa ja kolmas piste oli kulloisenkin ryhmän 
taitotasoa vastaavaksi suunniteltu omatoimipiste. Niillä tunneilla, kun vapaaehtoistyöntek-
ijämme oli paikalla, hän työskenteli kolmannessa toimintapisteessä.  Tästä toimintatavas-
ta poikettiin aina tarpeen mukaan esimerkiksi silloin, kun harjoiteltiin joulu- ja kevätjuhlae-
sityksiä tai kun askarreltiin vaikkapa äitienpäiväkortteja. Lisäksi tunnin rakennetta joudutti-
in muokkaamaan silloin, kun useampi lapsi oli poissa.  

Niiskut ja Neidit –ryhmä aloitti työskentelyn syksyllä ilman varsinaista oppikirjaa. Vielä 
edellisenä vuonna käytetty aapinen tuntui toimimattomalta ratkaisulta ryhmää varten, sillä 
taitavastikin suomea puhuvat lapset eivät hyötyneet Suomessa koulua käyville suunnitel-
lusta äidinkielenkirjasta. Toisaalta taas aapisessa käytetty kieli oli liian vaikeaa suomea 
vain vähän osaaville kirjan alun tavausharjoituksia lukuun ottamatta. Niinpä syksyllä 
käytetty materiaali oli opettajan valmistelemaa. Keväällä saimme käyttöömme suomi 
toisena kielenä opiskeluun suunnatun Kielikarhu 2 –oppikirjan. Kirja on ollut todella toimi-
va, sillä Suomikoulun oppilaista lähes kaikki ovat tavalla tai toisella suomi toisena kielenä 
oppijoita. Tällöin kirjan aiheet ja teemat soveltuvat paremmin ulkosuomalaisille lapsille, 
sillä ottamalla huomioon jokaisessa teemassaan myös kulttuurisen puolen. Lisäksi kirjas-
sa vallitseva oppimiskäsitys on funktionaalinen, joka sopii erinomaisesti Suomikouluun 
tarpeisiin. 

Kuluneen lukuvuoden teemana oli Jean Sibeliuksen juhlavuosi, jota käsiteltiin muuta-
maan otteeseen ryhmälle sopivalla tavalla. Vuoden aikana käsittelimme myös suoma-
laisia juhlapyhiä, joita olivat muun muassa itsenäisyyspäivä, joulu, laskiainen, pääsiäinen 
ja vappu. Myös isän- ja äitienpäivät olivat käsittelyssä. Näiden lisäksi kävimme läpi muun 
muassa perhe- ja sukulaisuussanastoa, teimme kirjaesitelmät lempikirjoista (lukuvuoden 
toinen teema oli kirjan vuosi), osallistuimme koulun logokilpailuun, pidimme koulun 
yhteisen retki- ja luontopäivän läheisessä puistossa sekä soitimme kanteletta, mikä olikin 
todella suuri menestys lasten keskuudessa. Kahden heikommin suomea osaavan lapsen 
kohdalla vuoden opetussuunnitelma oli monilta osin sama, mutta heidän kanssaan 
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kävimme paljon läpi myös perusasioita, kuten numeroita, värejä, itsensä esittelemistä 
sekä harjoittelimme yksinkertaisten keskustelujen käymistä.  

Tänä vuonna teimme paljon yhteistyötä naapuriluokkamme Hattivattien kanssa. Heidän 
kanssaan järjestimme laskiaispullien koristelua ja maistelua, vappujuhlan, johon myös 
vanhemmat saivat osallistua sekä yhteisen kevätjuhlaesityksen. Teemana oli Kalevala, 
josta teimme mukaillun version nukketeatterina. Esitykseen kuului myös kanteleen soit-
toa.  

RYHMÄ: Hattivatit I (8-9vuotiaat)  

OPETTAJA: Hanna Kuosmanen-Mehta 2014 syyslukukausi, Senni Tallinen 2015 
kevätlukukausi 

Apuopettajat: Helena Dubois (syysukukausi) Nita Keskitalo (kevätlukukausi) 

Hattivatti ryhmä koostuu 7 oppilaasta, joiden suomenkielentaito vaihtelee kohtalaisesta 
sujuvaan. Lukuvuoden tavoitteina on ollut tarjota heille mahdollisuus tutustua suomenkie-
len ja suomen kulttuurin ilmiöihin sekä osallistua erilaisiin yhteisiin tapahtumiin kouluy-
hteisössä. 

 Olemme vuoden aikana käyneet läpi lauseen muodostusta, kaksoiskonsonantteja, uutta 
sanastoa ja olemme harjoitelleet ahkerasti lukemista ja kirjoittamista . Opiskelun apuna 
olemme loppu keväästä käyttäneet Kielikarhu 2 oppikirjaa. Jokaisella oppilaalla on ollut 
myös oma kirjoitus vihko mihin olemme keränneet kaikki tunneilla tehdyt tehtävät talteen.  

Useimmiten ensimmäinen koulutunti on painottunut kielentuntemukseen. Opetuksessa on 
käytetty kirjojen ja monisteiden lisänä mm. aakkoskortteja, erilaisia pelejä ja leikkejä (bin-
go, pantomiimi, "hirsipuu" jne.) ja erilaisia Suomalaisia videoita ja kappaleita. Lukemista 
on harjoiteltu erilaisten tehtävien avulla niin ääneen, kuin itsenäisesti. Kirjoittamista 
olemme harjoitelleet kirjoitelmien avulla aiheina mm. oma lempikirja.  

Toisen tunnin ohjelma on yleensä keskittynyt suomalaiseen kulttuuriin. Vuoden teemana 
on ollut Kirjan vuosi ja Kalevala. Kirjan vuosi teemaan olemme tutustuneet esittelemällä 
oma lempikirja kirjallisen esitelmän avulla koko luokalle. Kalevalan maailmaan olemme 
tutustuneet monenlaisien aktiviteettien kautta. Ensimmäiseksi tutustuimme Kalevalan 
sankareihin kuva tehtävien avulla. Kalevalan tarinaan tutustuimme lukemalla tiivistetty 
kertomus Kalevala kirjasta ja tukemaan tarinan kulkua katsoimme myös Kalevala-aiheisia 
kuvia ja runoja. Lapset pääsivät tutustumaan  myös kanteleen soittoon kantelemestari 
Anttu Koistisen johdolla.  

Olemme seuranneet Suomalaista juhlakalenteria tunneilla monipuolisesti erilaisten aktivi-
teettien kautta. Olemme askarrelleet kaveriluokan kanssa ystävänpäivä kortteja, 
pääsiäiskortteja, viettäneet laskiaisjuhlia laskiaispullien kera ja viettäneet hauskoja vap-
pujuhlia pelien ja vappunaamareiden teon merkeissä. Olemme myös tutustuneet Suoma-
laisiin juhlapyhiin videoiden kautta ja harjoitelleet eri juhlapyhien erikoissanastoa.  

Keväällä teimme retkipäivän läheiseen puistoon missä kävimme läpi luontoaiheisia 
tehtäviä ja harjoittelimme perinteisiä Suomalaisia ja Englantilaisia urheilulajeja mm. 
saappaan heittoa ja jalkapalloa. Kevät juhlissa lapset pääsivät jakamaan tietoutta Kale-
van maailmasta muille nukketeatteri esityksen kautta.  
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RYHMÄ:   Nuuskamuikkuset (9-10/11-vuotiaat), syys- ja kevätlukukausi 
OPETTAJA:    Jenni Lehtokoski 
APUOPETTAJA:  Aino Pääkkö 

Nuuskamuikkuset on Suomi-koulun toiseksi vanhin ryhmä. Syyslukukauden alus-
sa ryhmään oli ilmoittautunut yhdeksän oppilasta, ja mukaan liittyi vielä kaksi oppi-
lasta heti lukuvuoden alussa. Oppitunneilla kävi säännöllisesti kahdeksan oppilas-
ta, yksi oppilas kävi harvemmin ja kaksi oppilasta eivät ollenkaan. 
Kevätlukukaudella ryhmästä jäi pois kaksi oppilasta. Lukuvuoden alussa ryhmä 
jakautui kolmeen eri kielitasoon; suomi äidinkielenä, suomea ymmärtävät mutta 
hieman epäröiden käyttävät, sekä yksi oppilas joka ei puhunut eikä ymmärtänyt 
suomea – häntä varten ryhmään pyydettiin apuopettaja, joka toimi hänen tulkki-
naan tehtävissä. Kielenä luokassa on kuitenkin pystytty pitämään koko ajan suo-
mi. Tänä lukuvuonna koulussa kokeiltiin myös uutta kaveriluokka-toimintaa, ja 
Nuuskamuikkuset työskentelivät toisen tunnin aina kaveriluokka Mymmeleiden 
kanssa yhdessä. 

Lukuvuoden alussa tunneilla keskityttiin enemmän kielioppiin ja teksteihin, joita 
luettiin ääneen ja harjoiteltiin lausumista sekä luetun ymmärtämistä. Kielioppite-
htävien aiheet pidettiin suhteellisen yksinkertaisina; kolmannen luokan tehtävien 
aiheina, mutta tehtävät muokattiin vaikeammiksi tai helpommiksi oppilaiden tason 
mukaan. Äidinkielenä suomea osaaville oppilaille annettiin usein aiheesta myös 
lisätehtäviä, jotka saattoivat olla vaikeampiakin. Keskimmäiselle tasoryhmälle asi-
at opetettiin usein enemmän sanastojen kautta – suuri hitti koko ryhmän kesken 
oli esimerkiksi prepositio-leikki, jossa opettaja antoi ohjeita mitä tehdä tai mihin 
mennä käyttäen prepositioita, esim. ”mene tuolin alle”, ”tuolin päälle”, ”seinän 
viereen” jne.  

Kevätlukukaudella teemana koulussa oli niin kirjan vuosi kuin Kalevalakin, ja näitä 
teemoja toteutettiin luokassa tekemällä esimerkiksi kotona kirjaesitelmät, jotka sit-
ten esiteltiin yhdessä luokassa. Kalevalaan tutustuttiin yhdessä kaveriluokan 
kanssa keväällä, ja lisäksi koulussa pidettiin kanteleen opetusta kahteen kertaan. 
Oppilaat olivat erittäin innostuneita kanteleista.  

Tavoitteena lukuvuonna on ollut vahvistaa oppilaiden sanavarastoa ja kommu-
nikaatiota suomeksi. Lisäksi tuntien rakenteeseen on lisätty viimevuodesta en-
emmän ikäryhmälle sopivaa ”oikeaa tietoa”, pelkkien satujen tai aapisen sijasta; 
esimerkiksi maantietoa, ja myöhemmin keväällä tehtiin myös esitelmä itse valitu-
ista Suomeen liittyvistä aiheista. 

Tuntien rakenne oli jokaisella kerralla hyvin samanlainen; tunnit aloitettiin ker-
tomalla kuulumiset, jotta jokainen pääsisi puhumaan suomeksi, jonka jälkeen 
tehtiin kieli- ja/tai kielioppi tehtäviä; ryhmää jaettiin tason mukaan, apuopettajan 
avustuksella. Toinen tunti pidettiin yhdessä kaveriluokan kanssa; näillä tunneilla 
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aiheet olivat Suomen kulttuuriin liittyviä, kuten Suomen maantietoa tai historiaa, 
tai suomalaisia leikkejä. Näin oppilailla oli mahdollisuus myös keskustella asioista, 
pohtia, kysellä ja kertoa omista tiedoistaan tai kokemuksistaan. Keväällä osallistu-
imme myös koulun uuden logon piirustuskilpailuun. 

RYHMÄ: Mymmelit (12+-vuotiaat) 

OPETTAJA: Oona Turunen 

Mymmelit ovat tänä vuonna tutustuneet mm. Kalevalaan, suomalaiseen musiikkiin ja 
runouteen, kanteleen soittoon sekä historiaan. Syksyllä ryhmään oli ilmoittautunut 6 oppi-
lasta, joista yksi lopetti joulun jälkeen. Muutama oppilas ei päässyt muiden harrastusten 
takia osallistumaan joka kerralle. Ryhmästä yksi ei puhu/ymmärrä suomen kieltä 
lainkaan. Muut oppilaat ymmärtävät erinomaisesti ja pari puhuu sekä kirjoittaa erittäin 
hyvin suomea.  

Useat kerrat suomikoulussa aloitimme käymällä läpi kaikkien kuulumisia ja sitten kuun-
telemalla jonkin suomalaisen pop/rock-kappaleen ja kävimme läpi lyriikoita. Ensimmäinen 
tunti tehtiin kielioppiharjoituksia, joita olin tehnyt tai tehtiin jotakin muuta toimintaa. 
Tehtäviin sisältyi tekstin tuottamista, tekstin ymmärtämistä ja sanastoharjoituksia. Toinen 
tunti toimittiin yhdessä kaveriluokan (Nuuskamuikkuiset (9-11v.) kanssa.  

Yhden kerran teemana oli tunne-/seksuaalikasvatus, jossa käytiin läpi tunteisiin ja sek-
suaalisuuteen liittyviä myyttejä ja oppilaat saivat keskustella ja kommentoida aiheita. 
Olemme pitäneet kaveriluokan kanssa levyraatia ja tehneet prosessidraamaa aiheesta 
ystävyys. Oppilaat lukivat talvella vapaavalintaisen suomenkielisen kirjan ja tekivät siitä 
esitelmän.   

Keväällä teemakertoja oli myös Kalevalan päivä, jolloin tutustuttiin Kalevalaan mm. kat-
somalla video ja kuvia Kalevalasta. Toinen teema oli Suomen sotahistoria, jolloin kat-
soimme dokumenttia suomalaisesta sotilaasta. Eurooppa-päivänä kävimme kaveriluokan 
kanssa läpi Euroopan maita. Keväällä järjestettiin myös koko koulun retkipäivä läheiseen 
puistoon sekä kanteleen soiton työpaja. Kevätjuhlassa yksi oppilas luki runon Kalevalasta 
juhlaväelle.  

Lontoossa, 19. lokakuuta 2015 

Marja-Leena Toseland 
Puheenjohtaja 
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