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Mukavaa kesän odotusta,
Kevätkauden viimeisessä jäsenkirjeessä palaamme vielä onnistuneeseen webinaariin
28.4.2021 "Suomen kielen oppiminen, monikielisyys ja kielitietous" sekä vihjailemme jo
syksyn koulutuksista, jotka ovat nousseet esiin teille suunnatussa
koulutustoivekyselyssä. Eli alustavan suunnitelman pohjalta alkusyksystä olisi
vuorossa Katsomuskasvatus ja myöhemmin syksyllä Seksuaalikasvatus. Näistä tulevat
tarkemmat tiedot syksyn jäsenkirjeissä.
Alueellisessa toiminnassa tapahtuu, tällä kertaa Uudenmaan alueella... hemmottelua
tarjolla, joten lue uutiskirjettä tarkasti!
Jos myös itse kiinnostuit aluevastaavan/piirihenkilön toiminnasta: Ota yhteys Kaisaan
tai Tiinaan (yhteystiedot mainitaan tässä jäsenkirjeessä omassa osiossaan).
Ensisijaisesti ALUEELTA 4 (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Keski-Suomi) puuttuvat
sekä aluevastaava että piirihenkilö.
Juuri sinä saatat tuntea oman alueesi jäsenten tarpeet. Tapahtumia voi järjestää etänä,
hybridinä tai läsnä!
Kevätterveisin,
Sosiaalipedagogit Talentia ry:n hallitus

2/7

Webinaari 28.4.2021 "Suomen kielen oppiminen,
monikielisyys ja kielitietous"
Suomen kielen oppiminen, monikielisyys ja kielitietoisuus.
28.04.2021 Jenni Alisaari (PhD), erikoistutkija Turun Yliopiston tutkimuksen lippulaiva
Invest:stä koulutti jäseniämme huhtikuun lopulla. Koulutukseen osallistui 59
yhdistyksen jäsentä.
Jenni aloitti koulutuksen tuomalla esiin erilaisia tapoja tutustua toisiimme pienten
tehtävien avulla ja havahdutti kuinka hyvältä ja tärkeältä tuntuu tuoda esiin se ehkä
vähäinenkin kielitaito, jota meillä jokaisella on. Se kulki aasinsiltana illan kahteen
teemaan – monikielisyyden tukemiseen ja arvostamiseen sekä kielitietoisuuteen.
Kaikkia kieliä ja kaikkien kielitaitoa tulisi arvostaa. Voimme tukea monikielisten lasten
kielitaitoa antamalla vanhemmille tietoa ja tukea kielenkehityksestä ja olemalla
kiinnostuneita lasten kielitaidosta. Voimme tuoda esiin eri kieliä oppimisympäristöissä,
tutkia erilaisia kirjoitusasuja ja vaikka opettelemalla sanomaan ”Moi” kaikilla kielillä,
joita ryhmässä tiedetään. Näin yhdessä opetellen ja tutkien kaikkien kielitietoisuus ja
kiinnostus eri kieliin kasvaa. Kaikki tämä luo lapsille kuuluvuuden ja perusturvallisuuden
tunnetta, joka vaikuttaa positiivisesti koulumenestykseen.
Suomen kielen oppimisen osalta Jenni Alisaari nosti keskiöön merkityksellisen
vuorovaikutuksen ja kielen oppimisen siinä. Hän muistutti kielenkehityksen
lähikehityksen vyöhykkeestä ja siitä, että kielen oppimisen tulisi olla mielekästä ja että
lapsi voi oppia vain sen minkä hän on toistuvasti kuullut ja mikä on hänelle
merkityksellistä. Lopuksi hän lainasi Virginia Woolfin viisaita sanoja: ”I am made and
remade continually. Different people draw different words from me”. Kielitietoisia
keväthetkä kaikille !
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Keho kaipaa hierontaa
Sosiaalipedagogit Talentian ry:n jäsenet, tulkaa mukaan!
Sosiaalipedagogit Talentia ry:n alueellisena toimintana alue 1:llä (Helsinki, Uusimaa,
Länsi-Uusimaa) järjestetään viidelletoista ensimmäisenä ilmoittautuneelle jäsenelle
mahdollisuus osallistua Teams-tapaamiseen, jossa toisiimme tutustumisen lisäksi
kuulemme Sosiaalipedagogit Talentia ry:n toiminnasta ja ideoimme yhdessä alueella 1
järjestettäviä tapahtumia.
Teams-tapaamiseen osallistuneet voivat varata itselleen tunnin hieronnan sekä
lämpöhoidon Espoon Kivenlahdessa sijaitsevasta hieronta Titta Karjalaisesta. Hieronta
sekä lämpöhoito maksaa yhteensä 50 €, josta jokaisen omavastuu on 20 €. Hieronta
varataan tapaamisen jälkeen hierojalta ja omavastuu suoritetaan paikan päällä.
Teams-tapaaminen on 26.05.2021 kello 18.00-19.00. Hieronta tulee käyttää kesäkuun
aikana. Ilmoittautuminen 19.05.2021 mennessä: irene.altundas@yahoo.com
Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä!
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Aluevastaavana/piirihenkilönä toimiminen
Aluevastaavat ja piirihenkilöt vastaavat Sosiaalipedagogit Talentia ry:n alueellisen
toiminnan järjestämisestä ympäri Suomea. Aluevastaava vastaa koko alueen
tapahtumien koordinoinnista, kun taas piirihenkilöt vastaavat alueen sisällä pienempien
maantieteellisten alueiden toiminnan järjestämisestä. Alueilla järjestettävät tapahtumat
löytyvät Talentian tapahtumakalenterista, jonka lisäksi niistä tiedotetaan yhdistyksen
jäsenkirjeissä ja facebookissa. Tapahtumiin ilmoittautuminen ja niistä lisätietojen
saaminen tapahtuu pääsääntöisesti aluevastaavien/piirihenkilöiden kautta, joiden
yhteystiedot löytyvät aina tapahtumakutsusta.
Tällä hetkellä kaikilla alueillamme ei ole aluevastaavaa tai piirihenkilöitä. Jos olisit
kiinnostunut toimimaan sellaisena ja järjestämään yhdistyksemme toimintaa omalla
alueellasi, voit olla yhteydessä: Alue 2 Kaisaan ja Alue 3 Tiinaan. Yhdistys rahoittaa
alueilla järjestettävää toimintaa omasta budjetistaan.
Alue 1 (Helsinki, Uusimaa, Länsi-Uusimaa)
Aluevastaava: Irene Altundas, Espoo, p. 0465395431
irene.altundas(at)espoo.fi
Piirihenkilö: ei piirihenkilöä
Alue 2 (Päijät-Häme, Kymenlaakso, Etelä-Karjala, Etelä-Savo)
Aluevastaava: Kaisa Lehti, p. 0408360439 leenakaisalehti(at)gmail.com
Piirihenkilö: ei piirihenkilöä
Alue 3 (Ahvenanmaa, Varsinais-Suomi, Satakunta, Kanta-Häme)
Aluevastaava: Ann-Katrin Silfver-Lehtinen , Lieto, p. 0400 837 892, ann-katrin.silfverlehtinen(at)elisanet.fi
Piirihenkilö: Kanta-Häme: Tiina Henttinen, Tervakoski, tma.henttinen(at)gmail.com
Alue 4 (Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi) ei aluevastaavaa eikä piirihenkilöä
Alue 5 (Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pirkanmaa)
Aluevastaava: Tiina Henttinen, Tervakoski, tma.henttinen(at)gmail.com
Piirihenkilöt: Pohjanmaa: Katja Vaara, Seinäjoki, katja.antinoja[hotmail.com
Pirkanmaa: Maisa Nevalainen, Tampere, xfallonx@gmail.com
Alue 6 (Oulun seutu, Kainuu, Lappi)
Aluevastaava: Elina Auvinen, elina.auvinen@gmail.com
Piirihenkilö: Laura Kalaoja, laura.kalaoja@touhula.fi

6/7

Ota yhteyttä
Sosiaalipedagogit Talentia
ry

Ratamestarinkatu 11
00520 Helsinki
Sähköposti:
sosiaalipedagogit@talentia.fi
Tietosuojaseloste
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