
 Syyskuu on Portlandin Suomi-koulussa mahtavan menon kuukausi. 
Koulun alkuun päästään lämmittelemään viikkoa aikaisemmin vapaaehtoisilla nettikoulutuksilla 3. ja 4. 
syyskuuta. 
 
La 3.9. Kielen kartoitus sessio @ 10 AM 
Bilingual Potential tukee Suomi-seuran jäsen kouluja järjestämällä syyskuussa ilmaisen kielen kartoitus 
nettikoulutuksen. Soile Pietikäinen auttaa tekemään arvion oman lapsen / omien lapsien suomen kielen 
kielitaidon tasosta. Tämä auttaa perheitä ja opettajia ymmärtämään lapsen lähtötason ja yhdessä tekemään 
oikeat asiat kielen kehittämiseksi eteenpäin. 
 
Su 4.9. Kieli kadoksissa @ 10 AM 
Lasten kasvattaminen vähemmistökielellä on kaikkea muuta kuin ruusuilla tanssimista ja täynnä haasteita. 
Soilella on 20 vuoden kokemus näistä sekä omien lasten kautta että sosiologian ja kielikasvatustieteiden 
kautta. Soile tuo uusia näkökulmia ja työkaluja siihen miten hommasta saadaan kaikille osapuolille mielekästä 
ja kehitystä aikaan.  

 lisätiedot tulossa sähköpostitse.  
 
Osallistuminen molempiin on ilmaista ja vapaaehtoista. Saamme nämä mahtavat koulutukset maksutta kiitos 
meidän Suomi-koulun Suomi-Seuran jäsenyyden.  
 
Rekisteröidy ja katso lisätiedot: https://www.bilingualpotential.org/FIN 
 

 Syy miksi näitä ei kannata jättää välistä: https://perhemaailmalla.fi/kerran-vaan-tajusin-etta-han-
oli-jutellut-minulle-suomeksi-koko-matkan-ruokakauppaan/ 
 

 Portlandin Suomi-koulu starttaa la 10.9.  
Tervetuloa mukaan!  
 

 Jos et vielä ole ollut mukana mutta haluaisit mukaan voit laittaa viestiä Facebook sivumme kautta 
(https://www.facebook.com/PortlandFinnishSchool/) 
Meillä on ryhmät aloittelijasta sujuvasti puhuviin ja alle 5 v. leikkiryhmä (lapsi osallistuu vanhemman kanssa 
tunneille). 

Toimi nopeasti niin pääset mukaan mahtaviin koulutuksiin ilmaiseksi.  
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 September is a funtastic month at the Portland Finnish school. 
 
As member of the Finland society (Suomi-seura) we get two online training sessions week prior to Finnish 
school start. 
 
Sat 3rd Sept @ 10 AM: Finnish language level estimation for one’s child. When we know the level, families and 
teachers can work together to help to progress the skills with right tools and methods. Registering needed at 
the Bilingual potential page. 

 Saturdays session will be in Finnish this round but if there is a need for English, let us know. 
There will be knowledge transfer during first day of school over cup of coffee. 
 
Sun 4th Sept @ 10 AM: Language Lost and found session 
Raising the child in minority language is challenging and not like dancing on the rose petals. Soile will help us 
to find the tools and concrete activities to make the journey pleasant for all.  
The first hour of the session will be in English good information for all and second hour will be held in Finnish, 
focusing more specifically situations where a parent speaks / would like to speak Finnish with his/her children. 
 
Suomi-Koulu/ Portland Finnish school starts on Sat 10th September! Wishing everyone warmly welcome! 
 

 In case you are not actively part of the school but would like to be, contact us through the 
Facebook page (https://www.facebook.com/PortlandFinnishSchool/). 
We have groups from zero to fluent speakers and playgroup (with parent involvement) for children under 5 
years. 
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