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Marraskuun uutisia, 2020

Hyvä yhteistyökumppani
Kiitos, kun olette tukenamme ja kumppaninamme kehittämässä lasten
lukutaitoa ja kasvattamassa Suomeen maailman veneilytaitoisimpia ja
vesistövastuullisimpia lapsia. Nyt olemme käynnistäneet rahoitusneuvottelut
ensimmäisistä Vilskettä Vesillä 1 -luokkalukukirjojen lahjoituksista jokaiseen
1500 alakouluun. Toivotamme kaikki yhteiskuntavastuulliset tahot mukaan
talkoisiin, niin saamme toimittaa ne kouluille ennen kevättä. Hanke etenee
hyvin, haastavista ajoista huolimatta.
Keväällä haimme ProAgria etelä-Suomen EU-rahoitteisella Hymy-hankkeen
tuella ELY-keskukselta Yrityksen perustamistukea. Saadulla tuella saimme
liiketoimintamme perusasiat niin hyvään kuntoon, että voimme keskittää nyt
kaikki voimavaramme itse hankkeeseen. Salla Mäkelä toimii aisaparinani
ja vastaa viestinnästämme, myyntikoordinaattori Jaakko Grönmark liittyi
tiimiimme marraskuun alusta.
Brita Maria Renlundin muistosäätiö, BMR mahdollisti ruotsinkielisten kirjojen
koulupainosten oikoluvun ja käännökset. Tämän lisäksi he rahoittivat
huomattavan määrän lukukirjalaatikoita ruotsinkielisiin alakouluihin
esikouluille ja kielikylvyille. Tavoitteemme on päästä toimittamaan kirjalaatikot
kirjat jokaiseen ruotsinkieliseen kouluun jo tammikuussa 2021.
Vilskettä vesillä -kirjat tulevat sisältämään opetusvideoita, jotka innostavat
lapsia lukemaan ja oppimaan. Nämä opetusvideot vahvistavat lasten
monimedian lukutaidon kehittymistä. Ne havainnollistavat ja helpottavat uusien
käsitteiden ja kansalaistaitojen oppimista. Opetusvideoita tullaan liittämään
hankkeen jokaiseen kolmeen Vaahtopäistä kertovaan kirjaan.
Tässä hiukan maistiaisia:

Lämpöiset kiitokset isosta avusta Suomen suurimmalle jollapurjehduksen
junioriseuralle, Helsingin Lauttasaaressa toimivalle Helsinfors Segelklubb
ry, HOSKI:lle. He tarjosivat kuvauksiimme erinomaiset purjehdustreenit,
puitteet ja kalustoa viime kesänä. Ja erityisen hyväntuuliset kiitokset jokaiselle
kärsivälliselle nuorelle, innokkaalle purjehtijalle ja ohjaajalle, joka osallistui
Vaahtopäät purjehdusleirillä -kirjamme tarinan mukaisten opetustilanteiden
järjestelyihin ja niiden kuvauksiin.
Yli kahdenkymmenen videon korkeasta laadusta, upeista kuvakulmista ja
vauhdikkuudesta dokumentoinneista vastaa ansioitunut seikkailijapurjehtija,
tuottaja Ruffe, Kari Nurmi. Hänen ammattitaitonsa näkyy ihan jokaisessa,
huolellisesti viimeistellyssä opetusvideossa. Odotamme suurella innolla lasten
reaktioita, kun he pääsevät tutkimaan niitä puhelimillaan Vaahtopäät
purjehdusleirillä -kirjan sivuilta.

Esittelyssä
Rehtorilähettiläs Raija Vahasalo
- Lähdin mielelläni Vilskettä vesillä -luokkalukukirjahankkeen
Rehtorilähettilääksi. Vilskettä Vesillä -kirjojen interaktiivisuus syventää lasten
oppimista, vahvistaa heidän vuorovaikutustaitojaan ja innostaa lapsia
lukemaan, Raija Vahasalo perustelee.
- Vesillä liikkuminen voidaan nähdä vesien maassa kansalaistaitona. Uima- ja
vesipelastustaidot ovat kirjattuina voimassa oleviin perusopetuksen
opetussuunnitelman liikunnan perusteisiin, hän jatkaa.
Rehtori Raija Vahasalolla on varsin merkittävä poliittinen ura ja vahva kokemus
lukuisissa luottamustehtävissä. Kansanedustajana ollessan hän toimi mm.
Eduskunnan sivistysvaliokunnan puheenjohtajana sekä Sivistys- ja
tiedejaostossa. Hän on toiminut myös Valtion liikuntaneuvostossa sekä
Opetushallituksen johtokunnassa. Tällä hetkellä hän on Koululiikuntaliiton
hallituksen puheenjohtaja.
Raija Vahasalo, rehtori
Gesterbyn koulu
Kirkkonummi

Hyväntuulisin terveisin
Aalloille Finland Oy - Vilskettä Vesillä
Lissu Suursalmi
Toimitusjohtaja
puh. 050 563 8372
lissu@aalloille.fi
www.vilskettävesillä.fi

Tämän sähköpostin osoitteisto on kerätty yrityksenne/yhdistyksenne verkkosivuilta ja/tai olet antanut
sähköpostisi aiempaa Vilskettä Vesillä -kirjatilausta tehdessäsi ja/tai olet solminut Vilskettä Vesillä kumppaniyhteistyön. Voit poistua postituslistaltamme tai vaihtaa sähköpostiosoitteesi allaolevista
linkeistä. Käytämme sähköpostiosoitettasi vain Vilskettä Vesillä -kirjojen ja hankkeiden tiedottamiseen,
eikä sitä luovuteta kolmansille osapuolille. Yhteystiedot ovat teknisesti suojattu asianmukaisilla
varotoimilla ja niiden käsittelyyn oikeutetut henkilöt ovat ohjeistettu tietojen käyttämisestä.

Copyright © 2020, Aalloille Finland Oy FI31014771
All rights reserved.

Postiosoitteemme on:
Myllyharju 14 a, 02400 KIRKKONUMMI
Muuta tietojasi tästä: update your preferences tai poistu postituslistalta tästä: unsubscribe from this list.
Aalloille Finland Oy tukee tuotteillaan ja toiminnallaan lasten lukutaidon kehittymistä. Yritys kasvattaa
terveellisesti ja turvallisesti vesillä liikkuvia, vesistövastuullisia sekä veneilytaitoisia lapsia hyväntuulisilla
Vilskettä Vesillä -kirjoilla, tuotteilla ja hankkeilla.

RSS

