Tammikuun uutisia, 2021
Hei,
Hyvää alkanutta vuotta kaikille. Vuosi vaihtui ja korona jatkaa kiusaamistamme.
Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahanke etenee mukavasti. Haemme ahkerasti
päärahoituskumppaneita, jotta voimme toimittaa ensimmäiset kirjat jokaiseen
kouluun ennen kesää. Tämän viestin lopussa on siitä lisätietoa.
Nyt esittelemme Vaahtopäät-kirjoissa olevien suloisten nuotiolaulujen
säveltäjän sekä kolme tärkeää yhteistyökumppaniamme.

Vaahtopäät -laulujen säveltäjän terveiset
Jokaisessa Vaahtopäät -kirjassa on kirkkonummelaisen säveltäjä Juhana
Nevalaisen sympaattinen laulu. Lapsia ja vesilläliikkumista rakastava Juhana
on lahjoittanut kappaleensa kirjoihimme kaikkien Suomen lasten iloksi.
- Inspiroidun laulujeni sanoituksiin usein veneillessäni, joka on aina ollut
rakkaimpia harrastuksiani. Tarjoan Vilskettä Vesillä -kirjoissa lapsille
sävellyksiäni innostaakseni heitä laulamaan. Laulaminen on rentouttavaa ja se
aikaansaa nopeasti vahvaa yhteisöllisyyttä.
- Opettajan työssä huomasin, kuinka laulaminen parantaa lasten keskittymistä
ja kiinnostusta asioihin paneutumiseen. Sanoitan sävellykseni aina suomeksi ja
ruotsiksi, koska laulaminen helpottaa kielten oppimista. Jokainen lapsi, joka
saadaan innostettua yhteisöllisyyttä tukevaan harrastukseen, laulamaan tai
veneilemään, on aina voitto kotiin.
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Juhana Nevalainen, säveltäjä ja sanoittaja, eläkkeellä oleva lehtori.

Baltic Sea Action Group, BSAG tuore yhteistyökumppanimme
Itämeren suojelua edistävä Baltic Sea Action Group (BSAG) säätiö lähti
Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahankkeen viestintä- ja
sisältöyhteistyökumppaniksi.
- BSAG:n tavoitteena on Itämeren ekologisen tasapainon palauttaminen.
Nuorten Itämeri-tietouden lisääminen on aina ollut tärkeä osa säätiön toimintaa.
Tässä kansallisessa hankkeessa mukanaolo edistää BSAG:n tavoitteita sekä
tukee BSAG:n Itämeri-koulu -tunnettuutta ja toimintaa, sisältöjohtaja Laura
Höijer perustelee.
Tervetuloa yhteistyökumppaniksi kasvattamaan Suomeen uusia hyväntuulisia,
turvallisesti ja vastuullisesti vesillä liikkuvia lapsia!

Esittelyssä Venealan Keskusliitto Finnboat ry:n toimitusjohtaja Jarkko
Pajusalo
- Lähdimme mielellämme hankkeen yhteistyökumppaniksi, sillä meille on
tärkeää, että kaikki liikkuvat vesillä vastuullisesti ja turvallisesti aina vauvasta
vaariin. Vilskettä Vesillä- kirjoista koululaiset oppivat näitä tärkeitä perusasioita
ja Vaahtopäiden tarinat kannustavat lapsia myös suojelemaan vesistöjä, Jarkko
Pajusalo sanoo.
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- Haluamme ilman muuta olla mukana kasvattamassa Suomeen maailman
vastuullisimpia veneilijöitä ja vaikuttaa näin maamme veneilykulttuurin
kehittymiseen sekä jäseniemme liiketoimintaan.
Jarkko Pajusalo on toiminut Venealan keskusliitto Finnboat ry:n
toimitusjohtajana yli neljä vuotta. Yhdistys kokoaa venealan yritykset saman
katon alle ja edistää niiden toimintaa ja tervettä kilpailua sekä edistää veneilyä
ja veneilyn turvallisuutta maassamme edistäen Suomen mainetta venemaana.
Finnboat on venealan kansainvälisen kattojärjestön Icomian aktiivinen jäsen.
Jarkko Pajusalo, toimitusjohtaja
Venealan keskusliitto Finnboat ry

Esittelyssä Suomen Rehtori ja Suomen Rehtorit ry:n
puheenjohtaja Antti Ikonen
- Lähdimme tukemaan Vilskettä Vesillä- luokkalukukirjahanketta, koska se
kattaa tasapuolisesti maamme kaikki suomen- ja ruotsinkieliset alakoulut. Näillä
opetusvideoilla varustetuilla lukukirjoilla pääsemme toteuttamaan
opetussuunnitelman velvoitteita ja innostamaan lapsia lukemaan. Tämä on
hyvä uudenlainen lähestymistapa, joka osaltaan auttaa näiden tärkeiden
kansalaistaitojen opettamisen aloittamista kaikille alakouluikäisille lapsille, Antti
Ikonen kiteyttää.
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- Kumppanuudellamme haluamme erityisesti varmistaa, että rehtorit tulevat
saamaan riittävästi tietoa niin, että luokkalukukirjojen käyttöönotto on
mahdollisimman vaivatonta.
Antti Ikonen on nyt neljättä vuotta Suomen Rehtorit ry:n puheenjohtajana.
Yhdistyksellä on yli 1200 jäsentä ja toimintaa 22 paikallisessa
jäsenyhdistyksessä Suomessa. Suomen Rehtorit ry on mukana
asiantuntijatahona kansallisen ja kansainvälisen koulutuspolitiikan
valmistelussa ja toteuttamisessa.
Antti Ikonen
Suomen Rehtorit ry:n Puheenjohtaja, rehtori, Liperin koulu

Hankkeessa mukanaolon vaikutukset korostuvat juuri nyt
Vaikka korona-pandemian vielä tuntemattomat sivuvaikutukset liikeelämään ovat aiheuttaneet varovaisuutta kumppanuuspäätöksissä, on
hankkeen merkityksellisyys ja tasapuolisuus jokaista 1500 koulua
kohtaan herättänyt paljon positiivista kiinnostusta.
Nyt jos koskaan koulut tarvitsevat nämä uudet työvälineet, joita he eivät itse voi
hankkia entisestään tiukentuneen budjettiensa takia. Nämä lukukirjat
mahdollistavat opetussuunnitelman OPS16 edellyttämän vesilläliikkumisen
opetuksen aloituksen jokaisessa Suomen alakoulussa 2021.
Toivomme, että kaikkien Suomen alakoulujen lapset saavat oppia vielä tällä
lukukaudella uusia, tarpeellisia, turvallisen vesillä liikkumisen
kansalaistaitoja Vaahtopäiltä.
Te jotka vielä pohditte yhteistyökumppanuutta, niin tässä pari nostoa siinä
mukanaolon hyödyistä:
Tämä yhteiskuntavastuullinen hanke avaa uuden, tärkeän
ja ajankohtaisen vaikutusmahdollisuuden yhteiskuntamme kehittämiseen
(lukutaito, uudet kansalaistaidot)
Tämä ekologinen ja ympäristövastuullinen hanke tarjoaa positiivista
julkisuutta ja mainetta vastuullisuudesta.
Tällä lukutaitohankkeella ryhdymme kasvattamaan Suomeen maailman
veneilytaitoisimpia ja vesistövastuullisimpia lapsia!
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Otamme ilomielin vastaan vinkkejä juttuaiheista, joista haluaisitte kuulla
uutiskirjeissämme. Muistattehan seurata myös sosiaalisen median
kanaviamme:
Facebook, Instagram ja LinkedIn

Luokkalukukirjojen lisäksi markkinoimme kirjojamme kumppaneillemme,
kirjatukuille, kirjakauppoihin, päiväkoteihin, kirjastoihin ja satamiin.
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Hyväntuulisin terveisin
Aalloille Finland Oy - Vilskettä Vesillä
Lissu Suursalmi
Toimitusjohtaja
050 563 8372
lissu@aalloille.fi
www.vilskettävesillä.fi

Tämän sähköpostin osoite on kerätty yrityksenne / yhdistyksenne
verkkosivuilta ja/tai olet antanut sähköpostisi aiempaa Vilskettä Vesillä kirjatilausta tehdessäsi 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.
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Copyright © 2021 Aalloille Finland Oy, All rights reserved.
Postiosoitteemme on:
Myllyharju 14 a, 02400 Kirkkonummi
Aalloille Finland Oy (FI31014771) 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. Yritys noudattaa rajattua voitonjakoa
ja kanavoi yli puolet voitostaan yhteiskunnalliseen hyvään.
Muuta tietojasi tästä: update your preferences tai poistu postituslistalta tästä: unsubscribe from this list.
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