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Huhtikuun uutisia, 2021

Hei,

Hauskaa vappua ja vesiturvallista kevättä. Tässä uutiskirjeessämme
esittelemme teille kaksi yhteistyökumppaniamme Opetushallituksen
Lukuliikkeen ja Suomen Luokanopettajat, sekä viimeisimpiä toimiamme ja
tuotantojamme, joiden tavoite on kasvattaa Suomeen maailman taitavampia
vesilläliikkujia.

Kirjaamme liitettävät QR-koodeista avautuvat opetusvideot (26 kpl) ovat
nyt tulostettavissa nettisivuiltamme. Näin jokainen Vaahtopäät purjehdusleirillä -
kirjan jo ostanut pääsee hyotymään niistä. Ne painetaan kirjan seuraavan
painoksen sivuille. 
Lataa tästä.

Vilskettä Vesillä -esittelyvideon oli käytössä  verkossa järjestetyssä Vene

https://www.vaahtopaat.fi/gallery/


3.5.2021 8.49Vilskettä Vesillä huhtikuun uutiskirje

Sivu 2 / 9https://us12.admin.mailchimp.com/campaigns/preview-content-html?id=8590601

Båt 21 -messuilla.  
Katso tästä.

Uusia AALLOILLE - pelejä ja leluja kaikenikäisille maakravuille ja
vesipedoille
Olemme tuottaneet Aalloille -opetuspelejä ja leluja tukemaan Vilskettä Vesillä -
kirjojemme turvallisesta vesillä liikkumisen oppimista. Lämmin kiitos
veneilykouluttaja Ari Mäkelä, peliemme huolellisesta tarkistuksesta,
muokkausehdotuksista ja oikoluvusta.

Nämä aivonystyröitä aktivoivat pelit on helppoa ottaa mukaan veneeseen,
rannalle, mökille ja rantakahvilaan. Ne sopivat mainiosti myös leireille, kaikkien
vesiharrastusseurojen toimintaan, päiväkotiin ja kouluun. Tuotteemme tulevat
olemaan kesäkuun alusta lukien hyvin laajalti myynnissä
mm. vierasvenesatamissa ja kaupoissa.
Pelit ovat nyt ennakkotilattavissa yrityksille tästä

Muistipeli perustuu Vesiloruja - Vattenramsor kirjaan. 2 peliä, koska
pakkauksessa on mukana tyhjiä kortteja oman muistipelin tekemiseen.
Sanavisa: Veneily- ja vesiaiheiset kuvat opettavat vesillä
liikkujan sanastoa 4 kielellä, 3 pelivaihtoehtoa.
Tietovisa: Veneilyaiheisia kysymyksiä vastauksineen 2
kielellä, 3 pelivaihtoehtoa. 
Lenssi-Lokki: suloinen kirjojen sivuilla esiintyvä lokki-pehmolelu jokaisen
lapsen kainaloon veneisiin, mökeille ja kotiin. Mukana Lenssi-Lokin -tarina

https://player.vimeo.com/video/510553611?dnt=1&app_id=122963
mailto:tilaus@aalloille.fi?subject=Uudet%20Aalloille%20-tuotteet&body=Hei%2C%0A%0AOlemme%20kiinnostuneita%20uusista%20Aalloille%20-%20peleist%C3%A4%20ja%20leluista%20seuraavasti%3A%20%0A%0A%0A
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Esittelyssä Lukuliike, Opetushallitus, lukuliikekoordinaattori Pia Lumme

Lukuliike on hallitusohjelmaan kirjattu jatkuva ohjelma, jonka tavoitteena on
edistää Suomessa asuvien lukutaitoa, lapset ja nuoret edellä. Lukuliike pyrkii
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laajentamaan lukutaidon käsitettä ja tuomaan esiin monilukutaitoa sekä
monikielisyyttä.

Lukuliikkeen tarina sai alkunsa vuonna 2017, kun Opetus- ja kulttuuriministeriö
kutsui koolle lukutaidon ammattilaisista koostuvan kansallisen
Lukutaitofoorumin. Kokoonpanon tarkoitus oli pohtia, millaisin keinoin
suomalaislasten ja -nuorten heikentyvään lukutaitoon tulisi vastata. Näin syntyi
ajatus Lukuliikkeestä.

”Perhe, kaverit ja vapaa-ajan toiminta vaikuttavat merkittävästi lasten ja nuorten
lukuharrastukseen. Lähdimme mukaan kolmevuotiseen Vilskettä Vesillä -
luokkalukukirjahankkeeseen, koska siinä yhdistyy niin monta lapsille tärkeää
asiaa. Vilskettä vesillä -kirjoilla kehitetään lasten monilukutaitoa, kun uusien
kansalaistaitojen opettamiseen ja harrastamiseen yhdistetään lukeminen”, Pia
Lumme, Lukuliikekoordinaattori, Opetushallitus.

Lue lisää Lukuliikkeestä
 

Esittelyssä Suomen luokanopettajat ja puheenjohtaja Marko Jokinen

https://lukuliike.fi/
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Suomen luokanopettajat ry on luokanopettajien valtakunnallinen pedagoginen
järjestö. Luokanopettajia on yli 16 000. Suomen Luokanopettajat ry pyrkii
kehittämään luokanopettajuutta ja alakoulua yhteistyössä useiden toimijoiden
kanssa. Vaikutamme pedagogisen kehittämisen lisäksi luokanopettajia
koskeviin edunvalvonnallisiin asioihin.

Pidämme Vilskettä Vesillä- luokkalukukirjahanketta tärkeänä, koska se tarjoaa
uudet työvälineet vesistöliikkumiseen tasapuolisesti jokaiseen
Suomen alakouluun. Näillä kirjoilla voimme aloittaa uusien
kansalaistaitojen opettamisen alakouluissa vaivattomasti esimerkiksi äidinkielen
ja yhteiskuntaopin tunneilla, eikä opettajalta vaadita aiempaa
veneilytuntemusta.

Kirjat tukevat lasten ilmiöoppimista ja monilukutaidon kehittymistä, kun niitä
voidaan hyödyntää eri tunneilla niin monella tavalla aina ryhmätöistä,
piirtämiseen ja kirjottamiseen. Videoiden lisääminen kirjoihin on
mielenkiintoinen idea saada lapset kiinnostumaan lukemisesta, ja ne tulevat
auttavat uusien asioiden hahmottamista ja ymmärtämistä.

Luokkalukukirjahanke mahdollistaa kouluyhteistyön rakentamisen paikallisten
vesiurheiluseurojen kanssa, ja innostaa lapsia löytämään uusia harrastuksia.

On hienoa, että yritykset ja yhteiskuntavastuulliset tahot tukevat toimintaamme
näin merkityksellisellä tavalla.

Lue lisää Suomen Luokanopettajista

https://www.suomenluokanopettajat.fi/
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Kansallinen Vilskettä Vesillä -luokkalukukirjahanke 2020-2022

Te, jotka vielä pohditte Vilskettä Vesillä -yhteistyökumppanuutta, niin tässä
muutama perustelu kolmevuotisessa luokkalukukirjahankkeessa mukanaolon
hyödyistä:

Yhteiskuntavastuullinen Luokkalukukirjahanke avaa uuden, tärkeän
ja ajankohtaisen vaikutusmahdollisuuden yhteiskuntamme
kehittämiseen (lukutaito, kansalaistaidot, lasten vesiturvallisuus)
Tämä ekologinen ja ympäristövastuullinen hanke tarjoaa positiivista
julkisuutta ja mainetta vastuullisuudesta. 
Olette mukana kasvattamassa Suomeen maailman veneilytaitoisimpia
ja vesistövastuullisimpia lapsia. 

Muistattehan seurata myös sosiaalisen median kanaviamme:

Facebook, Instagram ja LinkedIn

https://www.facebook.com/vaahtopaat/
https://www.instagram.com/vilskettavesilla/
https://www.instagram.com/vilskettavesilla/
https://www.linkedin.com/company/vilskett%C3%A4vesill%C3%A4/
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Luokkalukukirjojen lisäksi markkinoimme kirjojamme mm. kirjakauppoihin,
päiväkoteihin, kirjastoihin ja satamiin. 

Hyväntuulisin terveisin

Aalloille Finland Oy - Vilskettä Vesillä
Lissu Suursalmi 
Toimitusjohtaja
050 563 8372

lissu@aalloille.fi
www.vilskettävesillä.fi  
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Tämän sähköpostin osoite 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 © 2021 Aalloille Finland Oy, All rights reserved.
Tämä sähköposti on lähetetty Vilskettä Vesillä -kirjasarjan kirjoista kiinnostuneille.

Postiosoitteemme on:
Aalloille Finland Oy

Myllyharju 14 a
Kirkkonummi 02400

Finland

https://holvi.com/shop/vaahtopaat
http://www.vaahtopaat.fi/
https://www.facebook.com/vaahtopaat/
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Add us to your address book

Muuta tietojasi tästä: update your preferences tai poistu postituslistalta tästä: unsubscribe from this list.
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