SenioriFoorum Zürich kesäkuu ja heinäkuu
www.luther-zuerich.ch
Kesäkuu: Kaupunkikävely, tiistaina, 8.6 ja 22.6., kello 13.
Lähtöpaikan saat selville Ainolta, 078 813 55 24 tai Seijalta, 076 471 44 30
Live-etäluento ja -keskustelu, keskiviikkona, 9.6., kello 18.15 - 19.45 Sveitsin aikaan.
Mummin ja ukin kanssa kielen kiemuroissa
Miten isovanhemmat voivat tukea suomen kielen säilymistä monikielisessä
perheessä/ FT Pia Rämä-Ory
Fraumünster, keskiviikkona, 16.6., kello 14.00.
Heinäkuu: Ei tapahtumia
Käynti Fraumünsterissä keskiviikkona, 16.6.2021, kello 14.00, tapaaminen sisäänkäynnillä.
(Krypta, Chagall-ja Giacometti (”eine echte Rarität”) - maalaukset. Audio-guide).
Lippu maksaa Fr. 5.00. Liput ostaa kukin henkilökohtaisesti.
Kirkossa käynti kestää audio-guiden kanssa noin tunnin.
Kirkossa käynnin jälkeen apèro Pizzeria Santa Luciassa, Paradeplatz.
Ilmoittautumiset viimeistään pe 11.6 mennessä.: peter@dr.nyberg.ch
Noudatamme koronavirusohjeistusta turvallisen tapaamisen takaamiseksi (ajankohtainen
tieto BAG 19.4.2021/www.bag.admin.ch.
VIRTUAALISESSA SUOMI-KYLÄSSÄ:
Mummin ja ukin kanssa kielen kiemuroissa
Miten isovanhemmat voivat tukea suomen kielen säilymistä monikielisessä
perheessä.
Ulkosuomalaislapsen perheessä voi olla kaksi, kolme tai neljäkin kieltä. Millainen on
isovanhemman rooli perheen rinnalla tukemassa lapsen kielen kehitystä? Miten
isovanhempi voi välittää lapselle suomen kieltä silloin, kun ei eletä yhteistä arkea tai
voida tavata fyysisesti?
Aiheesta alustaa FT Pia Rämä-Ory, joka tutkii Pariisin yliopistossa lähinnä vauvan kielen
kehitystä, muun muassa miten melodia jo ennustaa kielen kehittymistä.
Hän opettaa myös Pariisin Suomi-koulussa, käyttää taideaineita kielen aktivoimiseeen sekä
on kahden teini-ikäisen monikielisen lapsen äiti.
Tilaisuudessa kuullaan myös kokemusasiantuntijaa Pariisin toisen polven Suomi-koulusta
sekä käytännön vinkkejä kielitaidon motivointiin Zürichin Suomi-koulusta.
Tilaisuudessa on 30 minuuttia aikaa kysymyksiin.
Ilmoittautuminen Suomi-kylään avautuu toukokuun loppupuolella Suomi-Seuran
kotisivuilla https://suomi-seura.fi/virtuaalinen-suomi-kyla-7-13-6-2021/
Klikkaamalla kerhotaloa pääset ulkosuomalaisyhteisöjen omaan huoneeseen virtuaalisessa
Suomi-kylässä.
MIKÄ? virtuaalinen Suomi-kylä on Suomi-Seura ry:n järjestämä viikon kestävä
tapahtuma. Suomi-kylä on kohtaamispaikka, jossa keskustellaan ulkosuomalaisille
tärkeistä asioista, esitellään ulkosuomalaisille suunnattuja palveluja sekä suomalaista
kulttuuria ja osaamista. Ja tietenkin pidetään hauskaa!

KENELLE? Suomi-kylä on avoin kaikille ulkosuomalaisille ja ulkosuomalaisuudesta
kiinnostuneille. Tapahtuma on pääosin suomenkielinen.
MILLOIN? Suomi-kylä on auki 24/7 koko viikon 7. – 13.6.2021.
MISSÄ? Suomi-kylä on rakennettu kotimaiselle pilvipalvelualustalle. Tarvitset
osallistumiseen vain toimivan Internet-yhteyden.
MITÄ? Voit tavata muita ulkosuomalaisia kylän kahvilassa tai puistossa, osallistua
kyläkoulun suomen kielen tunnille, rauhoittua kyläkirkossa, käydä työkkärissä
juttelemassa Suomen työmahdollisuuksista, keskustella viranomaisten kanssa mm.
passi-, asevelvollisuus-, verotus- ja eläkekysymyksistä, ottaa osaa webinaareihin ja
paljon muuta.
HINTA? Tapahtuma on maksuton ja vaatii vain rekisteröitymisen.
MITEN? REKISTERÖIDY Suomi-kylään (linkki avataan toukokuun loppupuolella)
Tapahtumaan mahtuu 3 000 osallistujaa ja paikat täytetään
ilmoittautumisjärjestyksessä.
Nähdään Suomi-kylässä!

