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FinRA 

Elinet 

 

4.11.2014 

FinRA:n  

 
kansainvälinen call for papers-

konferenssi 2016 ja 2020 

 
esitykset ja esittäjät edustavat 

koulumaailmaa, oppijoita ja yliopistoja 

sekä literacy-verkoston toimijoita;  

käytänteet ja teoria yhdessä ja erikseen 

 

yksi strandeistä elinet-verkostolle 

 

kielet ovat suomi, skandinaviska språk, 

english & русский  
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kuvat ovat FinRAn  

2010 Itämeri &  

nordiska 

konferenssista 

http://finnishreadingassociation.blogspot.fi/ Elinet 

Finland 4.11.2014 



 

 

 

Ann-Sofie Selin 

tyyppiesimerkki FinRA-laisesta 

 

Erityisopettaja, speciallärare på 
Cygnaeus skola i Åbo 

 

Handledande speciallärare för Åbo 
svenska förskola och skola 

 

Filosofiedoktor, Åbo Akademi  

 

FinRAn kansainvälisten asiain sihteeri  
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spec ia l lä ra re  v id  
Cygnaeus  sko la  i  
Åbo  i  k lasserna  1 –6  

sko lans  
underv i sn ingsspråk  
ä r  svenska  

Jag  a rbe ta r  med  a l l a  
sko lans  365 e lever  
med f okus  på  de  
f ö rs ta  å ren .  

 
a n n - s o f i e . s e l i n @ t u r k u . f i  

 

 

 

• kaikki kouluni 365 oppilasta ovat 

minun oppilaitani 

• painopiste alkuopetuksessa  

• kartoitukset 

• analysointi ja ohjaus 

• periodista erityisopetusta. 
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4.11.2014 

Tiedän,  

että opettajan jaksaakseen  

on oltava aktiivisesti mukana 

ammatillisessa kehityksessä  

 

−siksi FinRA.  
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FinRA 

Elinet 

 

4.11.2014 

FinRA   

Finnish Reading Association 

  

~30 kansallista järjestöä muodostavat 

Euroopankomitean IDEC, jonka jäsenet 

ovat International Reading Associationin 

(ira) ulkojäseniä 

 

ira:ssa on n. 50.000 jäsentä etupäässä 

USAsta, mutta yli puolet kansallisista 

”affiliate järjestöistä” löytyvät kuitenkin 

täältä Euroopasta 

 
ht tp: / / f innishreadingassociat ion.blogspot . f i /p/mika -on-f inra.html  

f inrainfo@gmail .com 

 

perustettu 

1968 
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FinRAn kolme keskeistä  

toimintakenttää ovat julkaiseminen, 

koulutustapahtumien järjestäminen sekä 

kansainvälisissä verkostoissa toimiminen 

perustettu 

1968 
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FinRA 

Elinet 

 

4.11.2014 

 

 

FinRA julkaisee Kielikukko-lehteä  

lehden paperipainokset vähenevät 

toiminta painottuu blogisivustoillemme 

suomeksi, på svenska and in english 

 

lisäksi järjestömme julkaisee lukemaan ja 

kirjoittamaan ohjaamiseen tarkoitettua 

materiaalia, testistöä, erityisopettajien 

tarpeeseen 

 

julkaisut 
 koulutus-

tapahtumat 

kansainvälinen  

toiminta 
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FinRA 

Elinet 

 

4.11.2014 

 

 

FinRA  

 

organisoi kotimaisia ja kansainvälisiä 

konferensseja ja seminaareja 

 

 seminaareihin osallistuu niin 

opiskelijoita, opettajia kuin tutkijoitakin 

eripuolilta Eurooppaa 

 

 

  

 

julkaisut 

 koulutus-

tapahtumat 
kansainvälinen  

toiminta 
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FinRA 

Elinet 

 

4.11.2014 

 

 

FinRA on kansainvälisesti aktiivinen 

 

FinRA toimii FELA:n jäsenjärjestönä  

federation of european literacy 

associations 

 

FinRA osallistuu kansainvälisen 

lukemisen yhdistyksen IDEC:n toimintaan 

euroopan komitean 

 

jäsenistömme on aktiivisen kansallisen ja 

kansainvälisen lireacyverkoston toimijoita  

 

  

 

julkaisut 

 koulutus-

tapahtumat 

kansainvälinen  

toiminta 
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FinRA 

Elinet 

 

4.11.2014 

miksi olemme elinet:ssä? 
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miksi olemme elinet:ssä? 

miksi olemme elinet:ssä? 
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FinRA 

Elinet 

 

4.11.2014 

koulun ja tutkimuksen yhteistyöhön 

tähtää lehtemme, siihen tähtää 

blogimme kolmella kielellä, siihen 

tähtää konferenssitoimintamme ja 

siihen tähtää mukanaolomme 

elinetissä 

 

toivomme että syntyy verkosto, 

jossa puolestamme voimme antaa 

panoksemme 
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käytäntö ja 

tutkimus 



FinRA 

Elinet 

 

4.11.2014 

verkostomme toimintaa ja saavutuksia 

toivomme voivamme esitellä jo 2016 ja 

2020 konferensseissa,  

 
joissa 

esitykset ja esittäjät edustavat 

koulumaailmaa, oppijoita ja yliopistoja 

sekä literacy-verkoston toimijoita;  

käytänteet ja teoria yhdessä ja erikseen 

 

ja joissa 

yksi strandeistä elinet-verkostolle 

 

FinRA 
conference 

2016 2020 
 

Elinet-

strand 

  suomi, 

skandinaviska 

språk,  

english & 

русский  
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 FinRA ja 2020  

 Ann-Sofie Selin 

support education − ignorance is devastating 
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