Kulttuuria kotoa kaikille!

Vinkkejä lapsille:
•

Helsingin Sanomat - lehti tarjoaa uutisia lapsille suomeksi
https://www.hs.fi/lastenuutiset/

•

Lukuluomu tarjoaa digitaalisia kuva ja äänikirjoja eri ikäisille lapsille. On saatavana
suomeksi ja jopa muilla kielillä. On ilmaiseksi 13. toukokuuta asti,
käyttäjätunnuksella: lukulumokoti ja salasanalla: 987654321. Youtube linkki miten
ohjelma toimii.

•

Viihdevintiöllä on suomalaisia pelejä eri ikäisille lapsille

•

Oppi&Ilo tarjoaa Puuha- ja leikkivinkit eri ikäisille lapsille

•

Konserttikeskuksen konsertti Pikku Papun -orkesterin kanssa:
https://www.youtube.com/watch?v=nLMF5M_nm8E
Konserttikeskuksen esitys Siina & Taikaradion kanssa:
https://www.youtube.com/watch?v=PC7Uxchm1vI
Konserttikeskuksen klassisen musiikki/satukonsertti lapsille, musiikkia Sibeliukselta:
https://www.youtube.com/watch?v=rRomFVUtW5s

•

Kaksikielinen kappale Suomesta
https://www.youtube.com/watch?v=bIP5GZhKqWg

•

Nallejahti
https://www.facebook.com/events/s/nallejakten-nallejahti/212715753275717/

•

Live-konsertti lapsille Pomppulinnan Kreivin kanssa
https://vimeo.com/400583350

•

SVT:n suomenkieliset lastenohjelmat löytyy kanavalta SVT Barnkanalen. Tässä
videossa neuvotaan miten vaihdetaan ohjelmat suomeksi.

•

Suomen Oopperan ja Baletin virttuaali näyttämöllä tarjoaa lapsille laadukkaita
esityksiä, napsauta linkki/flik: lapsille

•

Helsingin Kaupunginorkesterin Juniorikonsertti

Vinkkejä aikuisille:
•

Sisu Radio Finska ovat julkaisut uuden podcastin ”Monikeilistä arkea” jossa
keskustellaan monikielisen arjen iloista ja suruista eri vieraiden kanssa.

•

Dramatenin näytelmiä voi katsoa kotona. Dramaten Playssä on nyt nähtävillä
”Mormors svarta ögon”, Tanja Lorentzonin menestysmonologi nuoruudesta 80-luvun
Tumbassa suomalaisten vanhempien lapsena.

•

Järfällan kunnan kirjastokortilla voi katsella suomalaisia elokuvia Viddla-palvelun
kautta; sekä aikuisten että lasten elokuvia ja dokumentteja, myös suomenkielisiä.
Enintään 8 elokuvaa kuukaudessa.

•

Suomen instituutin kirjastokortilla voi katsella suomalaisia elokuvia Cineasternapalvelun kautta, sekä aikuisten että lasten elokuvia ja dokumentteja. Voi katsoa
enintään 4 elokuvaa kuukaudessa. Suomen instituutin kirjastossa on myös saatavana
kaksikielisiä kirjoja. Lisää tietoa http://www.finlandsinstitutet.se/fi/biblioteket

•

Järfälla kunta tarjoaa PressReader palveluksen. PressReader tarjoaa tuhansia
aikakaus- ja sanomalehtiä noin 120 maasta ja 60 kielellä. Etäkäytössä kirjaudu
Järfällan-kirjastokortilla ja PIN-koodilla.

•

Kirjailija Sofi Oksanen lähettää ruokaa ja kirjovihjeitä digitaalisesti

•

Suomen Oopperan ja Baletin virttuaalinäyttämöllä voit katsoa ja kuunnella mm.
esitystallenteita, trailereita ja tekijöiden haastatteluja.

•

Helsingin kaupunginorkesterilla on suoria verkkolähetyksiä ja voit katsella ja
kuunnella konsertteja netillä. Jotkut konsertit vaativat ”Arena.yle”- konttoa mutta
useimmat eivät.

Kielen elvytystä:
•

Seinäjoen kirjasto on laatinut kattavan luettelon sivuista ja materiaaleista suomen
kielen oppimiseen. Löytyy alkeiskursseja ja jo pitemmälle edenneille, jotka osaavat jo
jonkin verran suomea ja haluavat parantaa sitä. Sivulla on myös linkkejä saadaksesi
lisätietoja Suomesta, yhteiskunnasta ja kulttuurista.

