Tokion Suomi-koulun toimintakertomus 2017–2018

Yleistä
Lukuvuonna 2017-2018 koulu jatkoi toimintaansa samoissa tiloissa kuin aikaisemminkin. Koulun
toiminta pysyi ennallaan ja talousasiat ovat kunnossa. Hallintoa hoidettiin Tokion Suomi-koulun
sääntöjen velvoittamalla tavalla. Talousasioiden osalta lukukausimaksut ja opettajien sekä
rahastonhoitajan ja johtokunnan jäsenten palkkiot pysyivät ennallaan. Lukuvuonna tapahtui
henkilövaihdoksia sekä johtokunnassa että opettajistossa. Lukuvuoden lopussa valittiin uusi
johtokunta ja muut vastuuhenkilöt. Osa johtokunnasta jatkaa seuraavana lukuvuotena.
Opetus ja opetussuunnitelma
Tokion Suomi-koulu on kokoontunut lukuvuoden 2017–2018 aikana yhteensä 14 kertaa, kuusi (6)
kertaa syyslukukauden ja kahdeksan (8) kertaa kevätlukukauden aikana. Koulupäivät ovat olleet
lauantaisin klo 11–14. Koulun tiloina on toiminut Tokyo International School Azabu-Jubanissa,
Tokiossa. Käytössä on ollut uudet koulutilat sisältäen erilaisia luokkahuoneita sekä harrastustiloja.

Opetus on suunniteltu oppilaslähtöisesti, kielitaitotaso sekä oppilaan ikä huomioiden. Opetus on
toteutettu sekä yhteisopetuksena että pienryhmätyöskentelynä. Koulupäivät on aloitettu ja
lopetettu
yhteisesti
suomalaisia
lauluja lauleskellen ja laululeikkejä harjoitellen.
Pienryhmätyöskentelyn suunnittelusta jokainen opettaja on vastannut itse ja se on noudattanut
voimassaolevaa opetussuunnitelmaa.

Syyslukukauden 2017 opetus jatkui edellisen lukukauden mukaan Suomi 100 -teemalla satavuotiaan
kotimaamme kunniaksi. Syyslukukauden viimeisen koulukerran yhteydessä järjestettiin joulujuhlan
sijasta Suomi 100 -juhla koulun tiloissa. Ohjelmassa oli muun muassa oppilaiden siniristiteemaisia
esityksiä, esimerkiksi lasten tekemä 'Tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän haastattelu', jossa osa
lapsista esiintyi haastattelijoina ja osa presidenttinä ja hänen puolisona. Lopuksi jaettiin todistukset
sekä laulettiin Finlandia-hymni, Maamme-laulu ja Siniristilippumme.

Keväällä 2018 Tokion Suomi-koulussa vieraili Henna Tahvanainen, joka on harrastanut
kanteleensoittoa jo 5-vuotiaasta lapsesta lähtien. Hän esiintyi ensin koko koululle ja laulatti väkeä ja
sen jälkeen hän piti kanteletyöpajan kaikille ryhmille erikseen. Kaikki lapset saivat näppäillä
kanteleita, joita Henna oli tuonut mukaansa useita. Huhtikuun puolivälissä tehtiin koko perheelle
tarkoitettu opintoretki Kinuta -puistoon, jonka ohjelmassa oli pallopelejä, frisbeen heittoa ja muita
leikkejä sekä piknik, jota varten Suomi-koulu kustanti pientä purtavaa ja juotavaa vanhempien ja
lasten itse tuotujen eväiden lisäksi. Kevätjuhla ja todistusten jako pidettiin viimeisellä koulukerralla
koulun tiloissa. Ohjelmassa oli muun muassa lasten esityksiä. Kevätjuhla 2018 päätettiin perinteisen
Suvivirren ja J. Karjalaisen Sankarit-laulun saattamana.

Oppilaat, pienryhmät ja opettajat
Lukuvuonna 2017–2018 Tokion Suomi-koulussa on opiskellut keskimäärin 32 oppilasta. Iältään
oppilaat ovat olleet 3–14-vuotiaita. Oppilaat on sijoitettu taito- ja ikätason mukaisesti neljään (4)
pienryhmään.

Lukuvuoden 2017–2018 aikana opettajina ovat toimineet: Anna Maeda, Harri Ruohonen ja Heidi
Salmela, Anu Naruse ja Mari Lifländer sekä avustajana Maritta Kela ja Minttu Jussila. Harri Ruohonen
opetti koululaisryhmää ‘Aarteenetsijät’, Heidi Salmela ja Mari Lifländer opettivat lukemaan
harjoittelevia ‘Lukutoukkia’, Anu Naruse opetti varhaiskasvatusryhmää ‘Puput’ (4-5 vuotiaat), ja
Anna Maeda, Maritta Kela, Minttu Jussila opettivat varhaiskasvatusryhmää ‘Mittarimadot’ (3-4
vuotiaat).

Opettajat ovat pitäneet säännöllisesti opettajankokouksia kaksi kertaa lukukaudessa ja niistä on
laadittu muistio, joka on saatettu johtokunnalle tiedoksi. Kokouksissa opettajat ovat suunnitelleet
koulupäivien ajankäytön ja ohjelmarungon sekä jakaneet tehtävät koulupäivän toteutuksen osalta.

Alle 3-vuotiaiden ryhmä (vauvaryhmä)
Tokion Suomi-koululla toimii myös alle 3-vuotiaille lapsille tarkoitettua ryhmä, jonka tarkoituksena
oli tarjota alle kouluikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen puitteet, missä he voivat tutustua
muihin suomenkielisiin lapsiin, tutustua etukäteen koulutilaan ja ryhmässä toimimiseen. Alle
3-vuotiaiden ryhmän organisointi oli lasten vanhempien vastuulla ja Tokion Suomi-koulu tarjosi tilat
ja pienen materiaalisen avustuksen ryhmän toiminnalle. Tokyo International School, päätti
kevätlukukauden aikana muuttaa tilajärjestelyjään ja sen vuoksi ryhmä joutui siirtymään
luokkahuoneesta koulun työntekijöiden tilavaan taukohuoneeseen, missä he pystyivät jatkamaan
kokoontumisiaan, vaikkakin korvaava tila ei ole yhtä sovelias leikkimiseen.

Kahvila
Tokion Suomi-koulu pitää koulupäivän aikana pienimuotoista talkoohenkistä kahvilaa, josta
vanhemmat voivat ostaa koulupäivän aikana kahvia ja leivonnaisia. Kahvilan avulla pyritään luomaan
yhteisöllisyyttä ja sen tuotoilla tuetaan koulun toimintaa.

Hallinto ja talous
Tokion Suomi-koulun syys- ja kevätkokoukset on pidetty sääntöjen mukaisesti. Koko lukuvuoden ajan
johtokunnan puheenjohtajana toimi Mikko Koivistoinen, varapuheenjohtajana Sanna Marjamäki,
kahvilavastaavana Topi Tanskanen, rahastonhoitajana Lasse Kantola ja opettajien edustajana Anna
Maeda. Talouden osalta lukuvuosi 2017–2018 oli hyvä. Avustusten ja lukukausimaksujen avulla
koulun toiminta saatiin pidettyä laadukkaana ja turvallisena. Hyvän taloustilanteen vuoksi opettajia
on voitu palkata tarvittava määrä ja esimerkiksi pienten ryhmässä tämä on ollut ensiarvoisen
tärkeää. Johtokunnan palkkioita, opettajien palkkoja ja lukukausimaksuja ei korotettu lukuvuodella
2017–2018.

