Tokion Suomi-koulun toimintakertomus lukuvuodelta 2010-2011

1. Yleistä
Tokion Suomi-koulun lukuvuosi 2010-2011 on ollut suurten uudistusten, muutosten ja kasvun
aikaa. Tuplaantuneen oppilas- ja opetustuntimäärän sekä uusien toimitilojen avulla koulun
toiminta on ammattimaistunut ja vakiintunut tärkeäksi osaksi suomalaisyhteisöä Tokiossa.
2. Koulupäivät ja opetustunnit
Lukuvuoden 2010-2011 aikana Tokion Suomi-koulun opetustuntimäärä lisääntyi huomattavasti.
Tokion Suomi-koulu kokoontui lukuvuoden 2010-2011 aikana yhteensä yksitoista (11) kertaa.
Syyslukukauden 2010 aikana koulupäiviä oli viisi (5) ja kevätlukukauden 2011 aikana kuusi (6).
Jokaisella koulukerralla opetusta annettiin yhteensä neljän (4) oppitunnin (á 45 min.) ajan. Tähän
aikaan sisältyi myös ohjattu välitunti.
Syyslukukauden 2010 koulupäivät ovat olleet seuraavat: 26.9.2010, 10.10.2010, 17.11.2010,
28.11.2010 ja 12.12.2010. Kevätlukukauden 2011 koulupäivät ovat olleet seuraavat: 9.1.2011,
13.2.2011, 13.3.2011 (peruttu), 10.4.2011, 8.5.2011, 14.5.2011 ja 15.5.2011 Koulupäivä on ollut
jokaisella kerralla sunnuntai ja opetusta on järjestetty klo 13.30-16.30. Maaliskuussa 2011
Japanissa tapahtuneiden luonnonkatastrofien johdosta yksi (1) koulukerta jouduttiin perumaan,
mutta korvaava koulupäivä järjestettiin toukokuussa.
Syyslukukauden teemana oli suomalainen metsä ja koulun 20-vuotisjuhlat. Lisäksi koulupäivien
aikana käsiteltiin suomalaisia juhlapäiviä. Jokainen koulukerta aloitettiin ja päätettiin yhteisesti
suomalaiseen musiikkiin tutustuen ja suomalaisia lauluja laulellen. Yhteisten osuuksien lisäksi
oppilaat jaettiin kolmeen (3) pienryhmään, jotka opiskelivat itsenäisesti yksilöllisten tavoitteiden
mukaisesti.
Kevätlukukauden aikana järjestettiin ongintaopintoretki. Retkelle osallistui 15 oppilasta ja joukko
oppilaiden vanhempia, jotka toimivat apuvalvojina retken aikana. Kalastus tapahtui Ichigayassa
sijaitsevassa ongintakeskuksessa, minkä jälkeen siirryttiin läheiseen leikkipuistoon pitämään
evästaukoa sekä kokeilemaan suomalaisia perinteisiä pihapelejä.
Lukukauden päätösjuhlat järjestettiin toiminnallisesti. Syyslukukauden 2010 päätösjuhlana oli
samalla koulun 20-vuotisjuhla ja kevätlukukauden 2011 päätöstilaisuus järjestettiin Tamagawan
ulkoilualueella pesäpalloilun, pihapelien ja tavaranvaihtotorin merkeissä.
Tokion Suomi-koulu sai Suomen Pesäpalloliitolta lahjoituksena koulupesissetin, joka sisältää
kolme (3) mailaa ja palloa sekä kymmenen (10) räpylää. Koulupesissettiä on käytetty etenkin
opintoretkellä ja kevätlukukauden päätöstilaisuudessa.

1

3. Uudet toimitilat
Lukuvuoden 2010-2011 aikana Tokion Suomi-koulu muutti uusiin toimitiloihin. Uudet tilat
sijaitsevat vanhusten palvelutalo Arisunomorissa Hiroossa, suurlähetystön ja Arisugawan puiston
välittömässä läheisyydessä, osoitteessa 4-6-1 Minami-Azabu, Minato-ku. Koulun käytössä on
vuokrauksen ajan yksi (1) suuri luokka sekä kaksi (2) pienluokkaa. Uusien toimitilojen myötä
kaikki opetusryhmät saivat tarkoituksenmukaiset opetustilat ja kolmas opetusryhmä voitiin
muodostaa.

4. Oppilaat ja opettajat
Lukuvuonna 2010-2011 Tokion Suomi-koulussa opiskeli yhteensä kolmekymmentäkaksi (32)
oppilasta kahdestakymmenestäyhdestä (21) perheestä.
Tokion Suomi-koulun oppilasmäärä tuplaantui lukuvuoden 2010-2011 aikana. Lisääntyneen
oppilasmäärän ansiosta kouluun perustettiin kolmas pienryhmä ja kaikki oppilaat jaettiin ikä- ja
taitotason mukaisesti esiopetus-, alkuopetus- ja perusopetusryhmiin.
Opettajina lukuvuonna 2010-2011 toimivat Mari Karppanen (alkuopetusryhmä), Jorma
Kotkajärvi (perusopetusryhmä) ja Eija Pajarinen (esiopetusryhmä). Kaikki opettajat ovat
suomalaisen opettajankoulutuksen saaneita luokanopettajia. Opettajat ovat suunnitelleet
koulupäivien teemat sekä aloitukset ja lopetukset yhdessä ja sen lisäksi jokainen opettaja on
vastannut oman pienryhmänsä opetuksen suunnittelusta ja toteutuksesta sekä oppilaiden
arvioinnista. Opettajat ovat pitäneet säännöllisesti opettajankokouksia ja niistä on raportoitu
muistioiden avulla johtokunnalle. Lisäksi opettajat ovat osallistuneet Opetushallituksen
järjestämään Suomi-koulujen opettajien täydennyskoulutukseen sekä Educoden järjestämään
verkkokoulutukseen.
Lukuvuoden 2010-2011 aikana otettiin käyttöön Tokion Suomi-koulun opetussuunnitelma, josta
on saatu myönteisiä käyttökokemuksia sekä hyvää palautetta myös muiden Suomi-koulujen
taholta.

5.

Taidenäyttely ja 20-vuotisjuhlat

Tokion Suomi-koulu täytti lukuvuoden 2010-2011 aikana 20 vuotta. Juhlavuotta päätettiin
juhlistaa sekä taidenäyttelyllä että erillisellä juhlalla.
Syyslukukauden 2010 aikana oppilaat tekivät taideteoksia aiheesta suomalainen metsä. Teoksia
tehtiin prosessityöskentelynä koulupäivien aikana ja niistä koottiin taidenäyttely Suomen
suurlähetystön tiloihin itsenäisyyspäivän vastaanottojen sekä koulun 20-vuotisjuhlien ajaksi.
Taidenäyttelyihin liittyvät runot, kertomukset ja muut tekstit käännettiin vanhempien avustuksella
myös englanniksi ja japaniksi.
Koulun 20-vuotisjuhla järjestettiin 12.12.2010 ja samalla se oli syyslukukauden 2010
päätöstilaisuus. Juhlaohjelma pyrittiin luomaan toiminnalliseksi ja koulun oppilaat huomioivaksi.
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20-vuotisjuhla järjestettiin yhteistyössä Suomi-kain kanssa. Juhlaan osallistui yhteensä 100 juhlijaa
sekä Tokion Suomi-koulusta että Suomi-kaista. Lapsia juhlaväestä oli 33. Juhlaohjelma koostui
opetusministerin, suurlähetystön ja Suomi-kain tervehdyksistä, oppilaiden esityksistä,
musisoinnista sekä todistusten jaosta. Varsinaisen juhlaohjelman jälkeen oli erillinen
toimintaosuus, jossa ryhmätyöskentelynä suoritettiin erilaisia kädentaitoon, suomen kieleen ja
kulttuuriin, koulun historiaan sekä jouluun liittyviä tehtäviä. Lopuksi oli kahvitarjoilu, johon
oppilaat olivat marraskuun koulukerralla leiponeet joulutorttuja ja –pipareita. Juhlan järjestelyistä
vastasi erillinen koulun johtokunnan määrittelemä järjestelytoimikunta sekä opettajien ja
vanhempien lisäksi muita vapaaehtoisia. Osa kahvitarjoilutarvikkeista saatiin lahjoituksena
opettajilta.

6.

Tiedotus ja kotisivut

Tiedotusta parannettiin lukuvuoden 2010-2011 aikana huomattavasti. Uusina tiedotuskanavina
perustettiin Tokion Suomi-koulun Facebook-ryhmä sekä koulun omat kotisivut osoitteessa
www.tokionsuomikoulu.fi.
Kotisivuille laadittiin kattava tietopaketti koulun toiminnasta, koulupäivistä ja
lukukausimaksuista, opetussuunnitelmasta, opetusryhmistä sekä oppimateriaaleista sekä muista
tärkeistä asioista. Koulun kotisivuilla on myös tietoa koulun hallinnosta. Koulun kotisivuja on
päivitetty säännöllisesti ja ne ovat saaneet näkyvyyttä myös muiden Suomi-koulujen keskuudessa.
Koulun kotisivuja varten on ostettu oma domain (www.tokionsuomikoulu.fi) kolmeksi (3)
vuodeksi sekä aina vuodeksi kerrallaan palvelupaketti Kotisivukone-yritykseltä.
Koulun alkamisesta sekä syys- ja kevätkokouksista on ilmoitettu myös naistenlistan sekä
Tosimiesten sähköpostilistojen välityksellä.

7.

Yhteistyö vanhempien kanssa

Vanhempien kanssa tehtävää yhteistyötä on parannettu. Opettajat ovat lähettäneet koulukertojen
jälkeen oman opetusryhmänsä oppilaiden vanhemmille tietoa koulupäivän sisällöstä ja
mahdollisista kotitehtävistä. Vanhemmille on myös annettu mahdollisuus yksityisiin
keskusteluhetkiin vanhempainvarttien muodossa. Vanhempia on sitoutettu koulun toimintaan
erityisesti juhlien, retkien ja muiden teemapäivien kautta.

8.

Hallinto

Tokion Suomi-koulun hallintoa on määrätietoisesti kehitetty lukuvuoden 2010-2011 aikana. Syysja kevätkokoukset on valmisteltu johtokunnan toimesta ja niihin on kutsuttu oppilaiden
vanhempien lisäksi yleisesti kaikkia Tokion suomalaisyhteisöön kuuluvia. Sääntömääräisten
kokousten päätöksistä on tiedotettu avoimesti koulun kotisivujen kautta.
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Syyskokouksessa 10.10.2010 aloitettiin Tokion Suomi-koulun rekisteröimisprosessi Suomen
yhdistysrekisteriin. Kokouksessa yhdistys perustettiin uudelleen, sille hyväksyttiin nimi ja säännöt
sekä allekirjoitettiin perustamiskirjat läsnäolijoiden toimesta.
Kevätkokouksen 2010 valittiin johtokunta, johon ovat kuuluneet lukuvuonna 2010-2011
seuraavat henkilöt: Eija Pajarinen (puheenjohtaja), Mari Karppanen (varapuheenjohtaja), Anna
Tiikkaja (sihteeri), Henri Servomaa (rahastonhoitaja), Mika Kouhia, Sinikka Kurosawa, Jukka
Tiikkaja ja Johanna Wikström. Johtokunta on pitänyt kokouksia säännöllisesti. Kokouksia on
järjestetty lukuvuoden aikana yhteensä neljä (4) ja ne on pidetty koulupäivien yhteydessä
syyskuussa, marraskuussa, tammikuussa ja huhtikuussa. Johtokunnan kokouksissa on käsitelty
ajankohtaisia asioita ja kokouksista on laadittu muistiot, jotka hyväksynnän jälkeen on laitettu
tiedoksi koulun kotisivuille. Kokousten välillä johtokunta on pitänyt yhteyttä sähköpostitse.

9.

Talous

Koulun taloustilannetta pyrittiin parantamaan määrätietoisesti lisärahoitusta etsimällä sekä kuluja
karsimalla. Lisääntyneen oppilasmäärän ansiosta myös lukukausimaksujen osuus suureni ja
Opetushallitukselta
saatavan
toiminta-avustuksen
osuus
kasvoi.
Maksullisen
koulukummitoiminnan avulla on saatu myös lisärahoitusta. Monien tappiollisten lukuvuosien
jälkeen tilinpäätös saatiin vihdoinkin ylijäämäiseksi.
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