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Koulun tiedot  

Oppilaitos: Tallinnan suomalainen koulu  

Osoite: Vase 9A, 10125 Tallinn, Estonia  

www.suomalainenkoulu.ee  / info@suomalainenkoulu.ee  

 

Koulun toimintakulttuuri  

Tallinnan suomalaisen koulun toimintaa ylläpitää ja kehittää Tallinnan suomalaisen koulun 
Tuki ry. Koulun toimintaa sääntelevät peruskoulutusta koskevat lait ja määräykset. 

Tallinnan suomalaisen koulun opetuskieli on suomi. 

Koulumme perusajatuksina on tukea ja kannustaa lapsia ja nuoria 

 Opiskelun oppimiseen, ja vastuun ottamiseen omasta opiskelustaan 

 Luottamaan itseensä ja toimimaan oma-aloitteisesti 

 Hyväksymään yksilöllisyys ja erilaisuus 

 Avoimuuteen, yhteistoiminnallisuuteen ja vastuullisuuteen 

 Oman kulttuurin suojelemiseen ja vahvistamiseen 

 Eri kulttuurien arvostamiseen sekä ympäröivän kulttuurin tarjoamien 

mahdollisuuksien hyödyntämiseen. 

 pitkäjänteiseen ja sitkeään työskentelyyn sekä yrittämiseen 

 löytämään ympäröivästä yhteiskunnasta ja luonnosta oppimisen rakennuspalikoita 

Opettamisessa hyödynnetään oppiaineelle ominaisia menetelmiä ja 

monipuolisia työskentelytapoja, joiden avulla oppilaan oppimista tuetaan ja 

ohjataan. 

Työskentelymenetelmien tarkoituksena on kehittää oppimisen, ajattelun ja ongelmien 

ratkaisun taitoja, työskentelytaitoja, sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista. 

Työskentelymenetelmät tarjoavat mahdollisuuden järjestää eri ikäryhmille ominaista 

luovaa toimintaa ja leikkejä sekä ne antavat oppilaille elämyksiä.  

Koulumme pääsääntöisenä tiedotuskanavana käytetään Wilma-järjestelmää suoraan 

huoltajien kanssa tapahtuvassa tiedottamisessa. Wilma on koulun ensisijainen, turvallinen ja 

suljettu informaatiokanava. Yhteisiä asioita tiedotetaan tarpeen mukaan myös koulun 

internet-sivuilla. Tarvittaessa sähköposti sekä puhelin toimivat lisäviestikanavina. 
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Koulun henkilökunta  

Koulussamme työskentelee lukuvuonna 2021-22 11 opettajaa, joista 3 on tuntiopettajia.  

Muuhun henkilöstöön kuuluvat rehtori, koulusihteeri, keittiötyöntekijä ja 
koulunuorisotyöntekijä. 

Henkilökunnan sähköposti on etunimi.sukunimi@suomalainenkoulu.ee 

 

Rehtori  Riitta Kemppainen  

Vararehtori   Kristi Sihvonen 

Koulusihteeri  Nea Kilpiä 

Opettajat/luokanvalvojat    

0.-2.lk, ap/ip   Inga Pihl  

0.-2.lk, UE/ET/YM/KU 3-4  Minna Rytylä 

3.-4.lk, Erityisopettaja  Meri Jyrävä 

5.-6.lk, MU3-7/KS5-7/KU5-7 Kristi Sihvonen 

7.lk, SUK/ HI / YH   Lauri Niemelä 

8.lk, EN, LI, ap/ip  Christian Brazier 

9.lk, LI   Henna Ustinov   

kielet VI, RU   Virge Juutila 

tuntiopettaja KO, TE  Tiina Vänt 

MA/BiGe/FyKE/IT/Lukio  Markku Leino 

Tuntiopettaja VE  Aleksandra Forsby 

tunteja UE/ET5-9, OPO, taide val8-9 Riitta Kemppainen 

Muu henkilökunta: 

keittiötyöntekijä  Irina Kiparis 

koulunuorisotyöntekijä  Larissa Saarela 

Aamupäiväkerho / Iltapäiväkerho 

Inga Pihl ja Christian Brazier 
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Lukuvuoden painopisteet ja tavoitteet 

Tallinnan suomalainen koulu on yksi Suomen virallisista ulkomaan kouluista. Koulussa 

opetetaan suomeksi suomalaisen opetussuunnitelman mukaan.  

Tavoitteenamme TASK:ssa on ohjata jokainen oppilas kulkemaan itselleen parhaalla 

tavalla koulupolkuaan perusopetuksessa, opettaa lapsille ja nuorille elämässä tarvittavia 

perustietoja ja taitoja, tukea oppilaidemme kasvua ja kehitystä sekä vahvistaa 

suomalaisuutta ja suomalaista kulttuuria. Opetuksessamme pyrimme luomaan 

turvallisen, oikeudenmukaisen, motivoivan ja innostavan oppimisympäristön yhdessä 

oppilaiden ja kotien kanssa. 

Lukuvuoden 2021-22 aikana kiinnitämme huomiota erityisesti arviointiin uusien 

päättöarvioinnin kriteerien astuttua voimaan 1.8.2021 (numerot 5, 7, 8 ja 9), tiivistämme 

oppiainekohtaisia tavoitteita ja arviointikriteereitä omaksi oppiainekohtaiseksi ja 

vuosiluokkakohtaiseksi opetussuunnitelmakseen sekä parannamme entisestään kotien ja 

koulun välistä yhteistyötä Wilma-järjestelmän monipuolisen kokonaisuuden kautta. 

Perusasioiden hallitseminen ja yhteisten käytänteiden noudattaminen ovat tärkeä osa 

koulun kasvatustyötä. Jokainen oppilas on saanut omat sähköpostitunnuksensa 

koulusähköpostiin, ja sitä kautta myös Teams-alustan käyttöönsä. Tämä takaa tarvittaessa 

tasapuolisemman ja kaikille yhteisen järjestelmän etäopetukseen, mikäli se on 

lukuvuoden aikana tarpeen. 

Jatkamme yhteistoiminnallisuus-linjalla, ja ensimmäisinä päivinä ensin henkilökunnan 

suunnittelupäivillä, sitten oppilaiden elokuun yhteistoimintapäivillä. Yhteisöllisyyttä 

lisäämme retkillä tai muulla yhteistoiminnalla kuukausittain. Tässä toimitaan yhdessä 

ikäluokat ja oppiainerajat ylittäen. 

Lukuvuoteen sisältyy lauantaityöpäiviä, ja jokaiselle päivälle on suunniteltu oma 

teemansa urheilusta teknologiaan, lukemisesta ja kirjoittamisesta ihmisoikeuksiin sekä 

perheiden yhteisen päivän suunnitteluun. Perinteiset itsenäisyyspäiviä edeltävät Suomi-  

 

                        



ja Viro –teemaviikot ovat myös ohjelmassa. Pyrkimyksenä on myös tuoda tutuksi 

suomalaista kouluamme keskellä suurta Tallinnan kaupunkia. Tämä on edennyt hyvin 

edellisinä lukuvuosina, koulu on ollut esillä tapahtumissa, sosiaalisessa mediassa, 

lehdissä, radiossa ja myös televisiossa. Koulun markkinointi on tulevana lukuvuonna 

hyvin tärkeä teema koulun tulevaisuuttakin ajatellen. 

Tavoitteena on myös tehdä Tarton suomalaisen koulun kanssa yhteistyötä palkkaamalla 

Suomen opetusministeriön tuella yhteinen koulun lapsi- ja nuorisotyöntekijä. Tällä 

halutaan tukea ja ennaltaehkäistä oppilaiden syrjäytymistä, putoamista opinnoista, ja 

edistää oppilaiden hyvinvointia ja kuulluksi- ja nähdyksi tulemisen tunnetta. Tätä 

tavoitetta pääsimme toteuttamaan saatuamme apurahan lukuvuodeksi 2021-22. 

Oppilashuolto ja koulun palvelut 

Oppilashuollon tehtävät 

 Edistää oppilaiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia 

 Ehkäistä ongelmien syntyä jo varhaisessa vaiheessa, eikä olla aina korjaavaa 
toimintaa 

 Vahvistaa ja osaltaan edistää koulun ja opiskeluympäristön hyvinvointia, 

terveellisyyttä ja turvallisuutta, esteettömyyttä, yhteisöllistä toimintaa sekä 

kodin ja koulun yhteistyötä 

 Mahdollistaa varhainen, matalan kynnyksen tuki tarvitseville 

 Tukea yksilöä yhteisöä kehittämällä 

 Tukea opiskelua pedagogisilla ja yksilöllisillä tapaamisilla 

 Tukea opettajan työtä 

 Tukea vanhempien kasvatustyötä 

Oppilaiden tukitoimet 

 Opetusjärjestelyihin liittyvä tuki: tukiopetus, tuki luokassa ja osa-aikainen 
erityisopetus 

 Kolmiportainen tuki (yleinen – tehostettu – erityinen), josta erityinen tuki vain 

soveltuvin osin koulun resurssit huomioiden 

 Oppilashuollolliset tukitoimet: opettajan tuki ja erityisopettajan tuki 

Muut koulumme palvelut 

 Kouluruokailu 

 Oppilaskuntatoiminta 



 Kummioppilastoiminta 

 Vanhempaintoimikuntatoiminta 

 Aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta ma-pe 8 –16 

 Harrastekerhot (syksy/kevät kerhotarjottimet) 

 
 

 

 

 

Kodin ja koulun yhteistyö 

Lukuvuoden tavoitteena on aina tiivistää kotien ja koulun yhteistyötä. Tavoitteena on koko 

ajan yhdessä toimiva ja matalan kynnyksen vaikuttamisen toimintakulttuuri, ottaen 

huomioon jokaisen kulmakiven (opettajat – oppilaat – vanhemmat – Tuki ry) 

Toiminnan lähtökohtana on myönteinen yhteistyö lasten ja nuorten kasvun, kehityksen 

ja oppimisen tukemiseksi. Yhtistyötä tullaan tekemään koulun, luokan ja oppilaan 

tasolla. Tukena tässä on myös vanhempaintoimikunta, joka omalta osaltaan toimii 

kotien ja koulun yhdistävänä tekijänä. 

Huoltajien kanssa pyritään aktiiviseen ja hyvään sekä avoimeen vuorovaikutukseen. 

Huoltajiin pidetään yhteyttä normaaliin kouluarkeen liittyvissä asioissa, ei pelkästään 

ongelmatilanteissa. 

Yhteistyövälineenä ovat Wilma-ohjelma, sähköposti, puhelinkeskustelut sekä tapaamiset. 

 



 

Tallinnan suomalaisen koulun tuki ry  
 
Tallinnan suomalaisen koulun Tuki ry on koulun taustaorganisaatio ja koulutuksen järjestäjä. 
Siihen kuuluvat kaikki vanhemmat, jotka ovat ilmoittautuneet ja hyväksytty jäsenmaksun 
jälkeen jäseniksi.  Tuki ry:n jäsenyys oikeuttaa myös Tallink-yhtiöiden alennuskoodiin 
laivamatkoja koskien, ja tämä tulee voimaan 1.9.2021. Tuki ry valitsee vuosikokouksessaan 
hallituksen jäseniensä keskuudesta. Hallitukselle voi lähettää postia osoitteeseen 
hallitus@suomalainenkoulu.ee 
 
Tuki ry:n hallitus 2021-22 
 
Puheenjohtaja 2021-22: Hietamäki Erika 
 
Hallituksen 2021-22 muut jäsenet:  

Ahola Thomas 
  Forsby Ville 
  Puolakka Pekka 
  Tuulenmäki Anssi 
   
Hallituksen varajäsenet: Rytkönen Ilkka 
  Hurskainen Silja 
  Iiskonmäki Mikko 

 
Vanhempaintoimikunnan toiminta  

Tallinnan suomalaisen koulun vanhempaintoimikunta toimii omana vapaamuotoisena 

kokonaisuutenaan yhdessä koulun kanssa. Toiminnan tarkoituksena on kehittää erilaista 

toimintaa kouluajan ulkopuoliselle ajalle, ja toimia erilaisissa koulun tapahtumissa.  
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Vanhempaintoimikunnan koollekutsujana toimii toistaiseksi Silja Hurskainen. Toiminnasta 

tiedotetaan koulun kotisivujen, whats up –ryhmän ja Wilman kautta. 

Vanhempaintoimikuntaan ovat tervetulleita kaikki oppilaiden vanhemmat. 

 

Tapahtumat lukuvuonna 2021-22 

Koulumme on hyvin aktiivisesti mukana erilaisissa tempauksissa ja pyrimme ottamaan 

opetuksessamme huomioon niin Suomen kuin Vironkin kulttuuriin liittyvät asiat ja juhlapäivät. 

Tapahtumiin lukeutuvat myös oppilaiden järjestämät tapahtumat, juhlapäivien vietto, 

yhteiset ulkoilutapahtumat, teemapäivät sekä teemaviikot, Eurooppa-päivä, opintoretket, 

yhteistyökumppaneiden kanssa tehtävät vierailut, luokkaretket, kerhotoiminta sekä joulu- 

ja kevätjuhlat. 

Task on mukana Itämereen liittyvässä meri-hankkeessa, johon liittyy meren tutkiminen, sen 

elonkirjon (biodiversiteetti) tutkiminen, ja mereen liittyvien ilmiöiden tutkiminen. Tähän 

liittyvät tutkimusretket ympäristö- ja luonnontiedon tunneilla kuuluvat vahvasti toimintaan 

lukuvuoden aikana. 

Taskin oppilasryhmä on mukana satelliitin suunnitteluun ja rakentamiseen liittyvässä 

kilpailussa, ja suunnitelmissa on satelliittikerho sekä kilpailuun osallistuminen Vaasassa 

Suomessa. 

               

 

OPINTORETKET 
 

Taskissa opetus ei ole luokkahuoneisiin tai ikäryhmiin sidottua, vaan opetus tapahtuu usein 
muuallakin kuin koulun tiloissa. Opintoretket konkretisoivat opiskeltuja asioita ja sitovat ne 
arkitodellisuuteen, niillä opitaan ja ne ovat osa opetusta. Opintoretket voivat kohdistua 
mm. museoihin, teatteriin, yrityksiin, luontoon, torille, tms... 

Koulu kustantaa lukuvuoden 2021-22 aikana jokaiselle oppilaalle yhden opintoretken. Lisäksi 

harkinnan mukaan muita retkiä, vierailuita tai osia niiden kustannuksista. 



Rehtorille tehdään retkestä esitys ja turvallisuussuunnitelma, joka tulee olla hyväksytty ennen retken 
alkamista. 

Opintoretkien tarkemmat ajankohdat sovitaan lukuvuoden aikana opettajien kanssa. Luokka saa 

järjestää lukuvuoden aikana lisää opintoretkiä, jotka voivat olla perheille omakustanteisia. 
Luokat voivat myös itsenäisesti kerätä rahaa retkiä varten. 

 

Opettajien yleistyöaika  

Jokaisen opettajan työnkuvaan kuuluu koulun yhteisten asioiden työstäminen esimiehen antamien 

ohjeiden mukaisesti. Suunnittelupäivinä on sovittu lukuvuoden vastuualueet. Opettajan 

päätehtävänä on toteuttaa opetussuunnitelman mukaista opetustoimintaa, ja luoda opetuksen 

sisällöistä mahdollisimman tarkoituksenmukaista ja mielenkiintoisia annettujen resurssien 

puitteissa. 

Opettajalle on varattu viikoittainen yhteistyöaika, ja osan siitä vie opettajainkokous, joka on 

pääsääntöisesti joka toinen viikko, tai rehtorin antaman informaation mukaisesti. 

Lukuvuoden aikana pidetään 2-4 pidempää pedagogista suunnittelupäivää tai iltapäivää 

kehitys- ja yhteissuunnittelutyön merkeissä. 

Lukuvuoden aikana voi olla opetussuunnitelman päivittämiseen liittyviä työpajoja 

erikseen ilmoitettuina ajankohtina. 

Nämä työtehtävät ovat kaikille pakollisia ja esimiehen erikseen osoittamia. 

Opetus  

Perusopetus   

Oppituntien ajat 

Päivän rytmiä muutettiin edellisenä vuonna, ja jatkamme samalla aikataulutuksella tänä 

lukuvuonna myös. Hallitus päätti keväällä 2019 että kokeilemme koulupäivän alkamista 

aikaisintaan 8.30. 

Oppitunnin pituus on 60 minuuttia, josta 15 min on välituntiaikaa siten, että tarvittaessa 

ajankäyttö määräytyy töiden edellyttämällä tavalla esimerkiksi kaksoistunneilla, eikä 

välttämättä pirstoudu 45 minuutin jaksoihin. Oppituntien välissä on siirtymävälitunteja ja 

pitempiä välitunteja. Pidemmät välitunnit vietetään ulkona, jos ei ole toisin sovittu. Taito- ja 

taideaineiden oppitunnit sekä opintokäyntien tunnit yhdistetään yhteisajaksi. 

Lounas ja välitunti 45 min pidetään siten että osa on ulkona ja osa syö, ja välillä vaihdetaan. 

Tämä aika on täysin kännykätön aika koko koulussa. Muuten puhelinta voidaan käyttää 

oppimisen välineenä. 



 
 

Päivän aikataulu: 

08.30 – 09.15 1.oppitunti 

5 min siirtymävälitunti 

09.20 – 10.05 2.oppitunti 

5 min siirtymävälitunti 

10.10 – 10.55 3. oppitunti 

10.55 – 11.40 RUOKAILU + pitkä välkkä 

11.40 – 12.25 4.oppitunti 

5 min siirtymävälitunti 

12.30 – 13.15 5.oppitunti 

13.15 – 13.40 välipala + välitunti 

13.40 – 14.25 6.oppitunti 

14.25 – 15.10 7.oppitunti 

5min siirtymä tarvittaessa 

15.15 – 16.00 8. oppitunti 

 

Päivänavaukset 

Lukuvuoden aikana pyritään pitämään viikoittain koko koulun yhteinen päivänavaus vaihtelevin 

päivin. Vetäjinä toimivat vuorollaan koulumme opettajat, oppilaat sekä Tallinnan suomalaisen 

Pyhän Pietarin seurakunnan työntekijät. Elämänkatsomustiedon oppilailla ei ole pakollista 

osallistumista seurakunnan pitämiin aamunavauksiin. Heillä on tuolloin omaa toimintaa 

luokassa. 

Yhteisten päivänavausten tarkoituksena on opettaa lapsille sosiaalisissa tilanteissa 

käyttäytymistä ja tapakulttuuria. Päivänavauksissa käsitellään lasten ja nuorten elämässä 

tärkeitä ja ajankohtaisia aiheita sekä juhlapäiviä. Päivänavaukset ovat myös hyviä tilanteita 



tiedottaa ajankohtaisista ja yhteisistä asioista ja kerrata esimerkiksi tarvittavia toimintatapoja ja 

sääntöjä yhdessä. 

Perinteen mukaan jokaisen päivänavauksen lopussa laulamme koulumme kuluneen viikon 

syntymäpäiväsankareille onnittelulaulun englanniksi, viroksi ja suomeksi. 
 

Oppilaat ja opiskelu 
 

Syksyllä 2021 koulussa opiskelee tällä hetkellä (syksyn aikana tulossa uusia) 

   

0.lk 7 oppilasta 

1.lk 3 oppilasta 

2.lk 3 oppilasta (1 tulossa) 0.-2.lk yhteensä 13 (+1) 

3.lk 4 oppilasta (1 tulossa) 

4.lk 5 oppilasta  3.-4.lk yhteensä 9 (+1) 

5.lk 4 oppilasta (2 tulossa) 

6.lk 6 oppilasta  5.-6.lk yhteensä 10 (+2) 0.-6.lk yhteensä 32 (36) 

7.lk 9 oppilasta 

8.lk 7 oppilasta (1 tulossa)  

9.lk  7 oppilasta    7.-9.lk yhteensä 23 (24) 

(lukio 6 opiskelijaa) 

Oppilaita yhteensä:     55 (60) oppilasta (+6 lukio) 

Koulussamme opetustyö tapahtuu vuosiluokilla 1.-6. pääasiassa omien ikäryhmien opetuksena, 

poikkeuksena jotkut yhdysluokkatunnit oppilasmääristä johtuen, koulussa ei kuitenkaan lueta paria 

poikkeusta lukuun ottamatta vuorolukukursseja. Esiluokka toimii osin itsenäisenä, ja osin 

yhteistyössä 1.-2.-luokan kanssa. 

Yläkoulun 7.-9.-luokat opiskelevat eri oppiaineissa pääasiassa erikseen ja välillä yhdessäkin 

mahdollisuuksien mukaan kuitenkin siten, että opetussuunnitelman mukainen opetus toteutuu. 

 

 



Valinnaisaineet 

Koulussamme tarjotaan oppilaille myös valinnaisia opintoja. Valinnaisina opintoina oppilas voi 
valita 

- 4.luokan alusta A2-kielenä/äidinkielenomaisena kielenä viron kielen 2vkt laajuisena 

- 4.luokan alusta A2-kielenä/äidinkielenomaisena kielenä ruotsin kielen 2vkt 
laajuisena 

- Venäjän kieltä on mahdollista opiskella äidinkielenomaisena kielenä 1vkt kaikilla 

alakoulun luokilla yhteisryhmässä. 

Valinnat tehdään aina edellisen vuosiluokan keväällä, ja kyseiset oppiaineet lisäävät 

oppilaan viikkotuntityömäärää. 

 

Valinnaisaineita tarjotaan 8.-9.-luokan oppilaille vuosittain muokkautuvalla ohjelmalla. 

Tämä riippuu opettajien tilanteesta sekä oppilaiden valinnoista. Lukuvuonna 2021-22 

valinnaisaineina alkoivat 
- venäjän kieli 2vkt 
- taide 2vkt 
- liikunta 2vkt 
- tietotekniikka 2 vkt 

Valinnaisaineita opiskellaan yhteensä 6vkt mukaan lukien kaikille yhteinen oppiaine, viron kieli 

2 vkt laajuisena. Valinnat oppiaineissa tehdään 7. ja 8.luokan keväällä. 

Voimassaolevan opetussuunnitelman mukaan on valinnainen kokonaisuus vuosiluokilla 3.-6., joka 

toteutetaan 1.-2.vkt viikoittaisina opetustuokioina tai erillisinä teemaprojekteina lukuvuoden 

aikana, kuitenkin siten, että opetussuunnitelman mukainen tuntijakauma toteutuu. 

TET-harjoittelu  

Työelämään tutustumisen viikko on 8.-9.-luokkien oppilaille. TET-viikko on kevätlukukaudella 

2022 erikseen sovittava viikko. Vastuuopettajana toimii luokanvalvoja yhteistyössä opon ja 

erityisopettajan kanssa. Edellisenä lukuvuonna työharjoitteluun pyrittiin löytämään 

vaihtoehtoisia toteutustapoja Covid19-tilanteen vuoksi. Tarpeen mukaan samoin nytkin. 

Lukio  

Lukio-opetus toteutetaan yhteistyössä Eiran aikuislukion kanssa. Oppilaat ovat Eiran opiskelijoita 

ja TASK on mahdollistaja opiskelun ns. etäpisteessä. Koulussamme työskentelevät 

lukiokoordinaattori ja aineenopettajat, jotka pitävät oppilaille mentor-tunteja pohjautuen Eiran 

suunnitelmiin. Yhteistyötä kehitetään kokonaisvaltaisesti lukuvuoden aikana. Opiskelijamäärä 

lukiossamme on kuusi (6). 



Kerhotoiminta   

Aamu- ja iltapäiväkerho 

Koulupäivinä koulutiloissa toimii aamu- ja iltapäiväkerho 0.-2. luokan oppilaille. Kerho toimii klo 

8.00 – 16.00 välisenä aikana. Poikkeuksellisesti kerhoon saavat osallistua myös siellä olevien 

lapsien vanhemmat sisarukset 3.luokalta ja/tai kaukana asuvat 3.luokan oppilaat kotikuljetusta 

odottaessa, mikäli kerhossa on tilaa. Kerhossa tehdään läksyjä, leikitään, luetaan ja askarrellaan. 

Lämmin välipalaruoka on kerhossa klo 13.15 (sis.hintaan). 

- Aamu- ja iltapäiväkerhon hinta on 40€/viikko. Pelkkä aamukerho on 15€/viikko. 

Pelkkä iltapäiväkerho on 30€/viikko. 

- Kerhoon ilmoittaudutaan kirjallisesti koulun alkaessa, ja kerhopaikat 

täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. 

- Mikäli kerhossa käynti lopetetaan kesken lukukauden, tulee peruutus tehdä 

kirjallisesti koulun rehtorille. Vain kirjallinen peruutus katkaisee laskutuksen. 

- Lomakkeet löytyvät kotisivuiltamme. 

Harrastekerhot 

Oppituntien ulkopuolella oppilailla on mahdollisuus osallistua maksullisiin kerhoihin. Syys- ja 

kevätkaudella rakennetaan kerhotarjotin, jonka mukaan kerhoihin ilmoittaudutaan. Kerhojen 

tarjonta vaihtelee lukukausittain opettajakunnan ja oppilaiden kiinnostuksen mukaan. 

Syyskauden kerhojen alkamista säätelee Covid19-tilanne. Kerhot alkavat mikäli tilanne Virossa ei 

pahene. Kerhoista tiedotetaan Wilman kautta, sekä koulun kotisivuilla lukukausien alkupuolella. 

Yhteistyökumppanit 2021-22 

Task tekee yhteistyötä Tallinnan suomitoimijoiden (Tallinnan suomen suurlähetystö, Tallinnan 

suomalainen seurakunta, FECC, Suomen Viron instituutti, SSS-radio), muiden ulkomailla toimivien 

suomalaisten koulujen kanssa, Tallinnan alueella toimivien koulujen kanssa (Ühisgymnaasium) 

sekä Baltic Guide-lehden, Tallinnan kaupungin ja mahdollisten hankkeiden toimijoiden kanssa. 

 



Työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2021-22 

 

Syyslukukausi  ma 23.8- ke 22.12.2021 

Syysloma, viikko 43, 25-29.10.2021 

Kevätlukukausi ma 10.1- la 11.6.2022 

Talviloma, viikko 9, 28.2-4.3.2022 

Muita vapaapäiviä: 

Pitkäperjantai 15.4.2022 

Pääsiäismaanantai ja koko viikko 16, 18.4 -22.4.2022 

 

Tänä lukuvuonna koulun ohjelmaan kuuluu myös lauantaityöpäiviä sekä syys- että 
kevätlukukaudelle. Tässä alustavasti tiedoksi lauantaityöpäivät ja teemat: 

 Lauantai 18.9. on urheilupäivä. 

 Lauantai 16.10. on kirjallisuuteen, kirjoittamiseen ja lukemiseen keskittyvä työpäivä 

 Lauantai 20.11. on lasten oikeuksiin, ihmisoikeuksiin, ja yhteisöllisyyteen keskittyvä 

työpäivä 

 Lauantai 5.2. on teknologiaan, robotiikkaan, rakentamiseen, jne keskittyvä työpäivä 

 Lauantai 28.5. on perheiden yhteinen päivä (tapahtumaa, kirpparia, kahvilaa, mitä nyt 

keksitään) vaihtoehtoisesti pidetään TASK-ilta jonain arki-iltana, jos se on mahdollista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


